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Caminem endavant 
sense deixar ningú enrere

Un any més presentem la memòria d’activitats, una síntesi que recull l’esperit d’una comunitat 
que sempre camina endavant. Som una entitat atenta als batecs del barri i de la ciutat, a les 
inquietuds i necessitats del territori i ens caracteritzen les ganes de millorar contínuament, amb 
entusiasme, creativitat i al costat de la gent. Per això, el 2018 ho hem seguit fent: hem renovat els 
espais de l’edifici perquè siguin tan acollidors com les persones que els viuen, ens hem preguntat 
com millorar el futur dels joves i hem creat un claustre amb tots els equips educatius, hem avançat 
amb el voluntariat perquè tingui més protagonisme que mai i també hem constituït un servei de 
consultoria per compartir el nostre coneixement i experiència amb els altres.

Avancem amb les persones, creant espais de diàleg, reflexió i escolta, perquè totes i cadascuna 
d’elles siguin protagonistes del canvi. La comunitat de Marianao és casa nostra, on alimentem 
l’esperança personal i col·lectiva de que podem canviar el món.

Moltes gràcies, amics i amigues, per compartir la caminada solidària! Seguirem endavant sense 
deixar ningú enrere.

Xavier Pedrós i Josep Torrico
President i director de la Fundació Marianao

Treballem perquè infants, joves 
i grans tinguin una vida plena 
d’oportunitats i futur.

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.

Patronat
Xavier Pedrós i Cortasa, president. Sociòleg.
Teresa Climent i Castelló, vicepresidenta. Sociòloga.
Miguel González i Mendoza, secretari. Educador social i advocat.
Albert Aguilera i Marcual. Periodista.
Àngels Pérez i Morales. Psicòloga.
Antoni Serrano i Blanco. Metge. Representant de l’Ordre Hospitalària dels Germans de Sant Joan de Déu.
Benigno Martínez i Ojeda. Administratiu. Representant de la Coordinadora Contra la Marginació de Cornellà.
Carme Bosch i Vila. Mestra.
Cristina Ribes i Espinosa. Advocada. Representant de Gasol Foundation.
Dolors Vique i Ginés. Psicopedagoga
Joan Orrit i Clotet. Metge i advocat. Representant de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús.
Josep Maria Cervelló i Torruella. Mestre i geòleg.
Juan N. García-Nieto i Portabella. Metge. Representant de la família García-Nieto.
Xavier Bonal i Sarró. Sociòleg
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Participants Els comptes clars

Equip

Comptes auditats per Busquet

INGRESSOS 
2.199.388,38€ 

Edat

Gènere Procedència

Barri Marianao

292

DESPESES   
2.228.737,52€

Marianao en xifres

24% Estructura

23% Infància i famílies

10% Èxit escolar

10% Formació

9% Comunitat

8% Treball

8% Salut

6% Oci i participació juvenil 2% Serveis Jurídics

36% Generalitat de Catalunya

28% Fundacions bancàries

16% Donatius

11% Ajuntament de Sant Boi

7% Ingressos propis 2% Diputació de Barcelona

75  

648  

  

  

19

654
175

198

1580

Treballadores

Infants i adolescents

Alumnes en pràctiques

Adults

Gent gran

Voluntàries

Joves3057

43%  

Altres
4%  

Dones Homes
45%  55%  Sant Boi

Baix Llobregat

42%  

11%  
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Hem parlat amb el grup de famílies de l’espai familiar Caliu per 
conèixer la seva experiència: “El Caliu és un espai on venim les 
famílies perquè els nens i nenes juguin, es relacionin amb 
altres infants i puguin experimentar i aprendre. Les mares i 
els pares intercanviem experiències sobre com eduquem els 
infants i també aprenem.” L’espai familiar permet gaudir d’una 
estona de total atenció per als infants: “a casa sovint s’han de fer 
feines o hi ha altres fills i aquí durant una estona puc donar-l’hi 
tot només a ell.”

