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memòria fundació marianao 2009

La Fundació Marianao ha rebut diferents premis i reconeixements públics que valoren la tasca socioeducativa duta a terme des del 15 
de juny de 1985. En destaquem:

Premi a la Millor Iniciativa Social de Sant Boi 1992, atorgat per la revista local Nas de Barraca Sant Boi. 
Premi a la Millor Iniciativa Social de Sant Boi 1995, atorgat a Xavier Pedrós, president de la Fundació Marianao, per la revista 
local Nas de Barraca Sant Boi.
Premi  “Gente que merece un premio” 1996, atorgat a Enric López, voluntari de la Fundació Marianao, pel  Club Internacional del 
Libro.
Premi Joventut i Valors 1997 de l’Agrupació Mútua i la Federació Catalana de Voluntariat Social.
Premi Voluntariat 98 de l’Institut Català del Voluntariat de la Generalitat de Catalunya, al Projecte David d’atenció a les 
persones empresonades.
Premi Solidaritat 98 de l’Institut Català dels Drets Humans, concedit en el marc del Parlament de Catalunya, al Projecte Aula 
Taller per a Joves. 
Premio a la Solidaridad Telva 2000, de la revista Telva de Grupo Recoletos, al Projecte David d’atenció a persones empreso-
nades.
Premio Voluntariado 2000 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Plataforma para la Promoción del Voluntariado en 
España, La Fundación Telefónica, Antena 3 TV i Onda Cero. 
Premi d´Actuació Cívica any 2004 de la Fundació Lluís Carulla, concedit al president de la Fundació Marianao, Xavier Pedrós.  
Premi Solidaritat 2005 de l’Institut de Drets Humans de Catalunya, concedit a la Fundació Marianao. 
III Premi a l’Educació del Lleure 2006 de la Fundació Lluís Carulla  al projecte Casal de Joves.
Premi d’Honor Ciutat de Sant Boi 2007 a Xavier Pedrós, president de la Fundació Marianao, com a reconeixement a la seva tasca 
social. 
Premi Medi Ambient 2007 del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya a la millor 
actuació de reducció i reciclatge de residus  (categoria entitats socials, associacions i iniciatives ciutadanes). 
Premi 2008 a programes d’atenció en el lleure de l’Obra Social Caixa Sabadell concedit al Programa d’Oci Alternatiu VPK.
Premi Voluntariat 2008 Generalitat de Catalunya, Departament de Governació i Administracions Públiques. 
Secretaria d’Acció Ciutadana   al Programa d’Oci Alternatiu VPK com a millor projecte d’àmbit local i comarcal. 
Reconeixements Infància 2009 de la Secretaria d’Infància i Adolescència del Departament d’Acció Social i Ciutadania 
a la categoria Entitat de Dinamització Comunitària.
Finalistes en els Premis Joan N. Garcia-Nieto de reconeixement cívic 2009 del Centre d’Estudis del Baix Llobregat.
Premi NAFENT 2009 atorgat per l’entitat GREC  al programa d’Oci alternatiu VPK.
Segell d’Igualtat d’Oportunitats Baix Llobretat, SIO 2010 del Consell Comarcal del Baix Llobregat.   Distintiu que reconeix 
les bones pràctiques en matèria d’igualtat d’oportunitats dins les organitzacions.
Premi 2010 a programes d’atenció en el lleure pel Projecte Jovinc, suport a infants de 10 a 11 anys, atorgat per l’Obra Social 
Unnim.
Finalistes en els Premis Proteus d’Ètica 2010 en reconeixement pels projectes socials de la Fundació Marianao en matèria de jo-
ventut.
Reconeixement 2010 per Esport Solidari Internacional (ESI) a la tasca desenvolupada per la Fundació Marianao en matèria de 
salut, esports i joves. 
Reconeixement 2010 atorgat per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Diploma per serveis destacats a la comunitat a la 
Fundació Marianao per l’experiència Aula Taller de Medi Ambient: Projecte Biciboi.
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presentació

ELS TEMPS ESTAN CANVIANT

L’any 1964, Bob Dylan, compositor i cantant estatunidenc, va presentar la seva famosa cançó “Els temps 
estan canviant”, que avui en dia continua plenament vigent. Els temps de crisi estructural que ens toca viure 
són temps molt difícils i dolorosos per a moltes persones i famílies de la nostra ciutat de Sant Boi i comarca 
del Baix Llobregat. Els temps estan canviant i la crisi ha multiplicat les desigualtats socials, augmentant la 
pobresa i  l’exclusió social.

Però, les desigualtats socials tenen una expressió més sentida i punyent quan les veiem impactant en les 
vides de persones que són conegudes i estimades pels professionals i voluntaris de la nostra institució: 
dones separades que han de tenir cura dels seus fills, persones grans amb pensions de misèria, persones 
amb problemes de salut mental, nens i joves amb situació d’alt risc, famílies amb membres que es troben 
a la presó, persones en atur crònic i sense subsidis, famílies amb membres que pateixen el problema de 
l’alcoholisme i altres drogues, famílies nouvingudes amb problemes de “papers” i de subsistència, joves 
i famílies que lluiten per aconseguir una vivenda digna, famílies que són desnonades del seu habitatge, 
persones que el seu pa de cada dia és la precarietat laboral, persones afectades pels expedients de crisi 
de les empreses; joves que estan sempre al carrer, sense feina i sense poguer accedir a cursos de formació 
perquè hi ha unes llargues llistes d’espera...

Per això, avui més que mai, volem accentuar i reivindicar la missió fundacional de la Fundació Marianao, 
que va nèixer en un context també de crisi i de grans necessitats socials. En aquesta memòria d’activitats 
que teniu a les mans hi bateguen de manera apassionada tres valors humans fonamentals que són 
l’”ànima” de Marianao: l’esperança, que ens parla de la utopia, de que les coses poden anar millor, de 
que podem confiar en nosaltres mateixos i en els altres, una utopia feta a partir dels avenços de cada dia.                             
La solidaritat, que ens parla de tendresa, de rebel·lia, de compromís concret per atendre, acompanyar i 
donar suport eficaç, promovent el protagonisme i la dignitat de les persones. I l’acció comunitària trans-
formadora, que ens parla de participació, de superar l’aïllament social i de generar accions que portin la 
transformació de la nostra societat. Una acció que ha d’anar encaminada a promoure i potenciar xarxes de 
solidaritat ciutadana. 

Però també aquests temps de crisi estan fent canviant les mentalitats de molta gent i de moltes institu-
cions. Moltes persones de la nostra ciutat, comarca i país, i molta gent d’arreu del món s’estan unint per 
reivindicar els drets socials i la dignitat humana, per denunciar els abusos econòmics, per reclamar la de-
mocratització de les institucions, per humanitzar l’economia, per mostrar que “un altre món es possible”... 
Saludem amb esperança aquests moviments socials de base popular, on hi participen molts joves.  Des de 
la Comunitat de Marianao volem continuar fent costat als que lluiten perquè els temps dels canvis en favor 
de la justícia i la solidaritat, siguin ja des d’ara realitat. 

En aquest any 2010 hem celebrat 25 anuys! Volem agrair el suport i l’estimació de totes les persones i  ins-
titucions que esteu caminant amb nosaltres, colze a colze, fent possible que la Fundació Marianao sigui un 
espai d’esperança, de solidaritat i d’acció transformadora enmig de la nostra societat.

memòria fundació marianao 2010

Xavier Pedrós i Cortasa                                                            
 President de la Fundació Marianao
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Acosteu-vos, bones gents 
vingueu d’on vingueu, 

vosaltres que us adoneu 
de l’aigua que va pujant, 
sabeu ben bé que aviat 

us podeu ofegar, 
si creieu que val la pena 
la vida, i us voleu salvar 
apreneu a nedar aviat 

o us ofegareu, 
perquè els temps estan canviant.

El camí ja és marat 
i els daus ja són tirats, 

mireu que el que avui és lent 
serà ràpid demà, 

l’ordre s’ha capgirat 
per la mateixa eterna llei 

per la qual el present d’avui 
serà el passat demà 

i el que avui és el primer 
serà l’últim d’arribar, 

perquè els temps estan canviant. 

Veniu pares i assenyats 
de tot arreu del món, 

no critiqueu abans mireu 
si porteu una bena als ulls 

els vostres fills i les vostres filles 
ja parlen diferent, 

no poseu més obstacles 
als nostres camins nous 
pel sol fet que vosaltres 

no podeu seguir el nostre pas, 
perquè els temps estan canviant.

Els temps estan canviant (fragment)
Bob Dylan
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presentació de l’entitat

La Fundació Marianao és una institució de base comunitària que, des de l’any 1985, desenvolupa projectes 
socials i educatius al servei de tota la comunitat, treballant de manera preferent amb aquelles persones que 
pateixen situacions de vulnerabilitat social a partir d’un model d’atenció integral i socialitzador. Els objectius ge-
nerals de l’entitat són estimular el desenvo lupament personal i comunitari així com afavorir processos d’inclusió 
social. El seu àmbit d’intervenció preferent és la realitat local de Sant Boi de Llobregat i la comarca del Baix 
Llobregat. 

