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premis i reconeixements a la fundació
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 empresonades.
Premio Voluntariado 2000 concedit pel 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 concedit per la Generalitat de Catalunya, Departament de Governació i Administracions Públiques.
Premi al millor projecte d’àmbit local i comarcal de la Secretaria d’Acció Ciutadana, concedit al Programa d’Oci Alternatiu VPK.
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 joventut.
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 per l’experiència Aula Taller
de Medi Ambient: Projecte Biciboi.
Premi de Reconeixement Cívic “Joan N. García-Nieto”, concedit pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat l’any 2012.
Premi Josep Piñol 2011, concedit per la Fundació Acció Solidària Contra l’Atur. Un premi que vol destacar la trajectòria de la Fundació Marianao, la seva
aportació i contribució social en la transformació del barri de Marianao i de la ciutat de Sant Boi de Llobregat, així com l’impacte aconseguit en la millora
de les condicions de vida de les persones, per la seva lluita contra l’atur i per la inclusió social.
Premi Voluntariat 2011 (pel projecte més votat en la modalitat popular) atorgat a la Fundació Marianao pel Projecte E.S.F.E.R.A Jove. Aquests premis
s’organitzen conjuntament per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Federació Catalana de Voluntariat Social.
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presentació
La Fundació Marianao és una institució que té el seu origen en un grup de joves somniadors, que van ser
protagonistes d´una història tan bonica i tan apassionant que sembla un conte.., però no, no es un conte,
és un miracle que ha esdevingut realitat. Aquest conte comença així:
Hi havia una vegada...
Hi havia una vegada un grup de joves d’un barri metropolità anomenat Marianao. Aquells joves, preocupats
pels greus problemes que patia la infància i la joventut, l´any 1985 van decidir, amb el suport de l’Associació
de Veïns, ocupar un edifici que estava buit i era un niu de marginació.
Mica a mica, aquells joves agosarats van ser capaços de rehabilitar tot l’edifici, amb el suport de moltes
institucions i de molta gent solidària. I, sense defallir, van posar en marxa un projecte comunitari en el
qual hi cabia tothom: infants, joves i gent gran, i persones de diferents procedències i condicions socials.
I van fer possible, amb molta més gent, la creació de xarxes de solidaritat ciutadana, amb entitats socials,
ecologistes, veïnals, educatives, sindicals, empreses i universitats...
En aquell Casal dels Balcons de Colors es respirava l´alegria, la solidaritat, la dignitat i, sobre tot, l’esperança.
Per a moltes persones aquell Casal era el seu lloc en el món.
Tot això va ser possible perquè aquella bona gent de Marianao, sense conèixer al senyor Albert Einstein,
ja vivien allò que un dia va escriure: “Hi ha dos formes de viure la vida: una es creure que els miracles no
existeixen; l’altra és creure que tot és un miracle”. Potser per això aquells joves van aconseguir realitzar els
seus somnis perquè ningú els hi va dir que era impossible! I aquest conte continua i continuarà escrivint-se
durant molts anys...
A Marianao intentem viure l’experiència de què estimar és creure que les persones som capaces de crear
lo impossible. I d’aquí neix el miracle de la multiplicació dels pans, el miracle de la solidaritat humana.
Per això, a Marianao creiem que tot és un miracle, que la vida sencera és un miracle. Però no solament ho
creiem sinó què ho intentem viure.
A Marianao volem viure la vida amb aquella sorpresa i admiració dels infants, que fa possible continuar
creient en les persones i en nosaltres mateixos, amb els nostres encerts i desencerts, amb les nostres fragilitats i les nostres fortaleses; i així, sempre aprenent, millorant i compartint...
I aquesta és la veritable i autèntica comunitat, on les persones es senten estimades i valorades, integrades
en un projecte en el qual en són protagonismes, i ara més que mai en aquests temps de crisi estructural,
que és l’expressió d´una crisi d´humanitat.
Però aquesta història no hagués estat possible, sense el protagonisme també de tots vosaltres, amics i
amigues incondicionals. Sou milers i milers de persones, infants, joves i adults, que heu fet possible que
la Utopia de Marianao esdevingués una realitat viva i solidària. I aquest és el nostre millor patrimoni, el
millor regal.
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La Fundació Marianao és una “fàbrica de somnis” fets realitat. Un espai on moltes persones, petites joves
i grans, han trobat i troben el seu “lloc en el món”. Un espai utòpic, construït per la pròpìa Comunitat, com
volia en Joan N. García-Nieto, el nostre amic somniador i lluitador, que deia sovint: “Cal construir illes utòpiques, arxipèlags d’utopies, on alimentar la solidaritat i l’esperança perquè ningú ens robi el somni de què
podem construir ja des d´ara un món millor.”
Per això, continuarem estimant, somniant i lluitant, colze a colze, perquè la fraternitat i la justícia regnin
davant l’empobriment i l’exclusió social que pateixen moltes persones, a causa d’un sistema econòmic i
social que explota, oprimeix i deshumanitza a tothom –enriquits i empobrits-, on els únics valors que es
cotitzen són els valors dels diners, el prestigi personal i el poder sense entranyes.
Moltes gràcies pel vostre suport i la vostra estimació, i per compartir aquesta caminada comunitària de fer
de l’Amor Solidari el sentit de la Vida.

