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L

a 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 estava 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, desenvolupa 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).

Quan la comunitat s’organitza...
En aquest context de crisi global i de desesperança col·lectiva que vivim, les organitzacions de base comunitària, arrelades
a un territori concret, com és el cas de la Fundació Marianao, posseeixen –paradoxalment- una fortalesa transformadora,
ineludible per a qualsevol canvi social.
Les organitzacions comunitàries han desencadenat un conjunt d’actuacions que han millorat la qualitat de vida de les persones i les comunitats i s’han posicionat, com un actor central en el canvi per a una societat més justa i igualitària.
Aquestes institucions comunitàries, com la Fundació Marianao, no han sorgit del no-res. Des de fa anys van partir d’un diagnòstic del seu context, van assumir una acció transformadora del seu medi i van desenvolupar estratègies d’intervenció i
per tractar de modificar la situació inicialment detectada.
Unes organitzacions que fonamenten la seva raó d’ésser en la capacitat de les persones per deixar-se interpel·lar, pensar
les coses d’una altra manera i imaginar un món que sigui capaç d’oferir unes estructures que generin més felicitat i més
justícia social, on càpiga tothom.
Les organitzacions comunitàries, com la Fundació Marianao, constitueixen espais vitals i relacionals on les persones, sobre
tot aquelles que es troben en una situació d’exclusió social, poden sentir-se reconegudes pel seu propi nom. Espais vitals
on compartir i acompanyar processos d’incorporació social, dignitat i construcció d’alternatives que alimentin l’esperança
que les situacions personals i col·lectives poden transformar-se.
En aquest sentit, la Fundació Marianao amb el decidit impuls de la Fundació “la Caixa”, ha estat capaç de sumar a les diverses institucions públiques per implementar el Programa Marianao TéCoR (Marianao: Territori Comunitàriament Responsable). Aquest projecte vol impulsar un procés de participació ciutadana per tal de millorar les condicions de vida de les
persones de Marianao i de Sant Boi en els àmbits educatiu, econòmic, social i ambiental.
Per això, s’ha signat el conveni de cooperació institucional que ha possibilitat l’impuls d’aquest programa innovador al nostre país, amb la implicació de la Generalitat, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’Ajuntament
de Sant Boi, la Fundació “la Caixa” i la Fundació Marianao.
A la Comunitat de Marianao tots i totes estem compartint una missió que omple de sentit les nostres vides: que les persones siguin protagonistes de la seva vida. Milers i milers d’infants, joves i adults... han viscut, viuen i viuran, l’experiència
de sentir-se “persona” i de sentir-se “comunitat”. I aquest és el nostre tresor compartit!
Moltes gràcies, amics amigues, per compartir aquesta caminada solidària!
Xavier Pedrós. President.
Josep Torrico. Director.
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Equip humà

56 Treballadors
89 Voluntaris
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Número de participants

3172

Segons gènere

48% Dones
52% Homes

Segons edat

Segons precedència

3 a 11		

8%

12 a 16		

24%

17-22		

20%

23-35		

20%

35-65		

24%

Majors 65

4%

79% Autòctons
7% Comunitaris
15% Extracomunitaris

DADES GENERALS

IX Premis d’Educació en el Lleure 2013

de la Fundació Lluís Carulla per ESFERA Jove, valorada com la millor experiència feta per joves i
adreçada al mateix col·lectiu.

Premis Jaume Ciurana a Accions Cíviques 2013
Menció honorífica en la modalitat ‘a favor de les persones’ atorgada pel programa ESFERA Jove.