La Fundació Marianao vol destacar-se per:

Esdevenir una entitat de referència a Catalunya en el seu model d’intervenció social i comunitària.
Afavorir el protagonisme de les persones i treballar per la transformació social.
La capacitat d’innovació, creativitat, desenvolupament i millora continua.
La capacitat d’esdevenir referents en el disseny i la construcció de polítiques d’inclusió i cohesió social trenant 
xarxes de solidaritat amb tots els actors del territori i de la societat.

Els projectes que desenvolupa i gestiona la Fundació Marianao tenen una doble finalitat: 

  Acompanyar les persones en el procés de presa de consciència crítica i compromesa davant la seva realitat.
  Col·laborar en la construcció d’una societat cada cop més justa i solidària. 

La Fundació Marianao vol esdevenir presència comunitària, educativa, juvenil i popular, en què les persones es 
converteixen en protagonistes i participen en un procés d’alliberament personal i col·lectiu. El punt central de 
la proposta d’intervenció socioeducativa és la persona, reconeixent-la protagonista de la seva pròpia història. 
Tanmateix, la Fundació Marianao reconeix i reivindica el seu paper a la ciutat en clau de:

Una presència POPULAR, sorgida de la iniciativa social, que vol confluir amb l’àmplia xarxa de moviments socials 
i associatius per col·laborar per fer possible una ciutat i una societat cada cop més humanitzades i fraternals. 
Una presència COMUNITÀRIA, que es basa en la construcció d’una comunitat educativa de referència, en la qual 
tots els membres –infants, joves, adults, educadors i col·laboradors- comparteixen una mateixa experiència i hi 
tenen coses per aportar. 
Una presència EDUCATIVA, que potencia els valors humans –com ara la generositat, l’autonomia i la responsa-
bilitat, l’esperit democràtic i dialogant, el respecte per la diversitat, la interculturalitat viscuda com a riquesa, la 
capacitat d’escoltar i acollir, la creativitat, la inquietud per aprendre- i la recerca de sentit. I que pretén formar 
persones amb consciència crítica, solidàries i participatives, amb capacitat per comprometre’s en la construcció 
d’una societat regida pels mateixos valors de justícia, solidaritat, pau i respecte pel medi ambient. 
Una presència PERSONALITZADA, basada en la dignitat humana, que situa la persona a l’eix central de l’acció i 
busca que cada persona esdevingui el protagonista de la seva pròpia història. 
Una presència ALLIBERADORA, amb una opció de preferència per les persones -infants, joves i adults- que 
pateixen la pobresa i l’exclusió social, que potencia el seu protagonisme en el procés d’alliberament personal i 
col·lectiu.
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patronat i consell assessor

memòria fundació marianao 2010

MEMBRES DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ MARIANAO

Xavier Pedrós Cortasa, president.
Mestre i sociòleg. Delegat d’Assistència al Menor. 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Josep Maria Riera i Mas, vicepresident.
Arquitecte.
Ramiro Vega Pérez, secretari. 
Diplomat en Infermeria.
Immaculada Roig Cosculluela
Representant de l’Ordre Hospitalària dels Germans de Sant Joan de Déu.
Oriol Romances Vidal
Representant de la Fundació Acció Solidària Contra l ’Atur.

Teresa Climent Castelló
Sociòloga i consultora en projectes socials i educatius. Fundació Jaume Bofill.
Miquel Àngel Sancho Forrellad
Metge. Assessor d ’alcadia de l ’Ajuntament de Sant Boi.
Miguel González Mendoza
Advocat laboralista.
Àngels Pérez Morales
Psicòloga. Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Benigno Martínez  Ojeda
Membre de la Coordinadora Contra la Marginació de Cornellà.
Joan Orrit Clotet
Representant de les Germanes Hospilatàries. Gerent del Complex Assistencial 
en Salut Mental Benito Menni de Sant Boi.

MEMBRES DEL CONSELL ASSESSOR DE LA  FUNDACIÓ MARIANAO

Ángel Longan Ruiz
Cap de Secció dels Serveis Socials de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
Ángel  Merino Benito
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la 
Generalitat de Catalunya.
Antoni Aliana Magrí
Membre de la Junta Directiva de la Coordinadora Catalana de Fundacions. 
Antonio Madrid Pérez 
Coordinador del projecte Dret al Dret.
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. 
Antoni Xavier  Fernández López
Cap de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Boi.
Araceli Lázaro Aparicio
Àrea de suport de l’Observatori dels Drets de la Infància.
Carles Duarte i Montserrat
 Director de la Fundació Lluís Carulla. 
Daniel Jover Torregosa
President del Grup Aprise - Promocions. 
Francesc Gutiérrez Marchena
Director de l’Àrea de Governança i Ciutadania de l’Ajuntament de Sant Boi. 
Isolda Ventura Arasanz
Presidenta de Fundación Ordesa. 
Joan Subirats Humet
Catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Josep Gispert Pujol
Psicòleg. Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Luis M. Castillo Vázquez
Coordinador de projectes de la Fundació FIAS. 
Magda Bertran Ribera
Cap de secció de l’Àrea de Salut Pública i Consum de la 
Diputació de Barcelona.
M. Eugènia Sala i Gómez
Tècnica del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya.
Oriol Segarra  Montaner
Director General de Synthon Hispania. 
Rafael Zarza
Director General Avant Grup S.L. 
Ramon Mora i Rosich
Adjunt a la Gerència de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
Sebasitán Gavilán
Representant  de l’AAVV Marianao-Poblet. 
Tomàs Ferrer Toscano
President de l’AAVV Molí Nou-Ciutat Cooperativa. 
Toni Mora Nuñez
Secretari General CC OO Baix Llobregat.
Xavier Juanto
Secretari General UGT Baix Llobregat. 
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organigrama

163voluntaris/àries

memòria fundació marianao 2009

6287participants

64treballadors/es

Gestió econòmica i financera

Secretaria

Captació de recursos

Gestió de recursos

Cap àrea recursos

Projecte Enllaç: 

voluntariat i participació comunitària

Direcció

Programa de formació

Programa de salut

Programa d’inserció

Serveis sociojurídics

Programes innovadors 
i experimentals

Projectes I+D+M

Programa d’adolescència

Programa de joventut

Programa d’infància

Programa TIC

Cap àrea 
desenvolupament i millora

Cap àrea
comunitat educadora

Cap àrea inclusió

Patronat Consell assessor

Equip directiu
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Autòctons 4157
Comunitaris 339
Extracomunitaris 1791
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dades generals de l’entitat

En tancar el curs, sempre és necessari fer balanç sobre l’evolució dels programes i projectes de 
l’entitat. Convé revisar amb prou calma quins han estat els encerts i també les dificultats que 
s’han presentat en aquest camí. 

El passat 2010 ha resultat un any difícil, envoltat per una situació d’incertesa i de preocupació 
motivada per la complexa i profunda crisi econòmica que en aquests llargs anys de vida ha fet 
emergir noves situacions de dificultat, noves formes de pobresa. Ha amenaçat i ha colpejat de 
forma ferotge a aquelles persones i famílies que ja es situaven en entorns d’incertesa, de preca-
rietat per l’accés a l’habitatge, al treball o a l’educació. Tanmateix, les entitats del tercer sector 
hem assistit amb valentia, professionalitat i rigor a moltes més demandes vinculades a noves 
necessitats socials en un entorn de disminució de recursos econòmics públics i privats. Tot i que 
les nostres organitzacions ja es troben acostumades a resistir i aixecar obstacles, encara podem 
dir que seguim en peu i que hem estat capaços d’oferir noves respostes a les persones del barri i 
de la ciutat de Sant Boi de Llobregat. 

Durant aquest últim any, la Fundació ha posat al servei dels veïns i veïnes de Marianao i de Sant 
Boi més de 30 projectes i iniciatives orientades a atendre i a millorar les condicions de vida de les 
persones i a construir un barri més just, vertebrat i solidari. Algunes experiències ja històriques i 
ben arrelades com el Casal Infantil de Marianao, el Casal de Joves, els Projectes de formació i in-
serció laboral, el Projecte David, el Punt Òmnia, l’Aula Taller de Medi Ambient i el Col·lectiu Suma 
entre d’altres... . Per altra banda, l’any 2010 també ha esdevingut l’escenari que ha vist néixer 
noves oportunitats pels infants i joves del barri, per exemple, a través del programa de formació 
social en l’àmbit de la participació juvenil, el Programa Dispositius d’Accés com a instrument de 
lluita contra l’atur juvenil o els Programes i accions orientades a l’èxit escolar i al treball en famí-
lies que han mantingut la seva vigència tot i la davallada en el nivell de recursos disponibles.

