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A 

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMAI IMPACTE SOCIAL 

 

El projecte d’oci alternatiu juvenil sorgeix 

amb la finalitat d’omplir el buit existent a la ciutat 

de Sant Boi d’un oci alternatiu diferent al 

tradicional, tot impulsant propostes que incideixin, 

de manera prioritària, en els joves, aprofitant els 

recursos i les instal·lacions de la Fundació Marianao 

i altres recursos de la ciutat  per tal d’enfortir la 

relació entre els joves i l’associacionisme juvenil, de 

manera que puguin autogestionar les  activitats proposades i incidir de manera 

preventiva en les conductes de risc.  

Però, a diferencia del que tradicionalment existeix, que és la direcció 

vertical de les ofertes des de les administracions cap als joves, el que resulta en 

ofertes sovint poc atractives pels joves i poc adaptades a les seves necessitats, 

amb aquest projecte volem donar el protagonisme als joves i dotar-los de les 

eines i els espais per a que ells inventin el seu propi projecte d’oci. 

És per això que neix aquesta iniciativa, amb la finalitat de crear espais 

d’oci alternatiu dinamitzats pels propis joves i dirigits a tots ells. 
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El programa està dirigit als joves entre 15 a 35 anys els caps de setmana 

en horari nocturn (22h a 3h de la matinada), que destaca per una metodologia 

que fomenta la seva participació activa en la transformació de la seva 

comunitat. 

L’oferta d’activitats, que esdevé l’element motivador per apropar els 

joves al programa, s’estructura entorn 4 eixos: Tallers culturals, activitats 

esportives, activitats extraordinàries i espais joves oberts no dirigits. Les activitats 

es realitzen en espais públics de la ciutat de Sant Boi de Llobregat, especialment 

del Barri Marianao, a més de l’edifici de la Fundació. 

L’únic requisit per poder participar al programa d'oci és l'edat. El projecte 

VPK està dirigit a qualsevol jove entre 15 i 35 anys, independentment de la seva 

procedència, classe social i residència, tot i que la majoria de participants son 

de Sant Boi de Llobregat.  

Tots els espais d’activitats estan dinamitzats per joves professionals del 

programa i voluntaris: la preparació de les instal·lacions, l’acollida dels talleristes, 

el suport pròxim als participants i la mediació dels possibles conflictes que puguin 

aparèixer. El jove dinamitzador a través d’una metodologia molt activa i pròxima 

als joves participants, és l’encarregat de crear un entorn juvenil que vagi més 

enllà del simple consum del taller, i ofereixi als participants la possibilitat de 

participar activament, tot valorant les activitats, motivant que en proposin de 

noves, o bé que autogestionin algun taller o activitat en les següents fases. 

L’objectiu final del projecte és el d’esdevenir un model de 

referència en els processos de participació i compromís juvenil, 

i és per això que cobra tanta importància la metodologia utilitzada pels 

dinamitzadors i la seva acció motivadora vers els participants. 

El projecte s’estructura en 3 grans actuacions: La planificació, la fase 

d’activitat i l’avaluació. Per tant, l’activitat anual, de setembre a juliol, 

s’anomena edició, i cada edició contempla 3 fases d’activitat,  de 6 caps de 

setmana cadascuna, i entre les que situem la fase d’avaluació i planificació. 
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Enguany, celebrem el 10è aniversari. Durant la vida del projecte 

han passat per les seves accions més de 8000 joves d’entre 15 i 35 anys de Sant 

Boi i de poblacions veïnes.Al voltant d’aquests 10 anys, s’ha aconseguit 

consolidar un projecte d’oci de referència per joves a la nostra ciutat. Són molts 

els joves que han passat per les activitats del VpK i moltes persones implicades 

al voltant del projecte que creuen en els joves com a ciutadans actius i 

possibiliten oportunitats perquè siguin els protagonistes de les seves vides, en 

aquest cas, protagonistes del seu propi oci. Un oci saludable i ple de possibilitats 

de creixement personal i comunitari. 