Creu de Sant Jordi 2012

Concedit per la Generalitat de Catalunya en reconeixement a la tasca desenvolupada dels dels inicis
de l’entitat.
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Patronat

Xavier Pedrós i 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.
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.
Ana Maria Prats Malras
Advocada. Representant de l’Ordre Hospitalària dels Germans 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 Barcelona
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

Organització
l’Ajuntament de Sant Boi.
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.
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.
Oriol Segarra Montaner
CEO 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. Departament d’Empresa i Ocupació.
Salva Fontclara Vilà
Consultor en organitzacions, CPA Consultoria.
Salvador Maneu Marcos
Director tèncic de la Fundació Príncep de Girona.
Sebasitán Gavilán
Representant de l’AAVV Marianao-Poblet.
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.
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Promoció de
l’ èxit escolar

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

El projecte atén 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 implicats: escoles, famílies, adolescents, referents educatius... i es basa en un seguiment altament personalitzat 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 que cursen l’ESO, preferentment del barri Marianao i Ciutat Cooperativa. L’objectiu principal és reforçar
els aprenentatges assimilats a l’institut i oferir un suport
en la realització de les tasques acadèmiques.

infografia

7 Treballadors
2 Voluntaris

Número de participants

156

Segons gènere

44% Dones
56% Homes

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 individualitzat i una dotació econòmica per fer front a les despeses
escolars.
			

UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA

Aquest curs la Fundació ha obert la Unitat d’Escolarització
Compartida (UEC), un recurs emmarcat dins dels programes de diversificació curricular del Departament
d’Ensenyament i que pretén atendre la diversitat
d’alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge, absentisme i rebuig escolar des d’un espai educatiu inclusiu.
La UEC de Marianao atén nois i noies entre 14 i 16 anys
procedents de diferents centres educatius de la ciutat i de
la comarca del Baix Llobregat.
Segons edat

Segons precedència

3 a 11		

7%		

11 a 16		

92%		

17-22		

1%		

23-35		

0%

35-65		

0%

Majors 65

72% Autòctons
3% Comunitaris
0%		
25% Extracomunitaris
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Educació en el
temps lliure

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.
CIM – CASAL INFANTIL

El Casal Infantil de Marianao és un projecte socioeducatiu
en el temps de lleure dirigit a infants de Sant Boi i preferentment del barri Marianao que té com a finalitat la promoció
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 centre
obert i per tant, el 30% de les places del projecte són per
infants derivats dels serveis socials.				
CJM – CASAL DE JOVES
El Casal de Joves és un projecte de lleure educatiu que
pretén esdevenir un espai de referència per als adolescents del barri mitjançant el qual es promocioni la persona,
s’enforteixin els vincles relacionals positius, s’eduqui en
valors i es potenciï el sentiment de pertinença a la comunitat.

infografia

23 Treballadors
7 Voluntaris

Número de participants

301

Segons gènere

46% Dones
54% Homes

LLEURE A L’ESTIU

A partir de la darrera setmana de juny i durant tot el mes
de juliol tenen lloc les activitats d’estiu per infants de 3 a
12 anys del barri Marianao: el casal d’estiu, gestionat conjuntament amb l’AMPA de l’escola Marianao, i les colònies
de 7 dies que tenen lloc l’última setmana de juliol i que
serveixen per tancar el curs d’una manera diferent.

PROINFÀNCIA

El programa Proinfància de l’obra social ‘la Caixa’ ofereix
un conjunt d’ajudes adreçades a pal·liar la situació econòmica precària de famílies amb fills menors d’edat en procés o susceptibles d’estar en un procés d’atenció social
públic o privat i amb determinades necessitats no suficientment cobertes pel serveis públics.

Segons edat

Segons precedència

3 a 11		

81%		

11 a 16		

17%		

17-22		

1%		

23-35		

0%		

35-65		

0%		

Majors 65

0%

96% Autòctons
1% Comunitaris
3% Extracomunitaris
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Joves, oci i
participació

Volem 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.
Vpk

VPK és el programa d’oci juvenil alternatiu dels joves de
Sant Boi, gestionat pels joves i dirigit a ells. Ofereix activitats de gran diversitat proposades pels mateixos participants 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 comunitari 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 centre i posteriorment dissenyen una proposta d’intervenció
que es tradueix en una experiència pilot de millora i transformació del seu entorn formatiu. Aquesta experiència

infografia

5 Treballadors
6 Voluntaris

Número de participants

1524

Segons gènere

42% Dones
58% Homes

serveix com a passarel·la al Curs de dinamitzadors juvenils.