Els principals actius de l’entitat són i han estat les persones: enguany més de 6.000  persones 
han participat en els nostres programes i activitats. A aquesta xifra, li hem de sumar els més de 
60 professionals que han treballat durant aquest any amb nosaltres i els més de 160 voluntaris 
que han col·laborat i participat de la vida comunitària a la Fundació Marianao. 

Gràcies a tots per la vostra aportació, per la vostra vàlua i les vostres qualitats, pel vostre nivell 
de compromís i per haver estat capaços de mantenir vigent la utopia.  

En les següents pàgines, podreu fer un recorregut pel camí realitzat per la Fundació Marianao 
durant l’any 2010. Esperem que us agradi i que gaudiu amb el nostre viatge!

memòria fundació marianao 2009

DADES GENERALS

Durant l’any 2010, han participat 
6287 persones a la Fundació Marianao. 

Segons  edat

Segons procedència

Segons gènere

Masculí  3539
Femení  2748

Menors  de 12 anys  718
12-16 anys  1629
17-29 anys 2490
30-60 anys 1197
Majors de 60 anys 253
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programa enllaç

L’Enllaç és un programa transversal que pretén ser l’eina que vertebri tots els processos de l’entitat en relació a la                          
participació, el voluntariat i la formació social. Està adreçat a tota la comunitat implicada més enllà dels projectes que 
promou la Fundació Marianao.

Durant l’any 2010, l’Enllaç ha posat especial atenció en la gestió, promoció i reconeixement del voluntariat de la Fundació 
Marianao.  Durant el present any, els objectius de l’Enllaç han estat:

Consolidar el pla de voluntariat de l’entitat, atorgant valor a l’acció que desenvolupen les persones implicades i donant 
especial èmfasi al reconeixement i agraïment de  la tasca que realitzen.
Dotar de coherència i homogeneïtat els diversos processos participatius que es donen a la Fundació Marianao.
Definir el model participatiu de la Fundació Marianao i crear nous espais de participació a l’entitat. 
Capacitar a la comunitat per a que pugui liderar processos participatius a través de la formació.

Dins del programa Enllaç s’emmarca el Pla de Voluntariat, així com el Col·lectiu Suma, un 
projecte consolidat a la Fundació i autogestionat pels voluntaris i 
voluntàries que conformen el projecte de formació de persones adultes. També s’inclouen el 
grup Benviure, el col·lectiu Utopia, Acció Solidària Contra l’Atur i l’Associació Juvenil Vente Pa’Ká.

memòria fundació marianao 2010

programa enllaç



 Menors  de 18 anys  38
18-25 anys  136
26-35 anys 147
36-65 anys 175
Majors de 65 anys 103

13

DADES GENERALS

Segons gènere

Segons procedència

Segons  edat

Durant l’any 2010,el programa Enllaç 
ha atès un total de 599 persones.

Masculí  244
Femení  355

Autòctons 478
Comunitaris 27
Extracomunitaris 94

Col·lectiu Suma

El Col·lectiu Suma és un espai de trobada a la Fundació Marianao que desenvolupa activitats en el camp de l’educació 
de persones adultes, basat en el voluntariat i amb un funcionament de tipus assembleari. Els seus dos grans objectius 
són: Oferir un espai  per l’aprenentatge  i de promoció sociocultural a  persones  adultes, a partir de les necessitats i 
propostes   expressades  pels propis participants i  esdevenir un punt de trobada, d’intercanvi d’experiències i interes-
sos, de relació i convivència –entre persones i entre cultures- i de creixement personal. 

Participants: persones adultes que vulguin aprendre o ensenyar a llegir i a escriure. 

PROJECTES

memòria fundació marianao 2009
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Pla de voluntariat de la Fundació Marianao

El mes de setembre de 2009 el programa enllaç endega el Pla de Voluntariat de la Fundació Marianao. Aquest Pla 
té com a objectiu la gestió i promoció del voluntariat social a l’entitat. Des del seu inici fins a finals d’any, ha atès 82 
demandes per a fer voluntariat en algun dels seus projectes. 
El canvi que ha provocat el Pla de Voluntariat en l’entitat ha estat del tot notable, no només en l’increment del nombre 
de voluntaris i voluntàries que participen a l’entitat, sinó també en la qualitat de la gestió del flux de voluntariat 

Participants: tots els projectes que es desenvolupen a la Fundació Marianao.
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Grup Benviure

Col·lectiu associatiu que es constitueix com a grup ecologista organitzat i a l’empara de la Fundació Marianao. Treballa 
per una ciutat més humana, justa i habitable. Lluita per una societat en la qual el desenvolupament econòmic es 
realitzi en base a la justícia social i al respecte pel medi ambient.

Col·lectiu Utopia - Joan N. Garcia Nieto 

Promou un espai comunitari que, inspirat en el patrimoni de Joan  N. Garcia-Nieto, convoca a totes les persones 
obertes i solidàries que vulguim compartir la vivència dels compromisos en les diverses realitats en les quals estem 
implicats: a nivell sindical, polític, moviments socials (veïnal, ecologista, drets humans, solidaritat i pau...)

Acció Solidària Contra l’Atur

El Grup d’Acció Solidària Contra l´Atur està vinculat orgànicament a la Fundació Acció Solidària Contra l´Atur 
(ASCA). Té la seva seu a la Fundació Marianao i administra un  fons econòmic, que facilita petits prèstecs sense 
interessos a persones que es troben en situació de precarietat social i econòmica.

Associació Juvenil Vente Pa’Ká

L’Associació Juvenil Vente Pa’Ká va néixer del primer Curs de Dinamitzadors que es va realitzar a la Fundació Mari-
anao l’any 2006. Actualment, està formada per quinze joves amb l’objectiu de vetllar pel manteniment dels valors 
i l’idiosicràsia del programa d’oci nocturn alternatiu VPK executat per la Fundació Marianao. 
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àrea de comunitat educadora

Comunitat Educadora és l’àrea de la  Fundació Marianao que té com a objectiu estimular processos de desenvolu-
pament personal i comunitari que permetin a les persones la transformació de la seva realitat més propera.
Els elements que conformen l’eix de la intervenció en els programes d’infància, adolescència i joventut i TIC són: 
l’educació en valors i la promoció de la participació comunitària, la integració  a partir d’entorns d’intervenció 
normalitzats i  el desenvolupament d’accions preventives que evitin possibles situacions de risc d’exclusió social. 

memòria fundació marianao 2010

comunitat educadora

Mar Esteban
Cap d’Estudis de l’INS Marianao

‘‘

‘‘

Ja fa uns quants anys que l’INS Marianao i la Fundació Marianao col .

laborem en el Projecte PIES i la experiència és molt positiva. Els centres 

educatius  han de ser entitats vives i obertes al seu entorn més immediat. 

Els alumnes que formem seran ciutadans en un futur i cal formar-los 

com a tals, en aquest sentit el PIES és de gran ajuda.



Menors  de 12 anys  596
12-16 anys  1123
17-29 anys 1412
30-60 anys 634
Majors de 60 anys 321
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DADES GENERALS

Segons gènere

Segons procedència

L’Àrea de Comunitat Educadora, amb 
els seus projectes, ha atès durant l’any 
2010 un total de 4086 persones. 

Masculí  2524
Femení  1562

Autòctons 2543
Comunitaris 423
Extracomunitaris 1120

Segons edat
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Majors 
de 60 
anys

programa TIC

Al llarg del 2010 l’activitat del programa TIC ha augmentat considerablement, especialment pel que 
fa a les accions amb voluntaris en el programa de recuperació de residus tecnològics. A més, el progra-
ma TIC ha continuat perseguint els seus objectius principals: millorar la qualitat de vida de les persones 
oferint-los la formació i eines necessàries per al seu desenvolupament en l’ús de les noves tecnologies.

Punt Òmnia

Projecte orientat a oferir recursos d’utilització i forma-
ció en les TIC per a persones majors de 12 anys i de 
forma particular a col·lectius en risc d’exclusió social. 
Des de l’any 1999, a la Fundació Marianao comptem 
amb aquest recurs orientat a l’alfabetització digital. 

Participants: tota la comunitat.

Taller TIC 

Espai obert de reciclatge, reutilització, reparació i for-
mació en el muntatge i configuració d’ordinadors sota 
una metodologia d’aprenentatge i servei. S’ofereix un 
acompanyament per a qualsevol persona o col·lectiu 
que així ho sol·liciti. 

Participants: tota la comunitat. 

PROJECTES

La Fundació Marianao m’ha ajudat i motivat en tots els 

aspectes. Ara amb el voluntariat al Taller TIC intento donar 

un cop de mà en tot allò que puc.
Jose Oliver Jiménez

Voluntari TIC

38%

62%

Femení

Masculí

Estic molt satisfet de poder aportar una mica de la meva 

part i així ajudar a la comunitat de Marianao.

