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Projecte transnacional 

Inclusió social de 
joves vulnerables 

Què és Sport!Op!? 

Estratègies basades en 

la comunitat 

a través de l’esport 



socis 

Granollers (Espanya) 

Grigny (França) 

Ieper (Bèlgica) 

Zagreb (Croàcia) 

Lund (Suècia) 

Sarajevo (Bòsnia Hercegovina) 

Sport!Op! 

en números 

7 
6 ciutats 



Per a què pot servir 

FOMENTAR LA INCLUSIÓ SOCIAL I LA IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS A TRAVÉS DE L’ESPORT 

SO1 
Promoure i adoptar un veritable 

enfocament participatiu 
on els diferents agents sumen esforços per 

crear i consolidar 
una estratègia basada en la comunitat 

SO2 
 Analitzar les necessitats i les avantatges de les 
activitats esportives com a estratègies d’acció 

socio-educativa amb els joves més vulnerables, 
identificant bones pràctiques a cada context, 

per disseminar i amplificar-les 



Objectius 

SO3 
Concebre, desenvolupar i implementar 

l’experimentació participativa d’una proposta 
socio-educativa promovent la resiliència a 

través de les activitats esportives, el reforç de 
les capacitats, i oferir un manual metodològic a 
les organitzacions esportives i als altres agents. 

SO4 
 Avaluar i consolidar els aprenentatges per a  

definir una proposta socio-educativa específica, 
replicable a altres contexts, i elaborar 

recomanacions de política general útils. 

FOMENTAR LA INCLUSIÓ SOCIAL I LA IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS A TRAVÉS DE L’ESPORT 



Gener Juny-Juliol Setembre Maig Octubre Març Juny 

2020 2021 2022 

Intercanvis 
peer2peer 

Activitats 

Anàlisis de 
necessitats 

Anàlisi de les necessitats 

Entendre el context, les necessitats i les oportunitats 

Entrevistes, qüestionaris, consultes 



Gener Juny-Juliol Setembre Maig Octubre Març Juny 

2020 2021 2022 

Intercanvis 
peer2peer 

Activitats 

Anàlisis de 
necessitats 

Formació i mentoria 

Experimentació 
fase 1 

Experimentació 
fase 2 

Experimentació 
Implementació de la metodologia Sport!Op! a través 
de les accions pilots 

Activitats esportives 



Gener Juny-Juliol Setembre Maig Octubre Març Juny 

2020 2021 2022 

Intercanvis 
peer2peer 

Activitats 

Anàlisis de 
necessitats 

Formació i mentoria 

Experimentació 
fase 1 

Experimentació 
fase 2 
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Trobades dels Grups Locals 
Discussió al voltant del projecte, de la seva 
implementació, dels seus resultats i de les seves 
conclusions amb els stakeholders 

Trobades 



Resultats 

Mapping de 
bones pràctiques 

IO1 

Manual 
metodològic 

IO2 

Pla d’Acció 
Estratègica 

IO3 

Recomanacions 
de política general 

IO4 



Resultats 

60 
stakeholders 

800 
nens i joves vulnerables 

25 
organitzacions 

esportives 

40 
entrenadors, coaches, 

educadors 

6 
municipalitats 



Què és important 

Concordança amb 
el pla de 

l’ens/entitat 

Dedicació de personal 

Creixement personal Capacitat finançera 

Procediments 
administratius 





Gràcies per la vostra 

atenció 