 “Encara no van a la guarderia i al Caliu es poden rela-
cionar amb altres nens i nenes de la seva edat. A més, les acti-
vitats són d’un estil educatiu diferent i després pots replicar-les 
a casa. D’altra manera, o bé dediques molt  temps a buscar-ne o 
són activitats que no et venen al cap.”

Fem 
natació!
20 nens i nenes d’entre 3 i 5 
anys van cada dimarts a fer 
natació. Saber nedar és fona-
mental per prevenir accidents, 
no tenir pors i gaudir de l’estiu 
plenament.

Berenem 
saludablement
De dilluns a dijous els infants 
de Marianao no berenen cap 
aliment processat i dos dies a 
la setmana ho fan amb fruita.
 

Cuinem 
en família
Organitzem tallers de cuina 
amb els pares i mares per 
fomentar l’alimentació salu-
dable.
 

Innovació 
pedagògica
Hem incorporat noves meto-
dologies per fer reforç escolar 
a través del joc.

“Els nens i nenes 
es relacionen, 
experimenten 
i aprenen”
Grup de famílies de l’espai familiar Caliu

Som infància
Espai 
familiar 

0–3 anys

Destaquem

Casal 
Infantil 

3–12 anys

35 infants 
fan activitats 
esportives 
gràcies a les 
Beques +Esport

95% dels infants 
superen el curs 
acadèmic

Acompanyem els primers 
anys de vida dels nadons i els 
seus pares i mares perquè 
creixin envoltats de protec-
ció, cura i estima.

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

Reforç 
escolar

Beques

Els infants del Casal cada dia 
fan 1 hora de reforç escolar 
amb nosaltres.

Amb les beques lluitem 
perquè tots els infants 
puguin gaudir de les 
mateixes oportunitats.

145 137108
hora al diabebès, mares 

i pares
infants becatsinfants

+150 infants al 
Casal i colònies 
d’estiu
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“He aprovat 
l’ESO i l’any 
vinent estudiaré 
electromecànica”
Alae El Fatmi

L’Alae va començar a venir a Marianao quan 
tenia 8 anys i aquí l’hem vist créixer: primer al 
Casal Infantil, després al Casal de Joves, a reforç 
escolar... Fa tres anys va començar a estudiar a la 
Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) i aquest 
any acaba: obtindrà l’ESO. “A l’institut no em 
concentrava i per això vaig venir a la UEC, aquí hi 
ha menys alumnes, més professors i t’ajuden en 
tot.” L’Alae s’ha inscrit a un cicle de grau mitjà per 
continuar els seus estudis: “faré electromecànica a 
Barcelona.”

Treballem en xarxa amb 
l’escola i la família per 
assegurar que remem en 
una mateixa direcció
+600 coordinacions amb escoles, 
famílies, serveis socials, centres esportius 
i d’extraescolars

Som adolescents
Casal 
de Joves
12–16 anys

Destaquem: 

Educació 
Secundària  
14–16 anys

El Casal de Joves és 
l’espai de referència 
per als adolescents a 
Marianao. 

Treballem amb els 
adolescents, instituts 
i les famílies per asse-
gurar l’èxit escolar.
 

Amb les beques 
ajudem al fet que tots 
els nois i noies puguin 
gaudir de les mateixes 
oportunitats.

A la Unitat 
d’Escolarització 
Compartida 
(UEC) acollim els 
adolescents que no 
encaixen a l’institut 
i els donem atenció 
individualitzada i 
adaptada perquè 
acreditin l’ESO.

Acollim joves amb 
problemes de salut 
mental que estan 
temporalment 
hospitalitzats a 
la Unitat d’Aguts 
d’Adolescents i els 
oferim un entorn 
comunitari i inclusiu 
on relacionar-se.