Jose Mª Bello
Voluntari TIC

‘‘‘‘
‘‘ ‘‘

comunitat educadora
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Autòctons
Comunitaris



La Liana està molt satisfeta amb el projecte; espera 

el dia de la tutoria amb ganes, poder parlar dels seus 

problemes amb l’educadora i també a casa fa que el 

treball família-educadora surti reforçat.
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programa d’infància

El programa d’Infància promou diverses alternatives educatives al temps lliure dels infants amb una opció educativa orientada  al  treball  
normalitzador  i  integrador.  Es  treballa  de  manera  preferent  i  especialitzada  amb  aquells sectors que es troben en situació de risc, 
vulnerabilitat i fragilitat social, impulsant propostes i models basats en la cultura de la participació.
El programa  d’Infància  coordina  tots  els  projectes de l’entitat destinats  a  infants  de  3  a  11  anys. 

Els projectes que ha desenvolupat el programa d’Infància durant l’any 2010 han estat Casal Infantil de Marianao, Casals 
d’estiu, Proinfància (programa de lluita contra la pobresa infantil), i el projecte Èxit de suport a l’estudi.

memòria fundació marianao 2010

Casal Infantil de Marianao (CIM)

Recurs educatiu no formal que acull diàriament els infants fora de l’horari escolar. De 17 a 20 h els infants realitzen 
tallers diversos, activitats d’oci i temps lliure i fan reforç escolar. Durant el curs 2010, la solidaritat i la cooperació 
han estat els eixos que han vertebrat el programa. 

Participants: infants de 3 a 11 anys. 

PROJECTES

comunitat educadora

A vegades es fa molt laboriós el voluntariat, però quan veus el resultat 

recompensa molt l’esforç. Et beneficia a tu i a moltíssima més gent. 

Tant se val com siguis, tots tenim quelcom bo per aportar.‘‘ ‘‘

‘‘ ‘‘

Mare Participant de Beques Solidàries

Hem tingut la possibilitat d’aprendre i compartir temes referents a 

l’educació dels adolescents  amb altres persones que tenen fills de la 

mateixa edat que els nostres. Hem sigut conscients de temes que abans 

ignoràvem o que no ens donaven compte. 

Dani Sancho
Voluntari VPK

‘‘ ‘‘

Pares i mares participants del projecte Fem Sobretaula
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PROJECTES
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Casals d’estiu

Proinfancia: lluita contra la pobresa infantil

És un espai de lleure educatiu destinat a infants i adolescents que es realitza durant quatre setmanes del primer 
període de vacances escolars. La finalitat és oferir un servei on els/les participants desenvolupin les seves habili-
tats: socials, cognitives, d’autonomia, motrius... a partir de jocs, tallers, sortides, gimcanes, entre d’altres. Durant 
l’estiu de 2010, hi han participat un total de 200 infants. 

El programa Proinfància de ‘la Caixa’ ofereix unes beques de béns i serveis a tots aquells infants de 0 a 16 anys 
que es troben en situacions socialment vulnerables amb la finalitat de cobrir les necessitats bàsiques d’aquests 
menors i facilitar la seva integració al circuit social normalitzat. La Fundació Marianao hi participa activament 
amb beques per als serveis del Casal Infantil Marianao (Centre Obert i reforç escolar). 

Participants: infants de 3 a 12 anys. 

Participants: infants i adolescents socialment vulnerables.

Per mi el Casal és molt important, he conegut a 

molta gent nova i m’ha ensenyat moltes coses,  

com col·laborar, compartir... 

Alba Molina Zafra
Participant CIM

‘‘ ‘‘
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programa d’adolescència

El programa d’adolescència treballa en el temps lliure amb adolescents de 12 a 16 anys, des de diversos projectes desenvolupats en tres 
àmbits d’actuació: 

Educació informal des del lleure: CjM Casal de Joves és un projecte d’atenció socioeducativa en el lleure que pretén oferir un espai lúdic 
i educatiu en el temps lliure setmanal dels adolescents del barri, per tal d’estimular processos de desenvolupament personal i comunitari 
en els adolescents.

Àmbit de suport a l’escolarització: Desenvolupa projectes de suport escolar amb la intenció de que els adolescents millorin el seu 
rendiment escolar alhora que potencien les seves competències acadèmiques com els hàbits d’estudi, la capacitat de concentració, etc. 
L’atenció és grupal i també individual a través de plans de treball individualitzat, segons les necessitats de cada participant.

Treball amb famílies: es pretén promoure la relació entre família, escola i entorn com a estratègia educativa conjunta i oferir noves 
eines i recursos educatius que orientin la implicació dels pares i mares en els processos d’aprenentatge dels sus fills/es. 

Mediateca

La mediateca es dissenya com un espai d’estudi i reforç escolar de dilluns a dijous. Els joves també 
poden treballar a l’ordinador, a més de tenir accés a Internet. El projecte també inclou la realització de 
diferents monogràfics un dia a la setmana per tal de millorar el seu rendiment escolar.

Participants: adolescents que estan cursant l’ESO. 
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comunitat educadora

PROJECTES

Projecte Èxit

La seva finalitat és la de millorar el nivell de graduació i 
èxit escolar mitjançant la recerca d’estratègies que res-
ponguin a les necessitats específiques d’aprenentatge 
d’aquells nois i noies adolescents  que cursen la ESO als 
instituts públics de Sant Boi de Llobregat.

Participants:  adolescents que estan cursant l’ESO. 

Casal de Joves Marianao

Projecte d’intervenció socioeducativa des del lleure. Es 
realitzen tallers setmanals, sortides i activitats
extraordinàries i s’ofereix un espai obert. És un projecte 
de caràcter obert i participatiu, en què els adolescents 
entenen l’espai com a propi i el gestionen amb el su-
port d’un grup de quatre educadors/es. Funciona de 
dilluns a divendres, de 17.30 a 20.30 h. Els joves poden 
expressar la seva opinió a les assemblees que es realit-
zen periòdicament.

Participants:  adolescents de 12 a 18 anys

Fem sobretaula

És una acció pensada per  promoure la relació entre família, escola i entorn com a estratègia educa-
tiva conjunta i oferir noves eines i recursos educatius que orientin la implicació dels pares i mares en 
els processos d’aprenentatge dels seus fills/es.

Participants: famílies d’infants que cursen 5è i 6è de primària. 

Beques solidàries

El col·lectiu de nens/nenes , adolescents i joves que conviuen en situació de risc d’exclusió  (famílies 
desestructurades i/o  sense ingressos suficients, nivell de formació insuficient, immigrants sense 
documentació...) conformen un grup molt vulnerable, especialment pel que fa referència a la seva 
futura inserció al món del  treball. De la detecció d’importants buits en la xarxa de recursos i ajust pú-
blics a la formació d’aquest col·lectiu, sorgeix el Programa de Beques, subvencionat per la Fundació 
Catalunya Caixa. És una acció tutorial  personalitzada  per tal  de garantir el seguiment  de l’itinerari 
de formació i/o inserció laboral  a joves i nens amb dificultats personals,  familiars i/o socials.

Participants:: adolescents en un entorn d’exclusió social.
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programa de joventut

El programa de joventut està dirigit a joves de 16 a 35 anys de la ciutat de Sant Boi de Llobregat i especialment 
del Barri Marianao. La intencionalitat d’aquest programa és la de potenciar les habilitats participatives dels 
joves per tal que s’impliquin en processos de transformació de la seva realitat més propera. El programa de 
joventut té dos àmbits d’actuació:

L’oci: Es proposa una oferta d’oci alternatiu juvenil saludable,  que fomenti l’ús de les instal·lacions públiques, 
que tingui caràcter universal i gratuït, i promocioni la participació i la implicació comunitària dels joves alhora 
que desenvolupa el seu sentiment de pertinença a la comunitat. 

La participació comunitària: Es desenvolupen accions formatives orientades a potenciar les competències 
participatives dels joves per tal que puguin, a través de l’acció col·lectiva i comunitària, aprendre a desenvolu-
par un projecte de transformació social. 

PROJECTES

VPK

Programa d’oci alternatiu juvenil gratuït que es realitza 
durant tres fases de sis caps de setmana cadas cuna en 
horari nocturn. El VPK gestiona un grup de joves for-
mats i acompanyats pels tècnics de joventut de la Fun-
dació Marianao i ofereix més de 70 activitats (culturals, 
esportives i altres) en cada fase.

Participants: joves de 15 a 35 anys. 

Formació Juvenil

Accions de formació orientades a fomentar experiències de participació amb adolescents i joves del barri i 
de la ciutat. Es tracta d’una experiència formativa molt dinàmica orientada a l’adquisició d’eines i tècniques 
en el camp socioeducatiu.