Josep Torrico. Director
Xavier Pedrós. President
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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 generals de l’entitat són estimular el desenvolupament 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 una presència comunitària, educativa, juvenil i popular, on 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
vol que cada persona esdevingui 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, potenciant el seu protagonisme en el procés d’alliberament personal i
col·lectiu.
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patronat i consell assessor
MEMBRES DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ MARIANAO
Xavier Pedrós Cortasa, president.
Sociòleg. Delegat d’Assistència al Menor a Sant Boi.
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Josep Maria Riera i Mas, vicepresident.
Arquitecte.
Ramiro Vega Pérez, secretari.
Diplomat en Infermeria.
Ana Maria Prats Malras
Directora de la Fundació Tomàs Canet.
Representant de l’Ordre Hospitalària dels Germans de Sant Joan de Déu.
Miquel Àngel Sancho Forrellad
Metge. Assessor d’alcadia de l ’Ajuntament de Sant Boi.

Teresa Climent Castelló
Sociòloga i consultora en projectes socials i educatius. Fundació Jaume Bofill.
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
Gerent del Complex Assistencial en Salut Mental Benito Menni de Sant Boi.
Representant de les Germanes Hospilatàries.
Joan N. García-Nieto Portabella
Metge. Representant de la família García-Nieto.

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
Professor d’Història.
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.
Carlos Cuatrecasas Targa
President de la Fundació Círculo
d’Economía.
Daniel Jover Torregosa
President del Grup Aprise - Promocions.
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Francesc Gutiérrez Marchena
Director de l’Àrea de Governança i Ciutadania de
l’Ajuntament de Sant Boi.
Isolda Ventura Arasanz
Presidenta de Fundación Ordesa.
Jaume Iglesias Sitjes
President de la Fundació Maite Iglesias Baciana.
Joan Seix Salvat
Gerent de Nexe consultoria.
Joan Subirats Humet
Catedràtic de Ciència Política de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Jorge Linati de Puig
Advocat. Fundació MAR.
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’Empresa i Ocupació de
la Generalitat de Catalunya.
Miguel Manterola Jiménez
President de l’empresa Manterola. Gavà.
Oriol Segarra Montaner
CEO del Grup Uriach.
Rafael Zarza
Director General Avant Grup S.L.
Ramon Mora i Rosich
Cap de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament
de Molins de Rei.
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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dades generals de l’entitat
La Fundació Marianao va néixer fa 27 anys. En uns moments difícils, en els quals tot estava per fer
als nostres barris, l´Associació de Veïns de Marianao i la seva Vocalia de Joves van decidir ocupar l’any
1985 un edifici que estava abandonat, en situació il•legal urbanística i que esdevenia un focus de
marginalitat i de brutícia. L’any 1987 aquest moviment juvenil es va constituir com a Casal Infantil i
Juvenil de Marianao.

DADES GENERALS
Durant l’any 2011, han participat
2803 persones a la Fundació Marianao.

Segons gènere

L’any 1995 va haver-hi un important moviment ciutadà contra el projecte municipal d’enderrocament
de l’edifici ocupat. La gran mobilització popular va evitar que el Casal fos enderrocat i va testimoniar
que constituïa un patrimoni significatiu del poble de Sant Boi. Posteriorment, l’any 1998, es va crear
la Fundació Marianao.
Després de gairebé 30 anys, la realitat de nou ens situa davant d’un escenari similar de greu crisi
econòmica i de conflicte social. Les problemàtiques socials al nostre país, també es manifesten al nostre territori a través de diferents rostres: altes taxes d’atur al barri que impacten greument en els nivells de protecció dels infants i els adolescents del barri, families abocades a situacions de risc i exclusió, situacions de pobresa creixent, joves immersos en trajectòries de fracàs i de falta d’expectatives...