ESFERA JOVE

És el programa de promoció de la participació social per
a joves de 15 a 30 anys. S’articula entorn a dos projectes: el projecte de formació en participació té la finalitat
de dotar els joves d’eines que els capacitin per detectar
necessitats socials en el seu entorn proper i acompanyarlos després en el desenvolupament d’un projecte pilot per
pal·liar aquesta necessitat. D’altra banda trobem el Viver
de projectes que esdevé el pas final en el procés formatiu dels joves dins del programa de joventut de l’entitat:
ofereix un acompanyament tècnic i formatiu d’un màxim
de tres anys a col·lectius que pretenen desenvolupar projectes d’impacte social a la ciutat de manera més estable
en el temps.
Segons edat

Segons precedència

3 a 11		

0%		

11 a 16		

35%		

17-22		

35%		

23-35		

30%		

35-65		

0%		

Majors 65

0%

73% Autòctons
12% Comunitaris
15% Extracomunitaris
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EL
85% DELS JOVES
continuen estudiant o estan treballant.

Joves
Joves i i
formació
formació

.

Oferim accions formatives adreçades a joves que han acabat l’etapa d’escolarització obligatòria 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.
PQPI DE MUNTATGE I MANTENIMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS
Autoritzat pel Departament d’Ensenyament, és un programa orientat a joves de 16 a 21 anys que no han acreditat
l’ESO. És una formació teoricopràctica que té com a finalitat millorar la qualificació professional, facilitar la continuïtat formativa i millorar les oportunitats d’incorporació al
món laboral dels joves.

Punt de partida

BICIBOI, Aula Taller de Medi Ambient

PROJECTE GR

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 manteniment d’equips informàtics.

infografia

5 Treballadors
4 Voluntaris

Número de participants

80

Segons gènere

10% Dones
90% Homes

Espai de formació, preparació i acompanyament per poder 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 prèvia de cada jove i superant les dificultats amb els nous
coneixements.

Espai per acompanyar de forma individualitzada i integral
a joves d’entre 16 i 25 anys perquè defineixin el seu itinerari formatiu i laboral. El seu futur està ple d’oportunitats i
volem acompanyar-los en el procés d’assoliment dels objectius que es proposin.

Segons edat

Segons precedència

3 a 11		

0%		

11 a 16		

0%		

17-22		

100%		

23-35		

0%		

35-65		

0%		 63% Autòctons
37% Extracomunitaris
0%

Majors 65
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Suport a les
famílies

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

Des del Servei d’Atenció a les Famílies s’ofereix un espai personalitzat per les famílies per realitzar un treball educatiu i/o
psicològic, principalment amb les mares i els pares.

FORMACIÓ FAMILIAR

Els espais formatius del Servei d’Atenció a les Famílies
tenen com a objectiu ajudar els pares i mares en la relació amb els seus fills: resolució de conflictes, assertivitat,
control emocional, comunicació, normes i límits, etc. En
funció de les necessitats 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 mateixos participants.

infografia

1 Treballador
3 Voluntaris

Número de participants

82

Segons gènere

82% Dones
18% Homes

GRUPS TERAPÈUTICS

El grup de suport és un espai d’acompanyament terapèutic, 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 processos de canvi per tal que les persones que hi participen se
sentin més tranquil·les i segures en les seves relacions familiars, especialment en la relació amb els seus fills i filles.