Participants:  joves majors de 16  anys. 

Viver de projectes

És un projecte destinat a col·lectius juvenils, asso ciats 
formalment o de manera informal, amb voluntat de 
tenir un suport per a la gestió del seu propi projec-
te. Durant l’any 2010, s’ha acompanyat al col·lectiu 
PANDA, al Casal de Joves Veterans i al col·lectiu Fem 
Música. El col·lectiu VPK ha iniciat els tràmits per a 
associar-se durant aquest any, amb el que es des-
vincula de l’acompanyament que ofereix el viver de 
projectes.

Participants: joves de 16 a 30 anys. 

Al CjM he trobat una petita família de la 

qual dia a dia aprens i a la vegada ensenyes. ‘‘ Iman El Bouhali
Participant del Casal de Joves Marianao

‘‘
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àrea de comunitat inclusiva

L’exclusió social fa referència a la naturalesa canviant i multidimensional dels problemes socials relacionats 
sovint amb la pobresa. Al igual que la pobresa, l’exclusió social descriu situacions de carència material i incorpora 
diverses formes de desavantatge, com ara la discriminació, la manca de recursos, el trencament familiar, els pro-
blemes de salut, la carència educativa i formativa, la localització geogràfica o l’aïllament relacional.  Aquests des-
avantatges interrelacionalts dificulten o impedeixen que una persona participi en activitats  claus  de la societat.
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comunitat inclusiva

La Fundació Marianano per mi ha estat una forma de conèixer gent i apren-
dre d’ells, tot i que tenen problemes són intel·ligents i mereixen tot el meu 

respecte i estima..‘‘ ‘‘

Francisco Hinojosa
Participant Club Social

Com a mare, m’ha aportat coses positives com aprendre a conviure 
millor amb la meva filla. 

 A mi com a filla, confiança, saber estar millor a casa i saber 
fer les coses millor. 

‘‘
Eva i Mireia, mare i filla,

participants del Servei d’Atenció a les Famílies

‘‘
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DADES GENERALS

Segons gènere

Segons procedència

Durant l’any 2010, l’Àrea de comu-
nitat inclusiva ha atès un total de 
812 persones de les quals:

Masculí  421
Femení  391

Autòctons 492
Comunitaris 4
Extracomunitaris 316

Segons edat

Menors de 12 anys  5
12-16 anys   67
17-22 anys   90
23-35 anys 272
35-65 anys 369
Majors de 65 anys                           9
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En determinades circumstàncies els desavantatges es reforcen mútuament i constitueixen un cercle viciós que 
amb diferent grau d’intensitat dóna lloc a un progressiu deteriorament de la situació personal impedint que se 
senti part activa de la comunitat.

Les causes de l’exclusió social són multidimensionals i s’emmarquen en un procés de pèrdua d’integració o 
participació de la persona en la societat en un o més àmbits: econòmic (en la producció  o en el consum), polític-
legal (participació política, sistema administratiu, protecció  social, etc) i social-relacional (absència de xarxes o 
problemàtiques dintre de les xarxes socials o familiars).

La zona intermèdia entre la integració i l’exclusió social es defineix amb el concepte de vulnerabilitat. Una per-
sona vulnerable és  troba en un entorn personal on els àmbits familiars-relacionals, socio-econòmics i polític-
administratiu pateixen debilitats i com a conseqüència es troba en situació de risc que pot desencadenar en 
el procés d’exclusió social.  El grau de risc serà major o menor depenent del nivell de deteriorament del seu 
entorn.
 
L’Àrea de comunitat inclusiva de la Fundació Marianao neix amb la voluntat  d’assegurar que totes les persones 
tingin les oportunitats i els recursos  per a participar de forma igualitària en els diferents àmbits que conformen 
la societat (econòmic, social i polític, cultural, etc). Els programes que la conformen tenen com a denominador 
comú la integració, la cohesió i la justícia social.

La Fundació Marianao participa en el disseny de les polítiques locals d’inclusió a través de la seva implicació 
activa al Consell de Ciutat, al Pla Local d’Inclusió, al Consell Municipal de Serveis Socials i altres espais de par-
ticipació ciutadana. 

23-35
anys

La Fundació Marianao, ja no per mi, sinó per a 
tot aquell que coneix la seva història, i per a qui 
es nodreix d’ella, és una font d’ajuda, convivència i 
solidaritat”. Amb una posició destacada pels profes-
sionals que, tot i les dificultats de tot tipus, dia a 
dia la mantenen viva per a que la font no deixi de 
rajar.

‘‘

‘‘

Angel Ezquerra
Voluntari Biciboi
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comunitat inclusiva

Club social Marianao

El projecte es constitueix com una estructura de suport 
social i té com a missió contribuir a que les persones 
amb trastorn mental utilitzin les activitats de lleure per 
assolir quotes de salut, independència i participació en 
i amb la comunitat, incidint i donant suport al projecte 
vital de la persona. El Club té una funció rehabilitadora 
i d’inclusió social i posa l’èmfasi en la participació activa 
del participant, fomentant espais d’autogestió i d’ajuda 
mútua. 

Participants: persones amb malaltia mental.

Projecte Pont jove

Projecte d’intervenció comunitària que es fonamen-
ta en l’acompanyament, el suport personalitzat i 
l’acolliment de joves amb dificultats psicosocials i 
amb trastorns mentals en les activitats educatives, 
culturals i de lleure que es desenvolupen en el marc 
normalitzador i comunitari de la nostra entitat. 

Servei d’Atencio a les Families (SAF)

Vetlla per atendre i acompanyar les situacions d’inquietud, desorientació i conflicte que plantegen les famílies i els 
seus membres adults, joves i infants, oferint-los acollida, suport i recursos especialitzats i comunitaris adequats per tal 
d’augmentar les seves competències. 

Participants:  persones i grups amb necessitats d’acompanyament i orientació personal. 

Participants:  adolescents en procés de transició 
a la comunitat. 

programa de salut

El programa de salut està format per un conjunt de projectes que treballen per l’educació per la salut, afavorint 
en les persones el màxim desenvolupament de les seves capacitats per tal de viure i conviure en equilibri amb 
el seu entorn: en relació a l’àmbit físic (higiente i cura personal i d’entorn social i natural, alimentació i exercici 
físic), en relació a l’àmbit psicològic (autoestima, autonomia i control emocional), en relació a l’àmbit social 
(en els diferents grups socials -família, amistat, parella...-, afectivitat i habilitats socials) i en relació a l’àmbit 
comunitari. 

PROJECTES

Programa Pont

Iniciativa de treball sociocomunitari que ofereix als seus participants un seguit d’activitats de caire socioeducatiu i 
de suport a la competència social per compensar les mancances personals i del seu entorn relacional. El Programa 
compta actualment amb el suport del CASM Benito Menni, SSM Sant Joan de Déu, Departament de Salut i ICASS, 
Departament de Benestar Social i Família.

Participants:  adolescents i adults en procés de transició a la comunitat. 
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El programa socio-jurídic es troba constituït per serveis destinats a persones que necessiten acompanyant       
personal, informació i orientació en l’àmbit jurídic. 

programa socio-jurídic

PROJECTES

Projecte david

Servei d’atenció social i jurídica que atén persones que es troben amb problemes penals i/o penitenciaris i no coneixen 
els procediments i/o recursos per millorar la seva situació. Les persones ateses presenten alhora dificultats en el seu 
procés d’inclusió derivades de problemes amb drogodependències i/o salut mental. S’orienta a l’acolliment personal, 
seguiment i suport de les persones i les seves famílies dins d’un àmbit d’actuació no institucionalitzat. 

Participants:  persones adultes que tenen problemes amb la justícia penal i les seves famílies.

Servei jurídic en matèria d’estrangeria

Servei destinat a atendre persones i famílies nouvingudes: acollida, acompanyament personal, informació i orientació 
en tràmits de regularització i reagrupament familiar.  El servei es troba vinculat als serveis locals de Sant Boi de Llobre-
gat que ofereixen suport i orientació a persones immigrades en procés d’acollida.

Participants:  persones  immigrades amb necessitats de suport legal.

Servei jurídic comunitari

És un Servei que ofereix informació, suport i assessorament sobre els procediments a seguir davant problemes o       
dubtes de tipus legal. El Servei ofereix un caràcter polivalent i pot atendre des de qüestions laborals fins a separacions i 
divorci, passant per temes relacionats amb l’habitatge, la família, associacions, immigració, pensions, etc.
El Servei s’orienta a atendre als ciutadans i ciutadanes de Sant Boi de Llobregat i comarca, especialment a aquells 
sectors  amb dificultats econòmiques.

Participants:  persones, grups i col·lectius en situació de vulnerabilitat social.

Compto amb el suport de la Fundació Marianao, que sempre ha 
estat allà durant tota la meva estada a la presó. Sempre dient-me 

que no em fiqui en problemes, que no tingui incidències perquè 
sinó  no podria fer res.

