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Estem
amb tu
L’any 2021 ens ha servit per fer grans aprenentatges. Hem après que podem ser vulnerables a
amenaces gairebé invisibles com la covid-19. Hem constatat que les crisis sempre tenen un major
impacte en les persones que es troben en situacions de més fragilitat. Hem recordat que encara
ens manca camí per viure en una societat justa, inclusiva i amb igualtat d’oportunitats.
Tanmateix, les crisis també presenten oportunitats i hem redescobert la força de les comunitats
que s’organitzen i lluiten per millorar els barris i ajudar els que més pateixen.
A Marianao aquest temps ens ha servit per aturar-nos i escoltar al nostre voltant per identificar les
noves necessitats. Per això, impulsem el nou pla estratègic #Marianao2025, amb la voluntat de ser
allà on som necessàries i assegurar que la nostra acció, propera i incansable, serà coherent amb la
nova realitat que viurem.
A Marianao i sempre, estem amb tu.

Daniel Osiàs, director
Xavier Pedrós, president

Treballem perquè infants, joves
i grans tinguin una vida plena
d’oportunitats i futur.
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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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. Directora Executiva de Gasol Foundation.
Dolors Vique i Ginés. Psicopedagoga i educadora social.
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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Marianao en xifres
Participants

Els comptes clars

Edat

2828

795

Infants i adolescents

1177

Joves

676

Adults

180

Gent gran

Comptes auditats per Busquet

DESPESES 		
1.845.999,35€
5% Consultoria
28% Estructura
11% Participació i comunitat

14% Escola de Noves
Oportunitats

Gènere

Procedència

0’1%
Homes

26% Infància i famílies

41%

No binari

48%

16% Inclusió Social

53%

52%

Sant Boi

Barri Marianao

Dones

4%

Baix Llobregat

2%
Altres

INGRESSOS
1.851.514,50€
1% Diputació de Barcelona
6% Altres ingressos
(varis i propis)
13% Ajuntament de Sant Boi

Equip
64

157

42% Generalitat de Catalunya

15% Donatius

Treballadores

77

Voluntàries

16

Alumnes en pràctiques

22% Fundació “la Caixa” /
Fundacions bancàries
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Infància i famílies
Espai
familiar
0–3 anys

Orientació i
acompanyament
familiar

Beques

52

117

130

+700

Acompanyem els primers

Al Casal gaudim del lleure

Oferim orientació i formació

Amb les beques lluitem

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

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.

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

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.

bebès, mares
i pares

Millorem
l’alimentació i els
hàbits saludables
amb Gasol
Foundation.
El grup de l’espai familiar

Nidal Jounaina, participant del Casal Infantil

Casal infantil
i juvenil
3–18 anys

infants i joves

190 infants
han participat
al Casal i les
Colònies d’Estiu.

famílies

Nou grup de
suport per a
pares i mares
amb fills i filles
adolescents.

infants i famílies
becades

35 beques
per fer esport.
Amb les beques esportives

Hem creat un espai de trobada

oferim l’oportunitat que nens

ha participat en tallers

per a 12 famílies amb fills i

i nenes practiquin l’esport que

per fomentar un adequat

filles adolescents per tal de

vulguin en horari extraescolar.

desenvolupament físic,

compartir experiències sobre

Natació, bàsquet, dansa o

psicològic i social a la petita

l’educació, la resolució de

arts marcials són alguns dels

infància a través de la

conflictes i l’acompanyament

esports que han practicat els

promoció d’hàbits saludables.

en aquesta etapa.

infants de Marianao als clubs i
centres esportius de la ciutat.

Al Casal Infantil
els nens i nenes
gaudeixen del lleure
adquirint valors
i fomentant les
relacions positives.