Segons edat

Segons precedència

3 a 11		

0%		

11 a 16		

4%		

17-22		

2%		

23-35		

10%		

35-65		

80%		 89% Autòctons
4%
11% Extracomunitaris

Majors 65

17

Ocupació i inserció
laboral

Treballem per afavorir la integració en el mercat de treball d’aquelles persones que tenen
més dificultats per accedir-hi.
Servei d’Informació i Orientació Laboral
Balcons de Colors

El Servei és un recurs orientat a oferir informació, orientació 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 recursos necessaris aquelles persones que necessiten un suport en la seva recerca d’ocupació. Les activitats que es
porten a terme comprenen accions d’informació, orientació 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.

infografia

4 Treballadors
1 Voluntaris

Número de participants

184

Segons gènere

62% Dones
38% Homes

Programa incorpora

El Programa Incorpora és un programa d’intermediació laboral 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 gestió d’ofertes, de seguiment post-inserció i de fidelització
d’empreses.

PROGRAMA Reincorpora

El programa Reincorpora és un recurs formatiu i
d’orientació laboral adreçat a persones privades de llibertat que necessiten millorar les seves competències professionals per accedir a l’entorn laboral.

Segons edat

Segons precedència

3 a 11		

0%		

11 a 16		

0%		

17-22		

0%		

23-35		

24%		

35-65		

76%		

Majors 65

0%

76% Autòctons
8% Comunitaris
16% Extracomunitaris

19

97 PERSONES

han rebut assessorament jurídic

Assistència
jurídica

Volem acompanyar persones que es troben 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.
PROJECTE DAVID

El projecte David és un servei d’atenció social i jurídica
que atén persones que es troben davant problemes penals i penitenciaris i que alhora presenten dificultats en el
seu procés d’inclusió derivades de problemes amb drogodependències o salut mental.
El projecte realitza orientacions jurídiques i un acompanyament 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).

infografia

3 Treballadors
6 Voluntaris

Número de participants

122

Segons gènere

24% Dones
76% Homes

Servei Jurídic Comunitari

Les persones amb menys recursos es troben excloses de
la informació i assessorament necessaris per actuar davant 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 diverses 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 procediments cal prendre davant problemes o dubtes legals.

Segons edat

Segons precedència

3 a 11		

0%		

11 a 16		

0%		

17-22		

4%		

23-35		

32%		

35-65		

61%		

Majors 65

3%

80% Autòctons
1% Comunitaris
19% Extracomunitaris

21

Promoció de la
salut

Volem 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.
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 participant, 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

infografia

6 Treballadors
10 Voluntaris

Número de participants

160

Segons gènere

34% Dones
66% Homes

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

PROJECTE ARIADNE

Enguany la Fundació ha engegat el projecte Ariadne amb
la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Boi. El projecte
atén persones que han tingut problemes de drogodependències i que han decidit començar a portar un estil de
vida saludable. S’ofereix un espai on reforçar habilitats,
l’autoestima i la seguretat en un mateix per tal de millorar el benestar personal, familiar i social. Ariadne també
preveu intervenir amb les famílies i amb joves que tot just
comencen a tenir problemes en el món de les addiccions.
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18 ORDINADORS reciclats
reparats i donats a famílies i entitats.

Noves
tecnologies

Volem viure la tecnologia com un recurs compartit que contribueix a la millora de les persones
i a la societat en la qual conviuen.
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 tecnologies a col·lectius en risc d’exclusió social de forma prioritària 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 persones amb problemes de salut mental.

infografia

1 Treballadors
4 Voluntaris

Número de participants

348

Segons gènere

60% Dones
40% Homes

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 social, 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.
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10è ANIVERSARI
del Col·lectiu Suma.

