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Josep Maria Cervelló i Torruella. Mestre i geòleg.
Juan N. García-Nieto i Portabella. Metge.

Volem agrair la col·laboració de totes les persones que han aportat in-

Representant de la família García-Nieto.

formació per escriure aquesta memòria, molt especialment a aquelles

Teresa Climent i Castelló. Sociòloga.

persones que han compartit les seves històries personals.

Estem
de celebració!
30 anys treballant amb i per la ciutat

E

nguany celebrem els 30 anys del naixement de la
Fundació Marianao! Celebrem que la comunitat
de Marianao ha estat i continua present al barri,
a la ciutat, a la comarca i al país i que esdevé un espai
referent i significatiu on les persones troben el seu lloc
en el món. Un espai on els infants, els joves i els grans
són protagonistes de la seva pròpia història personal i
comunitària. Després de 30 anys, continuem somiant,
lluitant i estimant!

Marianao, comunitat amb ànima
MISSIÓ, VISIÓ I VALORS
La Fundació Marianao de Sant Boi de Llobregat neix l’any 1985
quan un grup de joves del barri Marianao decideix ocupar un edifici d’habitatges que havia quedat abandonat. Des d’aleshores,

Ja fa 30 anys que la lluita organitzada del moviment juvenil del barri, que compartia un projecte
que es vivia com a just i necessari, va fer possible un edifici que té ànima. Un edifici que ha estat
ocupat, habitat, rehabilitat planta per planta i defensat en els moments d’amenaça d’enderroc.
Un edifici ple de vida i esperança, que avui, més que mai, s’expandeix i arriba més enllà de les
seves parets i que treballa per la dignitat humana, la justícia social i la fraternitat.

treballem per canviar les situacions que generen desigualtat,
implicant els infants, joves i grans i a tota la comunitat.
Tot això ho fem perquè somiem amb una ciutat compromesa i
amb igualtat d’oportunitats.
Som una entitat comunitària, apassionada i lluitadora.

30 anys d’història, de veïns i veïnes, amics i amigues, organitzats per donar respostes a les
necessitats del territori. La nostra història ens confirma que Marianao constitueix una gran 
comunitat de comunitats de gent petita, jove i gran, que somia, lluita i estima, de generació en
generació. Una terra fecunda, regada per milers de persones, autèntiques heroïnes de la vida
quotidiana, que han estat i són les protagonistes de la seva història. Aquest és el nostre millor
regal.
Moltes gràcies, amigues i amics, per tanta vida solidàriament compartida!

Xavier Pedrós. President
Josep Torrico. Director

MARIANAO
en xifres
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356
participants

130 infants
infants al Casal Infantil

43 joves
al Casal de Joves

183 infants
+
90 infants
al Casal d’Estiu

El nostre casal

Un espai on divertir-se, créixer i aprendre!

S

ón tres quarts de set de la tarda, l’Abel
i el Bruno estan acabant l’hora de la
lectura a l’espai infantil del Casal i es
preparen per al taller de cuina que ve a continuació. “El que més ens agrada és jugar i fer
deures. Aquí mentre fem els deures ens divertim”, comenta el Bruno amb una rialla.
Les tardes a Marianao s’omplen de vida amb
l’arribada de més de 170 infants i adolescents
d’entre 3 i 17 anys. El Casal Infantil i el Casal de

Joves són espais de promoció de la infància i
l’adolescència a partir de l’acció educativa en un
entorn normalitzat, preventiu, integrador i que
fomenta les relacions positives. Per això, el 30%
de les places dels projectes són per a famílies
derivades dels serveis socials municipals.
Des de Marianao defensem el dret al joc i ho
fem proporcionant espais de valor educatiu que
construïm conjuntament amb les propostes dels
infants i adolescents. Per això, cada trimestre els

Abel i Bruno Ferriz, 7 anys

grups es troben en assemblees per valorar i proposar les activitats del trimestre següent.
A Marianao apostem per una educació enfocada
a la participació ciutadana i, per tant, dotem els
participants d’eines per poder ser ciutadans crítics i actius en la seva comunitat.
L’Abel destaca també les activitats durant
l’estiu i les colònies: “La meva activitat preferida són les colònies, perquè les nostres educadores cada dia ens ensenyen coses noves”,
i és que al llarg de l’any, els nens i les nenes
de Marianao també viuen aventures úniques i
fantàstiques a la natura.