Reforç 
escolar
12–16 anys

Beques Salut
Mental
12–18 anys

El 80% 
dels joves 
acrediten 
l’ESO

40  80  80    5314
nois i noies adolescents beques per

estudiar
adolescentsadolescents

El 2018 hem 
fet més de 800 
tutories per 
acompanyar 
els adolescents 
en el seu 
procés 
educatiu

3 hores a la 
setmana
de reforç 
escolar

Un espai
assembleari 
on es 
fomenta 
l’autogestió
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La Sheila va començar a venir a la Fundació Marianao amb 16 anys: “Em van fer fora de l’institut i 
com no feia res i la meva mare m’anava molt al darrere, em vaig apuntar a un PFI. Jo era molt 
rebel, no portava bé seguir les normes i fins i tot vaig estar a punt de que m’expulsessin. Va 
ser aleshores quan tothom va parlar amb mi i em van donar una nova oportunitat: a partir 
d’aquell moment vaig començar a fer les coses bé.” I sí que ho va fer bé! La Sheila va estar dos 
anys a Marianao: “Em va agradar molt l’ambient i vaig seguir formant-me, fins que vaig entrar al 
món laboral.” La Sheila va començar a ajudar al taller mecànic del seu tiet: “Allà vaig trobar-me amb 
treballadors  exigents, vaig haver de posar-me les piles i aplicar el que havia après a Marianao: saber 
estar, tenir paciència, ser responsable. A poc a poc vaig anar aprenent i agafant més responsabilitat, 
fins que al cap d’un temps vaig portar-ho tot jo sola”. 

“Amb els anys l’empresa ha canviat, ja no tenim el taller, ara fem reparacions ràpides i lloguem 
box perquè els clients vinguin a fer les seves reparacions. També fem compra-venda i serveis de neteja 
i tapisseria. Estic molt contenta amb la feina que faig, cada dia és un repte, evoluciono constantment 
i estic a gust. Del parc a la Fundació Marianao i ara aquí! A més, encara segueixo connectada a 
Marianao, aquest any tenim dos alumnes del PFI d’administració en pràctiques.”

12 persones 
voluntàries han fet 
mentoria laboral 
amb 20 joves

Som joves

Destaquem: 

La Sheila 
es va formar a 
Marianao i ara 
acull alumnat 
en pràctiques 
a l’empresa 
que dirigeix

Oci i 
participació 
+16 anys

Formació
16–21 anys

Oferim espais i eines als joves 
perquè impulsin iniciatives 
pròpies que transformin la 
realitat de la ciutat.

Beques
16–25 anys

Salut
mental
18–25 anys

Creem espais d’oci per a 
joves amb problemes de 
salut mental perquè se 
sentin còmodes, surtin de 
casa i es relacionin.

– 4 beques universitàries
– 7 beques per cicles 
formatius i batxillerat
– 5 beques per ajudar noies a 
trobar feina

Formem joves que no tenen 
l’ESO perquè puguin conti-
nuar amb els seus estudis: 
oferim PFI i preparació per a 
les proves d’accés a cicles de 
grau mitjà.

“M’han 
ensenyat 
a treure partit 
de les meves 
qualitats”
Alex Rodríguez

“Quan vaig arribar a Marianao tenia 16 anys i estava molt perdut, 
no sabia què fer amb la meva vida. Al PFI d’Informàtica vaig 
trobar molt d’acompanyament, sempre m’han donat suport en 
tot: tant quan he fet coses bé com quan les he fet malament. 
Aquí em van ensenyar a treure partit de les meves qualitats. Si 
tens ganes de fer coses, trobes moltes oportunitats i a la llarga 
et sents realitzat. Ara estic treballant i això ha suposat un gran 
canvi, em sento realitzat. També vull seguir estudiant, per això 
m’he inscrit a un cicle formatiu de grau mitjà d’esports.”