1625
1178

Masculí
Femení

Femení

42%
Masculí

58%
Segons edat
256
463
818
561
554
110

de 3 a 11 anys
12-16 anys
17-22 anys
23-35 anys
35-65 anys
Majors de 65 anys

Aquesta situació de profunda crisi econòmica, amenaça el model d’estat de benestar que hem construït en aquestes darreres dècades, i alhora suposa que moltes persones i families, es trobin en camins
sense retorn. El drama que viuen moltes families en aquests dies amenaça seriosament la vertebració
i la cohesió social als nostres barris.
1000

És per això que, en aquest context de crisi, ens hem de reafirmar en la voluntat d’atendre i estar al
costat de les persones més febles de la nostra ciutat i comarca. I estar al costat no només des d’una
opció testimonial i asistencialista, sinó des d’una autèntica opció per acompanyar i compartir el camí
de les persones que pateixen els efectes de la crisi. La nostra opció preferent continua sent i serà el
treball al barri. El territori, com a centre de les nostres actuacions.

800
600
400
200
0

I aquesta feina feixuga, a vegades poc visible, exigent i altament necessària és possible gràcies a
l’esforç de la comunitat organitzada de Marianao. Una comunitat configurada per un gran conjunt de
persones que a través del seu testimoni i la seva acció esdevenen una referència significativa al barri.
Els nostres principals actius són i han estat les persones: enguany més de 3000 persones han estat
ateses com a beneficiaris directes i 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 participen de la vida comunitària a la Fundació
Marianao.
Gràcies a tots i totes 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 properes pàgines trobareu amb detall quina ha estat la nostra actuació durant l’any 2011. Us
convidem a que ens acompanyeu i que gaudiu en aquest viatge.

3-11 12-16 17-22 23-35 36-65 Majors
anys anys anys anys anys 65 anys

Segons procedència
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programa enllaç
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.
L’Enllaç posa 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.

12

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 2011

PROJECTES
DADES GENERALS

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.
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

Durant l’any 2011,el programa Enllaç
ha atès un total de 350 persones.

Segons gènere
105
245

Masculí
Femení

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

30%

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 interessos, de relació i convivència –entre persones i entre cultures- i de creixement personal.

Femení

70%
Segons edat

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...)
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12-16 anys
17-22 anys
23-35 anys
35-65 anys
Majors de 65 anys

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

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.

Autòctons
Comunitaris
Extracomunitaris

284
6
58

2% Comunitaris
17%

Extracomunitaris

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 Marianao 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.

81%

Autòctons
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comunitat educadora
àrea de comunitat educadora
Comunitat Educadora és l’àrea de la Fundació Marianao que té com a objectiu estimular processos de desenvolupament 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.

El projecte de Beques Solidàries m’ha guiat en els meus estudis. Gràcies a la beca he pogut
permetre’m les despeses acadèmiques per aprovar l’ESO i estudiar un CFGM de mecanització, ja que la meva família no hagués pogut econòmicament, i m’ha ajudat a millorar
els meus resultats. A més, participar a la Fundació Marianao m’ha permès conèixer gent i
activitats com VPK, on participo com a voluntari en la dinamització d’activitats esportives i
Abdelatif Benajiba
col·laboro com àrbitre. La beca, no només m’està ajudant amb els estudis, sinó que també Participant de
Beques Solidàries
m’ajuda a créixer i millorar com a persona.
i voluntari d’VPK
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programa TIC

DADES GENERALS

Al llarg del 2011 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 programa 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.

Segons gènere

L’Àrea de Comunitat Educadora, amb
els seus projectes, ha atès durant l’any
2011 un total de 1813 persones.

1136
677

Masculí
Femení

Femení

PROJECTES

37%
Masculí

Punt Òmnia

Taller TIC

Projecte orientat a oferir recursos d’utilització i formació 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.

Espai obert de reciclatge, reutilització, reparació i formació 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.

Participants: tota la comunitat.

63%
Segons edat
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de 3 a 11 anys
12-16 anys
17-22 anys
23-35 anys
36-65 anys
Majors de 65 anys
800
600

Salvador Bulbena
Voluntari del programa TIC

La participació a la Fundació Marianao m’ha ofert l’oportunitat de conèixer
la qualitat humana dels que treballen i col•laboren allà, persones que amb la
seva dedicació aconsegueixen que altres persones s’incorporin a les activitats socials integrant-les i preocupant-se de que aquestes evolucionin amb les mateixes
oportunitats. Personalment, crec que el voluntariat t’ofereix més del que intentes
aportar, com que sempre aprens quelcom d’algú i de la seva sincera gratitud.
Ànims i seguiu així, endavant, millorant la qualitat de vida de qui ens envolta.

