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Gràcies!
Tens a les teves mans una de les memòries més especials de tota la nostra història.
 
El passat 13 de març de 2020, participants, voluntàries i treballadores de Marianao ens vam 
veure obligades a abandonar els nostres equipaments, les nostres aules i places, per iniciar un 
confinament que canviaria radicalment la forma de relacionar-nos i d’acompanar a la comunitat. 
Semblava impossible tirar endavant un projecte basat en el pell amb pell, la presència educativa i 
afectiva.
 
Va ser aleshores quan, en un exercici de resiliència col·lectiu basat en el compromís amb les 
persones, la comunitat de Marianao es va mobilitzar: treballadores, voluntàries, empreses i 
organitzacions amigues, van adaptar-se per seguir al costat d’infants, joves, adults i famílies que 
veien les seves vides durament colpejades.
 
Per això, les primeres paraules d’aquesta memòria són per dir-vos: gràcies. Gràcies per no deixar 
ningú enrere. Gràcies per fer més amb menys. Gràcies per la vostra estima, coratge i capacitat de 
superació.
 
Gràcies per ser-hi i per haver estat amb més força que mai.
 

Xavier Pedrós i Daniel Osiàs
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.
Àngels Pérez i Morales, secretària. 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 i sociòloga.
Cristina Ribes i Espinosa. Advocada. 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.
Miguel González i Mendoza. Educador social i advocat.
Oriol Segarra i Montaner. CEO d’Uriach
Xavier Bonal i Sarró. Sociòleg
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Participants Els comptes clars

Equip

Comptes auditats per Busquet

INGRESSOS 
1.833.503,27€ 

Edat

Gènere Procedència

Barri Marianao

181

DESPESES   
1.814.697,96€

Marianao en xifres

32% Estructura

22% Infància i famílies17% Escola de Noves 
Oportunitats

15% Inclusió Social

14% Participació i comunitat

39% Generalitat de Catalunya

23% Fundacions bancàries

19% Donatius

13% Ajuntament de Sant Boi

6% Serveis de consultoria 
i activitats

1% Diputació de Barcelona

61  

615  

  

  

22

733
184

98

1017

Treballadores

Infants i adolescents

Alumnes en pràctiques

Adults

Gent gran

Voluntàries

Joves2549

41%  

Altres
2%  

Dones Homes
49%  51%  Sant Boi

Baix Llobregat

50%  

7%  
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Hem parlat amb el grup de famílies de l’espai familiar Caliu per 
conèixer la seva experiència en un any que ha estat diferent, a 
causa de la crisi sanitària i els mesos de confinament: “El Caliu és 
un espai de confiança on els nostres fills i filles comparteixen 
jocs i nosaltres, les mares i els pares, també podem compartir 
inquietuds i sentiments. Aprenem molt i a poc a poc s’ha creat 
un grup molt maco: fora de l’espai familiar també quedem i ens 
trobem.”
 “El confinament va ser molt dur, alguns dels nostres fills 
i filles van néixer en ple confinament i no van relacionar-se amb 
ningú més que el nucli familiar durant molt de temps. Fèiem 
videoconferències i les activitats setmanals que ens proposaven 
s’agraïen molt, però trobàvem a faltar veure més gent i socia-
litzar. Tornar a venir al Caliu ha suposat un gran canvi i millora, 
aquest és un dels pocs espais on poden relacionar-se amb iguals 
i no estar tot el dia amb adults.”

Hem garantit 
l’accés a Internet
Hem entregat targetes SIM 

i equipament informàtic 

perquè tots els infants i les 

seves famílies tinguessin 

accés a Internet durant el 

confinament.

Reforç i suport 
escolar
L’acompanyament acadèmic 

ha estat una prioritat i per això 

hem ofert 3 hores setmanals 

de reforç i suport escolar a tots 

els infants i adolescents. 

Aliances per 
lluitar contra la 
vulnerabilitat
Hem establert noves aliances 

amb l’Administració, entitats 

socials i empreses per fer front 

conjuntament als nous reptes 

socials i garantir que ningú 

queda enrere. 

+170 coordina-
cions i deriva-
cions durant el 
confinament
El nostre equip ha estat referent 

a l’hora de tramitar ajudes, con-

nectar recursos i treballar en 

xarxa amb altres agents i serveis 

per donar respostes ràpides i 

adaptades a les necessitats de 

cada infant i família.

