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AltAveu
juvenil

Mercat d’intercanvi  
de joguines i llibres 
Creu Roja Joventut, per tal de 
conscienciar sobre el consum 
responsable de joguines i lli-
bres, reiniciarà el seu mercat 
d’intercanvi a partir del 30 de 
gener. Porta una joguina o un 
llibre que no utilitzis a la plaça 
Sant Francesc. 

Per carnaval, (as)saltem 
places i carrers!
La regidoria de Joventut, la 
Palma, ha endegat un pro-
cés participatiu obert a tot 
el jovent per tal d’elaborar 
un nou Pla Local de Joven-
tut de Lleida per al període 
2016-2020. Properament es 
convocaran debats temàtics 
per tal d’establir les línies 
de treball a seguir per part 
de la regidoria de Joventut 
per als propers quatre anys. 
Animem tot el jovent lleida-
tà a participar d’aquestes 
taules de debat i a construir 
una Lleida millor per a les 
persones joves.

Concurs de composició 
amb la JOP!
La Jove Orquestra de Po-
nent comença l’any prepa-
rant el seu cinquè aniver-
sari, que s’iniciarà a partir 
de la tardor d’aquest mateix 
any. Per aquest motiu, pro-
posa un concurs de compo-
sició dedicat a joves entre 
els 16 i els 30 anys. Les tres 
peces finalistes s’emporta-
ran premis econòmics i se-
ran interpretades per l’or-
questra. A més, la guanya-
dora serà votada pel públic 
el mateix dia del concert. 
Una oportunitat magnífi-
ca per a joves compositors 
i compositores que es volen 
donar a conèixer! El termi-
ni per presentar les peces 
finalitza el 30 de juny. Més 
informació: www.jop.cat – 
joponent@jop.cat

AgrupAment escoltA AlosA

cada dissabte, activitats de 
16.30 a 18.30 al cAu (pau claris, 
10). Més informació i inscripcions: 
aealosa@gmail.com

AssociAció rol trAmuntAnA

Jugger. Els dissabtes, a les 11.00, 
al Parc de la Mitjana. 

softcombat. Els dilluns, a les 
17.00, al marge esquerre del riu (a 
l’altura de la plaça dels Caragols). 

creu roJA Joventut

mercat de joguines i llibres. De 
10.00 a 14.00, a la plaça St. Fran-
cesc, els dies 30 de gener, 27 de 
febrer i 12 de març.

curs de monitor/a de lleure in-
fantil i juvenil. A partir del 6 de 
febrer. Durada: 150 h. Persones 
que vulguin intervenir de manera 
educativa en activitats pròpies de 
l’educació en el lleure.

treball amb infants i adoles-
cents. Reduïm conductes no de-
sitjades i generem bons hàbits.  6 
de febrer, de 9.00 a 15.00.

Jocs i activitats per millorar difi-
cultats lectores en infants. 12 de 
febrer, de 16.00 a 20.00.

treballem les emocions a l’aula 
per millorar el rendiment. 20 de 
febrer, de 9.00 a 15.00. Més infor-
mació: formacio-lleida@creuroja.
org

FundAció verge blAncA

curs de monitor/a de lleure 
infantil i juvenil. A partir del 13 
de febrer. Durada: 150 h. Persones 
que vulguin intervenir de manera 
educativa en activitats pròpies de 
l’educació en el lleure.

curs d’animador/a de menjador 
escolar. A partir del 6 de febrer. 
Durada: 40 h. Coneix i aprèn les es-
tratègies educatives que pot oferir 
un animador/a en el medi escolar.

curs de vetllador/a o auxiliar 
d’educació especial. A partir del 
8 de febrer. Durada: 30 h. Coneix 
la intervenció i l’acompanyament 
de l’infant amb necessitats educa-
tives especials en el medi escolar. 
Més informació: www.vergeblan-
ca.org

liKA

taller. Dones i esport: què opinem 
les dones? 11 de febrer, a les 18.00. 
Entrada gratuïta. Lloc: Casal de la 
Dona.