Arribats al 10è aniversari, volem 

visualitzar el projecte i els impactes aconseguits 

durant aquests 10 anys de funcionament i 

reconèixer la tasca de totes les parts 

implicades que han fet possible la realització 

d’aquest projecte.  

Aquesta participació no només ha 

significat el consum d’activitats culturals i esportives sinó que més del 50% 

d’aquests joves, amb el temps, han protagonitzat una participació activa, 

proposant activitats, portant a terme tallers i en definitiva, gestionant el propi oci  

juvenil de la ciutat. VpK s’ha consolidat com el projecte d’oci juvenil de 

referència per la ciutat i voltants, liderat pels propis joves.  

 

Un altre aspecte que s’ha aconseguit amb aquest projecte és 

l’empoderament dels joves dinamitzadors del projecte. Els joves que 

lideren el projecte, són joves que s’han format prèviament i que poden posar en 

pràctica aquells aprenentatges participatius, socials i comunitaris. Només 

necessiten que algú confiï en els seves capacitats perquè puguin liderar 

projectes amb un impacte social i comunitari tant potent.  

L’impacte en els hàbits saludables dels joves és molt beneficiós, 

no només perquè els joves realitzin activitats on es promocionen els hàbits 
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saludables com l’esport, alimentació...sinó especialment, perquè el projecte es 

desenvolupa en l’horari més exponencial en el consum de tòxics, divendres i 

dissabtes de matinada. Així es presenta com una alternativa saludable en horari 

de màxim risc de consum de tòxics dels joves. 

 

Paral·lelament, els joves obren instal·lacions municipals per poder 

desenvolupar les seves activitats. Tota la comunitat coneix el projecte i els 

beneficis que aporta a aquesta. Els joves es mouen, es coordinen i es planifiquen 

per poder gestionar els seus espais d’oci. Deixen  de tenir etiquetes negatives 

com que no fan res, sinó que 

són visibles com a ciutadans 

actius que intervenen i 

milloren la qualitat de vida 

de la seva comunitat. 

 

 

B. OBJECTIUS 

 

 Promoure la participació i l’autogestió de l’oci juvenil per part dels 

propis joves. 

 Afavorir canvis qualitatius en les conductes de socialització i els 

hàbits de salut a través de la participació en activitats saludables 

i alternatives d’oci. 

 Afavorir l’ús autogestionat dels espais i instal·lacions públiques per 

part del col·lectiu juvenil. 
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C. DESTINATARIS 

El projecte està destinat a qualsevol jove de Sant Boi de Llobregat o rodalies 

que tingui entre 15 i 35 anys d’edat.  

Si haguéssim de fer una discriminació en quant al nivell de participació per 

edats podríem dir el següent, en base a l’històric: 

 Joves de 15 a 20 anys: 50%  

 Joves de 20 a 25 anys: 40% 

 Joves de 25 a 35 anys: 10% 

En total, el projecte preveu la participació de més de 500 joves 

diferents de la nostra comunitat per fase. Les dades que  disposem d’edicions 

anteriors, ens venen a confirmar la participació de més de 1500 joves cada any 

al programa. 

 

D.ACTIVITATS 

 

El programa VPK d’oci alternatiu es vertebra en quatre grans eixos 

d’activitats: Activitats culturals, activitats esportives, activitats extraordinàries i 

espais joves. Totes aquestes activitats es realitzen en horari nocturn, durant sis 

caps de setmana (els divendres i dissabtes), de 22 a 3 de la matinada durant 3 

fases a l’any. 

S’ofereixen més de cinquanta tallers de diverses tipologies que engloben 

l’oferta cultural. Els tallers poden tenir una duració de sis sessions, corresponents 

a tota una fase, o bé poden ser puntuals. Cada sessió és d’una hora i mitja de 

temps. Totes les activitats culturals es realitzen a la Fundació Marianao, son 
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conduïdes per un tallerista especialitzat en cada cas, i s’ofereixen de manera 

totalment gratuïta. 

 

En les diverses fases d’activitat del programa VPK, es desenvolupa uneix 

esportiu: 

Competicions estables. 