‘‘ ‘‘

Miguel
participant del Projecte David
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comunitat inclusiva

programa de formació

El programa de formació de la Fundació Marianao promou la qualificació professional de joves que no han acreditat l’ESO. Treballem per millorar 
el seu nivell d’ocupabilitat, dotant-los de competències professionals i socials per tal de garantir la seva reincorporació al sistema educatiu 
reglat o bé l’accés al mercat de treball en condicions d’igualtat.
 El programa de formació ofereix accions formatives alternatives al sistema educatiu reglat. Entenem la formació com una oportunitat per: 
-  Dotar de competències professionals i habilitats personals.
-  Realitzar processos d’acompanyament personalitzat als joves centrats en l’augment de la seva motivació, implicació i participació.
- Proporcionar situacions d’èxit on puguin sentir-se protagonistes.
- Fomentar la responsabilitat, la presa de decisions i l’autonomia personal.

PROJECTES

Programes de qualificació professional inicial 

Cursos adreçats a tots els joves que vulguin formar-se en l’àmbit de 
l’hostaleria i el manteniment de sistemes informàtics. Cada curs té una du-
rada de 859 hores, 200 de les quals es realitzen en una empresa del sector. 
La finalitat dels programes és proporcionar una formació bàsica i professio-
nal que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat d’un itinerari 
formatiu, especialment en la formació professional de grau mitjà, un cop 
superada la prova d’accés. 

Participants:  joves de 16 a 21 anys en situació d’atur que no hagin 
acreditat el títol de l’ESO.

Aula-taller de medi ambient

Recurs on els joves poden potenciar les seves competències laborals i 
habilitats socials per millorar el seu nivell d’ocupabilitat i poder accedir 
al mercat de treball en condicions d’igualtat. El projecte s’estructura en 
dues unitats: BICIBOI: és un recurs orientat al treball amb bicicletes. Du-
rant l’any 2010, els joves han participat com a suport en diverses activi-
tats d’educació viària que s’han realitzat a les escoles de la ciutat i han 
reparat i revaloritzat 125 bicicletes. TICBOI: és un recurs especialitzat en 
la recuperació d’ordinadors i equipament informàtic. Durant l’any 2010, 
amb el material recollit s’han creat 30 ordinadors que han permès obrir 
aules d’informàtica en entitats socials.

Participants:  joves en situació de vulnerabilitat social en procés 
d’incorporació social i laboral.

Abans de venir aquí no sabia fins a quin punt la Fundació   
Marianao em podria ajudar. He conegut a molta gent, he après 

un ofici i ara sé el que és el respecte als companys i educadors.‘‘ ‘‘

Oussama Boulal
participant de Biciboi

Proves d’accés

El projecte pretén donar suport educatiu als joves interessats en realitzar 
les proves d’accés a CFGM, mitjançant un espai de formació i prepara-
ció per dotar als joves dels aprenentatges necessaris per poder supe-
rar la prova. A banda del reforç educatiu, també es realitzen sessions 
d’orientació formativa i la gestió oportuna en el procés de matriculació 
de les proves. Està dirigit a joves vinculats a la Fundació Marianao i que 
manifesten interès per continuar el seu procés formatiu mitjançant un 
Cicle Formatiu de Grau Mig. 

Participants:  joves  de 17 anys o majors.

Fem Via

El projecte neix com una acció formativa orientada a atendre a joves que 
han finalitzat la seva escolarització obligatòria sense acreditar l’ESO. La 
formació teòrico-pràctica dels mòduls es basa en dos itineraris: un que 
treballa l’animació sociocultural, els primers auxilis i aspectes relacionats 
amb el comerç, i un altre que es basa en les noves tecnologies d’informació 
i comunicació. El projecte facilita que posin en pràctica els coneixements 
i les habilitats treballades mitjançant la realització d’accions en benefici 
a la comunitat. 

Participants:  joves de 16 a 21 anys en situació d’atur que no hagin 
acreditat el títol de l’ESO.
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El programa d’inserció sociolaboral té com a finalitat principal la integració en el mercat de treball d’aquelles persones que tenen més dificultats per accedir-
hi. Per tal d’arribar a aquest objectiu final i també afavorir l’autonomia del participant, des del projecte es desenvolupen diferents tasques:  acompanyament 
en el desenvolupament de recursos personals, laborals i socials; orientació cap al mercat de treball (recerca de feina per a una inserció o millora de feina)i 
acompanyament en el procés de definició del perfil professional (ocupabilitat en el mercat en relació a les seves competències). 

D’altra banda, el programa també treballa en la creació d’una xarxa de treball coordinada amb els diversos agents i recursos així com també per establir 
relacions bidireccionals amb teixit empresarial del territori.

programa d’inserció sociolaboral

PROJECTES

Programa per a persones que reben la Renda Mínima d’Inserció

El servei d’informació i orientació laboral “PIRMI” és un recurs destinat a oferir informació, orientació , formació i estratègies per a la millora de l’ocupabilitat de les persones 
perceptores de la renda mínima d’inserció, a través de l’acompanyament i el suport a la inserció laboral. Es realitzen tallers grupals de formació en competències bàsiques 
(alfabetització, català, castellà i informàtica) i d’orientació laboral (mercat de treball, ocupacions emergents, tècniques de recerca de feina, competències transversals, etc) 
sempre amb un acompanyament individualitzat amb tutories personalitzades.

Participants:  persones en situació d’atur.

Formació ocupacional

S’inscriuen en el marc de les mesures de formació ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya, orientades a millorar la capacitat d’inserció dels participants. Aquesta inici-
ativa defensa la inserció social i laboral a través de l’ocupació com l’eina més innovadora i activa en la lluita contra l’exclusió social. En aquesta direcció, la formació d’aquestes 
persones constitueix un factor clau que necessàriament ha d’acompanyar aquest procés, de manera que siguem capaços de millorar el nivell de capacitació professional dels 
alumnes. Durant l’any 2010 es va portar a terme un curs en l’àmbit de l’electricitat. 

Participants: persones en situació d’atur .

Balcons de colors

El servei d’informació i orientació laboral Balcons de Colors és un recurs destinat a oferir informació, orientació i estratègies per a la recerca d’ocupació a aquells col·lectius que 
presenten risc d’exclusió social, a través de l’acompanyament i el suport a la inserció laboral. En el servei es  porten a terme accions destinades a dotar dels recursos necessaris 
a aquelles persones que necessiten un suport en la seva recerca d’ocupació.

Participants:  persones en situació d’atur.

És un programa de la Fundació “la Caixa” que ofereix un servei al teixit empresarial que vulgui col·laborar en accions de responsabilitat social corporativa mitjançant la contrac-
tació de persones que tenen dificultats per accedir al món del treball. Les accions es centren principalment en: conèixer el teixit empresarial de la zona, establint contactes amb 
les empreses del territori per poder posteriorment gestionar ofertes de treball a partir de processos de selecció; portar a terme la sensibilització en relació ala RSC en accions 
d’inserció laboral; garantir un suport previ i de seguiment a  la contractació: amb la identificació dels llocs de treball, preselecció dels perfils professionals segons les ofertes 
laborals i seguiment posterior de la persona una vegada efectuada la seva inserció. Enguany, s’hi han vinculat 10 empreses i s’han establert 4 convenis.

Participants:  empreses de la comarca.

Xarxa Incorpora
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La Fundació, en el passat exercici 2010, ha presentat una situació econòmica solvent que ha permés la                      
sostenibilitat del conjunt de les seves actuacions i projectes socials. En relació a l’any que hem tancat i de cara a 
l’any 2011, l’entitat ha tancat l’exercici amb un resultat econòmic positiu de 6.729,92 €.

Si ens fixem en la complexa situació de crisi econòmica que estem vivint d’ençà l’any 2008, i atès l’escenari actual 
de contenció de despesa en l’àmbit social, podem donar el resultat final del període com a satisfactori.
 
Durant el darrer semestre de 2010 ens hem trobat davant diversos escenaris de congelació de pagaments de 
subvencions pendents, que han generat problemes de tresoreria resolts gràcies a l’intensiu treball financer, rea-
litzat durant aquest darrers anys per l’àrea d’Administració i Recursos.
 
L’entitat ha comptat amb diferents puntes de tresoreria, convertides en dipòsits a curt termini, que han ajudat 
novament a suportar millor aquests períodes de falta de liquiditat.

memòria fundació marianao 2010
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Amb l’ús d’aquests dipòsits, hem pogut estalviar en altres línees de finançament molt més costoses 
com les pòlisses de crèdit, que només s’han fet servir en el darrer trimestre de l’any davant l’absència 
d’ingressos i per tant de falta de liquiditat. Malgrat això i durant l’exercici, s’han renovat i diversificat els 
productes de crèdit amb d’altres caixes d’estalvi com Caixa Nova i La Caixa i racionalitzat , alhora, la des-
pesa dels productes que no es feien servir d’altres entitats bancàries que presentaven pitjors condicions 
comercials.
 
