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La Fundació Marianao neix l’any 1985 a Sant Boi de Llobregat amb la voluntat d’oferir espais 
de referència educativa, participació i oportunitat per infants, joves i grans, acompanyant-los a 
partir de processos d’apoderament i d’inclusió a la comunitat.
 
Tot això ho fem perquè somiem amb una societat compromesa amb la justícia social i amb la 
igualtat d’oportunitats.
 
Som una entitat comunitària, apassionada i lluitadora.

Missió, visió i 
valors



A Marianao petits, joves i grans som protagonistes de la nostra història personal i col·lectiva. 
Per això, en aquesta memòria hem volgut donar la veu a persones que participen a Marianao 
d’una manera o altra, persones que saben que el nostre és un territori d’oportunitats, un espai 

cohesionat i transformador que lluita per un món millor.
 

Aquest any hem emprès noves aventures, projectes il·lusionants i engrescadors que ens animen 
a seguir caminant al costat de les persones més vulnerables, creant espais d’apoderament i 

creixement col·lectiu.
 

Moltes gràcies, amics i amigues, perquè totes juntes fem Marianao.
 

Xavier Pedrós, president
Josep Torrico, director

Som 
protagonistes
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Som infància
Aquest any hem tornat a omplir l’edifici de color, rialles 
i jocs. Hem treballat perquè tots els nens i nenes puguin 
gaudir del temps de lleure, de l’estiu, la natura i l’esport.
A Marianao som infància: som tendresa i entusiasme, 
somiadors i creatius.



Djiba Jalo, 9 anys
Adrián Moreno, 10 anys

Les tardes a Marianao s’omplen de 
vida amb l’arribada de més de 150 
infants i adolescents d’entre 3 i 17 
anys. La Djiba i l’Adrián tenen 9 i 10 
anys: “berenem, fem deures i després 
activitats i tallers, que és el que més 
ens agrada”. 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. 
“Ens ho passem molt bé amb els 
companys, és molt divertit i fas nous 

amics.”

“Ens encanta venir al Casal!”

HAN SUPERAT EL CURS ACADÈMIC



El Manu és el pare de la Noa i fa un 
any i mig que participa a l’espai fami-
liar Caliu. “Quan vaig començar a ve-
nir em van dir que seria l’únic home 
del grup; per mi no és problema, 
estic molt còmode”, diu entre riures. 
““Vinc a l’espai familiar per la meva fi-
lla, perquè millori, perquè millorem. 
Treballo a les tardes i abans passava 
els matins a casa o al parc, ara venim 
també aquí i la Noa es pot relacio-
nar amb altres nens de la seva edat. 
Aquí fem moltes activitats, parlem 
d’educació, de salut, nutrició, fem ex-
cursions... És molt enriquidor.”

 “Vinc a l’espai 
familiar per la 
meva filla: perquè 
millori, perquè 
millorem”
Manu Martínez, 33 anys
- Espai familiar-

HAN PARTICIPAT A L’ESPAI FAMILIAR

Som infància
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Tots els nens i nenes tenen dret a gaudir de l’estiu divertint-se, 
experimentant i convivint amb els seus companys i companyes. A 
Marianao ho fan d’una manera participativa, saludable i educativa.  

Casal i colònies d’estiu
331 nens i nenes

Acompanyem els primers anys de vida dels nadons i els seus 
pares i mares perquè els primers anys de vida estiguin plens de 
protecció, cura i estima.

Espai familiar
32 bebès, mares i pares

Posem un èmfasi especial a acompanyar els nens, nenes i famílies 
que tenen una situació de fragilitat.

Igualtat d’oportunitats
132 infants becats

Al Casal Infantil i Juvenil gaudim del lleure adquirint valors i 
fomentant les relacions positives. També promovem la salut i la 
descoberta de l’entorn treballant hàbits saludables i gaudint de 
l’esport i la natura.