HAN REBUT BEQUES

57% nois
43% noies

El 85% dels infants han
millorat les competències
bàsiques de l’àmbit escolar.
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Els nostres projectes de suport s’adapten a
les necessitats de cada infant i cada adolescent i involucren a les seves famílies, els centres educatius i la resta de referents educatius que estan a prop seu.

Entenem que l’èxit educatiu implica el conjunt de la comunitat i és
una responsabilitat de tots i totes.
La de la Mouna és una història de superació
personal: “Ara ja estic a segon de batxillerat i
estic esforçant-me per treure bona nota a la
selectivitat i estudiar Dret”.

participants

120 joves
han rebut suport escolar

També treballem

30 joves
han rebut beques escolars

La Unitat
d’Escolarització
Compartida
Marianao també compta amb
la Unitat d’Escolarització Compartida de Sant Boi, que atén

12 joves
a la Unitat d’Escolarització
Compartida

58% nois
42% noies

joves que presenten dificultats

“Seré la primera de la família
que vagi a la universitat”

d’aprenentatge i de conducta
des d’un espai educatiu inclusiu. També bequem joves i les
seves famílies per tal que puguin fer front a les despeses

Mouna Ait Raho, 18 anys

La Mouna va arribar amb la seva família a Sant
Boi quan tenia 10 anys. “No sabia gens de català ni de castellà, vaig trigar uns quants mesos
a poder entendre l’idioma i al cap d’un any ja
podia comunicar-me”. Des de la Fundació Marianao l’hem acompanyada durant tots aquests

anys en l’àmbit acadèmic, personal i familiar, a
través de tutories setmanals, espais de suport
acadèmic i beques econòmiques. “En les etapes més importants, en les quals et vas formant
com a persona, sempre m’han acompanyat, i en
part per això sóc ara la persona que sóc”.

derivades de la seva etapa escolar a través d’un procés de
seguiment educatiu personalitzat que garanteix el seu compromís en tot moment.

Mantenim espais de
coordinació regular
amb les escoles i
instituts de Sant Boi

joves, oci i participació | pag. 12

pag. 13 | joves, oci i participació

La Tania, el Dani i l’Àlex
lideren un projecte de promoció de l’escalada

tat”. És a partir d’aquesta experiència que
la Tania, el Dani i l’Àlex han decidit impulsar el projecte Rocoboi, de promoció de
l’escalada. “Sempre m’ha agradat l’esport i
la muntanya” comenta el Dani, “des de petits hem fet excursions i colònies a la muntanya, cada any anàvem a Montserrat... Al
principi penses que només és una excursió,
però a poc a poc vas entenent què és la
muntanya”.

1680
participants

 ocoboi ha estat seleccionat per formar
R
part de la llançadora de projectes de Sant
Boi. “Jo vull viure l’experiència de ser emprenedor” diu l’Àlex, que està estudiant Administració i Direcció d’Empreses.
Els seu èxits, com els de tants altres joves,
ens refermen a l’hora de seguir acompanyant-los en la seva aposta per incidir en la
transformació de la realitat més propera.

1398 joves
han participat a les
activitats d’oci nocturn
alternatiu de Vente Pa’Ká

243 joves
de l’institut Marianao han
fet crèdits de participació

També treballem
10 anys de
Vente Pa’Ká!
Alex Muñoz, Daniel Martínez i Tania Gutiérrez

C

oneixem la Tania, el Dani i l’Àlex
des de ben petits. Dia a dia, hem
anat creixent amb ells. “Veníem
cada tarda, des dels 3 anys fins als 18,
érem com una família. Passàvem la tarda
jugant, fent activitats... les excursions i les
colònies eren el millor”.
Des de fa dos anys, tots tres participen a
l’Esfera Jove, un programa pensat per a que

El proper 2016 el projecte d’oci

39 joves

estan vinculats a l’Esfera
Jove, participació i
associacionisme

61% nois
39% noies

nocturn alternatiu Vente Pa’Ká

els joves del barri emprenguin l’aventura
d’implicar-se a la seva comunitat i formarse per a transformar-la i millorar-la, a partir
de les seves pròpies idees i el seu lideratge.

celebra el seu desè aniversari! 10
anys obrint l’edifici de la Fundació i instal·lacions municipals les
nits dels caps de setmana per als
joves de 15 a 35 anys.