El Nidal té 10 anys i en fa quatre que participa al Casal Infantil de
Marianao. “Estic estudiant 4t de primària i a les tardes vinc al
Casal. Aquí fem jocs divertits i també deures, matemàtiques,
català... fem una mica de tot.” Aquest curs, el Nidal ha tingut
una gran evolució i un dels aspectes que més ha millorat és en la
resolució de conflictes amb els seus companys i companyes: “He
après a parlar per solucionar les diferències i també ajudo els
altres a fer-ho.”
A més de venir al Casal, el Nidal aquest any ha començat
a gaudir d’una beca per practicar futbol, perquè l’esport fomenta
els hàbits saludables i els valors. “Jugo de davanter al Santboià
FC, m’agrada molt”.

Destaquem
Reforç i
suport escolar

Nou servei
de logopèdia

Fem esport amb
Decathlon

L’acompanyament acadèmic

45 infants de Sant Boi han

Membres de l’equip Decathlon

Renovem el
Casal de Joves
amb Iván Bravo

és una prioritat, per això hem

pogut assistir a serveis

Sant Boi han dinamitzat

Els joves del Casal han

ofert 3 hores setmanals de

de logopèdia per tal de

mensualment activitats

protagonitzat un procés

reforç i suport escolar a tots els

millorar la seva comunicació

esportives amb els infants del

participatiu per renovar el seu

infants i adolescents.

gràcies a la col·laboració

Casal Infantil.

espai amb l’acompanyament

de Caixa Proinfància.

de l’il·lustrador santboià Iván
Bravo.

7

Escola de Noves Oportunitats
“Ara penso en
gran: vull anar
a la universitat”
Verónica Penha,
participant de la UEC

“Amb la beca
podré estudiar
un cicle de
grau superior”

Fa un temps que coneixem la Verónica, que va
néixer al Brasil i que viu a a Sant Boi des dels
vuit anys. Es va vincular a l’Escola de Noves
Oportunitats de la Fundació Marianao quan tenia
15 anys i estudiava 3r d’ESO: “Vaig entrar a la Unitat
d’Escolarització Compartida perquè a l’institut ja no
aguantava més”.
Han passat dos anys des d’allò i la
Verónica aquest curs es gradua amb el títol
d’ESO i s’ha matriculat per estudiar un grau mitjà
d’Atenció a Persones en Situació de Dependència
a un institut de Barcelona. “M’he sentit molt
acompanyada: els educadors i educadores et fan
sentir en família, es preocupen per tu i sempre
tens un espai per parlar de com estàs. Ara penso
en gran: vull anar a la universitat i estudiar
psicologia”. Des de Marianao estarem al seu costat
per acompanyar-la en tot allò que es proposi.

Míriam Talebi, alumna becada
per la Fundació Sandra

La Míriam va haver de deixar l’institut quan estava
cursant 3r d’ESO, aleshores va estudiar un PFI
d’administració a l’Escola de Noves Oportunitats de
la Fundació Marianao i aquest curs ha acabat un
cicle de grau mitjà. La seva és una trajectòria d’èxit
i superació.
“He finalitzat el grau mitjà i el curs
vinent faré el grau superior de Documentació i
Administració Sanitària. Estic molt contenta!” La
Míriam s’ha matriculat al campus docent de Sant
Joan de Déu i podrà seguir amb els estudis gràcies
a la beca que li ofereix la Fundació Sandra, una
entitat que ofereix suport econòmic a joves que
volen cursar estudis postobligatoris.

“Conèixer bé
totes les possibilitats de formació
m’ha ajudat
a decidir-me:
estudiaré telecomunicacions”
Youssef, alumne del PFI de Muntatge
i Manteniment d’Equips Informàtics

El Youssef viu a Cervelló i des de l’any passat ve cada matí a l’Escola de
Noves Oportunitats de la Fundació Marianao per formar-se en l’àmbit de la
informàtica. “L’any passat vaig fer un curs d’informàtica i programació i aquest
any he fet el PFI de Muntatge i Manteniment d’Equips Informàtics.”
A més de formar-se en les assignatures bàsiques i les tècniques, des de
l’Escola de Noves Oportunitats l’hem ajudat perquè triï el seu itinerari formatiu:
“No tenia clar què estudiar i l’equip de Marianao m’ha acompanyat perquè
conegués l’oferta formativa i entengués el circuit del sistema educatiu.
Trobo que conèixer bé totes les possibilitats és molt útil per decidir què
estudiar en el futur, tots els instituts i escoles haurien de dedicar temps a
aquesta matèria.”
Ara el Youssef té clares les seves aspiracions: “el curs vinent estudiaré
un grau mitjà de telecomunicacions, seran dos anys i després vull fer el grau
superior per després estudiar enginyeria informàtica a la universitat.”
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Línies d’actuació
IOC