+1.000 1663 10
participants 
a les activitats 
d’oci alternatiu

bequesjoves es formen 
amb nosaltres

joves participen 
en activitats 
d’oci inclusiu

“Vaig deixar el parc 
per anar a Marianao 
i ara soc aquí, portant 
una empresa”
Sheila Jaén
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“Estic molt content 
estudiant el que m’agrada”
Raúl Valverde

“Vaig deixar l’ESO quan amb els meus pares havíem de marxar 
a França a viure, em vaig desanimar molt. Per sort, vam tornar i 
aleshores vaig venir a Marianao a estudiar el PFI d’informàtica. 
Vaig notar molt canvi amb l’institut, aquí tenia més ganes de 
venir, el professorat t’escolta, t’ajuda, em va agradar. Ara estic 
estudiant un cicle de grau mitjà d’electromecànica de motos i 
m’agradaria fer també el cicle superior. Cada dia he d’anar fins 
a l’altra banda de Barcelona, però tot i que estigui lluny, no falto 
mai! Estic traient bones notes fent el que m’agrada.”

“Vaig plegar d’on treballava després de 33 anys i amb els diners 
que em van donar vam ampliar el negoci de la meva parella, una 
botiga de productes de perruqueria. Tot anava molt bé fins que a 
100 metres van obrir un hipermercat, allò ens va fer molt de mal. 
A poc a poc el negoci va anar minvant i com sempre he estat una 
persona molt activa vaig començar a moure’m per buscar feina. 

Així vaig arribar a la Fundació Marianao, per fer un curs 
d’atenció al client, la qüestió és reciclar-se! Vaig entrar a la 
borsa de treball, enviava molts currículums... i ha costat, eh! 
Era conscient  que amb 59 anys trobar feina seria difícil i ho ha 
estat, molt. Envies currículums i no reps ni una trucada, ni una 
entrevista, no ets el perfil adequat, sobrepasses l’edat. Em vaig 
desanimar molt però venia perquè no venir era acabar de trencar 
el fil. Per sort, finalment va sortir una feina. Ara ja fa un mes que 
treballo a una empresa i estic molt content.

A Marianao he trobat molta comprensió, atenció i pa-
ciència. Cada setmana em truquen per saber com em va.”

“L’espai juvenil és 
diversitat i respecte”
Nora Brotons, Olga Pallejà, Judith García, Andrea Fuentes

“Als matins anem a l’institut i a les tardes venim aquí: ens trobem, 
juguem, ballem, fem música... És millor que estar al carrer o a 
casa sense fer res. S’ha creat molt de vincle al grup, aprenem les 
unes de les altres i ens sentim molt a gust. És un espai de diver-
sitat i respecte on a més de trobar-nos també ens organitzem 
per projectes i participem en mobilitzacions, com el Dia de la 
Dona o de l’orgull LGTBI+.

Aquest mes també hem començat el Curs de Dinamit-
zació Juvenil, amb una part teòrica i una altra de pràctica en 
què liderarem activitats de dinamització. L’any passat es van 
dinamitzar activitats infantils i amb gent gran, va ser una expe-
riència molt maca.”

“Trobar feina 
als 59 anys 
ha estat 
molt difícil 
però no 
m’he rendit”
Manel Muñoz

Entrem a les aules 
de 3r i 4t d’ESO 
per fomentar la 
participació i el 
compromís social 
+180 alumnes hi ha participat!

Som adults

55 persones 
formades 
en cursos 
d’especialització 
per trobar feina



15

“Un dia em van convidar a participar a una constel·lació familiar 
i em va remoure molt. Des d’aquell moment vaig voler-ne 
saber més sobre aquest abordatge terapèutic i vaig començar 
a formar-me a l’Institut Gestalt. En acabar la meva formació, 
volia participar-hi més i com sabia que a Marianao se’n feien, 
vaig començar a venir sempre que podia. Ara ja fa un temps 
que soc voluntària del Servei d’Orientació i Acompanyament 
a les Famílies i soc la responsable de les sessions mensuals de 
constel·lacions familiars.

Les constel·lacions familiars són un abordatge terapèu-
tic innovador i integrador que permet identificar dinàmiques 

disfuncionals que generen malestar en els diferents sistemes 
als quals pertanyem al llarg de la vida: familiar, escolar, laboral, 
social, etc. i d’una manera àgil, generar canvis i orientar cap a 
solucions operatives i vitals.