Lleure, valors i salut
146 nens i nenes

54%

46%

INFANTS

NENS

NENES

Què fem?

Som infància
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Som joves
Aquest any hem seguit acompanyant a més de dos 
mil joves en l’apassionant aventura que és la vida. 
Tenim el ferm compromís de treballar perquè 
tots els nois i noies puguin construir el futur que 
desitgen.
A Marianao som joves: som rebels i 
inconformistes, lluitadors infatigables per 
aconseguir un món millor.

Sandra Córdoba i 
Anferny García, 16 i 19 anys

- Formació -

 “Quan vaig repetir de curs a l’ESO vaig deixar d’anar a 
classe: jo volia estudiar però tenia clar que allò no.” La 
Sandra i l’Anferny volien estudiar però a l’institut no 
trobaven el seu lloc. Aquest any tots dos han començat 
el PFI d’Auxiliar d’Administració a Marianao, un curs 
de formació que els permetrà tornar als estudis. “Ara 
m’agrada el que faig, ens preparem per estudiar un cicle 
de grau mitjà i la meva idea és l’any vinent estudiar un cicle 
sanitari o sociocultural”, diu la Sandra, “A mi m’agradaria 

fer arts gràfiques”, apunta l’Anferny.



“Estar a gust a 
classe influeix 

en els resultats”

HAN TORNAT ALS ESTUDIS



“Passar d’estar sense fer 
res a estar actiu fa que et 

sentis útil”

Gonzalo Gómez, 19 anys
- Acompanyament i orientació laboral -

El Gonzalo diu amb un somriure: “a Marianao fas una 
família: sempre estan amb tu, ajudant-te i, si ells no 
poden, busquen qui pot.” I així, buscant, va ser com 
vam trobar una sortida per al Gonzalo. ”Un dia, la 
Cristina, la meva mentora, em va avisar que Inditex 
estava seleccionant joves per formar-los per treballar 
a les seves botigues i m’hi vaig apuntar. Cada dia 
apreníem coses diferents, visitàvem les fàbriques, 
com funcionen les botigues... Després de setmanes 
de formació ara tinc un contracte indefinit. És la 
meva primera feina i ha significat una gran ajuda, ho 

necessitava.”

HAN TROBAT UNA FEINA

Som joves
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La Meritxell i la Irene formen part del 
Col·lectiu Alternativa, un col·lectiu de 
12 noies que va néixer després que 
fessin el Curs de Dinamitzadors, una 
formació per tenir eines per impulsar 
projectes.  “El nostre projecte, Saca 
tu friki! pretén que la gent surti de 
casa, trencar els tabús del frikisme: 
cadascú té una part friki i està bé que 
així sigui. Per això vam organitzar 
una jornada d’activitats frikis a l’espai 

juvenil Lokal9. Va venir moltíssima 
gent!” “Ara tenim planificat tot un 
cap de setmana d’activitats, només 
falta que trobem una data que ens 
vagi bé a totes les noies del col·lectiu 
i ho tirarem endavant”. 

“Al Lokal9 va gent molt diferent i és 
divertit conèixer i relacionar-te amb 
altres joves.” 

”Marianao sempre 
és una oportunitat, 
tothom té espai per 
participar”
Meritxell Rodríguez i Irene Pérez, 20 anys

Col·lectiu Alternativa
- Participació i compromís social -

Som joves
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Desiré Rodríguez, 17 anys
- Èxit escolar-

La Desiré el curs vinent començarà la 
universitat. Des de la Fundació Marianao l’hem 
acompanyada durant els darrer sis anys en 
l’àmbit acadèmic, personal i familiar perquè 
pugui realitzar els seus somnis. “A Marianao 
he trobat acompanyament personal i també 
econòmic, un espai on parlar i trobar el suport 
que a vegades em faltava.” Hem estat al seu 
costat, hem involucrat la seva família i també 
l’institut per assegurar-li l’èxit acadèmic. “Els 
meus tutors han estat companys d’estudi, 

però sobretot aquí he trobat amics”.

