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La Fundació Mariano va néixer l’any 1985. En uns moments difícils, en 
els quals estava tot per fer als nostres barris, l’Associació de Veïns de 

Marianao i la seva Vocalia de Joves van decidir ocupar un edifici que esta-
va abandonat. L’any 1987 aquest moviment juvenil es va constituir com a 
Casal Infantil i Juvenil de Marianao. Posteriorment, l’any 1988, es va crear 
la Fundació Marianao.

MISSIÓ
La Fundació Marianao és una entitat sense afany de lucre que, des de l’any 1985, des-
envolupa projectes socioeducatius al servei de la comunitat, amb la finalitat d’estimular 
el desenvolupament personal i comunitari, tot afavorint processos orientats a la inclusió 
social d’aquelles persones que pateixen situacions de vulnerabilitat social. La Fundació 

té una important presència a Sant Boi i a la comarca del Baix Llobregat.

VISIÓ
Volem destacar-nos per:
Ser referents a Catalunya en el model d’intervenció social i comunitària.
Afavorir processos de promoció personal i transformació social a partir del protagonisme 
de les persones i la comunitat.
La capacitat d’innovació, visibilitat, desenvolupament i millora contínua.
La capacitat d’esdevenir referents en el disseny de polítiques d’inclusió i cohesió social.

VALORS
Compromís social (solidaritat, comunitat, transformació, denúncia, implicació, militància, 
justícia social).
Incidència social (participació, mobilització, consciència crítica).
Innovació (lideratge, emprenedoria, permeabilitat, flexibilitat).
Professionalitat (eficàcia, eficiència, rigor, transparència, ètica i honestedat).

Presència educativa (acció social i referència educativa).
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Molta gent petita, en llocs petits, fent coses petites, poden canviar el món. A Marianao portem en el cor de la nostra 
comunitat aquest bonic i savi proverbi africà. 

I per això, amb molta passió, tenacitat i paciència històrica, milers i milers de persones  han fet fan possible que la Fundació 
Marianao hagi jugat un paper rellevant en la història de la ciutat de Sant Boi i comarca al llarg d’aquests vint-i-set anys. La 
seva intervenció ha estat molt important en les polítiques socials, juvenils, culturals, urbanístiques i mediambientals. Així 
mateix, ha tingut i juga un paper cabdal per a l’enfortiment d’un teixit associatiu compromès amb el benestar dels ciutadans 
i ciutadanes, sobretot d’aquells i aquelles que es troben en una major indefensió i vulnerabilitat social. La Generalitat ha 
reconegut aquest treball de la Fundació Marianao amb l’atorgament de la Creu de Sant Jordi 2012.  

Avui, l’arbre de la Fundació Marianao ha crescut, gràcies a unes potents arrels que el sostenen amb força i vitalitat; malgrat 
les dificultats internes i externes,  sempre ha ressorgit amb més força que abans. Com ha estat això? A Marianao diem 
sovint: El que ens caracteritza no és tant el “què fem”, sinó més aviat el “com ho fem”, es a dir, l’estil de la nostra acció, la 
nostra manera peculiar d’estar en el món. La Fundació Marianao esdevé, així, una veritable comunitat humana, constituïda 
en un cos col·lectiu  que té aquests trets significatius: 

• Uns ulls oberts al món que ens envolta, que contemplen la realitat personal i social amb una mirada atenta, crítica... fent 
emergir la capacitat imaginativa i creadora de les persones, infants, joves i adults. 
• Un cor rebel enfront tota mena d’injustícia, compassiu amb aquelles persones i col·lectius més indefensos; un cor apas-
sionat per una vida compartida en amistat i solidaritat. 
• Unes mans solidàries que creen vincles d’acollida, d’unió  i de tendresa, de compromís eficaç, per canviar el nostre petit-
gran món, a partir d’accions personals i comunitàries que transformen la realitat. 

I ara més que mai, en aquests temps de crisi estructural, volem continuar apostant per la missió de la Fundació Marianao: 
Volem acompanyar a les persones i a la comunitat, empoderant-les perquè esdevinguin protagonistes del seu procés 
d’alliberament personal i col·lectiu. I això ho diem amb tota honestedat i fermesa, perquè no volem esdevenir una “insti-
tució prestadora de serveis” que, de manera submisa davant els poders, exerceix la seva “acció social-caritativa” com si 
fóssim els moderns “herois ciutadans”, fins i tot reconeguts i premiats... que fan callar el clam de les persones empobrides 
i, alhora, les consciències institucionals responsables de l’eradicació de la pobresa i l’exclusió.

Moltes gràcies, amics i amigues, que aposteu dia i a dia i fermament, per fer possible que Marianao sigui una Comunitat 
que somia, lluita i estima, com aquells joves que fa vint-i-set anys van tenir un somni i van ésser capaços de fer-lo realitat. 