Moltes vegades les persones que atenem es troben perdu-
des i busquen orientació, amb les constel·lacions abordem amb 
una mirada diferent les problemàtiques i això es complementa 
molt bé amb les sessions de teràpia individual. Les constel·lacions 
ajuden a posar ordre dins de les famílies i a trobar el lloc que ocu-
pa cadascú dels membres. A més, al ser una activitat que es fa en 
grup, totes les persones que hi participen aprenen.”

La Clara i el Fernando participen al Club Social Ma-
rianao, un espai d’oci per a persones amb proble-
mes de salut mental que els permet fer activitats 
i connectar-se amb la comunitat. La Clara fa poc 
més d’un any que ha començat i encara recorda el 
seu primer dia: “Un dia vaig passar pel davant de la 
Fundació i com vaig veure molta gent, vaig entrar 
a preguntar: aquella mateixa tarda vaig començar. 
Tothom va acollir-me tan bé que m’ho vaig pas-
sar genial i des d’aleshores he seguit venint, m’hi 
sento molt a gust.”

El Fernando ja fa anys que hi participa: “Fem 
moltes activitats: cuina, senderisme, anem al teatre 
i de vacances, organitzem les assemblees... Així 
estem actius i sentim que formem part de la comu-
nitat. Fins i tot he anat a una universitat a explicar el 
projecte a un grup d’alumnes!”

Tant la Clara com el Fernando comparteixen 
que han viscut una millora personal venint al Club 
“fa un temps em sentia avorrida i trista i ara venir 
aquí és la forma que tinc de cuidar-me a mi ma-
teixa, estic molt bé!”, explica la Clara, i el Fernando 
afegeix: “El Club és com un oasi: quan necessites 
descansar i beure aigua pots anar-hi i recuperar-te 
per seguir el camí.”

Hem format  
21 persones 
que estan a punt de sortir de 
la presó perquè puguin trobar 
feina.

1 pis d’emancipació 
perquè persones amb 
problemes de salut mental 
visquin de manera autònoma.

89 participants 
a tallers de prevenció de 
drogodependències i hàbits 
saludables.

Hem entrat a 
escoles i instituts 
per formar més de 90 pares i 
mares en parentalitat positiva.

Formació 
i treball

Destaquem:Salut 
Mental

80  330  51  130  14  
persones 
han trobat 
feina

hores de 
suport 
terapèutic

assessoraments 
jurídics 
gratuïts

participants 
al Club Social 
Marianao

persones han 
deixat hàbits 
de consum

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

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

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

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

Acompanyem 
persones amb 
problemes de 
drogodependències 
perquè reforcin 
l’autoestima i les seves 
habilitats i portin un 
estil de vida saludable, 
per millorar el seu 
benestar personal, 
familiar i social.

Atenció 
a les 
famílies

Servei 
Jurídic 
i defensa 
de drets

Hàbits 
saludables

“Les 
constel·lacions 
familiars ajuden 
a entendre les 
dinàmiques 
familiars”
Lali Coll

“Venir ens fa 
sentir actius 
i que formem 
part de la 
comunitat”
Clara Jiménez i Fernando Moruno
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“Una amiga em va animar Apunta-t’hi, t’ho passaràs molt bé!,
així va ser com vaig venir i és el millor que he fet a la meva 
vida! Vaig començar que no sabia llegir ni escriure i ara faig 
matemàtiques, català, informàtica, ballem... fem de tot! A casa 
m’avorreixo i tot i que no em trobi bé, vinc sempre perquè per mi 
és com anar a una festa!

Totes sabíem molt poc. Jo sabia signar i poc més, perquè 
no vaig anar mai a l’escola. I ara hem après molt. A la classe som 
com una família, trobem amistat i quan sortim anem a fer un 
cafè. Ens ajudem molt entre nosaltres quan una està baixa de 
moral o hi ha problemes de salut. Per a la gent gran, venir a la 
Fundació Marianao és el millor!”

Apropem les 
noves tecnologies 
al barri
380 participants als tallers 
i cursos del Punt Òmnia.

Oferim espais de formació 
i promoció cultural per a 
persones adultes i grans per 
aprendre, gaudir i que s’esta-
bleixin vincles de solidaritat 
que combatin l’aïllament.