400

200
0

3-11 12-16 17-22 23-35 36-65 Majors
anys anys anys anys anys 65 anys

Segons procedència

15%

Extracomunitaris

Comunitaris

3%

82%

Autòctons

15
memòria fundació marianao 2009

comunitat educadora
programa d’infància i famílies
El programa d’infància i famílies treballa de manera preferent i especialitzada amb aquells sectors que es troben en situació de risc d’exclusió social, a través d’espais normalitzadors i integradors dirigits a tota la comunitat de Marianao, impulsant propostes i models basats
en la cultura de la participació i del treball en xarxa. El programa té dos àmbits d’intervenció:
Educació en el lleure: accions desenvolupades en el marc del Casal Infantil de Marianao (CIM), que integren un treball sobre tres eixos
estratègics: desenvolupament personal i relacional, suport escolar i treball en participació comunitària.
Treball amb famílies: accions que tenen com a finalitat acompanyar a las famílies en el procés educatiu dels seus fills/es oferint un espai
de reconeixement i orientació, des de l’abordatge individual o grupal.

PROJECTES

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 realitzaren tallers diversos , activitats d’oci i temps lliure i fan reforç escolar. Durant l’any 2011 , la cooperació i la
participació han estat els eixos que han vertebrat el programa.

Participants: infants de 3 a 11 anys.

Servei d’Atneció a les Famílies (SAF)
Vetlla per atendre i acompanyar les situacions d’inquietud, desorientació i conflicte que plantegen les famílies i els
seus membres adults, joves o infants, oferint una acollida, suport i recursos especialitzats i comunitaris adequats
per tal d’augmentar les seves competències.

Participants: famílies socialment vulnerables de manera prioritària.

Per mi el Casal de Joves és com una segona família. Em sento molt a gust perquè
sempre puc comptar amb els monitors i els amics que he anat fent aquí. El Casal
omple part de la meva vida tant per les activitats que fem com pel bon ambient
que hi ha entre la gent.
Maria Palomo
Participant del
Casal de Joves
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PROJECTES

Casal d’estiu
És un espai de lleure educatiu destinat a infants que es realitza durant quatre setmanes del primer període
de vacances d’estiu. La finalitat és oferir un servei on els participants desenvolupin les seves habilitats socials,
cognitives, d’autonomia, motrius.. a partir de jocs, tallers, sortides, gimcanes, entre d’altres. Durant l’estiu de
2011, han participat un total de 150 infants, en col·laboració amb l’AMPA del CEIP Marianao.

Participants: infants de 3 a 12 anys.

Proinfancia: lluita contra la pobresa infantil
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 necessitats bàsiques d’aquest menors i facilitar la seva integració al circuit social normalitzat. La Fundació Marianao participa activament amb
beques pels serveis del Casal infantil de Marianao (Centre Obert, reforç escolar, casals estiu i colònies estiu).

Participants: infants i adolescents socialment vulnerables.

La Fundació és como una amiga. Et dóna confiança i ajuda si
la necessites. Pels meus fills, confio en ella, perquè sé que al CIM
estan tan a gust com a casa, i a través de les activitats i projectes,
als pares ens han ajudat molt.
María Alcántara

mare d’infants participants del CIM
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comunitat educadora
programa d’adolescència
El programa d’adolescència treballa en el temps lliure amb adolescents de 12 a 18 anys, des de diversos projectes desenvolupats en tres
àmbits d’actuació:
Educació en el 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, per tal d’estimular processos de desenvolupament personal i comunitari.
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 mitjançant 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.

PROJECTES

Fem sobretaula

Mediateca

Projecte Èxit

És una acció que promou 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 seus fills/es.

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. Els adolescents venen 3 hores a la setmana en grups de 8 i reben el suport d’una educadora
per realitzar les tasques acadèmiques.

La seva finalitat és la de millorar el nivell de graduació
i èxit escolar mitjançant la recerca d’estratègies que
responguin 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.

Participants: adolescents que estan cursant l’ESO.

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

Casal de Joves Marianao

Grup Jove

Projecte d’intervenció socioeducativa des del lleure. Es realitzen tallers setmanals,
sortides i activitats extraordinàries. És un projecte de caràcter obert i participatiu,
en què els adolescents entenen l’espai com a propi i el gestionen amb el suport
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 realitzen
periòdicament.

Procés participatiu per als adolescents de 15 anys vinculats a CjM. Es pretén oferir
als adolescents un procés de participació real a la comunitat, encaminat amb els
seus interessos personals, i conèixer altres realitats socials per treballar de manera processual la seva desvinculació del Casal de Joves i la possible vinculació a
altres accions formatives o lúdiques dins del programa de joventut.

Participants: adolescents de 12 a 18 anys

Participants: adolescents de 15 a 18 anys vinculats a CjM

Beques solidàries
El col·lectiu d’infants, 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 públics 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 adolescents i infants
amb dificultats personals, familiars i/o socials.

Participants: infants i adolescents en un entorn d’exclusió social.
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programa de joventut
El Programa de Joventut està dirigit a joves de 15 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 desenvolupar un projecte de transformació social.