“Sempre havia
pensat que la
universitat no
era per mi. Ara
ho tinc clar: seré
enginyer”
Manel Rodilla, alumne amb beca
de la Fundació Nous Cims

Unitat
d’Escolarització
Compartida

Activitats d’oficina
i serveis administratius

Curs de suport al
Graduat Educació
Secundària a l’IOC

Informàtica
i programació

Aula Taller

Beques

+70 alumnes
A l’Escola de Noves Oportunitats
formem i acompanyem joves que no
tenen l’ESO perquè puguin continuar
amb els seus estudis.

+1500 hores de
tutories de suport
personal i orientació
acadèmica.

Som centre acreditat
com a Escola de
Segona Oportunitat

Vam conèixer el Manel quan tenia 17 anys, aleshores havia acabat l’ESO
sense aprovar-la i buscava una alternativa per millorar la seva situació. Des de
Marianao el vam ajudar a trobar feina, un pis i també a preparar-se la prova
d’accés a cicles de grau mitjà.
“A Marianao sempre m’han ajudat sense demanar-me res a canvi”,
ens comenta, i és que nosaltres sempre vam confiar en les seves capacitats!
Per això, quan va voler estudiar un cicle de grau mitjà de mecànica li vam oferir
una beca de la Fundació Nous Cims per poder estudiar a l’Escola Monlau, un
centre referent en l’àmbit de l’automoció.
“L’any vinent acabaré el cicle de grau superior en robòtica industrial.
M’agrada i hi tinc facilitat, aquest curs ha estat el que he tingut millors notes.
M’ha costat arribar fins aquí, abans no era el meu moment, però ara estic molt
content. Mai havia pensat que la universitat fos per mi i ara ho tinc entre
cella i cella: hi vull anar.”

Més del 65% dels
nostres alumnes
superen el curs
i continuen
formant-se.

Un equip
docent
especialitzat
i compromès
Un equip de 10 professionals
de l’educació especialitzats en
acompanyar joves amb necessitats
educatives especials o que han tingut
experiències de fracàs escolar.

18 beques
Amb les beques acompanyem nois
i noies perquè puguin formar-se i
aconseguir tot allò que es proposen en
igualtat d’oportunitats.

2 Batxillerat

4 Cicles
Formatius de
Grau Superior

1 Universitat

11 Cicles
Formatius de
Grau Mitjà

Sis mesos després de finalitzar
el curs, el 60% dels alumnes
continuen estudiant i el 15%
treballa.
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Inclusió social

Trobar
feina

441

“Sortir de casa
i connectar amb
altres persones
et canvia la vida”
Isabel i Rubén, participants
del Club Social Marianao

Salut i
adiccions

Salut
mental

assessoraments

persones
ateses

20

70

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.

44 persones
formades en
cursos d’especialització per
trobar feina.

Hem
organitzat
formacions
sobre la nova
legislació en
matèria d’incapacitacions
de persones
amb discapacitat.

Hem posat
en marxa un
espai grupal
d’ajuda mútua
i suport per a
les famílies de
persones que
es troben a la
presó.

Hem fet
tallers amb
alumnes de
3r i 4t d’ESO
sobre consum
responsable i
prevenció de
les drogodependències.

El 80% de
participants
manifesten
una millora
en la seva
socialització,
autonomia i
qualitat de
vida.