“Trobar-te amb amics, fer excursions, relacionar-te en un espai saludable, et fa ser
més actiu, és l’ADN Marianao. Sempre hem
estat implicats en un munt d’activitats, fer
voluntariat forma part de la quotidiani-

Hem inaugurat
un local de 200m2 pels
joves de la ciutat!

joves i formació | pag. 14
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A Marianao creiem en les segones, terceres i infinites oportunitats. Per això, oferim
espais de formació per a joves que han finalitzat l’escolarització obligatòria sense
obtenir el títol de graduat en ESO. El Genís
Comas és un d’aquests joves: “Jo estudiava
a l’Institut Ítaca però no m’anava bé i vaig
decidir deixar-ho. Un amic em va recomanar que vingués a Marianao i m’informés
dels cursos que es feien”.
El Genís va passar el procés de selecció per
estudiar el Programa de Formació i Inserció
(PFI) de Muntatge i Manteniment d’Equips Informàtics, una formació que ha millorat el seu
nivell de competències i d’ocupabilitat i que
ha facilitat el retorn al sistema educatiu i la
inserció al món laboral. “Vaig fer el període de
pràctiques formatives al Parc Sanitari de Sant
Joan de Déu, a Sant Boi, i abans d’acabar-les
em van proposar treballar amb ells. Estic molt
content! Jo no havia treballat mai, és la meva
primera feina, i la veritat és que va molt bé.
Ara estic mirant si puc seguir estudiant, vull fer un
cicle de grau mitjà de forma presencial.”

64

participants

15 joves

AL PROGRAMA DE FORMACIÓ
INICIAL DE MANTENIMENT
D’EQUIPS INFORMÀTICS

21 joves

A L’AULA TALLER
DE MEDI AMBIENT

Totes les formacions que realitzem
incorporen l’acompanyament personalitzat i integral per garantir
l’èxit dels joves i la definició del seu
itinerari formatiu i laboral.

“Aquí estan a prop teu, lluiten
perquè tinguis èxit”
Genís Comas, 18 anys

“Un PFI és molt diferent a l’ESO. A l’institut
érem una classe de 30 alumnes amb un professor, aquí érem 15 alumnes amb dos educadors i estan molt per tu, lluiten perquè facis les coses. Són educadors, no professors,
i això fa que la relació sigui molt diferent: es
preocupen perquè vinguis sempre, perquè
aprenguis, que no quedin dubtes. M’he sentit acompanyat en tot moment.”

11 joves

s’han preparat per
presentar-se a les proves
d’accés de grau mitjà

17 joves

HAN REBUT ORIENTACIÓ
PERSONALITZADA

+
7 NOIES

han rebut beques per
fer formació

55% nois
45% noies

TAMBÉ
CELEBREM...
Estem restaurant dues cases!

A

Els Herois de Marianao

H

em celebrat els 30 anys
amb tota la comunitat de
Marianao: autèntics herois
i heroïnes, que han compartit amb
tothom els seus testimonis, vivències i anècdotes a la pàgina web
www.elsheroisdemarianao.com

Hem donat veu a persones privades de
llibertat amb la campanya Printing Freedom

quest any hem començat la restauració de dues cases de principis
de segle amb terreny per fer hort
perquè esdevinguin un espai comunitari i
de participació de tothom, tant en el procés de rehabilitació, com en la dinamització
dels projectes i activitats.
Les cases pertanyen a la Fundació Família i
Benestar Social, que les ha rebut com una
herència intestada per part de la Generalitat
de Catalunya i les ha cedit a la Fundació Marianao per desenvolupar projectes socials.