Xavier Pedrós. President
Josep Torrico. Director

Molta gent petita…



78% Autòctons
2% Comunitaris

20% Extracomunitaris
  
 

3 a 11  

12 a 16  

17-22  

23-35  

35-65  

Majors 65

7%

22%

29% 

23%

17%

3%87 Voluntaris
52 Treballadors

58% Homes
42% Dones3352

Número de participantsEquip humà Segons gènere Segons edat Segons precedència
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DADES GENERALS

Creu de Sant Jordi 2012, 
concedit per la Generalitat de Catalunya en reconeixement a la tasca que ha desenvolupat 
al llarg de 27 anys la Fundació Marianao. 

Premi IMPULSA 2012, 
concedit per la Fundació Príncep de Girona per la iniciativa i emprenedoria juvenil de 
l’entitat. 



Director 
Josep Torrico Catalán

Patronat
Xavier Pedrós i Cortasa, president.
Sociòleg. Delegat d’Assistència al Menor a Sant Boi. Depar-
tament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Josep Maria Riera i Mas, vicepresident.
Arquitecte.
Ramiro Vega Pérez, secretari.
Diplomat en Infermeria.
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 Cor-
nellà.
Joan Orrit Clotet
Gerent del Complex Assistencial en Salut Mental Benito 
Menni de Sant Boi. Representant de les Germanes Hospi-
latàries.
Ana Maria Prats Malras
Advocada. Representant de l’Ordre Hospitalària dels Ger-
mans de Sant Joan de Déu. Directora de la Fundació Tomàs 
Canet.
Juan N. García-Nieto Portabella
Metge. Representant de la família García-Nieto.

Consell assesor
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 Cercle d’Economia.
Carme Lombarte Solà
Tècnica RSC Àrea d’Emprenedoria de la Diputació de Bar-
celona
Daniel Jover Torregosa
President del Grup Aprise - Promocions.
Dolors Vique Ginés
Psicopedagoga EAP
Enric Ríos
Tècnic de Coordinació General, Ajuntament de Sant Boi 
Francesc Gutiérrez Marchena
Director de l’Àrea de Governança i Ciutadania de 
l’Ajuntament de Sant Boi.
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ORGANItzAcIÓ

Isolda Ventura Arasanz
Presidenta de Fundación Ordesa.
Jaume Iglesias Sitjes
President de la Fundació Maite Iglesias Baciana.
Jaume Lanaspa Gatnau
Director General de Fundació ‘la Caixa’
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
Expert en dinamització comunitària i àmbit TIC.
Magda Bertran Ribera
Cap de secció de l’Àrea de Salut Pública i Consum de la 
Diputació de Barcelona.
Manuel Royes i Vila
Expresident de la Diputació de Barcelona i Exalcalde de 
Terrassa
M. Eugènia Sala i Gómez
Tècnica del Departament d’Empresa i Ocupació Generalitat 
de Catalunya.
Marta Torras Fos
Directora de l’àrea d’impuls social de Fundació Catalunya 
La Pedrera

Miguel Manterola Jiménez
President de l’empresa Manterola. Gavà.
Oriol Segarra Montaner
Director General de grup Uriach.
Rafael Zarza
Director General Avant Grup S.L.
Ramon Mora i Rosich
Expert en polítiques públiques. Ajuntament de Molins de Rei.
Ricard Faura Homedes
Cap de Servei de la Societat del Coneixement. Departa-
ment d’Empresa i Ocupació.
Salva Fontclara Vilà
Consultor en organitzacions, CPA Consultoria. Gerent.
Salvador Maneu Marcos
Director tèncic de la Fundació Príncep de Girona.
Sebasitán Gavilán 
Representant de l’AAVV Marianao-Poblet.
Tomàs Ferrer Toscano
President de l’AAVV Molí Nou-Ciutat Cooperativa.
Toni Gabarró
President de l’Unió Esportiva Santboiana
Toni Mora Nuñez
Secretari General CCOO Baix Llobregat.
Xavier Juanto Cusine
Secretari General d’UGT del Baix Llobregat
Zaida Ferrero
Àrea de relacions institucionals d’Abertis.

 



PROMOcIÓ DE LA
cOMUNItAt
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COL.LECTIU SUMA
El setembre de 2003, un grup de persones amb formació 
i activitats laborals molt diferents es van reunir amb un 
interès comú: fer un treball de proximitat i compartir els 
seus coneixements amb els veïns i veïnes del barri Ma-
rianao amb necessitats de formació instrumental bàsica. 
L’any 2004 neix el Col·lectiu Suma, 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 de persones adultes i esdevenir 
punt de trobada, d’intercanvi d’experiències i interessos, 
de relació i convivència  entre persones i entre cultures i 
de creixement personal. 