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

51

Projecte
David

28

persones
ateses

El Rubén i la Isabel participen al Club Social Marianao, un espai
d’oci per a persones amb problemes de salut mental que els
permet fer activitats, aprendre i connectar amb la comunitat.
“Em sento molt bé al Club, és la meva fita diària: cada dia em
desperto i em dic a mi mateixa: lleva’t i ves-hi”. Faig català, club de
lectura i artteràpia, però del que més gaudeixo és d’estar amb els
companys i companyes”, comenta la Isabel.
Per al Rubén, les activitats són el que més el motiven:
“Trobo que es tenen molt en compte les nostres propostes i, per
això, sento que estic molt en sintonia amb el Club: l’exposició de
pintura que hem inaugurat i l’obra de teatre que estem treballant
em fan sentir que tot té sentit.”
Per tots dos, participar al Club és una bona manera
d’ocupar el seu temps i això els ha ajudat d’una manera o altra. Tal
com apunta el Rubén, “Quan es passa un mal moment, tendim
a tancar-nos a casa. Aleshores venir al Club pot ser una bona
manera per connectar amb altres persones que poden ajudarte”, i és que com diu la Isabel: “Distreure’m i sortir de casa m’ha
canviat la vida.”

Servei
jurídic

jurídics
gratuïts

persones han
deixat hàbits
de consum

persones
ateses

112 persones han
trobat feina.
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Participació i comunitat

“És la primera
vegada que
treballo fora
de casa”

“On hi havia
un punt final,
ara hi ha un
punt i seguit”

Majda Chabab, participant
del programa d’inserció

Enric Calle, 47 anys

Fa tretze anys que la Majda viu a Sant Boi i, fins a aquest any, mai havia treballat
fora de casa. A través d’una amiga es va assabentar que començàvem un nou
curs de formació i s’hi va apuntar. Des d’aleshores no ha deixat de treballar
per trobar una feina. “Vaig fer primer el curs, després un itinerari d’orientació
laboral i aleshores va sortir l’oportunitat: ara treballo als serveis de neteja del
Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El centre em queda al costat de casa i em
puc combinar la jornada laboral amb la cura dels meus tres fills, estic molt
contenta.”
A la Majda la feina li ha canviat la vida: “Tenia moltes ganes de treballar,
la feina fa que t’hagis d’organitzar bé i m’ha ajudat a esbargir-me”.

L’Enric és de Gavà i va conèixer la Fundació Marianao a través del CASD. “Feia molt de temps que anava al
CASD per un problema d’addicció i quan em van donar l’alta em van oferir la possiblitat de continuar a la
Fundació Marianao. L’experiència ha estat molt bona. Quan hi vaig arribar feia molt de temps que em
trobava en una situació d’abstinència i això m’havia fet trencar molts vincles: no tenia vida social i no
tenia expectatives de futur. La meva vida es limitava a passejar, a prendre la medicació i a no recaure.”
“A Marianao vaig trobar un grup de companys amb qui socialitzar i vaig aprendre que hi ha
altres maneres de veure la vida. Se’m va obrir tot un món! Vaig començar a sortir i a fer cursos per
aprendre coses noves. Casualment abans del confinament, vaig començar a endinsar-me en el món de
la informàtica i això em va permetre no només a seguir en contacte amb els companys i companyes,
sinó que em va donar accés a tot un món. Allò per a mi va ser un avenç gegant! Se m’obria un nou ventall
d’oportunitats i vaig a apuntar-me a tots els cursos d’informàtica.”
“D’aquesta manera vaig començar a omplir el meu temps i és que, quan dones un pas, després
en dones un altre, i així és com et poses en moviment. Estic feliç i amb ganes de fer coses. Venir a la
Fundació Marianao ha suposat, on hi havia un punt final, posar un punt i seguit.”
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Oci i
participació
juvenil
Oferim espais i eines als joves
perquè impulsin iniciatives
que transformin la realitat de
la ciutat.

380

participants
a les activitats
d’oci juvenil

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

118

dones
participen al
Col·lectiu Suma

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.