“Tornar a venir a 
l’espai familiar ha 
estat un alleujament, 
tant per als nens 
i nenes com per a 
nosaltres, les mares  
i els pares.”
Grup de famílies de l’espai familiar Caliu

Som infància i famílies

Espai 
familiar 
0–3 anys

Destaquem

Casal infantil
i juvenil 

3–12 anys

+300 famílies 
han rebut ajudes 
de primera 
necessitat, 
especialment 
d’alimentació i 
higiene per fer 
front a la crisi 
derivada per la 
Covid-19.

Hem intensificat 
la teràpia familiar 
i els grups de 
suport per 
acompanyar 
les famílies en 
cada etapa de la 
pandèmia.

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

Hem estat més a prop que 
mai dels nostres infants 
i adolescents, amb una 
programació d’activitats 
educatives i de lleure per 
complementar les activitats 
escolars i mantenir rutines i 
hàbits saludables.

Orientació i 
acompanyament 
familiar

Beques

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

Amb les beques lluitem 
perquè tots els infants 
puguin créixer amb 
igualtat d’oportunitats. Per 
això, oferim beques per 
a activitats educatives i 
esportives i també ajudes per 
a primeres necessitats.

12036 635162
famíliesbebès, mares 

i pares
infants i famíies 
becades

infants

100 infants han 
participat al 
Casal d’Estiu, la 
primera activitat 
presencial 
després del 
confinament.

Durant el 
confinament, 
hem continuat 
acompanyant les 
famílies de forma 
telemàtica.
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“Ha estat un any dur 
però el professorat ha 
confiat en nosaltres, 
ha estat flexible i s’ha 
adaptat a les nostres 
necessitats”
Nerea Ruiz, alumna del PFI d’Administració i gestió

“La meva experiència a l’institut va ser negativa: em sentia 
rebutjada, donaven per fet que suspendria i sentia que no tenia 
l’oportunitat ni per intentar-ho. Per això, quan vaig fer els 16 anys, 
vaig deixar-ho i vaig venir a Marianao per estudiar un PFI”.
 I així va ser com la Nerea va començar com a alumna de 
l’Escola de Noves Oportunitats, on ha tingut una gran evolució 
personal. “El primer trimestre del curs vaig tenir problemes: era 
immadura, sovint cridava a classe i no tenia una bona relació 
amb el professorat. Tothom va parlar amb mi, em deien que així 
no podria seguir i em vaig adonar que actuant d’aquesta manera 
només em perjudicava a mi mateixa.”
 La Nerea aleshores va començar a gaudir de venir a 
classe: “Tot el grup, alumnat i professorat, hem creat un vincle 

molt bonic. Ha estat un any dur però el professorat ha confiat 
en nosaltres, han estat flexibles i s’han adaptat a les nostres 
necessitats. Els alumnes hem pogut ser nosaltres mateixos, hem 
pogut compartir i ser com una família. Tots estem molt contents 
de com ha anat el curs.” 
 Ara, la Nerea s’ha matriculat a un cicle formatiu de grau 
mitjà i continuarà estudiant per arribar on s’ha proposat: “Vull 
estudiar integració social, que és un cicle de grau superior, 
per això el curs vinent faré el grau mitjà d’atenció a persones 
amb dependència.”

Som Escola de Noves Oportunitats

Unitat 
d’Escolarització 

Compartida (UEC)

Curs preparació 
proves de Grau Mitjà

Programes de
formació inicial

Aula Taller

Curs de suport 
Graduat Educació 
Secundària a l’IOC

Beques

Línies d’actuació

Més del 80% 
dels nostres 
alumnes 
superen 
el curs i 
continuen 
formant-se

+60 alumnes
A l’Escola de Noves Oportunitats 
formem i acompanyem joves que no 
tenen l’ESO perquè puguin continuar 
amb els seus estudis.

5 itineraris diferents 
de formació
_  Unitat d’Escolarització Compartida
_  Programes de formació 
 professional inicial
_  Curs de Suport al graduat en 
 educació secundària a l’IOC
_  Curs de preparació per les proves 
 d’accés a cicles de grau mitjà
_  Aula Taller

9 professionals formen 
el claustre de l’Escola
Un claustre format per professionals 
de l’educació especialitzats en 
acompanyar  joves amb necessitats 
educatives especials o que han tingut 
experiències de fracàs escolar.

19 beques per estudiar
Amb les beques acompanyem nois 
i noies perquè puguin formar-se i 
aconseguir tot allò que es proposin en 
igualtat d’oportunitats.