A partir del Col·lectiu Suma va néixer també la Coral de 
Marianao, un grup que actualment ja funciona de forma 
independent.

BANC DEL TEMPS DE SANT BOI
El Banc del Temps és una iniciativa que pretén intercanviar 
coneixements, habilitats i serveis, sense ànim de lucre ni 
cap mediació monetària. La unitat d’intercanvi és l’hora, 
independentment del servei que s’ofereixi. Es tracta 
d’enfortir i fomentar les relacions socials i crear una xarxa 
de suport comunitari als diferents barris. Aquestes xarxes 
són una manera de facilitar la conciliació de la vida familiar 
amb la vida laboral i resoldre problemes de la vida quoti-
diana. També és un recurs que fomenta la confiança, la co-
neixença i la solidaritat mitjançant l’intercanvi de serveis.

Volem estimular processos de transformació i millora de l’entorn a partir de l’empoderament 
de les persones, tot oferint eines i recursos que els facin protagonistes del canvi social.

INfOgrAfIA Número de participants Segons gènere Segons edat Segons precedència

168 88% Dones
12% Homes

3 a 11  
 
11 a 16  
 
17-22  
 
23-35  
 
35-65  
 
Majors 65

74% Autòctons
26% Extracomunitaris

   

2 Treballadores
37 Voluntaris

0%  
 
0%  
 
2%  
 
10%  
 
28%  
 
60%



PROMOcIÓ DE 
L’ èxIt EScOLAR

EL 88% 
superen el curs escolar. 
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ÈxIT
Projecte de caire preventiu destinat a infants que estan 
cursant l’últim cicle de primària i adolescents cursant l’ESO 
amb l’objectiu d’acompanyar-los en el procés acadèmic. 
En aquest acompanyament es busca la intervenció de tots 
els agents (escoles, famílies, adolescents, referents edu-
catius...) i es basa en un seguiment altament presonalitzat 
a través de tutories quinzenals i classes de reforç en grups 
de quatre alumnes.    

MEDIATECA
És un espai d’estudi obert als adolescents de Sant Boi de 
Llobregat, preferentment del barri Marianao i Ciutat Coo-
perativa, que cursen l’ESO. L’objectiu principal és reforçar 
els aprenentatges assimilats a l’institut i oferir un suport 
en la realització de les tasques acadèmiques. Es treballa a 
partir de grups de 8 alumnes per classe. 

BEQUES ESCOLArS
Es basa en l’acompanyament a infants i adolescents en 
risc d’exclusió social per tal que puguin tenir èxit en el 
seu procés formatiu a través d’un seguiment individualit-
zat i una dotació econòmica per fer front a les despeses 
escolars. 
   

SUPOrT A L’ESTIU
És una oferta d’espais de suport a adolescents durant el 
mes de juliol per fer les tasques acadèmiques d’estiu i 
preparació dels exàmens de setembre. A més es realitzen 
activitats lúdiques per afavorir les relacions positives entre 
els adolescents.

Volem garantir l’èxit escolar dels infants i adolescents de Sant Boi mitjançant projectes 
adaptats a les diverses necessitats dels alumnes.

INfOgrAfIA Número de participants Segons gènere Segons edat Segons precedència

175 54% Dones
46% Homes

3 a 11  
 
11 a 16  
 
17-22  
 
23-35  
 
35-65  
 
Majors 65

68% Autòctons
32% Extracomunitaris

   
7 Treballadors

2%  
 
80%  
 
18%  
 
0%
0%
0%  
 
  
 



EDUcAcIÓ EN EL
tEMPS LLIURE

120 INFANtS
Aquest any hem becat
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CIM
El Casal Infantil de Marianao és un projecte socioeducatiu 
en el temps de lleure dirigit a infants de Sant Boi i prefe-
rentment del barri Marianao, que té com a finalitat la pro-
moció dels infants a partir de l’acció educativa en un entorn 
normalitzat, preventiu, integrador, que fomenti l’educació 
en valors i la participació. El CIM té l’homologació de cen-
tre obert i per tant, atén infants derivats dels serveis so-
cials: són el 30% de les places de què disposa el projec-
te.     

CJM
El Casal de Joves és un projecte de lleure educatiu que 
pretén esdevenir un espai de referència per als adoles-
cents (12-16 anys) del barri mitjançant el qual es promocio-
ni la persona, s’enforteixin els vincles relacionals positius, 
s’eduqui en valors i es potenciï el sentiment de pertinença 
a la comunitat.

CASAL D’ESTIU
Durant les quatre setmanes de juliol, la Fundació Marianao 
i l’AMPA de l’escola Marianao organitzen el Casal d’estiu 
que dona cobertura als infants de 3 a 11 anys del nostre 
barri. Més de 150 nens i nenes han participat en aquesta 
activitat d’estiu. 
   