He estat els 4 anys de secundària al projecte Èxit.
M’ha ajudat molt, els educadors m’han explicat
els continguts d’una manera més fàcil , he treballat molt més aquí que no pas a casa.
PROJECTES

Jennifer Ruiz

Participant del projecte Èxit

Viver de projectes
És un projecte destinat a col·lectius juvenils, associats
formalment o de manera informal, amb voluntat de
tenir un suport per a la gestió del seu propi projecte. Durant l’any 2011, 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 associarse durant aquest any, amb el que es desvincula de
l’acompanyament que ofereix el Viver de Projectes.

Participants: joves de 16 a 30 anys.

VPK
Programa d’oci alternatiu juvenil gratuït que es realitza
durant tres fases de sis caps de setmana cadascuna en
horari nocturn. El VPK gestiona un grup de joves formats i acompanyats pels tècnics de joventut de la Fundació 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.
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comunitat inclusiva
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 problemes de salut, la carència educativa i formativa, la localització geogràfica o l’aïllament relacional. Aquests desavantatges interrelacionalts dificulten o impedeixen que una persona participi en activitats claus de la societat.

Joel Fernández
participant de Ticboi

Estic més a gust del que pensava, aprenent més del que pensava,
amb bones relacions amb els educadors i els companys. Des de que
estic aquí els meus pares estan més contents amb mi.

A la Fundació Marianao m’han donat un munt de carinyo i m’he sentit part
d’una família. Tinc confiança, voluntat i coratge per començar de nou.
Otman Belarbi

Participant del programa PIRMI
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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.

DADES GENERALS

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 socials o familiars).

Segons gènere

Durant l’any 2011, l’Àrea de comunitat inclusiva ha atès un total de
640 persones de les quals:

256
384

Femení
Masculí

L’Àrea de Comunitat Inclusiva de la Fundació Marianao treballa per a que totes les persones tinguin 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.

Masculí

60%

Femení

40%

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 participació ciutadana.

En el programa d’inserció sociolaboral , i en concret “Incorpora”, ens és molt agradable saber que hi ha persones que es preocupen pel benestar d’altres com són les
d’aquest gran equip que formen la Fundació Marianao, però també és satisfactori
que aquesta empresa de menjadors escolars pogui aportar un granet de sorra per
aquesta bona causa. Estem amb vosaltres.

Segons edat
0
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6

de 3 a 11 anys
12-16 anys
17-22 anys
23-35 anys
35-65 anys
Majors de 65 anys

Paladarines SL

Empresa de la xarxa Incorpora
250

Per mi, la Fundació Marianao és com una gran família on
sempre estan disposats a ajudar-te i donar-te les oportunitats
que necessites. És el lloc on he vist que de veritat es preocupen
per mí.
Juan José Roncero
Participant del PQPI

Sandra Folgado

Participant de Fem Via

Poder conèixer a més gent, gent que t’ajuda.
És com una petita familia, et tracten molt bé i
els educadors i educadores són molt enrotllats.
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Segons procedència
Autòctons
Comunitaris
Extracomunitaris

505
2
133

20%

Extracomunitaris

1%

Comunitaris

79%

Autòctons
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comunitat inclusiva
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.

Al Club he conegut gent nova, m´he tret
alguna por, soc més alegre i més actiu,
m´ha servit per ser més feliç.

Miguel Venegas

Participant del Club Social

A mi el Projecte Pont m’ha ajudat molt a tenir ganes de fer diferents activitats, a relacionar-me amb
tots el companys i companyes i, sobre tot, a trobar
i valorar les meves qualitats.
Xènia

Participant Pont Jove

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.

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.
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Projecte Pont jove
Projecte d’intervenció comunitària que es fonamenta en l’acompanyament, el suport personalitzat i
l’acolliment de joves amb dificultats psicosocials i
amb trastorns mentals que es troben ingressats en la
UCA de les Germanes Hospitalàries Benito Menni, en
les activitats educatives, culturals i de lleure que es
desenvolupen en el marc normalitzador i comunitari
de la nostra entitat.

Participants: adolescents en procés de transició
a la comunitat.

programa socio-jurídic
El Programa Socio-jurídic es troba constituït per serveis destinats a persones que necessiten acompanyant
personal, informació i orientació en l’àmbit jurídic.; persones que, per diverses circumstàncies, es poden trobar
amb dificultats i limitacions per fer efectiu l’exercici dels seus drets.

Vaig conèixer la Fundació Marianao ara fa quatre
mesos. Des d’aleshores he après i m’han ajudat molt.

Arcadio

Participant del Projecte David

No caminarás solo
David nos dejó
pero aún está aquí,
no nos pudo olvidar así.
La gente que conoció
no la pudo dejar así,
por eso se fundó el Projecte David.
Para ayudaros a salir
de una situación difícil
Hay que entrar y salir
del Projecte David.
Saber pensar, saber decidir
que un día u otro
teníamos que empezar a vivir
y del consumo salir.
Gracias a todos y a todas,
te lo dedicamos a ti,
AMIGO DAVID.