Hem impulsat la Xarxa d’Entitats de Voluntariat de Sant Boi

L

L’any 2015 hem presentat públicament
la Xarxa d’Entitats de Voluntariat de
Sant Boi, una iniciativa que integra més
d’una desena d’entitats santboianes i que vol

promocionar el voluntariat a la nostra ciutat i
el treball en xarxa entre les entitats. Per a més
informació sobre la xarxa i oportunitats de voluntariat visiteu www.voluntariatsantboi.cat

Horts Comunitaris Can Pinyol

A

principis de 2016 hem inaugurat els Horts Comunitaris Can Pinyol, un espai de trobada, cohesió social i aprenentatge per als veïns i veïnes
de la ciutat, amb un fort component participatiu. Un
projecte que liderem juntament amb l’Ajuntament de
Sant Boi i l’Àrea Metropolitana.

P

rinting Freedom és una iniciativa
del Projecte David amb la qual hem
volgut apropar la realitat de les persones preses a la comunitat i sensibilitzar
sobre l’estigma i les dificultats de reinserció d’aquest col·lectiu. El canal escollit han
estat bosses de tela serigrafiades amb
missatges que han proposat persones
que estan internes a centres penitenciaris

i que han estat serigrafiats per persones
que ja han sortit de la presó.
Aquest projecte ha estat possible gràcies a
la col·laboració de l’estudi de disseny Antídot Gràfic i al premi Reactiu que convoquen
anualment i també al taller de serigrafia Print
Workers de Barcelona. Trobareu més informació a la web www.printingfreedom.org
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Ja coneixíem el Pateh perquè participava com a voluntari al taller de reciclatge d’ordinadors de Marianao quan es va quedar sense feina. “Em vaig quedar
a l’atur i vaig començar a participar al club de feina,
però no n’aconseguia cap... sobretot pel problema
de l’idioma. La situació era molt difícil.” “A Gàmbia
mai havia anat a l’escola. Quan vaig arribar aquí no
podia reconèixer què és una lletra a, una b, una c...”.
Des de Marianao hem donat suport al Pateh
perquè davant d’aquesta situació difícil i de
molta incertesa pogués cobrir les necessitats
bàsiques i accedir a formacions: va començar
a anar a classes de castellà i català i va fer un
curs de formació professional amb pràctiques
a una empresa. “Recordo com m’ho passava de
malament mentre feia el curs: havia de treballar
al camp, venir a Marianao ràpid amb la bici, després a casa... I al final molt bé, tot va sortir molt
bé, sempre han confiat en mi”.
A través de les pràctiques, el Pateh ha aconseguit una feina a Leroy Merlin. “Ara ja fa 8 mesos
que treballo i he pogut llogar un pis per a mi sol,
per poder estar tranquil, un pis que és meu.”
Com amb el Pateh, cada any acompanyem persones que es troben en processos actius de
cerca de feina i treballem per afavorir la integració en el mercat de treball d’aquelles persones
que tenen més dificultats per accedir-hi. Treballem, sobretot, perquè idenitifiquin i facin valer
les seves competències transversals.

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

“Ja fa 8 mesos que treballo
i he pogut llogar un pis per a mi sol”
Pateh Nje, 30 anys

“Venir a Marianao m’ha ajudat molt per ser més
positiu, els dies que estava més trist venia aquí i només parlar una estona ja era com néixer de nou.”
“Ara estem mirant de tramitar l’agrupació familiar
per portar a Sant Boi la meva dona i el meu fill”.