“Vull estudiar 
Història de l’Art”



Som joves
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Participació, 
autogestió i 
lideratge juvenil
- Oci alternatiu -

A Marianao apostem fermament 
pels joves i la participació real, 
amb absoluta confiança. El pro-
jecte Vente Pa’Ká n’és un bon 
exemple: un projecte d’oci alter-
natiu liderat per joves organitzats 
i autònoms que s’autogestionen 
i impliquen per transformar la 
seva realitat més propera amb 
activitats culturals i esportives 
gratuïtes per a joves de 15 a 35 
anys.

Enguany, VPK ha celebrat el seu 
10è aniversari. Deu anys obrint 
les nits del cap de setmana, om-
plint d’activitats els carrers, pla-
ces i equipaments públics. Deu 
anys creant espais de trobada, 
integració i salut! Moltes felicitats!



Formem joves que no tenen l’ESO perquè puguin continuar amb els 
seus estudis.

Formació
49 joves

Acollim  joves que presenten problemes de salut mental en un 
entorn comunitari i inclusiu.

Salut mental
54 joves

Donem suport als joves perquè liderin i organitzin activitats 
culturals i esportives gratuïtes per als joves de la ciutat.

Oci saludable
1429 joves

Treballem amb els adolescents, instituts i les famílies per assegurar 
l’èxit acadèmic.

Èxit escolar
161 joves

60%

40%

JOVES

NOIS

NOIES

Què fem?

Acompanyem  joves de la ciutat que s’impliquen a la comunitat i 
lideren iniciatives per transformar la realitat.

Participació i compromís
240 joves

Som joves
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Montserrat Madurga, 
57 anys

- Inserció laboral -

“Sempre havia treballat, però amb la crisi 
vas veient que treballes un temps, s’acaba, 
treballes una mica més i es torna a acabar. 
Vaig estar quatre anys a l’última feina i de la nit 
al dia em vaig quedar a l’atur”. Una amiga em 
va parlar de Marianao i vaig començar a venir. 
He actualitzat el currículum, l’hem fet més 
atractiu, i cada setmana mirem ofertes de 
treball.” Amb la Montserrat hem treballat un 
itinerari individualitzat complet de recerca de 
feina perquè millorés les seves competències 
i ocupabilitat i així poder trobar una feina. 
“Ara he fet una entrevista de treball per cobrir 

substitucions de neteja.”

“Les persones de més de 50 
anys també podem treballar”

HAN TROBAT FEINA



Som adults
Seguim al costat de les persones que viuen situacions 

de fragilitat, incertesa o exclusió. Escoltant i 
reconeixent les persones pel seu nom i cognom, 

treballant colze a colze perquè esdevinguin els 
autèntics protagonistes de la seva història.

A Marianao som adults: som espai de referència, 
dignitat i oportunitats.



El Daniel encara recorda els inicis del Casal i 
l’ocupació de l’edifici: “jo el vaig estar netejant quan 
es va ocupar, quan vam pintar els balcons de colors, 
d’això ja fa molts anys!”. Coneixia el Projecte David 
arran d’alguns coneguts i va acudir-hi per rebre 
orientació sociojurídica sobre la seva situació penal. 
“Des del primer moment em van ajudar molt, em 
van explicar com anava la cosa, no em van posar ni 
en el millor ni en el pitjor, em va dir el que hi havia.”
 
“Em van venir a veure a la presó, jo no m’ho 
esperava! Recordo que aquell dia els vaig dir que no 
sabia que hi havia gent que es preocupés tant pels 
altres. La veritat és que em van acompanyar fins 
a l’últim moment, fins a l’últim recurs.” D’aquesta 
manera, el Daniel va ser classificat inicialment en 
tercer grau i així, va poder continuar el seu camí cap 
a la reinserció social sense perdre el vincle amb la 
comunitat. 
 