Moisés

participant del Projecte David

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’ofereix 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 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.
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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.

És el que em fa sortir del llit cada matí. Hem après molt, al
taller passa el temps volant! La bicicleta ja m’agradava quan vaig
començar, però ara encara més, s’ha creat un vincle.
M’agrada aquesta manera d’ocupar el temps.
Julio Ponce

participant de Biciboi

PROJECTES

Aula-taller de medi ambient

Fem Via

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 o iniciar un procés formatiu
a partir d’un PQPI.

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 formació en l’àmbit sociosanitari, la finalitat és que facin el retorn al sistema formatiu o que iniciin
un itinerari laboral.

Participants: joves de 16 a 25 anys en situació de vulnerabilitat social
en procés d’incorporació social i laboral.

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

Proves d’accés

Programes de qualificació professional inicial

El projecte pretén donar suport educatiu als joves interessats en realitzar
les proves d’accés a CFGM, mitjançant un espai de formació i preparació
per dotar-los dels aprenentatges necessaris per poder superar 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.

Curs adreçat als joves que vulguin formar-se en l’àmbit del manteniment
de sistemes informàtics.
La finalitat del programa és proporcionar una formació bàsica i professional 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 17 anys o majors que no han acreditat l’ESO.
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Participants: joves de 16 a 21 anys en situació d’atur que no hagin
acreditat el títol de l’ESO.

programa d’inserció sociolaboral
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 accedirhi. Per tal d’arribar a aquest objectiu final i també afavorir l’autonomia dels participants, des del projecte es desenvolupen diferents accions: 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.

PROJECTES

Dispositiu d’Inserció Laboral per a joves (DIL)

Balcons de colors

El Dispositiu d’Inserció Laboral per a Joves (DIL) és un recurs destinat a oferir informació, orientació , formació i estratègies per a la millora de l’ocupabilitat dels joves
entre 16 i 25 anys i inscrits com a demandants d’ocupació en Servei d’Ocupació de
Catalunya. El projecte pretén oferir orientació i assessorament en l’àmbit social, laboral i formatiu així com acompanyar processos orientats a la incorporació ofmrativa
i laboral de persones desocupades.

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: joves en situació d’atur.

Participants: persones en situació d’atur.

Xarxa Incorpora
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 contractació 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 a la 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.

Participants: empreses de la comarca.

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 iniciativa 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.

Participants: persones en situació d’atur .

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.

Participants: persones en situació d’atur.
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memòria econòmica
la institució
La Fundació Marianao, en el passat exercici 2011, ha presentat una situació econòmica solvent que ha possibilitat donar suport a les diferents activitats que es porten a terme. L’entitat ha tancat l’exercici amb un resultat
econòmic positiu de 11.860,96€.
Un element que ha motivat aquest balanç positiu, ha estat la recerca i posada en marxa, de manera col·legiada
amb les diferents àrees, del seguiment analític per centres de cost i, d’altra banda, la sistematització en el procés
de socialització de la recerca de finançament realitzada en paral·lel amb els caps d’àrea.
Com era de preveure, el tancament 2011 no ha estat pas una feina fàcil. L’any es va presentar novament amb
greus mancances d’informació sobre les fonts de finançament i els endarreriments de pagaments per part de la
Generalitat de Catalunya.
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INGRESSOS 2011: 1.565.230,65€
Ingressos financers
Ingressos extraordinaris
Ingressos propis
Ingressos capital
Subvenció d’explotació

Tanmateix, la perspectiva de les possibles retallades i minoracions en una part important de subvencions
i finalment, els processos de bancarització de les caixes d’estalvis feien preveure un escenari de molta
preocupació i d’implantació de mesures d’ajust i estalvi que sens dubte han ajudat a resoldre l’exercici
amb aquest resultat.
El seguiment analític també ens ha ajudat de forma continua i sistemàtica a controlar l’evolució de la
despesa. Tanmateix, aquest anàlisi ens ha dotat d’arguments per explicar les motivacions en plantejar
mesures de contenció i ajust. Cal també assenyalar que aquestes mesures han estat exitoses gràcies a
l’esforç, el compromís i implicació de tot l’equip humà de la Fundació Marianao i també a la seva representació sindical.
Un aspecte molt positiu ha estat el tancament de la complexa operació d’execució de compra del nou
local per a joves situat a la plaça Mercè Rodoreda i, gràcies a la herència atorgada per la Generalitat i la
subvenció per la resta de la despesa de la compra atorgada pel MSPSI -convocatòria IRPF 2010-.

