ASSOCIACIONS SINDICALS I POLÍTIQUES JUVENILS
ENTITAT

ACCIÓ JOVE DE CCOO
Avinguda Catalunya 2. 25002 LLEIDA

CONTACTE

Tel. CCOO: 973 26 36 66 (Imma Romeo)
acciojove@ccoo.cat

Tel: 662173051 (Miquel A Claveria i Pérez)
JOVES D'ESQUERRA VERDA - JEV
Plaça Ricard Vinyes 11, altell 1a. 25006 LLEIDA

http://www.joves.cat
lleida@jovesesquerraverda.org

JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA
Avinguda Blondel 19. 25003 LLEIDA

Tel. 973279060 (Oriol Yuguero)
info@jscat.org

GRUP DE JOVES D'UNIÓ DEMOCRÀTICA
Avinguda Blondel 1, 1r1a. 25002 LLEIDA

Tel. 973271222
647780613 (Vanessa Calzada)
vcalzada@gmail.com

JOVENTUTS D'ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA – JERC
Rambla d'Aragó 25, altell. 25006 LLEIDA

Tel. 973278343 (Jordi Castells)
ponent@jerc.cat

DESCRIPCIÓ
Organització sindical que agrupa joves treballadors i treballadores, sigui quina sigui
la seva situació laboral (en actiu, en recerca de feina o que estiguin estudiant) o el
sector d’activitat on treballin. Defensa els interessos que els hi són propis d´una
societat més justa, una societat de dones i homes lliures i iguals.
Acció Jove és l'instrument de què ens dotem els i les joves de la Comissió Obrera
Nacional de Catalunya (CONC) per a tractar aquelles qüestions que tenim en comú i
incidir en els debats i l'acció del conjunt del sindicat per a que aquest doni resposta a
les nostres necessitats, aspiracions i maneres de fer.
Organització autònoma que comparteix el projecte polític d’Iniciativa per Catalunya
Verds. Gent jove inconformista que, des de els valors de la igualtat, la solidaritat,
l’ecologisme, el feminisme, el pacifisme, creu que és possible reconstruir la realitat,
donar-li la volta i canviar les coses.
Activitats: campanyes, actes, accions directes i actuacions, conferències, taules
rodones, debats, performances, manifestacions, articles, manifestos, distribucions de
materials amb el seu discurs ideològic, etc. determinant en cada cas la idoneïtat
d’una feina o una altra, segons l’objectiu o el tema.

ENTITAT
NOVES GENERACIONS DEL PARTIT POPULAR

JOVENTUT NACIONALISTA DE CATALUNYA
C/República del Paraguai 2. 25002 LLEIDA

CONTACTE

DESCRIPCIÓ

Tel. 973248554 (Eva Maria Carrera)
www.pp.es
lleida@pp.es
Tel. 973273000 (Meritxell Fontanet)
www.jnc.cat
lleida@jnc.cat

La Joventut Nacionalista de Catalunya és una organització juvenil, nacionalista i
catalana que treballa per assolir la llibertat i la igualtat de Catalunya amb la resta de
pobles sobirans del món, a través de l'exercici del dret a l'autodeterminació de
Catalunya.

