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Dades de l’experiència: 

"SenseSon es un programa d'activitats de lleure que es realitza en un espai municipal de la 

ciutat de Lleida els caps de setmana i en horari nocturn de 22h a 2 de la matinada. Està adreçat 

a joves de 16 a 30 anys."  

El projecte neix a partir de la demanda que la Regidoria havia rebut per part de joves i 

d'entitats juvenils que volien fer activitats els caps de setmana per la nit. Per aquest motiu és 

van buscar joves voluntaris interessats en aquest àmbit que fossin capaços de formar-se 

primer i de dur a terme el projecte després, per tal que siguin els propis joves els que agafin les 

rendes de cap a on ha d'anar el seu lleure. Es fan tres edicions l'any i ja van per la sisena. És un 

projecte molt exitós, en que generalment, s'omplen les places que s’ofereixen." 

Un grup de joves voluntaris de 16 a 30 anys es formen de manera continua des de finals del 

2009 com a dinamitzadors juvenils, en l'elaboració de programes d'oci nocturn, en prevenció 

de conductes de risc dels joves i en mediació de conflictes, per tal de poder elaborar i executar 

el projecte d'oci nocturn SenseSon.  

En SenseSon, podem trobar infinites activitats, organitzades i detallades segons edats, dates i 

horaris. Aquestes activitats s'organitzen per mesos en el cas de la sisena edició, avarca des de 

març fins el maig on existeix un calendari previst anteriorment on els participants poden 

inscriure's de forma gratuïta. 



 
 
Com per exemple: Tallers de cuina on es fan muffins, cup cakes, pastis de mona, pasta fullada 

de fruita, cuina mexicana, camerunesa, brasilera, etc. Tallers de risoteràpia, horticultura, 

escriptura medieval, manualitats, massatges, tatuatges de Henna, cinefòrum, jocs amb wii, 

play, o xbox. 
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Aprenentatges que s'han donat:  

- Dinamització juvenil. 

- Elaboració de programes de lleure. 

- Prevenció de conductes de risc dels joves. 

- Mediació de conflictes. 

Descripció del servei:  

Els joves de Lleida tenen una oferta de lleure els caps de setmana de 22 a 2h gratuïta, on 

poden fer cuina, esports, activitats de creació, jocs de taula, jocs digitals, informàtica, etc. 

mentre és relacionen amb joves de la seva edat, en un clima d'amistat, de participació 

ciutadana i d'un lleure que surt dels propis joves. 

Àmbits de servei: Participació ciutadana 

Matèries implicades: Educació no formal, prevenció de conductes de risc, lleure educatiu. 

Nivells educatius: Educació en el lleure 

Edats dels participants: 16-18 anys, 18-25 anys, 25-65 anys 

Data d'inici del projecte: 2009 

Data de finalització del projecte: En curs 

Entitats que participen a l'experiència: Entitats juvenils de la ciutat i la Regidoria de 

Joventut 

Dades de contacte: 

Adreça: C/ La Palma, 6-10 

Població: Lleida 

Comarca: Segrià 

Telèfon: 973 700 667 

Correu electrònic: joventut@paeria.cat 

Web: http://www.paeria.cat/joventut 

 


