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L'entitat.
Som un equip de joves santboians 
amb idees innovadores.

Projectes, projectes i més projectes.

Idear, desenvolupar i crear.

Ens agrada emprendre i dur a terme tot allò
que ens proposem. Amb el pas del temps,
cada cop són més projectes que hem
desenvolupat.

El nostre objectiu és promoure tota mena
d’activitats a través dels interessos de les
noves generacions.

Els reptes són la nostra benzina i constantment ens
capbussem en altres de nous i més complexos. La
nostra última iniciativa és aquesta, l’Associació
Juvenil Inputs, des d’on acompanyem totes les
propostes que brollen dels nostres caps.

Oficialment, ens constituïm el dia 1 de gener de
2020, després de mesos ideant el gran projecte
dels projectes. Tot i això, els nostres inicis se situen
anys abans, amb la creació de My Pocket News, un
mitjà amb una essència juvenil però sense perdre el
caire periodístic.

Des d’aleshores, a Inputs donem espai a totes les
idees, les escoltem, les compartim i les fem
possibles a través dels projectes.



#JoEmQuedoACasa

Subprojecte de My Pocket News
que pretenia proposar activitats per
passar una millor quarentena en els
primers moments de confinament 
a causa de la COVID-19. 
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El nostre recorregut.
Creant cada vegada més projectes.

My Pocket News

Un mitjà de comunicació
transversal que cercava informar
sobre els últims esdeveniments
amb una essència juvenil però
sense perdre el caire periodístic.

BenefikLive

L'any 2020 vam adaptar el que seria
la primera edició del BenefikSound
a un format en línia. Amb l'objectiu
d'entretenir i alhora recaptant fons
per a la Reserva Wild Forest. 

Primera edició del gran projecte
solidari de l'entitat. Donant veu a
artistes locals, vam aconseguir una
recaptació que vam donar al Parc
Sanitari Sant Joan de Déu.

BenefikSound 2021

Col·laboració amb el Col·legi Sant
Josep amb la què s'està duent a
terme una campanya de recaptació
de diners i materials pels refugiats
ucraïnesos a Catalunya.

#StandWithUkraineSJambLaMarató

Vam col·laborar amb el Col·legi
Sant Josep per celebrar de manera  
online La Marató de TV3, per
recaptar fons destinats a la lluita
contra la COVID-19.
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BenefikSound.
El festival benèfic d'Inputs.

BenefikSound és el projecte solidari de l'Associació Juvenil Inputs. Consisteix
en un festival benèfic que, mitjançant la difusió de la cultura local, té com a
objectiu recaptar fons per a diferents causes que, enguany, es destinaran al
finançament de diversos projectes que volem propulsar des de l'Associació.

Aquesta segona edició, l’esdeveniment serà, de nou, completament
presencial, seguint sempre les mesures de prevenció enfront de la COVID-19.
Concretament, se celebrarà dissabte 16 de juliol als Jardins de l’Ateneu
Santboià, un espai comú de trobada amb més de cent anys d'història.

A més a més, aquest any comptarem amb la BenefikPlaza, un aparador del
teixit associatiu local que servirà per posar en comú diverses entitats, així
també com per comunicar-se amb els assistents i tenir l’oportunitat d’oferir
els seus productes i creacions.

Al llarg de tota la jornada, els assistents podran gaudir d'un munt de concerts
i actuacions tant de talents consolidats, com dels joves talents emergents que
viuen a la nostra zona. 



L'edició 2021 va recaptar
més de 900€ que van ser

destinats a pal·liar els
efectes socials i
emocionals de 

la COVID-19.
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Donar veu al talent local.

Una bona xarxa associativa.

Solidaritat en estat pur.

Els artistes i totes les persones que treballen perquè
aquest projecte pugui tirar endavant, són joves i amb unes
ganes que superen, any rere any, les nostres expectatives!

Busquem donar visibilitat a aquelles entitats que deixen
una empremta en la nostra societat, i quina millor manera
que a través d'un esdeveniment multitudinari com aquest?

Els diners recaptats amb la participació ciutadana serà
destinat al finançament dels nostres projectes, a més que
les entitats de la BenefikPlaza s'hi veuran beneficiades!
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Objectius.
No només tracta de música.
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Molt més que espectadors.

El nostre públic compta amb nosaltres per gaudir d'una experiència
agradable, d'una jornada de música plural i oberta. 

En les anteriors edicions, i projectem que també en aquesta, hi han participat
des de familíes senceres, persones més velles o nens, però sobretots el jovent
és la peça clau del nostre esdeveniment. 

A més que hi són per donar suport als seus coneguts que es volen donar a
conéixer en el món de la música, també hi han vingut per demostrar la seva
solidaritat.

El nostre públic.

28
voluntaris

joves
col·lectiu principal

99%
aforament



Responsabilitat Social Corporativa.
Permet a les nostres empreses col·laboradores
mostrar a la societat el seu compromís social i
cultural i potenciar els valors pels quals es regeix
BenefikSound i amb els quals l'entitat s'alinea.
Involucrant-se en un entorn social en el qual
desenvolupa el seu treball, les fa pròximes, les
humanitza i els aporta valors ètics i morals.
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Repercussió pública.
El patrocini cultural ajuda a les empreses a
aconseguir repercussió pública i a construir una
imatge positiva i socialment responsable.

Visibilitat.
Genera notorietat i reconeixement, millorant i
impulsant el posicionament de marca entre el
vostre target i competidors, així com la percepció i
compromís del consumidor, ja que percep els
valors i ideals de la marca i pot identificar-la
fàcilment.

Experiències de marca.
La nostra oferta d'activitats, concerts i actuacions
facilita l'arribada a diferents tipus de públic i crea
emocions com a motor per al engagement amb el
vostre target.

Per què ser patrocinador? 
És BenefikSound per a la meva empresa?
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Logo en tots els suports.

Menció a la presentació del
BenefikSound.

Menció i presentació a xarxes socials.

Accés al recinte. Tenir a la teva
disposició invitacions, reserva de lloc i
contacte directe amb els artistes. 

A més, disposes dels nostres espais on
podràs realitzar qualsevol acció
comercial que afavoreixi la teva marca.
Digues-nos què se t'ocorre, ens
adaptarem al que ens proposis!

Què m'aporta?
Els beneficis de ser patrocinador.



Quant he
d'aportar?
Per tal de poder assumir les despeses generades
per l'organització del festival, nosaltres proposem
una aportació òptima.

Tot i això, som conscients de la difícil situació actual
i ens adaptarem a tot patrocini ofert. 
Som tot orelles!

400€
aportació òptima
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Organitza

VeterBaix
domicilis

Col·laboradors institucionals

Col·laboradors

Patrocinadors



Associació Juvenil
Inputs, 2022.
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Vols patrocinar BenefikSound?
Parlem-ne!

Contacta amb nosaltres per mail
a hola@benefiksound.com o
per telèfon al 678 331 893. 

mailto:hola@benefiksound.com
tel:678331893