“Ara estic fent un curs de formació i quan acabi 
m’agradaria trobar feina: poder tenir els meus 
diners, treure’m el carnet de conduir... fer tot el que 
no he pogut fer.”

“Sempre m’he sentit molt 
acompanyat”
Daniel Serrano, 45 anys
- Defensa de drets -

La Carme participa des de fa cinc 
anys al Club Social Marianao, un espai 
on persones amb trastorn mental 
comparteixen projectes, gaudeixen 
del temps de lleure i de ser i sentir-
se en comunitat. “Quan em van dir 
que hi havia equip de futbol m’hi 
vaig apuntar, m’encanta el futbol. Ara 
també faig informàtica, cuina, vaig a 
l’hort...”
 

“Venir al Club Social és el millor del dia. 
Aquí més que companys tinc germans, 
estem sempre rient i fent bromes.” 
El Club és un espai d’oci, relació i 
aprenentatge perquè persones com 
la Carme assoleixin els seus objectius. 
“Des que vinc a Marianao la meva vida 
ha millorat, he après molt. Ara parlo 
amb tothom, em relaciono, miro als 
ulls a la gent.” 
 

“Venir al Club 
Social és respirar 
aire fresc, em dona 
vida”
Carme Parra Vives, 39 anys
- Salut Mental -

Hem apropat la realitat de les persones preses a  70 persones en tallers, actes i jornades.

Som adults
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Hem apropat la realitat de les persones preses a  70 persones en tallers, actes i jornades.

Treballem per la integració en el món laboral d’aquelles persones 
que tenen més dificultats per accedir-hi.

Formació i treball
298 persones

Treballem perquè les persones assoleixin els seus objectius 
personals en l’àmbit de la salut i el seu vincle amb la comunitat.

Salut mental i
creixement personal

91 persones

Oferim informació, orientació i formació a les famílies així com 
espais de teràpia integral i sistèmica per millorar les relacions 
intrafamiliars.

Atenció a les famílies
497 persones

Assessorem jurídicament les persones perquè puguin exercir la 
defensa dels seus drets. També acompanyem persones que es 
troben privades de llibertat.

Defensa de drets
138 persones

62%

38%

ADULTS

HOMES

DONES

Què fem?

Som adults
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Mercè Campderrós, 47 anys
- Formació i compromís social -

Aquest any hem engegat el Curs-
taller d’anàlisi de la realitat i 
compromís social, una formació 
que vol promoure la reflexió i 
l’anàlisi per generar consciència 
crítica, solidària i compromesa. 
“Tenia ganes d’aprendre i la 
formació ha superat les meves 
expectatives: ha estat una 

experiència fabulosa.”
Una formació amb una 
metodologia participativa i 
orientada a l’acció, que vol animar 
a continuar lluitant per la utopia: 
“El grup de participants hem 
fet molt de caliu. Ja hem parlat 
que volem continuar i no només 
compartir espais de reflexió sinó 
passar a l’acció. Estic molt contenta 
i agraïda, i vull implicar-m’hi més. 
La Fundació Marianao fa molt per 
al barri: dona vida i construeix 

comunitat.”



Som comunitat
Un any més hem adobat, regat i cuidat el nostre 

territori perquè creixin noves iniciatives precioses 
des de baix, des de les arrels. Creem espais de 

relació i apoderament perquè les persones siguin les 
protagonistes del canvi social.

A Marianao som comunitat: som vincles i confiança, 
compromís i transformació.