225
participants

hem vinculat

67 noves empreses
al Programa Incorpora

+
78 insercions
en el mercat de treball

+
60 PERSONES
han fet formació
amb nosaltres i
pràctiques
en empreses

52% homes
48% dones
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bretot la relació amb el seu fill gran, diagnosticat d’esquizofrènia. “Desitjava que arribés el
dimecres per explicar tot el que m’havia passat
durant la setmana. Véns aquí, expliques el que
et passa, escoltes la resta del grup... és un alleujament.”
Com moltes altres mares i pares, a més de
comptar amb un espai de suport individualitzat, la Carmen també ha participat en tallers de
constel·lacions familiars i en espais de formació
i de creixement personal que li han servit per
potenciar aspectes personals i relacionals i ha
canviat la manera de veure les dificultats. “Per
a mi ha estat un canvi enorme. Abans no podia
parlar, només plorava. Aquí t’expresses, t’obres
als altres i ho fas tranquil·la, sabent que tot és
confidencial.”
Amb el temps, la Carmen s’ha convertit en una
persona de referència en el grup per a les altres mares i pares que passen per situacions
similars. “Les famílies ens ajudem les unes a
les altres i també comptem amb el suport dels
psicòlegs. I jo, quan la meva situació ja ha estat
millor, he seguit venint, perquè si puc aportar
alguna cosa per ajudar altres persones que s’ho
estan passant malament, ho faig i me’n torno a
casa la mar de contenta.”

També treballem
“Les famílies ens ajudem les unes a les
altres amb el suport dels psicòlegs”

Famílies i
nadons
L’Espai Familiar El Caliu acompanya

Carmen Sanmartín, 60 anys

pares i mares amb fills de 6 mesos
a 3 anys en el procés de criança a

Fa uns quants anys que la Carmen participa
al Servei d’Orientació i Acompanyament a les
Famílies de la Fundació Marianao. “Em van dir
que aquí hi havia psicòlegs que m’ajudarien
i aleshores vaig començar a venir amb altres

famílies que també tenien problemes amb els
seus fills.” Des del començament vam oferir a
la Carmen un espai de suport psicològic personalitzat perquè pogués parlar amb tranquil·litat
de la situació que vivia a casa, per abordar so-

través d’accions grupals i individuals

323
participants

33 FAMÍLIES
amb seguiment
individualitzat

140 MARES I PARES
han fet activitats de
formació

125 MARES I PARES
participen als grups
terapèutics

+
25 MARES,
PARES
I NADONS
vinculats a l’Espai
Familiar

que ofereixen suport i treballen per
l’apoderament de les famílies.

12% homes
88% dones
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Al Francisco

Des de Marianao també contribuïm al fet
que persones amb malaltia mental utilitzin
les activitats de lleure per assolir quotes de
salut, independència i participació en i amb
la comunitat, donant suport al seu projecte
vital.

la malaltia mental no l’atura!

També en l’àmbit de la salut mental, des
del projecte Pont Jove treballem amb adolescents que es troben al final de l’etapa
d’hospitalització a l’Hospital Benito Menni
realitzant activitats durant el matí en un entorn normalitzat i integrador que afavoreix
el retorn gradual a la realitat en què es trobaven abans de l’ingrés.

-Àmbit salut mental-

125

participants

55 adults
participen al Club Social

70 adolescents
han fet activitats d’oci als matins

65% homes
35% dones

També treballem
Prevenció
de les adiccions
Des de l’any 2013 també treballem amb persones que han
tingut problemes de drogodependències i que ara han decidit
començar a portar un estil de
vida saludable. El projecte Ariadne ofereix un espai on reforçar
les habilitats, l’autoestima i la

E

l Francisco va començar a participar al
Club Social Marianao amb la intenció
de fer amics i compartir el seu temps
d’oci. “Faig guitarra, musicoteràpia, tertúlies,
informàtica... El que més m’agrada és el taller de guitarra. També faig voluntariat amb
la policia els dijous: amb tres companys més
ajudem la policia a controlar el trànsit al matí

Francisco Hinojosa, 53 anys

perquè el camí a l’escola Marianao sigui més
segur per a tothom”.
“Venint aquí he conegut molta gent i també
m’he conegut a mi mateix. Jo visc Marianao com
si fos una segona casa: tinc casa meva, amb la
meva mare,que ja es va fent gran, i després tinc
aquesta casa, on conec molta gent”.

seguretat en un mateix per tal
de millorar el benestar personal,
familiar i social. Des del projecte també es realitzen accions de
sensibilització i formació per a
joves.

