
#SportJove

SPORTJOVE
ACTIVITATS ESPORTIVES PER A ADOLESCENTS 
I JOVES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
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És un programa pioner a Catalunya que es duu a terme a la ciutat de Barcelona. SportJove 
promou la salut mitjançant la pràctica esportiva entre adolescents i joves que pateixen 
algun problema de salut mental o tenen dificultats emocionals, relacionals, familiars i/o 
poden estar en situació de risc d’exclusió social i/o pertànyer a col·lectius específics o 
vulnerables. Només cal motivació per a fer esport i tenir el suficient grau d’autonomia i 
capacitats per a realitzar les activitats seguint indicacions dels tècnics.

QUÈ ÉS SPORTJOVE?
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L’equip humà que coordina el programa 
SportJove està format per 1 psicòloga, 2 
educadors socials, 1 terapeuta ocupacional i 
1 tècnic esportiu. Aquest programa depèn de 
l’Hospital de Dia per a Adolescents de Sant 
Pere Claver - Fundació Sanitària.

L’Hospital de Dia és un equipament que 
dóna cobertura a les problemàtiques dels 
adolescents de 12 a 18 anys amb trastorns 
psíquics, psicològics o relacionals, amb 
l’objectiu d’aconseguir una evolució en 
l’esfera emocional, relacional i cognitiva. 
Des de fa més de 15 anys, el centre i els 
seus professionals experts en salut mental 
ofereixen de dilluns a divendres tractaments 
en funció de la necessitat i període evolutiu 
de cada adolescent i jove.

La Fundació Sant Pere Claver compta amb 
més de 70 anys d’història en la promoció i 
acompanyament del benestar emocional 
de les persones que pateixen problemes de 
salut mental, posant especial atenció en els 
infants i adolescents.

QUI SOM



Promocionar hàbits de 
vida saludables

Conèixer el propi 
cos i les capacitats motrius

Impulsar l’establiment de vincles 
grupals i la socialització

Fomentar el respecte per les 
normes del joc

Acceptar la 
diversitat de l’equip

Estimular la 
capacitat relacional

Estimular la cooperació i 
el treball en equip

Afavorir l’autonomia 
dels participants

Millorar 
l’autoestima

QUÈ PROMOVEM  
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Les activitats (futbol, bàsquet i pàdel) 
estan conduïdes per un tècnic esportiu 
especialitzat, sensible a les diferents pro-
blemàtiques i necessitats conjuntament 
amb una terapeuta ocupacional que 
afavoreix la socialització i les dinàmi-
ques relacionals que sorgeixen durant  
l’entrenament.

ENTRENAMENT 
AMB VALORS

SportJove s’allunya de l’ideal competitiu buscant crear 
un espai on els adolescents i joves aprenen i gaudeixen 
de l’esport alhora que coneixen altres nois i noies. 



A QUI VA ADREÇAT

BÀSQUET FUTBOL

PÀDEL

Sp
or

tJ
ov

e 
· 0

8

Joves de 14 a 21 anys

Nois i noies - Grups mixtos

Amb alguna problemàtica de salut mental o 
amb dificultats emocionals i relacionals

Amb un grau d’autonomia suficient 

Amb capacitat per realitzar 
activitats físiques 

Motivats per fer esport 



Neix el projecte a petició
dels pacients de l’Hospital
de Dia per organitzar un 
equip de futbol mixt.

1a temporada 

10 participants
1h futbol / setmana

Staff
1 educador
1 psicòloga
1 tècnic esportiu

Es consolida l’activitat 
de futbol amb un grup 
mixt. Arriben les primeres 
derivacions d’altres serveis 
de salut mental.

2a temporada

15 participants
1h futbol / setmana

Staff 
1 educador
1 psicòloga
1 tècnic esportiu

El projecte experimenta 
 algunes dificultats per 
garantir la seva sostenibilitat. 
 El poliesportiu municipal 
tanca per remodelació.

3a temporada

15 participants
1h futbol / setmana

Staff 
1 educador
1 psicòloga
1 tècnic esportiu

EVOLUCIÓ SPORTJOVE 2012-2018
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www.santpereclaver.org/codietic

La subvenció de 
l’Ajuntament i una beca de 
la Marató permeten ampliar 
les places, l’àrea d’actuació 
i l’oferta d’activitats. 
SportJove rep el Premi a la 
Millor Iniciativa Esportiva 
Solidària de Sants3Ràdio.

4a temporada

30 participants
2h - 2 dies futbol / setmana
2h - 2 dies bàsquet / setmana

Staff
2 educadors
1 psicòloga
1 tècnic esportiu
1 terapeuta ocupacional

Rebem subvencions: 
Ajuntament i Diputació. La 
Fundació Sant Pere Claver 
participa a la Zurich Marató 
de Barcelona per recaptar 
fons. Rebem premi a la 
iniciativa solidària organitzat 
per Sants3Ràdio. 

5a temporada

46 participants
2h - 2 dies futbol / setmana
2h - 2 dies bàsquet / setmana
1 sessió de pàdel final de curs

Staff
2 educadors 
1 psicòloga 
1 tècnic esportiu
1 terapeuta ocupacional

Sportjove treballa per ampliar 
la seva cartera d’activitats 
i oferir un Casal Esportiu.  
L’Ajuntament durant aquesta 
temporada segueix recolzant 
amb una subvenció el 
programa. 

6a temporada

48  participants 
2h - 2 dies futbol / setmana
2h - 2 dies bàsquet / setmana
1h pàdel / mes

Staff
2 educadors 
1 psicòloga
1 tècnic esportiu
1 terapeuta ocupacional
1 voluntari tècnic esportiu 

especialitzat en pàdel

Des de 2012 més de 150 nois i noies han participat a SportJove
6 anys fomentant la pràctica esportiva dels joves



LA VEU DELS PROTAGONISTES
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A SportJove m’ho passo bé, 
no necessito demostrar res i 
tampoc ningú m’ho demana

Aquesta temporada hem 
consolidat les activitats de 

bàsquet i pàdel i hem començat 
a treballar en el Casal d’Estiu

T’ajuda a desconnectar si tens 
qualsevol problema. Amb 
SportJove et distreus, t’ho 

passes bé i coneixes gent nova

A SportJove no compta ni el 
rendiment ni el resultat, sinó el 
fet de trobar-se dues vegades a 

la setmana i passar-s’ho bé

Par ticipants Equip tècnic

‘ ‘
‘‘

‘ ‘
‘‘
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· Garantir la viabilitat del programa

· Ampliar l’oferta de places per a 
adolescents i joves

· Reforçar l’impacte i la visibilitat a la 
ciutat de Barcelona

       · Diversificar les activitats esportives

· Apostar per l’esport com una eina 
terapèutica i de socialització

· Afavorir l’autonomia dels participants i 
els seus cercles relacionals

· Ampliar l’oferta amb un casal 
esportiu d’estiu

· Cercar noves aliances i col·laboracions 
així com voluntaris/es i nous espais

REPTES DE FUTUR
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Responsables del programa

Anna Villanueva. Psicòloga i Coordinadora
Sergio Sánchez i Gemma Segura. Educadors Socials

www.spcsalut.org/sportjove
sportjove@fhspereclaver.org

#SportJove

SPORTJOVE

C. Mare de Déu de Port, 344 
08038 Barcelona 

93 431 71 62 
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Gran Via de les Corts Calatanes
Plaça de Sant

Ildefons Cerdà
Plaça de Sant

Ildefons Cerdà