“Fer el curs-taller ha estat una 
experiència fabulosa”

HAN FET EL CURS TALLER 
D’ANàLISI DE LA REALITAT I 
COMPROMíS SOCIAL



A Marianao hi ha lloc per a tothom! Acollim i impul-
sem iniciatives participatives basades en l’autogestió 
i que fomenten la cohesió social. El Col·lectiu Suma 
n’és un bon exemple, un espai autogestionat i ba-
sat en el voluntariat que s’ha convertit en molt més 
que una escola popular d’adults. “Al Suma fem ca-
talà, matemàtiques, història... també compartim el 
que sabem, tenim un grup de ball i els dimarts fem 
teatre”. I és que a aquestes dones ningú les atura! 
“Demà anem d’excursió a la Fageda d’en Jordà”. El 
Suma és un espai de referència, relació, creixement 
personal i transformació social. “Quan comences a 
venir ja no pots parar! És com un aire fresc que en-
tra per la finestra” 

 “Aquí estem com a casa, 
en família!”
Manoli Ramos, Teresa Vilaplana, 
Rosario Aguilera i Enriqueta Godino
- Col·lectiu Suma -

Som comunitat
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 PARTICIPEN AL COL·LECTIU SUMA

Som comunitat



“Des de setembre treballo la meva parcel·la 
de 50m2 i cultivo una mica de tot: patates, 
cebes, mongetes, cogombres… Quan era 
petit, els meus avis tenien un hort, així 
que ja sabia bé com agafar una aixada!” 
Els Horts Comunitaris de Can Pinyol són 
un espai de trobada, cohesió social i 
aprenentatge per als veïns i veïnes de la 
ciutat, amb un fort component participatiu. 
“Cadascú treballa la seva parcel·la i quan 
tens un dubte preguntes al veí, hi ha 
molta companyonia. Ens organitzem per 
comissions: compostatge, manteniment, 
àrea de descans... Cadascú s’apunta 
al grup que més li interessa. Jo estic a 
manteniment, aquesta setmana he estat 
netejant la zona comuna de males herbes.” 
36 parcel·les cultivades ecològicament, 
com la del Carlos, conformen un espai 
natural únic a les portes de la muntanya 
de Sant Ramon. “L’experiència és molt 
positiva. Entre setmana treballo i després 

vinc aquí a distreure’m i desconnectar.”

Carlos Benítez, 37 anys
- Horts Comunitaris de Can Pinyol -



Generem espais de relació i aprenentatge que fomenten les rela-
cions socials i creen xarxes comunitàries de confiança i solidaritat 
que impacten en el territori.

Ciutadania activa
965 persones

Promovem processos de participació i implicació ciutadana per 
millorar la vida de la gent del barri en l’àmbit de l’educació, la salut 
i la convivència.

Territori 
comunitàriament
responsable

78 persones

Creem espais de reflexió i anàlisi sobre la realitat actual per 
generar en les persones una consciència crítica i compromesa 
amb la seva realitat.

Formació i 
compromís social

100 persones

PERSONES

Què fem?

41%

59%

HOMES

DONES

Som comunitat
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2016, 
UN ANY 
INCREÏBLE
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Vente Pa’Ká: 10 
anys obrint les 
nits! 
El programa d’oci nocturn alterna-
tiu que ofereix activitats culturals 
i esportives gratuïtes els caps de 
setmana en horari de 22 de la 
nit a 3 de la matinada per a joves 
d’entre 15 i 35 anys ha celebrat 
aquest any el seu desè aniversari. 
Enhorabona, joves!

Compartint 
aprenentatges
Aquest any hem compartit la nos-
tra experiència comunitària a 15 
fòrums i jornades. Creiem que 
donant a conèixer el treball comu-
nitari i la intervenció social des de 
la proximitat també contribuïm a 
transformar el món.

Hem participat 
al Trailwalker 
Intermón Oxfam 
L’equip Marianao Runs format per 
la Patricia, el Santi, el Cristian i la 
Laura, ha caminat els 100 km so-
lidaris en nom de tota la comuni-
tat de Marianao. Un repte solidari 
que ja ha arrelat a Marianao i que 
esperem any rere any!