COLÒNIES D’ESTIU
L’última setmana de juliol la Fundació Marianao realitza 
unes colònies d’estiu obertes a qualsevol infant de 3 a 12 
anys de la ciutat. Una setmana a la natura envoltats de 
la màgia d’un fil conductor, transporten els infants a una 
aventura apassionant. En aquesta activitat es potencien 
molt intensament els vincles i les relacions entre els in-
fants i el grup d’iguals.

Volem que el temps de lleure dels nostres infants i adolescents esdevingui un espai per a 
l’adquisició de valors i el foment de les relacions positives.

INfOgrAfIA Número de participants Segons gènere Segons edat Segons precedència

353 46% Dones
54% Homes

3 a 11  
 
11 a 16  
 
17-22  
 
23-35  
 
35-65  
 
Majors 65

78% Autòctons
2% Comunitaris

20% Extracomunitaris
   

19 Treballadors
10 Voluntaris

74%  
 
24%  
 
2%  
 
0%  
 
0%  
 
0%

Aquest any hem becat



SUPORt A LES
FAMíLIES
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ACOMPANYAMENT fAMILIAr
En l’acompanyament familiar s’ofereix un espai personalitzat 
per a cada família i es realitza un treball educatiu i/o psicolò-
gic, principalment amb les mares i els pares. 
Les famílies poden vincular-se a través de l’equip educatiu 
d’infància o adolescència de la Fundació Marianao. Si hi ha 
places també és possible la incorporació a través dels recur-
sos educatius i socials de la ciutat, sempre que l’infant o el 
jove estigui relacionat amb la Fundació. 
La professional del Servei d’Atenció a les Famílies, junta-
ment amb l’equip educatiu de referència del menor, serà 
l’encarregada de pactar una primera entrevista amb la família 
per tal d’informar del servei i d’oferir la possibilitat de vincular 
la família a l’acompanyament familiar.
    

fOrMACIÓ fAMILIAr
Els continguts dels espais formatius tenen com a objec-

tiu ajudar els pares i mares a la relació amb els seus fills: 
resolució de conflictes, assertivitat, control emocional, co-
municació, normes i límits, etc. En funció de les necessi-
tats de les famílies, es poden proposar noves temàtiques 
a tractar en aquests espais, de manera que esdevé una 
formació viva que té en compte les inquietuds dels ma-
teixos participants.

grUPS TErAPÈUTICS
El grup de suport és un espai d’acompanyament tera-
pèutic, dirigit a pares i mares que tinguin dificultats en la 
relació amb els seus fills i filles. En el grup es promou 
l’acceptació de les realitats familiars i es faciliten proces-
sos de canvi per tal que les persones que hi participen se 
sentin més tranquil·les i segures en les seves relacions fa-
miliars, especialment en la relació amb els seus fills i filles.

Volem millorar la convivència i les relacions intrafamiliars tot potenciant les competències 
dels diversos membres. 

INfOgrAfIA Número de participants Segons gènere Segons edat Segons precedència

77 77% Dones
23% Homes

3 a 11  
 
11 a 16  
 
17-22  
 
23-35  
 
35-65  
 
Majors 65

95% Autòctons
5% Comunitaris

   

1 Treballadora
6 Voluntaris

8%  
 
4%  
 
4%  
 
4%  
 
78%  
 
2%



Joves i
formació

JOVES I 
FORMAcIÓ

EL 85% DELS JOVES
continuen  estudiant o estan treballant.
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PrOgrAMA DE QUALIfICACIÓ PrOfESSIONAL 
INICIAL (PQPI)
Autoritzat pel Departament d’Ensenyament, és un progra-
ma orientat a joves de 16 a 21 anys que no han acreditat 
l’ESO. És una formació teoricopràctica que té com a fina-
litat millorar la qualificació professional, facilitar la conti-
nuïtat formativa i millorar les oportunitats d’incorporació al 
món laboral dels joves.

PUNT DE PArTIDA, PrOVES D’ACCéS A CICLES 
fOrMATIUS DE grAU MITJà
Espai de formació, preparació i acompanyament per po-
der superar amb èxit la prova d’accés a Cicles Formatius 
de Grau Mitjà. Es treballa en grups reduïts per facilitar 
l’adquisició de coneixements, partint de l’experiència prè-
via de cada jove i superant les dificultats amb els nous 
coneixements. 

MENTOrINg fOrMATIU 
El projecte Mentoring Formatiu treballa per a l’apoderament 
dels joves a partir de la figura del mentor com a persona 
que realitza un acompanyament i un seguiment indivi-
dualitzat oferint la seva atenció i el seu suport en el pro-
cés de formació, d’inserció laboral o vital,   amb el qual 
s’estableixen connexions que els permeten la creació d’un 
vincle de referència i emocional que possibilita que el jove 
se senti amb suport, atès i acompanyat.