Jove orquestrA de ponent

taller. Eines per a preservar la sa-
lut física del músic. Dilluns, 15 de 
febrer, a les 18.00, al Conservatori 
i Escola Municipal de Música de 
Lleida. Ponent: Sílvia Fàbregas 
Molas (Institut de Fisiologia i Me-
dicina de l’Art; Fundació Ciència i 
Art). Inclòs a la programació de la 
Setmana Cultural del Conservato-
ri i Escola Municipal de Música de 
Lleida.

La nova Llei 26/2015 estableix l’obligatorietat 
de no comptar amb cap condemna per delictes 
contra la llibertat i la indemnitat sexual a totes 
les persones que tenen contacte habitual amb 
menors d’edat. Això inclou tant personal labo-
ral com voluntari i afecta les entitats en què 
l’objecte final del seu projecte siguin menors 
d’edat i/o que algun dels seus associats ho sigui. 

Des del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya (CNJC) es valora positivament el 
desenvolupament de polítiques de protecció a 
la infància i l’adolescència. Tot i això, es creu 
que l’actual aplicació d’aquesta mesura genera 
molts dubtes i incerteses.

En primer lloc, l’obligació de presentar el 
certificat d’antecedents penals vulnera la in-
timitat i la protecció de dades de les persones 

que pretenen optar a un lloc de feina que im-
pliqui contacte amb menors, ja que en aquests 
certificats s’especifica tota la trajectòria penal. 
La mesura pot entrar en conflicte amb l’opor-
tunitat a la reinserció per delictes més lleus.

Les entitats estan obligades a demanar el 
certificat i a tenir-lo en possessió durant tot el 
període transitori; en aquest sentit, es trasllada 
tota la responsabilitat a les associacions, creant, 
a més, una gran càrrega burocràtica. El fet que 
tan sols hi hagi una oficina a tot Catalunya per 
poder sol·licitar el certificat, amb horaris molt 
limitats i sense tenir en compte la diversitat 
territorial, genera llargues cues d’espera.

El CNJC representa més de 91 entitats, i en 
moltes participen menors i majors d’edat en 
un pla d’igualtat en què aquesta visió binària 
major/menor d’edat xoca de ple amb la realitat 
associativa juvenil.

Per tot això, la normativa aprovada pel Go-
vern espanyol no té en compte l’associacionis-
me juvenil i no clarifica l’afectació a aquesta 
realitat. És necessari un replantejament de la 
llei i la seva aplicació, tenint en compte la di-
versitat de l’àmbit d’aplicació de la mesura i la 
realitat de l’associacionisme juvenil.

El CNJC rebutja el certificat 
d’antecedents penals

Activitats Opinió

El CoNsEll Nacional de la Joventut 
de Catalunya demana que es 
replantegi la nova llei sobre Protecció 
de la Infància i l’Adolescència, al no 
tenir en compte la realitat de 
l’associacionisme juvenil

Colors de Ponent, col·lectiu 
LGTBIQ (lesbianes, gais, 
transsexuals, bisexuals, in-
tersexuals i queers) de Lleida 
neix tot just fa unes setmanes 
amb la voluntat de tenyir la 
província de Lleida amb els 
colors de les diversitats sexu-
als i de gènere.

Ens desenvolupem a partir 
de quatre eixos que conside-
rem fonamentals: el suport a 

les persones LGTBIQ i a les 
famílies en els seus proces-
sos de vida; la sociabilitza-
zió fomentant la relació entre 
iguals; la visibilització, és a 
dir, fer paleses les diferents re-
alitats del col·lectiu, i la reivin-
dicació dels drets que tenim 
com a persones i com a col·lec-
tiu. Aquesta nova iniciativa 
coincideix amb la concentra-
ció que va tenir lloc el passat 

dimecres a Barcelona. Sota el 
lema “Prou bullying per LGT-
BIfòbia. Aturem l’assetjament 
escolar”, s’exigia la implemen-
tació de la llei contra la LGT-
BIfòbia a Catalunya. 

Colors de Ponent neix amb 
la voluntat de ser un referent 
a Lleida aportant les eines ne-
cessàries per fer de la nostra 
província una terra una mica 
més justa.

Colors de Ponent, col·lectiu LGTBIQ 
col·lectius 