+1.350 hores de 
tutories de suport 
personal i orientació 
acadèmica
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“El curs vinent 
estudiaré el 
grau superior 
d’esports.”
Juan Miguel Gómez, alumne becat 
per la Fundació Nous Cims

“La beca m’ha 
permès seguir 
estudiant i tenir 
èxit en els meus 
estudis”
Míriam Talebi, alumna becada 
per la Fundació Sandra

Coneixem el Juan Miguel des que venia al Casal de Joves: “en aquella època 
tenia problemes a l’institut i no vaig acabar gaire bé”. El Juan Miguel va acabar 
l’ESO a la Unitat d’Escolarització Compartida de Marianao i des d’aleshores 
ha tingut una gran evolució personal: ha estudiat un PFI que li ha permès 
continuar els seus estudis amb un cicle formatiu de grau mitjà i gaudir 
d’una beca Zing de la Fundació Nous Cims.
 “Aquest any he acabat el cicle de grau mitjà d’esports, l’any vinent faré 
el grau superior i des de fa poc estic treballant unes hores entrenant un equip 
de futbol juvenil. Estic molt content!
 Marianao m’ho ha donat tot: m’han ajudat a centrar-me i escollir el 
camí que volia seguir. M’han donat suport en totes les meves decisions i cada 
vegada que he caigut, m’han ajudat a aixecar-me i seguir endavant.”

La Míriam va deixar l’institut quan estava a tercer 
d’ESO, aleshores va estudiar un PFI d’Administració 
a l’Escola de Noves Oportunitats i ara estudia un 
cicle formatiu de grau mitjà.
 “Tenir una beca de la Fundació Marianao 
m’ha permès poder seguir estudiant i tenir més 
facilitat per completar amb èxit els meus estudis. 
El meu objectiu és estudiar el cicle de grau 
superior en documentació i administracions 
sanitàries.” L’equip educatiu de l’Escola de Noves 
Oportunitats sabem que aconseguirà tot allò que 
es proposi!

Destaquem: 

Hem reparat i 
condicionat 58 
ordinadors per 
cedir a infants, 
joves i famílies 
en situació 
vulnerable.

Som centre 
acreditat 
com a Escola 
de Segona 
Oportunitat
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El José Luis i l’Esther participen al Club Social Marianao des de 
fa anys, un espai d’oci per a persones amb problemes de salut 
mental que els permet fer activitats, aprendre i connectar amb 
la comunitat. “M’agrada molt el Club Social perquè t’ajuda a parar 
la ment i coneixes persones com tu. A més, hi ha moltes activitats”, 
comenta l’Esther.

L’any 2020 ha estat condicionat per la crisi sanitària 
derivada de la Covid-19, que ha incidit especialment en les 
persones més vulnerables, com les que pateixen malalties de 
salut mental. Acompanyar, escoltar i tenir cura de la vessant 
més emocional ha estat clau per combatre l’aïllament social i les 
dificultats que s’han patit.

 “Durant el confinament vaig trobar molt a faltar els 
companys i les activitats. Necessitava venir per distreure’m, 
aprendre i estar amb els amics i amigues. Per sort, ara tot allò em 
queda lluny.”

Som inclusió social

L’aïllament social de 
les persones amb 
problemes de salut 
mental s’ha vist 
agreujat en el període 
de confinament.
José Luis Arilla i Esther Garrido, 
participants del Club Social Marianao

Trobar 
feina

Salut i
adiccions

349  41  12  53  50
persones 
ateses

assessoraments 
jurídics 
gratuïts

persones 
ateses

persones han 
deixat hàbits 
de consum

persones 
ateses

Treballem per la 
integració en el món 
laboral de les persones 
que tenen més 
dificultats per 
accedir-hi.

Assessorem 
jurídicament les 
persones perquè 
puguin exercir la 
defensa dels seus 
drets.

Estem al costat de 
les persones amb 
problemes penals i 
penitenciaris, oferint 
assessorament jurídic i 
suport personal.

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

Treballem perquè 
les persones amb 
problemes de salut 
mental assoleixin 
els seus objectius 
personals i participin a 
la comunitat.

Servei 
jurídic

Projecte 
David

Salut
mental

Hem incre-
mentat en un 
60% el suport 
individualit-
zat per evitar 
l’aïllament 
social i ga-
rantir la salut 
emocional.

El 76% de 
participants 
manifesten, a 
finals d’any, 
una millora 
en la seva 
socialització, 
autonomia 
i millora de 
qualitat de 
vida.