AULA TALLEr DE MEDI AMBIENT 
És una iniciativa per a què joves que no responen a altres 
recursos educatius formals puguin 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 fer un retorn al sistema educatiu 
amb garanties d’èxit. El projecte inclou Biciboi, basat en la 
mecànica de la bicicleta, i Ticboi, en el muntatge i mante-
niment d’equips informàtics.

Oferir accions formatives adreçades a joves que han acabat l’etapa d’escolarització obliga-
tòria sense acreditar l’ESO, per millorar el seu nivell de competències i d’ocupabilitat, per 
assegurar el retorn al sistema educatiu i/o la inserció al món laboral.

INfOgrAfIA Número de participants Segons gènere Segons edat Segons precedència

74 7% Dones
93% Homes

3 a 11  
 
11 a 16  
 
17-22  
 
23-35  
 
35-65  
 
Majors 65

68% Autòctons
32% Extracomunitaris

   

7 Treballadors
8 Voluntaris

0%  
 
7%  
 
90%  
 
3%  
 
0%  
 
0%

EL 85% DELS JOVES
continuen  estudiant o estan treballant.



OcUPAcIÓ I INSERcIÓ
LAbORAL

PREMI DE REcONEIxEMENt cíVIc 
JOAN N. GARcíA-NIEtO 2011

PREMI JOSEP PIñOL 2011

Concedit pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat.  

concedit per la Fundació Acció Solidària Contra l’Atur 
per destacar la trajectòria de la Fundació Marianao.
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SErVEI D’INfOrMACIÓ I OrIENTACIÓ LABOrAL 
BALCONS DE COLOrS
El Servei és un recurs orientat a oferir informació, orien-
tació i estratègies per a la recerca d’ocupació a través de 
l’acompanyament a persones que es troben en processos 
de cerca de feina.
    

PrOgrAMA DE rENDA MíNIMA D’INSErCIÓ
Servei que ofereix accions destinades a dotar dels recur-
sos necessaris aquelles persones que necessiten un su-
port en la seva recerca d’ocupació. Les activitats que es 
porten a terme comprenen accions d’informació, orienta-
ció en l’àmbit social, laboral, formatiu i l’acompanyament 
en processos orientats a la incorporació social i laboral de 
persones desocupades perceptores de la Renda Mínima 
d’Inserció.
 

PrOgrAMA INCOrPOrA
El Programa Incorpora és un programa d’intermediació la-
boral que combina les necessitats del teixit empresarial 
i social a més de garantir la integració de les persones 
en situació de vulnerabilitat social a les empreses. Ofereix 
un servei a les empreses d’intermediació laboral, de ges-
tió d’ofertes, de seguiment post-inserció i de fidelització 
d’empreses. 

rEINCOrPOrA 
El programa Reincorpora és un recurs formatiu i 
d’orientació laboral adreçat  a persones  privades de lliber-
tat que necessiten millorar les seves competències pro-
fessionals per accedir a l’entorn laboral. L’itinerari formatiu 
està format, per una part, de  formació en l’àmbit d’auxiliar 
d’hoteleria, servei a la societat i itinerari d’inserció laboral.

Treballar per afavorir la integració en el mercat de treball d’aquelles persones que tenen més 
dificultats per accedir-hi. 

INfOgrAfIA Número de participants Segons gènere Segons edat Segons precedència

168 40% Dones
60% Homes

64% Autòctons
1% Comunitaris

36% Extracomunitaris
   

6 Treballadors
1 Voluntaris

0%  
 
0%  
 
20%  
 
39%  
 
41%  
 
0%

3 a 11  
 
11 a 16  
 
17-22  
 
23-35  
 
35-65  
 
Majors 65 

PREMI DE REcONEIxEMENt cíVIc 
JOAN N. GARcíA-NIEtO 2011



ASSIStèNcIA 
JURíDIcA

20è ANIVERSARI
del Projecte David
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PrOJECTE DAVID
El projecte David és un servei d’atenció social i jurídica 
que atén persones que es troben davant problemes pe-
nals i penitenciaris i que alhora presenten dificultats en el 
seu procés d’inclusió derivades de problemes amb drogo-
dependències o salut mental.
El projecte realitza orientacions jurídiques i un acom-
panyament socioeducatiu des d’una perspectiva integral 
d’acollida i de suport personal i social, tenint present la 
circumstància de cada persona i el seu moment vital. Les 
intervencions es realitzen de manera interna (als centres 
penitenciaris) i externament (medi obert).