Creem espais de relació i 
aprenentatge que fomenten 
les relacions socials i creen 
xarxes comunitàries de con-
fiança i solidaritat.
 

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

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.
 

95 socis 
i sòcies al 
Banc del Temps 
Sant Boi

37 persones 
canten a la 
Coral Marianao

Horts comunitaris 
ecològics
Els Horts Comunitaris de Can 
Pinyol compten amb 33 parcel·les 
de 40m2 cadascuna i es conreen 
sota criteris agroecològics.

“Venir a 
Marianao 
és com anar 
a una festa!”
Paula Delgado, 
Lola Palomares, 
Antonia Muñoz, 
M. Carmen Torrico

Som comunitat

Destaquem: 

Envelliment 
actiu i promoció 
cultural

Vida 
comunitària

Formació 
i compromís 
social

Territori 
Comunitàriament 
Responsable

145  90  
dones 
participen al 
Col·lectiu Suma

participants 
al cursos de 
formació

Marianao TéCoR és una 
iniciativa pionera que 
reuneix  ciutadania, entitats 
i administracions per 
abordar els reptes socials 
del territori conjuntament.

Els horts comunitaris, la 
coral o el banc del temps 
són espais perfectes per 
aprendre i relacionar-nos 
d’una manera diferent.
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Oxfam 
Trailwalker
2 equips han caminat els 
100 km solidaris de l’Oxfam 
Trailwalker. És la cinquena 
edició en què participem!

Pàdel amb 
empreses 
amigues
Hem organitzat la 2a edició 
del Pàdel amb Empreses 
amigues de la Fundació 
Marianao, que compta amb 
el suport del Grup Diversus
i Àccura Sant Boi.

Hem celebrat el 25è aniversari del 
Projecte David d’acompanyament 
a persones preses amb l’exposició 
(IN)visibles

Hem guanyat el premi Territori 
Socialment Responsable de 
Respon.cat, un guardó que 
reconeix bones pràctiques en 
responsabilitat social empresarial

Gràcies al 
voluntariat
Hem celebrat i agraït 
al voluntariat el seu 
compromís amb Marianao!

Hem recuperat 
l’espai públic amb 
el Parking Day 

En el marc de la Setmana 
de la Mobilitat, hem ocupat 
dues places d’aparcament al 
carrer i les hem transformat 
en zona d’esbarjo i activitats 
lúdiques.

Hem participat a la instal·lació 
efímera d’il·luminació nadalenca de 
la plaça Generalitat. Una iniciativa 
d’Elisava, Fundació “la Caixa” i 
l’Ajuntament de Sant Boi

Hem celebrat el Dia Mundial del Medi 
Ambient espigolant un camp de cols 
amb Espigoladors

Dream 
World Cup
El Club Social Marianao ha 
viatjat a Roma per participar 
a la Dream World Cup 2018, 
el mundial de futbol sala per 
a persones amb problemes 
de salut mental.

Més de 25 
persones han 
participat com 
a voluntàries al 
Gran Recapte 
del Banc dels 
Aliments

Destacats 2018

Hem participat 
en el recompte 
de persones 
sense llar 
organitzat per 
Arrels Fundació 
a Barcelona

Magic Line
Participants, voluntariat 
i equip educatiu hem 
participat a la Barcelona 
Magic Line que organitza 
Sant Joan de Déu.
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Som consultoria

18 
municipis 
acompanyats

Som especialistes 
en acció 
comunitària 
inclusiva i treball 
amb joves

Oferim serveis 
d’acompanyament, 
estratègia 
i formació

+2.000 
hores de 
consultoria 
durant el 2018

Guissona

Móra d’Ebre

Seu d’Urgell

Lleida
Alcarràs

El Prat de 
Llobregat

Santa Bàrbara

Figueres

Montcada i Reixac

Alguaire
Santa Coloma 

de Farners

Celrà
Girona

Lliçà d’Amunt

Barcelona
Sant Andreu

de la Barca

Posem el nostre 
coneixement i experiència 
al servei d’administracions 
i entitats implicades en la 
transformació social

En els darrers anys, administracions públiques i entitats socials s’han apropat a la Fundació 
Marianao per conèixer els elements d’èxit del nostre model de treball comunitari.

