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Som 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.
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Us presentem la memòria d’activitats de l’any 2019, una síntesi que recull la 
vida comunitària de la gent petita, jove i gran de Marianao.

Una memòria que ha estat editada durant el 2020, any en què la pandèmia 
del Covid-19 ha impactat sobre tota la humanitat i ha canviat la forma de viure 
i relacionar-nos. Estem vivint temps convulsos i situacions doloroses i difícils a 
les que estem fent front des de la solidaritat, les xarxes de suport i l’esperança.

Tot i la complexitat del moment, tenim motius per creure que tot anirà bé, 
perquè estem vivint i experimentant en els nostres barris, pobles i ciutat, que 
el sentit de comunitat s’està veient reforçat, amb capacitat de resiliència, 
coratge i fortalesa. Tenim l’oportunitat de canviar les coses, organitzant-nos i 
treballant per no deixar ningú enrere. Des de Marianao, seguirem al costat de 
les persones que pateixen situacions més difícils.

Moltes gràcies pel vostre suport en els temps més difícils. I sobretot, per la 
vostra amistat i confiança. Aquest és el millor regal que compartim.

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

Patronat
Xavier Pedrós i Cortasa, president. Sociòleg.
Teresa Climent i Castelló, vicepresidenta. Sociòloga.
Miguel González i Mendoza, secretari. Educador social i advocat.
Àngels Pérez i Morales. Psicòloga.
Antoni Serrano i Blanco. Metge. Representant de l’Orde 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 i sociòloga.
Cristina Ribes i Espinosa. Directora Executiva de Gasol Foundation.
Dolors Vique i Ginés. Psicopedagoga i educadora social.
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.
Oriol Segarra i Montaner. CEO d’Uriach.
Xavier Bonal i Sarró. Sociòleg.
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Participants

Equip

Edat

Gènere Procedència

Barri Marianao

261

Marianao en xifres

67  

454  

  

  

21

714
229

173

1550

Treballadores

Infants i adolescents

Alumnes en pràctiques

Adults

Gent gran

Voluntàries

Joves2947

49%  

Altres
3%  

Homes Dones
49%  51%  Altres barris

Sant Boi

Baix Llobregat

43%  

6%  
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Els comptes clars Comptes auditats per Busquet

INGRESSOS 
2.093.413,34€ 

DESPESES   
2.091.124,43€

23% Estructura

23% Infància i famílies

12% Joves – Èxit escolar7% Joves – Formació

7% Comunitat

7% Treball

7% Salut

6% Joves – Oci i participació

6% Equipaments i inversions

2% Serveis Jurídics

37% Generalitat de Catalunya

25% Fundacions bancàries20% Donatius

11% Ajuntament de Sant Boi

6% Ingressos propis 1% Àrea Metropolitana 
de Barcelona

1% Diputació de Barcelona



Som infància

Espai 
familiar 

0–3 anys

Casal 
Infantil 

3–12 anys

36 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 nens i nenes 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.

151 130103
hora al diabebès, mares 

i pares
infants becatsinfants

200 infants al 
Casal i colònies 
d’estiu
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Som adolescents

Casal 
de Joves
12–16 anys

Educació 
Secundària  
14–16 anys

El Casal de Joves és 
l’espai de referència 
per als adolescents a 
Marianao. Un espai on 
trobar-se, fer tallers, 
excursions, colònies i 
un munt d’activitats 
més.

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 
amb difícil encaix 
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

43  69  30    10813
nois i noies adolescents beques per

estudiar
adolescentsadolescents

3 hores a la 
setmana
de reforç 
escolar

Acompanyem 
per garantir 
l’èxit escolar

Un espai
assembleari 
on es 
fomenta 
l’autogestió



Som joves

Oci i 
participació 
+16 anys

Escola de Noves 
Oportunitats
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
– 15 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.

+1.000 2461 12
participants 
a les activitats 
d’oci i participació

bequesjoves es formen 
amb nosaltres

joves participen 
en activitats 
d’oci inclusiu

Ens hem 
acreditat com a 
Escola de Segona 
Oportunitat
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Formació 
i treball

Salut 
Mental

97  330  58  112  11  
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

Som adults



Som comunitat

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.

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.
 

Hem acabat la restauració es-
tructural de dues cases amb 
una gran parcel·la de terreny 
perquè esdevinguin un espai 
de participació comunitària 
obert a la ciutat. Durant 
el 2020 disposarem de la 
llicència municipal d’activitat 
i omplirem els espais i l’hort 
d’activitats.

Les cases daten de princi-
pis de segle XX i són de la 
Fundació Família i Benestar 
Social, amb qui tenim un 
conveni de cessió.

Envelliment 
actiu i promoció 
cultural

Vida 
comunitària

Territori 
Comunitàriament 
Responsable

Cases
comunitàries

145  
dones 
participen al 
Col·lectiu Suma

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

Un espai idíl·lic al barri que 
involucra a la comunitat 
tant en el seu procés de 
restauració com en la 
dinamització dels seus 
espais i activitats.

Els horts comunitaris, 
la coral o el banc del 
temps són espais 
perfectes per aprendre 
i relacionar-nos.
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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 | 
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 Probitas | 
Fundació Real Dreams | Fundació Roviralta | 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 i  UEC’s a Catalunya | Associació 
E20 Federació Catalana de Voluntariat Social | 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 | Respon.cat | SMC. Salut 
Mental Catalunya | Universitat de Barcelona. Facultat de Dret | Universitat Ramon Llull | 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

Fundació Marianao 
Memòria 2019
Disseny:  Iván Bravo



FES UNA DONACIÓ
CaixaBank  2100  3324  54  2200125818
Triodos Bank  1491  0001  26  2112973124
Bizum codi 33460

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