PROMOCIÓ DE LA
COMUNITAT

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.
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 Marianao 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.

infografia

1 Treballadores
33 Voluntaris

Número de participants

235

Segons gènere

91% Dones
9% Homes

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 quotidiana. També és un recurs que fomenta la confiança, la coneixença i la solidaritat mitjançant l’intercanvi de serveis.
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L’exercici 2013 s’ha caracteritzat novament perquè està immers en un context de greu crisi econòmica i de grans incerteses
pel que fa al finançament. Enguany, tot i la gran tasca realitzada en la gestió i control de la despesa per part de tot l’equip
humà de la Fundació, hem hagut de fer front a les conseqüències de la desaparició sobtada de diferents programes de
l’Administració pública. Tot i així, hem aconseguit noves vies de finançament privades que han esmorteït el resultat negatiu,
que finalment ha estat de -40.358,37 euros.

Ingressos 2013
1.429.991,26
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Subvencions d’explotació per entitats. Sobre el total d’ingresos.

Despeses 2013
1.470.349,63

91,88%

Subvencions d’explotació

30,96% Generalitat de Catalunya

79,4%

Despeses de personal

6,40%

Ingressos propis

24,64%

Caixes

12,6%

Altres despeses de gestió

0,08%

Ingressos extraordinaris

16,46%

Ajuntament de Sant Boi

3,3%

Dotació amortització

0,04%

Ingressos financers

10,19%

Altres subvencions / donatius

2,8%

Compres de materials

1,61%

Ingressos de capital

8,29%

Ministerio T.A.S.

1,7%

Serveis exteriors

1,26%

Diputació de Barcelona

0,2%

Despeses financeres

0,0%

Despeses extraordinaries

Memòria econòmica
Balanç de situació
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
III. Immobilitzat material
VI. Inversions financeres a llarg termini

A) ACTIU CORRENT
I. Existències
IV. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
VII. Periodificacions a curt termini
VIII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

3.368.309,25
14.792,23
3.326.517,02
27.000,00

1.103.112,64
3.729,98
970.737,49
1.202,23
127.442,89

TOTAL ACTIU

4.471.421,89

A) PATRIMONI NET

4.350.694,34

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
II. Deutes a llarg termini
3. Altres deutes a llarg termini
V. Periodificacions a llarg termini

C) PASSIU CORRENT
III. Deutes a curt termini
VI. Creditors comercials i altres comptes a pagar

TOTAL PASSIU

862.224,75
209.605,48
692.977,64
-40.358,37
3.488.469,59

22.840,91
0,00
0,00
22.840,91

97.886,64
792,44
97.094,20

4.471.421,89
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COMPTE DE RESULTATS
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
3. Vendes i altres ingressos 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

1.429.471,32
78.592,06
498.044,45
38.561,93
36.608,21
1.500,00
-1.167. 334,10
-252.439,72
- 86.431,74
38.561,93

A) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
14. Ingressos financers
15. Despeses financeres

- 38.172,31

B) RESULTAT FINANCER

-2.186, 06

C) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (A+B)

519,94
-2.706,00

- 40.358,37

Comptes auditats per Busquet.
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V

olem 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.

Amb el suport de:

Col·laboren: AvantGrup I Abertis I Ciments Molins I Fundació Agbar I Fundación Antoni Serra Santamans I Fundació Creatia
I Fundación 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 Tekno Gestió I Synthon.

Treballem amb: Acció Solidària Contra l’Atur | Associació Abierto Hasta el Amanecer | Centre d’Estudis Comarcals 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 desenvolupament comunitari del barri de Marianao | Plataforma proespai natural Serres Garraf-Ordal | Programa de Beques de Fundació CatalunyaLa 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
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Plaça Joan N. García-Nieto, s/n
08830 Sant Boi de Llobregat Barcelona
Tel 936 303 062 fundacio@marianao.net

Fes-te soci
Tel. 93 630 30 62
fundacio@marianao.net
Empreses solidàries
empreses@marianao.net

Fes una donació
La Caixa
2100 3324 54 2200125818
Catalunya Caixa
2013 0369 73 0201300063

Fes-te voluntari
Tel. 93 630 30 62
voluntariat@marianao.net