Davant les 
restriccions 
en el règim 
de visites 
a centres 
penitenciaris, 
hem 
incrementat 
la nostra 
atenció i 
acompanya-
ment a les 
famílies.

Hem 
assessorat 
totes les 
persones 
vinculades 
que s’han vist 
afectades per 
ERTOs.

36 persones 
formades 
en cursos 
d’especia-
lització per 
trobar feina.

101 persones han 
trobat feina.
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L’Antonio és de Sant Boi i de petit venia al Casal. Quan tenia 16 anys va entrar a la 
presó, i va ser des d’allà que ens va contactar per carta. “Vaig escriure a Marianao 
i van començar a venir a veure’m habitualment. Parlàvem de com em trobava, 
m’aconsellaven sobre qüestions jurídiques i m’ajudaven a millorar la meva 
situació al centre.” 
 “L’any 2018 vaig sortir en llibertat i me’n vaig desvincular una mica, no 
estava gairea centrat i al cap d’un temps vaig tornar a entrar a la presó. Va ser 
aleshores quan vaig tornar a demanar ajuda, aquesta vegada volia fer les coses 
bé des de l’inici.”
 Des d’aleshores l’Antonio està tenint un procés de reinserció molt positiu 
i altament compromès: “Ara estic vivint en un pis terapèutic i està sent una gran 
oportunitat: estic molt a gust, m’estan ajudant molt i tot és gràcies a l’equip de la 
Fundació Marianao, que ha estat acompanyant-me, donant-me suport, buscant 
recursos i alternatives. He començat a treballar, faig moltes hores i és una feina 
molt física, però estic content: tinc les coses clares i vull fer-les bé.”

L’Issa va arribar a Sant Boi sol des de Mali. Sol·licitant d’asil i vinculat a CEAR – Comissió 
Espanyola d’Ajuda al Refugiat- va començar a participar a la Fundació Marianao fent un 
curs de formació per trobar feina. Així va ser com va començar a fer pràctiques a Clima 
Daica, una empresa santboiana especialitzada en climatització industrial.
 “L’Issa és una persona molt fidel i amb ganes d’aprendre i treballar. Aquest és un 
tarannà que es veu des del primer dia i que les empreses busquem”, comenta el David 
Fernández, CEO de Clima Daica, que va contractar l’Issa quan van finalitzar les pràctiques. 
“Està aprenent molt ràpid i d’aquí a ben poc serà un gran operari. Des de l’empresa 
promovem això: volem gent jove que aprengui amb nosaltres i que a poc a poc sigui 
autònoma.”
 Trobar una feina ha canviat la vida de l’Issa: ara té estabilitat econòmica i tenir 
un contracte també li ha permès agilitzar tràmits de la seva situació legal al país. “Les 
gestions burocràtiques han estat difícils però ho estem aconseguint. Quan solucionem 
els tràmits pel seu passaport, volem començar a viatjar amb ell a França, la Xina... perquè 
treballem a nivell internacional”, comenta el David.
 L’Issa està molt content i els seus plans de futur passen per acabar de regularitzar la 
seva situació legal i, quan les mesures sanitàries ho permetin, poder viatjar al seu país per 
veure  la seva família.

“Aquesta 
vegada volia fer 
les coses bé”

Trobar una 
feina ha 
canviat la 
vida de l’Issa.

“Ara estic 
vivint en un pis 
terapèutic i està 
sent una gran 
oportunitat”

Destaquem: 

Hem format  totes les 
persones que es trobaven 
en cerca de feina per poder 
seguir acompanyant-les de 
forma telemàtica.  

Antonio Cañete, 
participant del 
Projecte David

David Fernández 
i Issa Ghazaka, 
Clima Daica

35 persones han realitzat 
cursos de formació per a la 
inserció laboral.

30 persones internes a 
centres penitenciaris han 
iniciat itineraris d’inserció 
sociolaboral a través del 
Programa Reincorpora.

Hem fet més de 160 visites a 
les empreses que col•laboren 
per donar feina a persones en 
situació de vulnerabilitat. 

Hem triplicat les sessions 
individuals d’orientació 
laboral.

Per primera vegada, hem 
realitzat en format en línia els 
cursos de formació per a la 
inserció laboral.
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Som participació i comunitat

Apropem les 
noves tecnologies 
al barri

152 persones s’han format en 
l’ús de l’ordinador, tauletes i 
telèfons intel•ligents per estar 
més connectades en un any 
marcat per l’aïllament social.