Cal destacar, que hem incrementat el nombre de subvencions atorgades, amb diferència a l’exercici an-
terior, gràcies al treball exhaustiu diari, d’estudi, seguiment i justificació de les mateixes. Entre d’altres, 
destaca l’augment en subvencions i donacions, atorgades per part de les obres socials de les caixes.

Accions de millora implantades el 2010:

Estudi i implantació de la nova comptabilitat analítica, en el nou programa A3.
Estudi auditoria comptable 2010.

A través de la tendència que portem durant aquets darrers anys, amb la implantació d’auditories comp-
tables pels nostres estats financers, ens hem dotat de la confiança i credibilitat suficient, per donar una 
bona imatge com a Fundació transparent i respectuosa amb els nostres grups d’interès.

 Pel que fa l’orígen de les subvencions d’explotació, cal destacar aquest any l’augment d’aportacions de 
les Caixes d’estalvi, amb un  total de 34,99%. La Generalitat de Catalunya una mica per sota, amb un 
32,48%; l’Ajuntament de Sant Boi un 10,12 %; el Ministeri de Sanitat i Política Social i la Diputació de 
Barcelona amb un 3,01% i un 1,82% respectivament. El 4,83% restant prové de l’agregació de diversos 
conceptes de menor rellevància econòmica, entre ells, les quotes per algunes activitats i d’altres aporta-
cions de caràcter extraordinari.

En relació al capítol de despeses cal destacar com a fet significatiu, l’augment de les despeses de personal 
en més d’un 14% respecte de l’any anterior, i pràcticament el mateix nivell de contractació de professio-
nals externs i talleristes. Aquest increment ha estat motivat per la posada en marxa de nous projectes de 
l’entitat, que han necessitat de contractació externa per poder ésser executats.
 
Durant l’any 2010 la plantilla total de la Fundació Marianao ha estat de 64 treballadors/es, amb una 
contractació mitjana de 32 hores setmanals.                        

La precarietat del sector social, o tercer sector, és malauradament encara una rèmora en les estructures 
socials del nostre país. A hores d’ara, l’existència de convenis plurianuals tàcitament renovables és només 
un desig que, malgrat les patents necessitats socials, no acaba de prendre forma. Aquest fet proporciona 
un elevat grau d’incertesa i manca de consolidació en les entitats del tercer sector i obliga als gestors de 
les mateixes a revisar anualment tota l’estructura econòmica de les pròpies entitats. La Fundació Maria-
nao no constitueix, per tant, una excepció. 

INGRESSOS 2010: 1.720788,96€

INGRESSOS 2010 
Subvencions d’explotació per entitats. 
Sobre el total d’ingressos

2,0%

73,7%

9,4%

2,3%

12,5%

87,39%

0,23%

8,28%

Ingressos financers
Ingressos extraordinaris
Ingressos propis
Ingressos capital
Subvenció d’explotació

Ministerio M.S.P.S.I.
Ajuntament Sant Boi
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Caixes
Altres subvencions/donatius

DESPESES 2010: 1.581.751,35€ 

Compres de materials
Serveis exteriors
Despeses de personal
Altres despeses de gestió
Despeses financeres
Despeses extraordinàries
Dotació amortitzacions

memòria fundació marianao 2009

4,09%

32,48%

4,83%

10,12%

1,82%

34,99%

3,01%

0,01%
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auditoria comptable exercici 2010

INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS

Informe nº 10/2011

Còpia 1 de 4

Als membres del Patronat de FUNDACIÓ MARIANAO - CASAL INFANTIL I JUVENIL DE 

MARIANAO

1. Hem auditat els comptes anuals de FUNDACIÓ MARIANAO - CASAL INFANTIL I JUVE-

NIL DE MARIANAO, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2010, el 

compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria corresponents 

a l’exercici anual finalitzat en aquesta data. El President del Patronat és el responsable de 

la formulació dels comptes anuals de l’Entitat, d’acord amb el marc normatiu d’informació 

financera aplicable a l’entitat (que s’identifica en la Nota 2 de la memòria adjunta) i, en 

particular amb els principis i criteris comptables que hi conté. La nostra responsabilitat és 

expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt, basada en el 

treball realitzat. Excepte per l’excepció esmentada en el paràgraf 2, el treball s’ha realitzat 

d’acord amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a Espanya, 

que requereix l’examen, mitjançant la realització de proves selectives, de l’evidència jus-

tificativa dels comptes anuals i l’avaluació de si la seva presentació, els principis i criteris 

utilitzats i les estimacions realitzades, estan d’acord amb el marc normatiu d’informació 

financera que resulta de l’aplicació.

2. Degut a que varem ser nomenats auditors en 2007, no va estar comprès en l’abast de la 

nostra auditoria la revisió de la situació fiscal de l’Entitat corresponent als exercicis oberts 

a inspecció anteriors a aquell exercici, i en conseqüència, no tenim elements de judici 

per avaluar aquella situació fiscal. La nostra opinió d’auditoria sobre els comptes anuals 

corresponenets a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2009 contenia una salvetat al 

respecte. 
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3. Segons la nostra opinió, excepte els possibles ajustaments que podríem haver conside-

rats necessaris si haguéssim pogut verificar allò descrit en el paràgraf 2 anterior, els comp-

tes anuals de l’exercici 2010 adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge 

fidel del patrimoni i de la situació financera de FUNDACIÓ MARIANAO - CASAL INFANTIL 

I JUVENIL DE MARIANAO a 31 de desembre de 2010, així com dels resultats de les seves 

operacions corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb 

el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació i, en particular, amb els 

principis i criteris comptables en els continguts.
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Xarxa d’Empreses Solidàries

Des de fa molts anys, el treball comunitari desenvolupat per la Fundació Marianao ha ajudat a construir importants xarxes de                  
solidaritat i de cooperació, creant sinèrgies multiplicadores d’aliances i de solidaritats institucionals en les quals s’han 
implicat activament els diversos actors del nostre territori. En aquest context històric de construcció de xarxes de solidaritat 
inter-institucional i ciutadana, i sota l´impuls del PROGRAMA INCORPORA, ens hem obert  a la realitat empresarial de la nostra ciutat 
i comarca. 

L’any 2007 es crea la Xarxa d’Empreses Solidàries de la Fundació Marianao, amb la incorporació de tres empreses al Consell 
Assessor ( Fundació Ordesa, Laboratoris Synthon i Avantgrup, empresa de transport) 

Des del bagatge i l’experiència acumulada en aquesta xarxa copsem la necessitat què existeixen moltes empreses i fundacions d’em-
preses amb voluntat de sumar esforços per a fer front als greus problemes socials que genera la crisi econòmica i l’entorn d’incertesa 
actual. Es tracta de generar un nou model de relacions horitzontals on l’entitat social no només sol·licita sinó que ofereix a l’empresa 
el seu potencial al servei de les necessitats socials de la comunitat i del projecte de Responsabilitat Social Corporativa de l’empresa. 
Enguany els àmbits de cooperació han estat els següents:

Inserció laboral de persones amb especial dificultat per accedir al món del treball
Voluntariat Corporatiu
Formació i assessorament
Donació d’equipaments (equips informàtics, mobiliari, etc.)
Consultoria

En tots els casos, s’aposta per fer a mida de les necessitats de cada empresa un procés de col·laboració que es tradueix en la signatura 
d’un conveni de voluntats recíproques i un pla operatiu de seguiment que ens permet avaluar i millorar els acords i compromisos 
adoptats. Enguany les empreses que s’han sumat al nostre model han estat:

Fundació Ordesa
Donació equipament informàtic, Formació en l’àmbit de la Salut dins del programa de formació del Col·lectiu Suma.

Laboratoris Synthon
Assessorament a l’equip directiu de l’entitat per realitzar el Pla estratègic, donació d’equipament i mobiliari.

memòria fundació marianao 2009memòria fundació marianao 2010



31

memòria fundació marianao 2009

Empresa Avantgrup 
Donació de mobiliari.

Empresa Abantia
Inserció laboral de joves en formació i pràctiques als centres de treball.

Empresa Nogales BCN
Imatge gràfica i suports de comunicació en el marc dels actes de 25è aniversari de la Fundació Marianao.

Empresa Manterola
Inserció laboral de persones desocupades i  assessorament en matèria de RSE.

A totes el nostre agraïment i el de la comunitat educativa de Marianao. 

Amb la voluntat de superar els models de RSC tradicionals la Fundació Marianao vol apostar pel model de “Territoris 
Socialment Responsables” com a experiència que es desplega des de fa un temps en diversos països europeus, però amb 
les contribucions específiques que pot aportar el treball històric de Marianao i la seva arrelada implantació a Sant Boi i la 
comarca del Baix Llobregat.   