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

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

“Marianao
és una gran
oportunitat
per a la gent
jove”
Ainhoa Contreras,
participant i voluntària de VPK

A l’Ainhoa i les seves amigues el programa d’oci nocturn alternatiu Vente Pa’Ká les va
captivar: “Érem quatre amigues de classe i no fallàvem a cap taller de cuina. Sortir a la
nit quan tens quinze anys és divertit i, si a més fas una activitat que t’agrada, molt
millor.” D’aquesta manera van començar a participar i implicar-se cada vegada més:
“Quan arribava Carnestoltes ens disfressàvem pel concurs, també vam fer un túnel del
terror per la Castanyada... Ara som voluntàries i participants.”
A més, des de fa unes setmanes l’Ainoha està fent les seves pràctiques del Curs de
Monitora al programa Esfera Jove de Marianao, mentre estudia un cicle formatiu de Grau
Superior en Animació Sociocultural i Turística. “Tinc clar que vull dedicar-me a l’àmbit
social, m’agrada el contacte amb les persones.” Per això, per l’Ainoha la Fundació
Marianao ha significat tant: “Marianao és una gran oportunitat per a la gent jove. A
més de les activitats d’oci, que són accessibles per tothom, et dona l’oportunitat de
formar-te.”

Destaquem:
Apropem les
noves tecnologies
al barri

Horts
comunitaris
ecològics

+140 persones s’han format en
l’ús de l’ordinador, tauletes i
telèfons intel·ligents per estar
més connectades i reduir la
bretxa digital.

Els Horts Comunitaris de
Can Pinyol compten amb 33
parcel·les de 40m2 cadascuna
que es conreen sota criteris
ecològics i es gestionen
comunitàriament a través de
comissions.

Cases
Comunitàries

Vente
Pa’ká

Les Cases Comunitàries del
carrer Miquel ja disposen de
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 i amb la
implicació de veïns i veïnes.

Més de 300 joves han
participat a les activitats d’oci
alternatiu de Vente Pa’Ká.
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Consultoria

Agraïments
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.
Gràcies
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!

Col·laboren

Posem el nostre
coneixement i
experiència al servei
d’administracions
i entitats socials
El 2021 hem
acompanyat
més de 15
projectes a
30 territoris
de Catalunya
i Andorra.

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.

Vols comptar amb nosaltres?
Som especialistes en acció comunitària,
participació juvenil i gestió d’entitats. Si tens un
repte, escriu-nos a consultoria@marianao.org i
començarem a caminar al teu costat.

Suport estratègic a entitats socials:
_ Ajudem a redefinir l’estratègia gerencial.
_ Dissenyem de forma participativa plans estratègics, educatius o d’identitat,
entre d’altres.

Àltima | Ciments Molins | Catalana Occident | Cofidis | Consum Cooperativa | Decathlon | Elecnor |
Fundació Adolfo Montañà Riera | Fundació Agbar | Fundació Antoni Serra Santamans | Fundació Cottet
Mor | Fundació Creatia | Fundació Família i Benestar Social | Fundació Fèlix Llobet Nicolau | Fundació Josep
Botet | Fundació Nous Cims | Fundació Ordesa | Fundació Probitas | Fundació Roviralta | Fundació Sandra |
Fundación Renta Corporación | Gasol Foundation | Germanes Hospitalàries Benito Menni C.A.S.M. |
Parc Sanitari Sant Joan de Déu | Tram

Treballem amb
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 | 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

Els nostres serveis:
Acció comunitària:
_ Realitzem diagnosis socials de territoris.
_ Construim de forma participativa estratègia i avaluació de polítiques,
processos, plans i programes de dimensió comunitària.
_ Formem a professionals vinculats a plans i processos comunitaris.
Participació social:
_ Capacitem a professionals per a l’impuls d’activitats i processos participatius.
_ Ajudem a definir polítiques, plans i programes de participació social,
especialment en l’àmbit juvenil.
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Vols col·laborar?
FES UNA DONACIÓ
Número de compte
Bizum 		

2100 3324 54 2200125818
codi 33460

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

Som a prop.

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