SErVEI JUríDIC COMUNITArI
Les persones amb menys recursos es troben excloses de 
la informació i assessorament necessaris per actuar da-
vant l’entramat jurídic i legal i per defensar els seus drets, 
col·lectius i individuals. Des del Servei Jurídic tractem de 
donar atenció personalitzada a aquelles persones que ho 
necessitin i ajudar-los a prendre les decisions adequades 
en defensa dels seus drets. 
Així doncs, el Servei atén aquelles persones que, per di-
verses circumstàncies, es poden trobar amb dificultats o 
limitacions per fer efectiu l’exercici dels seus drets i els 
informa i orienta sobre què fer, on cal anar i quins procedi-
ments cal prendre davant problemes o dubtes legals.

Acompanyar persones que es poden trobar amb dificultats i limitacions per fer efectiu 
l’exercici dels seus drets, tot oferint-los l’acompanyament personal, la informació i l’orientació 
en l’àmbit jurídic que puguin necessitar. 

INfOgrAfIA Número de participants Segons gènere Segons edat Segons precedència

134 21% Dones
79% Homes

82% Autòctons
1% Comunitaris

17% Extracomunitaris
   

3 Treballadors
6 Voluntaris

0%  
 
0%  
 
0%  
 
41%  
 
51%  
 
1%

3 a 11  
 
11 a 16  
 
17-22  
 
23-35  
 
35-65  
 
Majors 65

20è ANIVERSARI
del Projecte David



PROMOcIÓ DE LA
SALUt
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CLUB SOCIAL
El Club Social es constitueix com una estructura de suport 
social i té com a missió contribuir 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 partici-
pant, fomentant espais d’autogestió i d’ajuda mútua.  
  

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 Unitat de Crisi 
d’Adolescents de les Germanes Hospitalàries de Benito 
Menni en les activitats educatives, culturals i de lleure que 

es desenvolupen en el marc normalitzador i comunitari de 
la nostra entitat. 
   

PrOgrAMA DE SALUT COMUNITàrIA
L’Escola de Salut Comunitària vol promoure la responsa-
bilitat creixent de la comunitat en l’assoliment d’un major 
benestar i d’una  vida saludable, a nivell personal i comu-
nitari. Una peça clau per aconseguir-ho és trencar amb 
l’aïllament social i afavorir processos d’acollida personal, 
promoció social, vinculació comunitària, etc. que estimulin 
el protagonisme de les persones en la cura i la promoció 
de la seva salut, a nivell personal, familiar i comunitari, fent 
servir com a eines d’intervenció una sèrie de projectes 
que incideixin de forma directa sobre la salut de les perso-
nes i la comunitat, creant hàbits saludables en els estils de 
vida.    

Treballar per afavorir en les persones el màxim desenvolupament de les seves capacitats per 
tal de viure i conviure en equilibri amb el seu entorn, a través de l’educació per la salut. 

INfOgrAfIA Número de participants Segons gènere Segons edat Segons precedència

149 31% Dones
69% Homes

82% Autòctons
1% Comunitaris

17% Extracomunitaris
   

4 Treballadors
6 Voluntaris

0%  
 
22%  
 
25%  
 
18%  
 
35%  
 
0%

3 a 11  
 
11 a 16  
 
17-22  
 
23-35  
 
35-65  
 
Majors 65



JOVES, OcI I
PARtIcIPAcIÓ

PREMI EDUcAcIÓ EN EL LLEURE
a ESFERA Jove concedit per la Fundació Lluís Carulla. 

PREMI VOLUNtARIAt 2011
per votació popular a ESFERA Jove.  
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VPk
VPK és el programa d’oci juvenil alternatiu dels joves de 
Sant Boi, gestionat pels joves i dirigit a ells. Ofereix acti-
vitats de gran diversitat proposades pels mateixos partici-
pants durant 18 caps de setmana l’any, en horari de 22h 
a 3h de la matinada, a diverses instal·lacions de la ciutat i 
totes elles gratuïtes. 
 

CrÈDIT DE PArTICIPACIÓ A L’INSTITUT
Amb la col·laboració del pla de desenvolupament comuni-
tari de Marianao, es duu a terme el crèdit de participació 
als cursos de 3r i 4t d’ESO de l’Institut Marianao.  Amb 
l’entrada de professionals de l’entitat a l’aula, s’acompanya 
el grup en un procés de detecció d’una necessitat del cen-
tre i posteriorment dissenyen una proposta d’intervenció 
que es tradueix en una experiència pilot de millora i trans-
formació del seu entorn formatiu. Aquesta experiència 

serveix com a passarel·la al Curs de dinamitzadors juve-
nils.

CUrS DE DINAMITzADOrS
El projecte de formació en participació per a joves de  16 a 
21 anys té la finalitat de dotar-los d’eines que els capacitin 
per detectar una necessitat social del seu entorn proper i 
acompanyar-los després en el desenvolupament d’un pro-
jecte pilot que tindrà com a objectiu pal·liar-la.  