-Àmbit prevenció de
les addiccions-

111

participants

32 persones
han rebut assessorament i
orientació individualitzada

35 persones
han participat als grups
de promoció de la salut

44 joves

han participat en accions de
sensibilització i formació

70% homes
30% dones
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vid: acompanyem les persones en el seu procés
personal, fent visites setmanals als centres penitenciaris de la província de Barcelona i assessorant-los a nivell jurídic penal i penitenciari.
En la nostra ferma lluita per la defensa dels
drets i igualtat d’oportunitats, des del Servei Jurídic de la Fundació Marianao, informem i orientem persones que es troben amb dificultats per
fer efectiu l’exercici dels seus drets sobre què
fer, on anar i quins procediments cal seguir davant problemes o dubtes legals.

“El meu futur era molt incert però
aquesta vegada tenia clar que volia canviar”
José Antonio Álvarez, 45 anys

Ara farà tres anys que el José Antonio i la seva
dona es van posar en contacte amb nosaltres
motivats per un desig de canvi i de construir
un nou futur ple d’esperança. “Aquesta vegada
vaig decidir plantejar-m’ho des d’un altre punt
de vista, jugar-m’ho tot. Els vaig explicar la meva
història, que sortia de presó i tornava a entrar,
les recaigudes en el consum, que n’estava fart.”
Al Projecte David sabem que les persones amb
menys recursos es troben excloses de la infor-

mació i assessorament necessaris per actuar
davant l’entramat jurídic i legal i per defensar
els seus drets, col·lectius i individuals. Per això,
des de la Fundació Marianao acompanyem, des
de fa més de 20 anys, persones com el José Antonio.
“Quan estàs a presó, si no tens un suport exterior que t’acompanyi i t’assessori, gent amb qui
saps que sempre pots comptar, tot es fa molt
complicat”. Aquesta és la feina del Projecte Da-

Per a nosaltres, el José Antonio és un referent
de superació personal, constància i amor.
L’objectiu principal era que tingués un procés
de retorn a la comunitat progressiu i coherent amb les seves motivacions i situació penitenciària. “El més important és l’esperança
que es genera en les persones. No és el mateix estar al pati de presó de braços creuats
i veient créixer l’herba, que saber que estàs
fent coses per canviar la teva situació.” Vam
estar sempre en contacte amb el seu equip
de tractament del mòdul i li vam facilitar el
contacte d’un recurs extern (Projecte Home
Catalunya) per poder afrontar el seu problema de drogodependència d’una forma més
personalitzada i intensiva.
“A la sortida de presó m’he sentit molt còmode,
m’he adaptat perfectament, tant a casa meva
com al món laboral. He fet amistats i he reprès
vincles amb la meva família.” La privació de llibertat és una vivència que pot portar a ruptures i pèrdues, i a la sortida sovint queda un fort
estigma social que dificulta la reinserció. Poder
realitzar una sortida amb suport i recursos facilita aquest procés d’inclusió a la societat.
“Ara tinc 45 anys, he estat 20 anys a la presó,
25 anys consumint i ara fa 5 anys que estic net,
en pocs mesos acabo el meu procés a Projecte
Home. M’he casat i he format una família, he
canviat radicalment de vida. Si jo he canviat,
qualsevol ho pot fer.”

participants

79 persones
han rebut acompanyament i
assistència jurídica

32 de les quals són internes
a centres penitenciaries

36 persones

han rebut assessorament
jurídic

70% nois
30% noies

Fem visites atots els
centres penitenciaris
de la província de
Barcelona.
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un barri cohesionat
i que treballa en xarxa

ciutadania activa
Tecnologia per tothom: Punt Òmnia

E

l Punt Òmnia possibilita l’accés a les noves
tecnologies a tota la comunitat de Marianao,
prioritàriament als col·lectius en risc, i lluita
contra la fractura digital. Píndoles formatives, tallers
i cursos es combinen amb franges horàries d’accés
lliure obert al barri.
328 persones hi han participat