Volem apostar per un nou paradigma social: crear un espai de participació plural i obert, on tots els sectors del nostre terri-
tori hi tinguin cabuda, per tal de generar una Xarxa de Xarxes: Marianao: Territori i Comunitat Socialment Responsa-
ble.   Reivindiquem el nom de Marianao perquè aquest nom ja no defineix tan sols un barri metropolità de la gran Barcelona. 
El nom de Marianao supera els límits geogràfics i expressa molts elements simbòlics: comunitat, esperança, participació, 
protagonisme dels infants, dels joves, dels adults, reivindicació de la dignitat humana,... Expressa un estil de ser i d’estar en el 
món, una manera de construir relacions humanes i de generar xarxes de cooperació entre tots, sense excloure a ningú. 

Si vols conèixer amb més detall l’experiència o vols incorporar-te en aquest procés, pots adreçar-te a direccio@marianao.net.



“La Fundació Marianao és 
quelcom més que una Fun-
dació, és tot un símbol i 
un orgull per Sant Boi i els 
santboians. Però el més im-
portant és el que es veu i es 
viu quant traspasses la por-
ta d’entrada, per altre banda 

Isolda Ventura
Presidenta de la
Fundació Ordesa 

“Vaig comentar el meu 
problema amb un 
amic i em va aconse-
llar venir aquí, i em 
va dir que sou molt 
bona gent, amb un 
gran cor i que si algú 
pot fer quelcom per tu, 
són elles. No estalvia-
ran esforç per ajudar-
te sense cap dubte. Us 
envio mil gràcies per 
la vostra atenció.

“Des de que vaig entrar en contacte amb els amics 
de la Fundació Marinao, vaig quedar enganxat pel 
seu constant esforç per ajudar als que més ho ne-
cessiten i, finalment, col·laborar activament i de 
forma molt eficaç a millorar la nostra societat. 

A més, volen fer-ho no només amb idealisme i bones intencions, 
sinó amb un enfoc professional i pràctic que els diferencia de moltes 
ONGs, i que diu molt de les persones que formen part de la Fundació.”

Oriol Segarra Montaner
General Manager d’operacions de Synthon

sempre oberta a tota la gent. Dins es respira 
alegria, activitat, integració, tot conduït per 
un equip humà increïble que sap trobar bo-
nes solucions per cada problemàtica social”Samir

participant del 
Projecte David

“Jo veig la Fundació Marianao 
com la demostració que les uto-
pies poden fer-se realitat. Des del 
seu inici, fins avui, ens demos-
tren com un col·lectiu amb un 

Oscar Moreno
Responsable RRHH del Grup Ferre

gran esforç, superació constant i esperit inconfor-
mista pot millorar l’entorn, la societat, i per què 
no,  el món.”

“Un espai d’experimentació, obert 
a tothom i on les persones 
son les protagonistes. La seva
història, els seus projectes i el 
seu discurs són un referent per 
a qualsevol persona de l’àmbit

social . […] Sant Boi hauria d’estar orgullo-
sa de tenir a gent tant compromesa com
la que viu a l’interior del Casal : infants, famí-
lies, joves, voluntaris/es, treballadors, patrons…
tothom treballa per i amb les persones.”

Héctor  Colunga
Director de Mar de Niebla (Gijón)

VOLS COL·LABORAR AMB NOSALTRES?   Fes-te’n soci col·laborador!
Ens pots donar un cop de mà fent una donació puntual o regular en el temps. Ens ajudaràs a fer sostenibles les nostres actuacions!

“Per a mi la Fundació Marianao ha estat i és una forma de contac-
tar i tenir més orientació laboral cap al món laboral . Amb ells tinc una ajuda més.”

Paqui Cortés
Participant del projecte Balcons de Colors
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Reptes de futur

La situació actual d’incertesa en la que ens trobem immersos que se’ns presenta a partir d’una crisis econòmica i financera sense 
precedents, altes taxes d’atur, l’envelliment de la població, la transformació dels sistemes d’informació i coneixement, la dualitat 
del mercat laboral, l’alta taxa de fracàs escolar i abandonament prematur de l’escolarització, l’augment de la pobresa infantil i el 
desplaçament cap a les economies basades en el coneixement ens situa davant un seguit de reptes dels que encara no en coneixem 
les seves conseqüències.

Davant aquesta realitat el principal repte al que la Fundació s’enfronta és el de copsar, preveure i donar resposta a les necessitats 
socials emergents en les que es poden trobar les persones de la nostra ciutat, tot garantint criteris d’adaptabilitat,  
fiabilitat i eficiència per a projectar intervencions socials sostenibles que ajudin a paliar les seves  conseqüències.

Fent-ho, a més, mantenint l’essència que durant 25 anys ha fet de Marianao una entitat particular, arrelada al territori, amb capacitat 
d’incidència social, promotora de persones que participen en la construcció de la seva realitat personal i col·lectiva, de manera activa 
i solidària. 

Al llarg d’aquest any, tots els membres que formem part de la comunitat de Marianao (voluntaris, professionals, persones externes 
amb trajectòries de reconegut prestigi, membres del Patronat i del Consell assessor) hem endegat un procés col·legiat que ens ha 
portat a actualitzar el nostre projecte, amb la voluntat d’encarar els nous reptes i oportunitats que haurà d’emprendre la nostra 
entitat en un mar que s’augura convuls des d’una anàlisi política, econòmica i de transformacions social. 

Gràcies a l’elaboració del Pla estratègic 2011-2015 ens hem dotat d’un full de ruta que ens ajudarà a encarar els nous reptes i opor-
tunitats. Aquest document és el resultat del debat, la reflexió i la implicació de totes les persones que configuren la comunitat de 
Marianao. Hem estat i estarem durant l’any 2011 analitzant la realitat que ens envolta, per tal d’identificar els canvis socials que es 
produiran, i l’impacte social per a les nostres famílies i la nostra comunitat. 

Aquest repte, del que el pla estratègic en serà la carta de navegació, ens conduirà a seguir adaptant les nostres accions a la realitat 
canviant, sense perdre de vista, però, que les persones han estat i seguiran sent sempre el nostre actiu més valuós, l’autèntic motor 
del canvi. 

Amb tot, el compromís de la nostra comunitat serà el de seguir lluitant per la transformació i millora del nostre entorn, mantenint 
encesa la flama de la utopia, necessària més que mai en els nostres temps, per a seguir pensant que és possible construir una comu-
nitat més justa i solidària que miri el futur amb esperança.

Un repte que volem assumir des del lideratge comunitari. Un repte que estem compromesos per assumir i el més important, que el 
vivim com a propi. Un repte en el que volem que ens acompanyeu.

Serveixin aquestes paraules també com a agraïment a totes les persones que ens heu recolzat i donat suport en tantes i tantes 
batalles...

Resto a la vostra disposició,

memòria fundació marianao 2009

Josep Torrico Catalán
Director de la Fundació Marianao
direccio@marianao.net
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La Fundació Marianao participa i es troba vinculada en diversos espais i escenaris de representació tant a nivell 
local com a nivell català i estatal. 

Entitats públiques i privades que donen suport als projectes de la Fundació Marianao.

Federació Catalana de 
Voluntariat Social

Xarxa Incorpora. 
Obra Social ”la Caixa” 
Responsabilitat Social 

Corporativa

Xarxa Proinfància, Fundació ”la 
Caixa”. Lluita contra la pobresa 

infantil

Roda d’Espectacles

Fundació Catalana de l’Esplai Entitas Catalanes d’Acció Social FEDAIA  Sectorial  de centres 
oberts a  Catalunya

Xarxa ÒmniaPlataforma Proespai Natural 
Serres Garraf -Ordal

Socis de Fiare - Catalunya

Ensenyament Solidari

Xarxa Accés, promoció de l’èxit escolar.
 Obra Social Catalunya Caixa.

Plataforma d’entitats per la 
inclusió dels joves
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Prrojecte Home Catalunya

Xarxa Òmnia

Acció Solidària Contra l’Atur

FECAFAMM

Socis de Fiare - Catalunya Consell Municipal de Medi  Ambient i Sostenibilitat. 
Consell Municipal de Nova Ciutadania.

Consell Municipal de Discapacitats. 

Pla de desenvolupament 
comunitari del barri de 

Marianao

Associació Abierto Hasta el 
Amanecer

Coordinadora Contra la Marginació de Cornellà

Fundació Jaume Bofill

LUNAS
Red de Programas de Ocio Alternativo

Coordinadora Catalana de Fundacions Universitat de Barcelona
Facultat de Dret: Programa Dret al Dret

Consorci per a la normalització lingüística Universitat Pompeu Fabra
UPF Solidària

Federación AkaziaPunt TIC Agrupació Catalana d’Entitats per 
la inserció laboral de persones amb 

malaltia mental 
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