VIVEr DE PrOJECTES
El Viver de projectes esdevé el pas final en el procés for-
matiu dels joves dins el programa de Joventut de la Funda-
ció: es tracta d’un acompanyament tècnic i formatiu d’un 
màxim de tres anys a col·lectius que pretenen desenvo-
lupar projectes d’impacte social al barri de manera més 
estable en el temps. Durant el 2012 s’han acompanyat 4 
col·lectius juvenils: Fem Música, Panda, Activa’t i CJV.

Promoure la transformació comunitària per part dels joves, a partir de l’autogestió del seu 
oci, l’adquisició de competències participatives i l’assessorament als col·lectius juvenils que 
impulsen aquests processos.

INfOgrAfIA Número de participants Segons gènere Segons edat Segons precedència

1679 62% Dones
38% Homes

71% Autòctons
4% Comunitaris

25% Extracomunitaris
4 Treballadors

4 Voluntaris

0%  
 
24%  
 
44%  
 
26%  
 
6%  
 
0%

3 a 11  
 
11 a 16  
 
17-22  
 
23-35  
 
35-65  
 
Majors 65



NOVES 
tEcNOLOGIES
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PUNT ÒMNIA     
El Punt Òmnia genera espais d’aprenentatge, utilització i 
dinamització comunitària de les TIC, amb diferents nivells 
i continguts, facilita i possibilita l’accés a les noves tecno-
logies a col·lectius en risc d’exclusió social de forma priori-
tària i lluita contra l’anomenada fractura digital. 
La seva tasca consisteix en la formació a diferents nivells 
de tot tipus de col·lectius i edats i particularment de per-
sones amb problemes de salut mental. 

TALLEr TIC     
Al Taller TIC es realitzen una sèrie d’accions dirigides a 
persones de la comunitat, altres entitats, professionals, 
col·lectius en risc, etc., que, a través de l’aprenentatge, 
adquiriran una sèrie de competències i valors relacionats 
amb l’ús de les TIC des d’una perspectiva social i personal.
És una eina reclam per a joves en situació de risc so-
cial, amb baix nivell formatiu, com a experiència pilot en 
l’aprenentatge d’un possible ofici. Aquests joves podran 
accedir al recurs a través d’una acció formativa de l’entitat, 
o bé de manera individual.

Viure la tecnologia com a recurs compartit que contribueix a la millora de les persones i a la 
societat en la qual conviuen.

INfOgrAfIA Número de participants Segons gènere Segons edat Segons precedència

375 42% Dones
58% Homes

88% Autòctons
1% Comunitaris

11% Extracomunitaris
1 Treballadors
5 Voluntaris

7%  
 
5%  
 
13%  
 
36%  
 
30%  
 
9%

3 a 11  
 
11 a 16  
 
17-22  
 
23-35  
 
35-65  
 
Majors 65



Ingressos
1.509.551,23

Subvencions d’explotació per enti-
tats. Sobre el total d’ingresos.

Despeses 2012
1.456.987,88

91,74% Subvencions d’explotació

6,55% Ingressos propis

1,44% Ingressos de capital

0,14% Ingressos extraordinaris

0,13% Ingressos financers

36,50% Generalitat de Catalunya

23,86% Caixes

12,20% Ajuntament de Sant Boi

8,91% Altres subvencions / donatius

7,85% Ministerio T.A.S.

1,41% Diputació de Barcelona

79,1% Despeses de personal

13,9% Altres despeses de gestió

3,3% Dotació amortització

1,7% Serveis exteriors

1,8% Compres de materials

0,1% Despeses financeres

0,1% Despeses extraordinaries

L’exercici 2012 s’ha caracteritzat per estar immers en un context de greu crisi econòmica i de grans incerteses pel que fa 
al finançament. Tot i així, gràcies a la bona gestió i a l’exhaustiu control de la despesa per part de tot l’equip humà de la 
Fundació hem aconseguit tancar l’exercici amb un superàvit de 52.563,35€.
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MEMòRIA EcONòMIcA

A) ACTIU NO COrrENT 
I. Immobilitzat intangible
III. Immobilitzat material
IV. Inversions immobiliàries
VI. Inversions financeres a llarg termini

A) ACTIU COrrENT
IV. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
VI. Inversions financeres a curt termini
VII. Periodificacions a curt termini
VIII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU

3.334.971,83
5.169,12

 3.304.003,09
 -1.200,38
27.000,00

1.193.398,73
1.036.027,87
120.000,00

524,23
36.846,63

4.528.370,56

A) PATrIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Dotació Fundacional
III. Excedents d’exercicis anteriors
IV. Excedent de l’exercici 
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 

B) PASSIU NO COrrENT
I. Deutes a llarg termini
3. Altres deutes a llarg termini
V. Periodificacions a curt termini

C) PASSIU COrrENT
I. Deutes a llarg termini
3. Creditors comercials i altres comptes a pagar