10è aniversari 
del Club Social 
Marianao! 
Enguany hem celebrat que el Club 
Social Marianao fa deu anys que 
acompanya persones que tenen 
un problema de malaltia mental 
perquè assoleixin els seus objec-
tius. Un espai on persones amb 
trastorn mental comparteixen 
projectes, gaudeixen del temps de 
lleure i de ser i sentir-se en comu-
nitat. Felicitats!

Marianao també 
és amor! 
Marianao és un espai vital, de tro-
bada, creixement i  aprenentatge, 
i un territori així només pot donar 
bons fruits: aquest any hem cele-
brat 5 bodes, 2 naixements i 1 em-
baràs entre l’equip educatiu.

Marianao 2020
El 2016 hem dissenyat participati-
vament el Pla Estratègic Marianao 
2020. Marianao és participació 
i per això hem implicat a tota la 
comunitat per deicidir el futur de 
l’entitat. 

Sempre a punt 
per celebrar
El Manel, el nostre responsable de 
manteniment, s’ha jubilat i la festa 
sorpresa va ser un èxit! Gràcies, 
Manel per tots aquests anys de 
vida solidària a Marianao!

Vetllem per la 
sostenibilitat 
ecològica
Amb el pla d’ambientalització que 
hem impulsat a l’entitat hem re-
duït un 5% el consum de llum i un 
4,5% el consum d’aigua. A Maria-
nao estem compromesos amb el 
medi ambient.

M’agrada! 
Durant el 2016 hem superat els 
3.500 seguidors a Facebook i hem 
fet un vídeo divertit per donar les 
gràcies a tots ells. Ampliem comu-
nitat, arribem més lluny!
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Marianao en xifres
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Marianao
en xifres



Els comptes clars
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Els comptes
clars

Comptes auditats per:



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 so-
lidària. 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!
 
Gràcies, amics i amigues, perquè som gent que somia, lluita i estima

Gràcies!
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Abertis | àltima | Atlantis Seguros | Avant Grup | Catalana Occidente | Ciments 
Molins | Cuatrecasas. Gonçalves Pereira | J. Triguero | Educo | Elecnor | Este-
ban 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 Mai-
te Iglesias Baciana | Fundación Mar Armengou Garro | Germanes Hospitalàries 
Benito Menni C.A.S.M. | Inclusión & Empleo | Laboratoris Esteve | Nous Cims | 
Òptica Marianao | Parc Sanitari Sant Joan de Déu | Porticus Iberia | Ramon Moli-
nas Foundation | Roviralta | Sant Boi Empresarial | Unió Esportiva Santboiana | 

Uriach | Viuda Lauro Clariana

Col·laboren

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 Men-
tal Catalunya | ECAS. Entitats Catalanes d’Acció Social | Ensenyament Solidari | 
FEDAIA. Sectorial de Centres Oberts de Catalunya | Federació Catalana de Vo-
luntariat Social | Fiare Catalunya | Fòrum Social del Baix Llobregat | Fundació 
Gasol | Fundació Jaume Bofill | Fundació La Roda | Fundació Probitas | Fundació 
Utopia | IGOP. Institut de Govern i Polítiques Públiques | Institut de Drets Hu-
mans de Catalunya | Justícia i Pau | Observatori DESC | 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 Fun-
dació 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 

Treballem amb



Plaça Joan N. García-Nieto, s/n
08830 Sant Boi de Llobregat

Barcelona
93 630 30 62

hola@marianao.net

FES-TE SOCI
93 630 30 62

hola@marianao.net

FES UNA DONACIÓ
CaixaBank

2100 3324 54 2200125818
Triodos Bank

1491 0001 26 2112973124
 

FES VOLUNTARIAT
93 630 30 62

voluntariat@marianao.net
 

FES-TE EMPRESA 
SOLIDÀRIA

93 630 30 62 
direccio@marianao.net

PAPER 
REcIcLAT