Horts 
comunitaris 
ecològics

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

Cases 
Comunitàries

Les Cases Comunitàries del 
carrer de Miquel ja disposen 
de la llicència municipal 
d’activitat. Les cases, que són 
una cessió de la Fundació 
Família i Benestar Social, són 
un nou espai comunitari i 
inclusiu recuperat per al barri 
amb la implicació de veïns i 
veïnes.

Vente Pa’ká 
online

Més de 600 joves han 
participat a les activitats d’oci 
alternatiu de Vente Pa’Ká que, 
donades les circumstàncies, 
s’han realitzat en entorns en 
línia.

Destaquem: 
El Col·lectiu Suma ha estat un dels projectes que més ha patit 
la crisi sanitària del 2020. Amb una majoria de participants amb 
molta edat, l’activitat presencial s’ha vist totalment aturada. Tot 
i això, les xarxes de solidaritat i suport s’han mantingut i s’ha 
acompanyat de forma intensiva a tothom.
 “Les voluntàries ens enviaven cada dia propostes 
d’activitats per fer a casa: gimnàstica, gestió emocional i relaxació, 
estimulació cognitiva... i per a les més avançades, lectures. Això 
s’ha agraït molt, perquè durant molt de temps no hem sortit al 
carrer ni per anar a comprar. Hem passat por i hem trobat a faltar 
trobar-nos.”

“Malgrat estar 
totalment 
confinades, hem 
mantingut els vincles 
i ens hem sentit 
acompanyades”
Isabel Guisado i Antonia Herenas, 
participants del Col·lectiu Suma

Oci i 
participació 
juvenil

Envelliment 
actiu i promoció 
cultural

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

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.

Vida 
comunitària

Territori
Comunitàriament 
Responsable

Creem espais de relació i 
aprenentatge que fomenten 
les relacions socials i creen 
xarxes comunitàries de 
confiança 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.

750 138 Els horts 
comunitaris, la 
coral o el banc 
del temps són 
espais perfectes 
per aprendre i 
relacionar-nos 
d’una manera 
diferent.

participants 
a les activitats 
d’oci juvenil

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

dones 
participen al 
Col·lectiu Suma



19

Som consultoria

Posem el nostre 
coneixement i experiència 
al servei d’administracions i 
entitats socials

Acompanyament a la redefinició del Fòrum Nacional de 
la Joventut d’Andorra.

Suport estratègic i metodològic al projecte 
Empowering4Inclusion, impulsat per la Generalitat de 
Catalunya per lluitar contra la xenofòbia a partir de la 
sensibilització i l’empoderament juvenil a 20 territoris 
de Catalunya.

Formació especialitzada en gestió de la diversitat 
i foment de la participació a més de 100 docents 
d’escoles i instituts catalans.

Suport estratègic a 10 territoris catalans en l’avaluació i 
definició de les seves polítiques de participació juvenil, 
a través del projecte Obrim Via de l’Agència Catalana 
de joventut.

Mapatge i anàlisi dels diversos plans comunitaris 
promoguts pels diversos Departaments de la 
Generalitat de Catalunya.

Durant el 2020 hem impulsat més 
de 15 iniciatives de consultoria 
social especialitzada en acció 
comunitària i participació juvenil.

Volem agraïr a Tandem 
Social el seu suport i 
orientació en l’impuls de la 
nostra línia de consultoria 
social. Gràcies, amics i 
amigues!

En destaquem: 
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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 un territorio d’oportunitats. Marianao és casa 
teva i meva, és casa de tothom, Marianao és la nostra comunitat, el nostre lloc en el món! 
Gràcies, amics i amigues, perquè som gent que somia, lluita i estima!

Àltima | Ciments Molins | Catalana Occident | Elecnor | Fundació Adolfo Montañà Riera | 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 Nicolau | 
Fundació Josep Botet | Fundació Maite Iglesias Baciana | Fundació Naccari Ravà | Fundació Nous Cims | 
Fundació Ordesa | Fundació Probitas | Fundació Roviralta | Fundació Sandra | Fundación Nuria García | 
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 Nacional de la Joventut d’Andorra | Fòrum 
Social del Baix Llobregat | Fundació Jaume Bofill | Fundació La Roda | Fundació Utopia | PEI Jove. Entitats 
per la inclusió juvenil | 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 | Tandem Social | 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.
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FES UNA DONACIÓ
Número de compte  2100 3324 54 2200125818
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