TOTAL PASSIU

4.395.097,09
883.268,15 
209.605,48
621.099,32
52.563,35

3.511.778,94

24.340,91
0,00
0,00

24.340,91

108.982,56
550,26

108.432,30

4.528.370,56

BALANç DE SITUACIÓ



 1. Ingressos de l’entitat per la seva activitat pròpia 
a) Quotes d’usuaris i afiliats
b) Promocions, patrocinis i col·laboracions 
c) Subvencions, donacions, llegats d’explotació  
2. Ajudes monetàries i altres despeses 
3. Vendes i altres ingresos ordinaris d’activitat mercantil
7. Altres ingressos d’explotació
8. Despeses de personal
9. Altres despeses d’explotació 
10. Amortització de l’immobilitzat 
11. Subvencions,donacions i llegats de capital  
13. Deteriorament i resultat per alienació de l’immobilitzat
A) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
14. Ingressos financers
15. Despeses financeres

B) RESULTAT FINANCER

C) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (A+B)

COMPTE DE rESULTATS

1.432.776,88    
75.636,60

494.593,83 
862.546,45 

-5.373,35
47.071,73 
 3.786,28

-1.151.900,84
 -248.803,31 
-150.432,39

 124.469,42
126.82

51.721,24
2.074,89
-1232,78

842,11

 52.563,35

Comptes auditats per Forward Economics
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Volem donar les gràcies als voluntaris i voluntàries que dediqueu el vostre temps a ajudar i acompanyar les persones, 
als treballadors i treballadores de la Fundació Marianao que dueu a terme el vostre treball amb gran professionalitat i 

il·lusió, al conjunt de personal administratiu i tècnic de múltiples organitzacions, entitats i administracions que ens ajudeu a 
fer millor la nostra feina i, naturalment, als socis, sòcies i col·laboradors econòmics que sempre, però aquest any més que 
mai, ens heu demostrat la vostra solidaritat i confiança. 
També volem agrair molt especialment el suport que rebem d’administracions públiques, empreses, fundacions i altres 
organitzacions que ens doneu suport econòmicament o mitjançant els vostres serveis professionals. La vostra ajuda és 
imprescindible. I, naturalment, volem agrair profundament tot el que aprenem i rebem dels infants, joves i adults, als quals 
acompanyem en el seu creixement personal i comunitari. 
Moltes gràcies a tots i totes perquè la Fundació Marianao és una obra comunitària on tots creixem i aprenem, somniem, 
estimem i lluitem, fent que la nostra societat sigui més fraternal, justa i solidària. 

Amb el suport de:

Col·laboren: AvantGrup I Abertis I Fundación Antoni Serra Santamans I Fundació Creatia I Intervida I Fundació Ordesa I 
Fundació Príncep de Girona I Fundación Privada Maite Iglesias Baciana I Germanes Hospitalàries Benito Menni C.A.S.M. I 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu I Unió Esportiva Santboiana I Cuatrecasas, Gonçalves Pereira I Nogales Barcelona I Mante-
rola WFT 2000 I Tekno Gestió I Synthon I Freeseller 

 
Treballem amb: Acció Solidària Contra l’Atur | Ammfeina | Associació Abierto Hasta el Amanecer | Centre d’Estudis Co-
marcals del Baix Llobregat | Consorci per la normalització lingüística | Coordinadora Catalana de Fundacions | Coordinadora 
Contra la Marginació de Cornellà | ECAS. Entitats Catalanes d’Acció Social | Ensenyament Solidari | FEDAIA. Sectorial de 
Centres Oberts a Catalunya | Federació Catalana de Voluntariat Social | Fiare Catalunya | Fòrum Social del Baix Llobregat | 
Fundació Jaume Bofill | Fundació La Roda | Fundació Utopia | Lunas | Pei Jove. Entitats per la inclusió juvenil | Pla de des-
envolupament comunitari del barri de Marianao | Plataforma proespai natural Serres Garraf-Ordal | Programa de Beques 
de Fundació Catalunya-La Pedrera | Projecte Home Catalunya | Punts TIC | SMC. Salut Mental Catalunya | Universitat de 
Barcelona. Facultat de Dret | Xarxa Incorpora de ‘la Caixa’ | Xarxa Òmnia | Xarxa Proinfància | XeCat 



fes una donació

La Caixa   2100 3324 54 2200125818
Catalunya Caixa  2013 0369 73 0201300063
Caixa Penedès  2081 0344 65 3300004485

fes-te soci

Tel. 93 630 30 62
fundacio@marianao.net

Empreses solidàries
Tel. 93 630 30 62
recursos@marianao.net

fes-te voluntari

Tel. 93 630 30 62
voluntariat@marianao.net

cOL·LAbORA AMb NOSALtRES