0,05%

92,13%

INGRESSOS 2011

Subvencions d’explotació per entitats.
Sobre el total d’ingressos
Ministerio M.S.P.S.I.
Ajuntament Sant Boi
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Caixes
Altres subvencions/donatius

Pel que fa a l’origen dels ingressos, el volum més important ha estat el de la Generalitat de Catalunya
amb un 39,62% dels ingressos. Han davallat les ajudes de les caixes d’estalvi, finalitzant amb un 20,19%.
Han augmentat les aportacions privades en un 9,12% i el Ministeri de Sanitat i Política Social amb un
7,01%. L’Ajuntament de Sant Boi es sitúa en un 10,40% i la Diputació de Barcelona en un 1,37%.
En relació al capítol de despeses cal destacar, la disminució en el volum de despesa de personal respecte
de l’any anterior. Durant 2011 la plantilla total de la Fundació Marianao ha estat de 53 professionals, amb
una contractació mitjana de 30 hores setmanals.
L’escenari futur al qual ens enfrontem, indica clarament que serà molt més precari i exigent que situacions viscudes en anys anteriors, fet que ens obliga a replantejar-nos com a organització i a avaluar amb
nitidesa el nostre marc de maniobra: en la construcció i recerca de noves línies de finançament, explorant
noves vies i programes en clau local, orientant també les nostres accions en lògiques innovadores, etc.

0,12% 1,36%
6,34%

1,37%

7,01%
9,12%
10,40%

39,62%
20,19%

DESPESES 2011: 1.553.369,69€
Compres de materials
Serveis exteriors
Despeses de personal
Altres despeses de gestió
Despeses financeres
Despeses extraordinàries
Dotació amortitzacions

0,1%
0,4%

2,3%

2,6%
2,8%
13,1%

78,7%
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auditoria comptable exercici 2011

INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS
Als membres del Patronat de FUNDACIÓ MARIANAO - CASAL INFANTIL I JUVENIL DE
MARIANAO
1. Hem auditat els comptes anuals abreujats de FUNDACIÓ MARIANAO - CASAL INFANTIL I JUVENIL DE MARIANAO, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre
de 2011, el compte de pèrdues i guanys abreujat, l’estat de canvis en el patrimoni net i la
memòria abreujada 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 abreujada 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 abreujats 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 justificativa dels comptes anuals abreujats 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. Segons la nostra opinió, els comptes anuals abreujats de l’exercici 2011 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 2011, 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
ell continguts.
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Una societat en constant transformació

una esperança i un compromís permanent
Durant aquest darrer any, ens hem vist immersos en una situació convulsa, de canvis sobtats i vertiginosos. Els canvis socials que s’estan produint
en el nostre estat del benestar apunten que aquest model, tal i com el coneixem avui dia, no el tornarem a viure en el futur. El nivell de cooperació i
relació entre l’administració pública i les entitats socials s’està reformulant també de forma constant, constituint un nou binomi amb regles del joc
també diferents.
Si a aquestes situacions, afegim les noves situacions de desigualtat social, pobresa i exclusió que apareixen als nostres barris, ens podrem adonar de
la dificultat i del moment crucial que moltes entitats de l’acció social estan vivint actualment a Catalunya. És en aquest context de present, que ens
toca viure moments de dificultat i austeritat, però alhora aquestes situacions de precarietat, ens han de fer avaluar i repensar el sentit de la nostra
tasca i rescatar així el sentit profund d’allò que ens va fer néixer, el sentit de la nostra missió.
Aquesta reflexió, aquest moment per l’anàlisi que nosaltres hem incorporat dins un procés de reflexió estratègica, ens ha portat a identificar els eixos
que guiaran en els propers anys el treball de l’entitat. Els resultats d’aquest procés, han culminat amb la identificació i el disseny del pla estratègic de
la Fundació Marianao 2011-2015, que fixa les seves actuacions principals en aquestes cinc línies:

Dotar de vigència el
model socioeducatiu

Garantir la sostenibilitat
de la Fundació Marianao

Dimensionar a les persones
com a motor de canvi capital
de la Fundació Marianao

Potenciar la visibilitat externa
de la Fundació Marianao

Generar nous models de relació
i aliances amb l’entorn

De forma intencionada, aquest procés ens ha permés estimular i animar la construcció d’un procés participatiu que ha ajudat a generar sentiment de
pertinença, d’adhesió i de corresponsabilitat amb la tasca i la funció social que com a entitat social desenvolupem a la ciutat.
Sens dubte no ha estat un procés estèril, ans al contrari. Aquesta experiència ens ha ajudat a optimitzar i aprofitar millor els recursos existents, a
esdevenir més permeables amb les necessitats socials del territori, a generar noves respostes des de la innovació, a promoure la participació com una
mostra més de bon govern i de democràcia interna.
Serveixin aquestes ratlles com a agraïment col•lectiu a tots aquells que ho fan possible. Moltes gràcies en particular a l’equip humà, professionals,
col·laboradors, amics i companys de camí que amb la vostra generositat, feu possible aquesta tasca.
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Nou local a la plaça Mercè Rodoreda