Col·lectiu Suma, més que una escola popular d’adults

E

“

Marianao té cor, realment té cor!”, diu
la Maite rient. La Maite Fillat és la directora de l’Escola Antoni Gaudí. Marianao TéCoR – Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural és una iniciativa que vam
començar fa tres anys i que ha propiciat un
procés participatiu i d’implicació ciutadana
amb l’objectiu de millorar la vida quotidiana
de la gent del barri de Marianao en àmbits
com l’educació, la salut i la convivència.
“Marianao TéCor està suposant un canvi en
la manera d’abordar les problemàtiques del
barri; està canviant la forma de relacionar les
persones, institucions i agents que hi intervenen d’una manera o altra”, comenta l’Antoni
Xavier Fernàndez, cap de l’Àrea de Participació de l’Ajuntament de Sant Boi. “Hem trobat
una fórmula, una manera de treballar en un

projecte comú que està funcionant. Un camí
per canviar petites coses i a poc a poc transformar el barri”, afegeix la Maite.

l Col·lectiu Suma és molt més que
un espai de formació! L’entusiasme
i l’energia de participants i voluntaris ha generat un espai de referència, de
relació, de creixement personal i transformació social. Persones d’Andalusia,
Extremadura, Catalunya o Marroc, entre
d’altres, celebren la vida i les festes, intercanvien coneixements i gaudeixen compartint experiències.

Ja som 80 socis i sòcies al Banc del Temps Sant Boi!

Des de Marianao volem que la ciutadania
s’impliqui en la creació d’alternatives i propostes
que permetin millorar les condicions de vida al territori a partir de la construcció de polítiques públiques que incorporin com a element transversal
la lluita per la inclusió social. “Posar tots els agents
i la ciutadania en un mateix tauler multiplica les
possibilitats”, tanca l’Antoni Xavier.
Fins al moment, més de 70 agents del territori, de l’àmbit social, educatiu i de la salut,
estan implicats i participant activament en
aquest procés, que compta amb el ferm suport i compromís de diferents administracions públiques.

I

ntercanviem
coneixements, habilitats i
serveis sense mediació monetària: la unitat
d’intercanvi és l’hora. Amb
el Banc del Temps enfortim

i fomentem les relacions
socials i creem xarxes de
suport comunitari: fomentem la confiança, la coneixença i la solidaritat amb
l’intercanvi de serveis.

Aquestes xarxes també
són una manera de facilitar la conciliació de la vida
familiar i laboral i resoldre problemes de la vida
quotidiana.
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Compromís amb la missió
El grau de satisfacció de les persones que participen
als nostres projectes és de

Compromís amb l’equip humà
Per primera vegada hem realitzat una anàlisi de clima laboral amb els treballadors i treballadores a través de qüestionaris i espais d’avaluació. Algunes dades:

destaca la possibilitat de prendre decisions respecte al
disseny i planificació dels projectes.

considera que les relacions entre companys/es
són de tipus cooperatiu.

Seguim presentant projectes d’alta qualitat

El percentatge de projectes aprovats és del

dels nostres projectes han estat dissenyats i impulsats des de la mateixa entitat.
Tenim una mirada atenta a les necessitats i oportunitats del nostre entorn.

Hem creat un Comitè d’Ètica per donar suport als equips educatius
que plantegen dilemes ètics en el si de la seva intervenció

Compromís amb el medi ambient
valora positivament les oportunitats de conciliació
que s’ofereixen a l’entitat.

Hem signat un conveni laboral propi
per als propers 3 anys.

Hem impulsat un pla d’ambientalització amb el suport de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona per incorporar criteris de
sostenibilitat en la gestió.
Som socis de Som Energia , la cooperativa de producció i
consum d’energies renovables.
Aquest any hem reduït en un

S’ha impulsat una política de reducció del paper. Durant el 2015,
en relació amb l’any anterior s’han estalviat

ELS COMPTES CLARS

GRÀCIES!

’exercici 2015 ha presentat una situació econòmica sanejada, sostenible i d’increment notable en el volum
d’ingressos. Aquest fet ha permès tancar
l’exercici comptable amb un resultat econòmic positiu i per un import de 39.405,21 euros; d’aquesta manera hem superat la difícil
situació viscuda els anys anteriors.

Gràcies, amics i amigues: voluntaris i voluntàries, treballadors i treballadores, professionals de les
administracions, responsables i treballadors d’empreses, d’entitats i de fundacions, veïns i veïnes,
petits, joves i grans, que, amb la vostra presència i tendresa, amb el vostre compromís incondicional,
i el vostre suport econòmic i material, feu possible que Marianao sigui una terra fecunda i solidària.
Marianao és casa teva i meva, és casa de tothom: el casal dels balcons de colors! Marianao és la
nostra comunitat, el nostre lloc en el món!