Lligues mixtes i gratuïtes que es duen a terme a instal·lacions públiques de 

la ciutat. En total, poden participar-hi 22 equips de futbol i 12 de bàsquet. Els 

joves que hi participen tenen una continuïtat al programa, participen de 

manera regular i per tant es plantegen objectius amb ells a llarg termini. 

La participació estimada en aquestes lligues és de 400 joves aproximadament. 

Competicions i activitats extraordinàries puntuals 

Són aquelles comencen i acaben el mateix dia. Tenen l’objectiu d’oferir 

diversos esports, sovint minoritaris, per a potenciar-hi la seva participació, i alhora 

l’objectiu també d’apropar al programa un perfil de joves diferent a l’habitual. 

Pau Gasol al  Clínic promogut entre VPK i la Gasol Foundation el 2015 
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Les activitats extraordinàries, són aquelles activitats que es realitzen 

fora de l’horari habitual del projecte, com poden ser els dissabtes a la tarda i els 

diumenges al matí, i giren entorn un centre d’interès concret. Tenen la intenció 

d’arribar a joves que habitualment no poden participar i d’apropar el projecte 

a la resta de ciutadans per tal de visibilitzar-lo.  La programació d’aquestes 

activitats l’efectua l’equip professional del programa, i alguns exemples son el 

torneig de pàdel, concerts musicals, Nit sobre rodes, Acampada nocturna, 

cloendes de fase i edició, etc. 

Amb la intenció que el projecte VPK sigui un espai de referència juvenil que 

promogui espais de participació activa a part del consum de tallers, durant tota 

la nit existeixen diversos espais oberts als joves sense activitat concreta, que 

esdevenen punts de trobada per a la interrelació entre participants i entre 

participants i dinamitzadors del projecte.  
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E. TREBALL AMB LA XARXA LOCAL 

Es treballa conjuntament amb altres entitats, agents socials, empreses i 

administracions per poder desenvolupar el projecte.  

La intenció és desplegar l’oci dels joves a la ciutat i que la ciutat posi a l’abast 

dels joves les seves possibilitats per desenvolupar les accions. Així es treballa 

conjuntament amb l’Administració per poder muntar una nit sobre rodes per 

tota la ciutat, amb el poliesportiu per muntar un torneig de pàdel, l’institut del 

barri per realitzar les lligues esportives, la empresa veïna perquè col·labori en 

material esportiu, el Casal de barri per fer un concert i/o la plaça del barri per 

muntar la cloenda de la fase del projecte, etc. 

El projecte VPK esdevé així un projecte de ciutat, dirigit als joves però que 

permet la implicació i la participació de tot aquell qui vulgui, des de diversos 

vectors, tot generant una xarxa solidària al voltant del mateix 

F.RECONEIXEMENTS 

Al llarg de la seva trajectòria, el projecte VPK ha sigut reconegut pel seu 

model singular i innovador de treball amb joves i per als joves. Aquests en són 

alguns exemples: 

1. Premi 2008 a programes d’atenció en el lleure de l’Obra Social Caixa 

Sabadell. 

2. Bon pràctica en la guia d’APS, aprenentatge i servei 2008, experiències de 

treball amb joves, Centre Promotor d’APS. 

3. Bona pràctica en la guia d’experiències juvenils de la Fundació 

Beltersmann, projectes d’empoderament juvenil. 
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4. Premi Voluntariat 2008 Generalitat de Catalunya, Departament de 

Governació i Administracions Públiques. Secretaria d’Acció Ciutadana, com a 

millor projecte d’àmbit local i comarcal.  

5. Premi Nafent 2009 atorgat per l’entitat GREC al projecte VPK 

6. Finalistes en els Premis Proteus d’Ètica 2010 en reconeixement pels 

projectes socials de la Fundació Marianao en matèria de joventut. 

7. Reconeixement 2010 per Esport Solidari Internacional (ESI) a la tasca 

desenvolupada per la Fundació Marianao i el Projecte VPK. 

 


