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Crea2 per promoure els joves creadors

• Iniciativa formativa per fer productes artesans de marxandatge

Els productes artesans de marxandatge o souvenir elaborats pels joves s’identifiquen amb la història, el llegat o la cultura de Lleida. © Paeria

Esports

El projecte Crea2 va néixer el 2014 per promoure
l’emprenedoria artística entre la població jove. Dirigit
per Guillem Ferran, dissenyador industrial de producte,
és una experiència formativa
per dissenyar i elaborar productes artesans de marxan-

datge o souvenir que identifiquin Lleida, amb la intenció
de comercialitzar-los.
Crea2 ha comptat amb la
participació inicial de 18 joves de disciplines com ara el
gravat, la il·lustració, la joieria, la pintura, la fotografia,

l’escultura, el disseny gràfic
o el disseny tèxtil. Els joves
han creat 11 productes que
denoten la identitat lleidatana connectant la història, el
llegat i la cultura.
El projecte ha sorgit d’un seguit de propostes de la Regi-

doria de Joventut com ara el
Mercat de les Idees, el taller
de disseny per a artesans, el
concurs per a creadors que
volguessin comercialitzar els
seus productes o l’Aparador,
un espai d’exposicions temporals situat al Centre de Recursos Juvenils la Palma. •••

Futbol solidari a favor d’infants i adolescents

• Polítics, periodistes i empresaris juguen per recaptar fons

Foto de família dels participants en el torneig, disputat al Camp Municipal del Gardeny, i en què també va participar l’alcalde, Àngel Ros. © Paeria

El futbol també pot ser solidari. El Camp
Municipal de Gardeny va acollir el 18 de
gener un torneig de Futbol 7 a benefici
de la Xarxa de Centres Oberts i Ciberaules de Lleida. Quatre equips formats per
polítics, periodistes, empresaris i joves
jugadors dels centres oberts van par-
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ticipar en la iniciativa. A títol anecdòtic,
l’equip guanyador fou el dels polítics/
esportistes.
Els diners i el material escolar recaptats gràcies a la iniciativa ludicoesportiva es destinaran als 9 centres oberts

de la ciutat, espais on es dóna atenció
a un total de 527 infants i adolescents
per mitjà d’activitats de reforç de
l’activitat escolar i educativa. L’acció
ha comptat amb la col·laboració del
Col·legi de Periodistes i del Lleida Esportiu. •••
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Convocatòria per al Directe 2015

•Per promoure les formacions musicals de gent jove del Segrià
El Directe 2015-Mostra de Música Jove
del Segrià, que organitza la Regidoria
de Joventut, ja té oberta la inscripció
per a les formacions musicals de gent
jove de la comarca que vulguin participar en la convocatòria. El termini
d’inscripció finalitza el divendres 13
de febrer.
La iniciativa vol promoure i donar
suport a les formacions musicals de
gent jove, especialment les de músics novells i emergents. La mostra és
oberta a grups musicals o solistes de
14 a 30 anys de la comarca del Segrià.
L’estil musical ha d’estar inclòs dins la
música popular moderna i qualsevol
dels seus gèneres (pop, rock, metal,
punk, hip-hop, electrònica, folk, cançó
d’autor, etc.).
Als premiats se’ls produirà un vídeo
musical de 3 temes en directe. A més,
disposaran d’una actuació remune-

Spring Riot, grup de rock alternatiu guanyador del Directe 2014, actuant a la Festa Major. © Paeria

Els premiats actuaran a
Lleida, Alcarràs o Alpicat i
gravaran un vídeo musical
de 3 temes en directe

rada a la Festa Major de Lleida 2015,
en algun dels actes festius organitzats
per l’Ajuntament d’Alcarràs i d’Alpicat
i una actuació a les Festes de Tardor
de Lleida 2015. Les persones interessades han de presentar les seves inscripcions a la Palma. •••
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