ampliem espais
nou local a la plaça Mercè Rodoreda
El dia 20 de desembre de 2011 la Fundació Marianao va formalitzar a la notaria de Sant Boi la compra del local situat a la plaça Mercè
Rodoreda, 5-6.
Aquest acte culminava tot un procés de gestions realitzades durant quasi dos anys per fer viable la compra d’aquest nou equipament,
gràcies als ajuts rebuts per una herència intestada concedida per via de la Generalitat de Catalunya i una subvenció per a compra del
local concedida pel Ministerio de Trabajo Asuntos Sociales e Igualdad a la convocatòria del 0,7% de l’IRPF.
El local situat a poc menys de 5 minuts a peu de la Fundació Marianao consta de 3 espais. Un local central de 251 m2 una terrassa
de 115 m2 i un sala magatzem de 142 m2. La compra del local anava associada a 2 places d’aparcament dins del mateix immoble.
El local està ubicat a la Plaça Mercè Rodoreda, un dels eixos peatonals de centralitat urbana del barri de Marianao. Té un passeig central que esdevé un eix de vianants pel qual transiten a diversos equipaments molt propers entre ells i colinda amb un solar reservat
per a la construcció d’un futur equipament públic que albergarà dins seu la biblioteca del barri.
La Fundació Marianao ha encetat un procés de participació per definir els usos definitius d’aquest local, orientat inicialment cap a
un espai emblemàtic de treball amb el joves de Sant Boi, però que atès la seva dimensió, pot acollir diverses activitats formatives i
educatives de l’entitat
30
memòria fundació marianao 2011
2009

Simulació d’acondicionament de
l’espai central del nou local
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fes-te soci!

Amb la teva aportació pots ajudar-nos

12€ al mes Faràs possible l’alfabetització d’una dona nouvinguda.
fer que un infant gaudeixi durant un mes
20€ al mes Pots
d’activitats de lleure educatiu i reforç escolar diari.
persona amb problemes amb la justícia podrà
30€ al mes Una
rebre suport sociojurídic.

Gràcies als petits gestos
es mou el món!
Pots desgravar el 25% dels teus donatius a la declaració de la renda i, a més, un 15%
addicional en el tram autonòmic català. Per fer-te el certificat fiscal a finals d’any
necessitem que ens facis arribar les teves dades.

COL·LABORA AMB NOSALTRES!
Ens pots donar un cop de mà fent una donació puntual o regular en el temps. Ens ajudaràs a fer sostenibles les nostres actuacions!



memòria fundació marianao 2009

xarxes de participació i representació

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.

Federació Catalana de
Voluntariat Social

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

Roda d’Espectacles

Fundació Catalana de l’Esplai

Xarxa Incorpora.
Fundació ”la Caixa”
Responsabilitat Social
Corporativa

Plataforma Proespai Natural
Serres Garraf -Ordal

Programa Espais Socials.
Programa Beques Solidàries.
Obra Social Catalunya Caixa.

Ensenyament Solidari

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

FEDAIA Sectorial de centres
oberts a Catalunya

Entitas Catalanes d’Acció Social

Centre d’Estudis Comarcals
del Baix Llobregat

Plataforma d’entitats per la
inclusió dels joves

Coo

Socis de Fiare - Cata

ordinadora Catalana de Fundacions

alunya

Xarxa Òmnia

Consorci per a la normalització lingüística

Prrojecte Home Catalunya

Punt TIC

Xarxa d’Equipaments
Cívics de Catalunya

Coordinadora Contra la Marginació de Cornellà

Agrupació Catalana d’Entitats per
la inserció laboral de persones amb
malaltia mental

Fundació Utopia.
Fòrum d’Immigració.

Fundació Jaume Bofill

Acció Solidària Contra l’Atur

Associació Abierto Hasta el
Amanecer

Universitat de Barcelona
Facultat de Dret: Programa Dret al Dret

Universitat Pompeu Fabra
UPF Solidària

Consell de Ciutat.
Consell Local de Serveis Socials
Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Consell Municipal de Nova Ciutadania.
Consell Municipal de Discapacitats.
Consell Municipal de la Dona.

Pla de desenvolupament
comunitari del barri de
Marianao

LUNAS
Red de Programas de Ocio Alternativo

Federación Akazia
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Plaça Joan García Nieto, s/n · 08830 Sant Boi de Llobregat · Tel. 93 630 30 62 · Fax 93 654 60 79 ·
www.marianao.net · fundacio@marianao.net

Aquest material ha estat imprès en paper 100% ecològic.