L

DESPESES TOTALS
1.787.785,30 EUROS

Gràcies, amics i amigues, perquè som gent que somia, lluita i estima.

Aquest resultat favorable ha estat
possible gràcies en part a l’augment
d’ingressos dels nostres donants i també a l’increment del conveni municipal
amb l’Ajuntament de Sant Boi, la consolidació i resolució positiva de la Secretaria
de Famílies o el Programa de Garantia
Juvenil.
Cal assenyalar que des del passat mes
d’agost de 2014, el conjunt de treballadors afectats per mesures col·lectives
de reducció salarial i de jornada ha recuperat les seves condicions de treball,
de forma que avui el conjunt de l’equip
disposa de les condicions fixades en el
Conveni propi.
Les condicions econòmiques de l’entitat,
sumades a les condicions de clima laboral vigents, fan possible un escenari optimista de cara al futur i que ens permet
encarar amb energia els reptes que ens
planteja l’any 2016, en què impulsarem
noves iniciatives com el projecte juvenil
Lokal9, els Horts Comunitaris Can Pinyol
o la recuperació de les cases del carrer
Miquel.

AMB EL SUPORT DE:

INGRESOS TOTALS
1.827.190,51 EUROS

COL·LABOREN:
Abertis | Atlantis Seguros | Avant Grup | Bodegas Torres | Catalana Occidente | Ciments Molins | Cuadernos Rubio
Cuatrecasas. Gonçalves Pereira | J. Triguero | Educo | Elecnor | Esteban Dentista | Ferreteria Gaudí | Fundació Agbar |Fundació Creatia | Fundació Família i Benestar Social | Fundació Ordesa | Fundació Princesa de Girona
Fundación Antoni Serra Santamans | Fundación Cottet Mor | Fundación Maite Iglesias Baciana | Fundación Mar
Armengou Garro | Germanes Hospitalàries Benito Menni C.A.S.M. | Inclusión & Empleo | Manterola | Nogales
Barcelona | Òptica Marianao | Parc Sanitari Sant Joan de Déu | Porticus Iberia | Rogasa | Roviralta | Sant Boi Empresarial | Synthon | Unió Esportiva Santboiana | Uriach | Viuda Lauro Clariana

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 | Coordinadora per la Mentoria Social a Catalunya| Cluster Salut Mental Catalunya | ECAS. Entitats Catalanes
d’Acció Social | Ensenyament Solidari | FEDAIA. Sectorial de Centres Oberts de Catalunya | Federació Catalana de
Voluntariat Social | Fiare Catalunya | Fòrum Social del Baix Llobregat | Fundació Gasol | Fundació Jaume
Bofill | Fundació La Roda | Fundació Probitas | Fundació Utopia | PEI Jove. Entitats per la inclusió juvenil |
Pla de desenvolupament comunitari del barri de Marianao | Plataforma proespai natural Serres Garraf-Ordal |

Comptes auditats per

Programa de beques de Fundació Catalunya – La Pedrera | Projecte Home Catalunya Punts TIC | SMC. Salut Mental Catalunya
Universitat de Barcelona. Facultat de Dret | Xarxa d’Entitats de Voluntariat de Sant Boi | Xarxa Incorpora de ‘la Caixa’
| Xarxa Lunas | Xarxa Oikia | Xarxa Òmnia | Xarxa Proinfància | XeCat

Plaça Joan N. García-Nieto, s/n
08830 Sant Boi de Llobregat
Barcelona
93 630 30 62
fundacio@marianao.net

FES-TE SOCI
93 630 30 62
fundacio@marianao.net

FES UNA DONACIÓ
CaixaBank

2100 3324 54 2200125818
Triodos Bank
1491 0001 26 2112973124

FES-TE VOLUNTARI
93 630 30 62
voluntariat@marianao.net

EMPRESA SOLIDÀRIA
93 630 30 62
direccio@marianao.net

“Paper reciclat”