Les experiències de participació social, lideratge i autogestió juvenil, com el programa d’oci 
alternatiu Venta Pa’Ká o ESFERA Jove, han despertat interès en el sector social, així com l’acció 
comunitària inclusiva que caracteritza totes les nostres actuacions i metodologies.

Des de Marianao promovem la creació de xarxes amb els agents del territori i fomentem el 
protagonisme dels veïns i veïnes i la seva implicació en la millora del barri. Tot això ho fem posant 
especial èmfasi a enfortir les capacitats de les persones amb situacions de vulnerabilitat, perquè 
siguin elles qui liderin el canvi en les seves vides. Aquesta manera de treballar és el nostre patrimoni 
i volem compartir-lo per contribuir a que més barris i ciutats esdevinguin territoris cohesionats i 
amb oportunitats.

El nostre compromís és i serà amb el nostre barri i a través dels serveis de consultoria hem trobat la 
manera de posar el nostre coneixement, generat a partir de l’experiència acumulada durant més de 
30 anys, al servei d’administracions i entitats implicades en la millora del seu entorn.

A través dels serveis de consultoria oferim acompanyament, 
estratègia i formació per impulsar nous projectes i polítiques 
d’acció comunitària inclusiva i de treball amb joves

Si vols començar a treballar d’una altra manera i i vols més informació sobre els nostres serveis, 
escriu-nos a consultoria@marianao.org. Tenim un tresor entre les mans i el volem compartir!

Tarragona

Piera
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Gràcies

Col·laboren

Treballem amb

Agraïments

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

Abertis | Àltima | Ciments Molins | Cambra de Comerç de Barcelona | Catalana Occidente | Elecnor | Esteve 
| Fundació Agbar | Fundació Antoni Serra Santamans | Fundació Catalunya La Pedrera | Fundació Cottet 
Mor | Fundació Creatia | Fundació Educo | Fundació Família i Benestar Social | Fundació Fèlix Llobet 
Nicloau | Fundació Maite Iglesias Baciana | Fundació Nous Cims | Fundació Ordesa | Fundació Princesa 
de Girona | Fundació Probitas | Fundació Real Dreams | Fundació Roviralta | Fundación Alcampo para 
los Jóvenes | Fundación Renta Corporación | Gasol Foundation | Germanes Hospitalàries Benito Menni 
C.A.S.M. | Parc Sanitari Sant Joan de Déu | Ramon Molinas Foundation | Unió Esportiva Santboiana | Uriach

Acció Solidària Contra l’Atur | 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| Clúster 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 Jaume Bofill 
| Fundació La Roda | Fundació Utopia | 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 Catalunya – La Pedrera | Projecte Home Catalunya | Red Oikia | SMC. Salut Mental Catalunya 
| Universitat de Barcelona. Facultat de Dret | Xarxa d’Entitats de Voluntariat de Sant Boi | Xarxa Incorpora 
d’Obra Social ‘la Caixa’ | Xarxa Òmnia | Xarxa Proinfància d’Obra Social ‘la Caixa’ | XeCat

Volem agrair la col·laboració de totes les persones que 
han aportat informació per escriure aquesta memòria, 
molt especialment a aquelles que han compartit les seves 
històries personals

Fundació Marianao 
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FES UNA DONACIÓ
CaixaBank  2100  3324  54  2200125818
Triodos Bank  1491  0001  26  2112973124

FES VOLUNTARIAT
voluntariat@marianao.org
93 630 30 62

FES-TE EMPRESA SOLIDÀRIA
aliances@marianao.org
93 630 30 62

Vols col·laborar?

Som a prop.
Plaça Joan García Nieto s/n, 
Sant Boi, Barcelona
93 630 30 62 
hola@marianao.org
www.marianao.org


