
Descripció

La Fundació Marianao és una entitat social que des de l’any 1985 desenvolupa 
projectes socials i educatius al servei de tota la comunitat, treballant de manera 
preferent amb aquelles persones que pateixen situacions de vulnerabilitat social a 
partir d’un model d’intervenció comunitària, d’atenció integral i apoderament. El 
seu àmbit d’intervenció preferent és la realitat local de Sant Boi de Llobregat i la 
comarca del Baix Llobregat.

Inici i motivacions

La Fundació Marianao va néixer fa 34 anys (des de 1985) i esdevé  fruit del compro-
mís del moviment veïnal en el context de la lluita per les llibertats al nostre país, 
en plena transició del franquisme a la democràcia.

En uns moments difícils, en els quals tot estava per fer als barris, l’Associació de 
Veïns El Poblet del barri Marianao de Sant Boi i la seva Vocalia de Joves van de-
cidir ocupar l’any 1985 un edifici d’habitatges que estava abandonat, en situació 
il·legal a nivell urbanístic i que era un focus de marginalitat i de brutícia. L’any 1987 
aquest moviment juvenil es va constituir com a Casal Infantil i Juvenil de Maria-
nao i posteriorment, l’any 1998, es va crear la Fundació Marianao.

Han estat moltes les iniciatives que s’han promogut des de la Fundació Marianao 
per convocar, acompanyar i organitzar la comunitat en els diversos àmbits de tre-
ball i en els diferents sectors socials.
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Missió, visió i valors

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 a infants,  
joves i grans, acompanyant-los a partir de processos d’apoderament i d’inclusió a 
la comunitat. 

Tot això ho fan perquè somien amb una societat compromesa amb la justícia social 
i amb la igualtat d’oportunitats. És una entitat comunitària, apassionada i lluita-
dora.

Trets característics del model de Marianao

La Fundació Marianao esdevé un bon exemple d’entitat social compromesa amb el 
territori i amb el benestar dels seus veïns i veïnes. Des d’aquesta perspectiva, les 
accions i programes de la Fundació Marianao s’articulen des de la necessitat de 
construir respostes i alternatives per al desenvolupament local del territori a través 
de la implicació i la mobilització ciutadana. 

Des d’aquesta mirada, la Fundació Marianao incorpora la gestió de la responsabili-
tat social en el seu model de gestió amb un doble enfocament, intern i extern.

A nivell extern, aposta per un enfocament connectat amb el territori, des del com-
promís amb el barri, impulsant la construcció de capital social al seu entorn més 
proper, amb una alta incidència pública i política a la ciutat.

A nivell intern, l’entitat aposta per la sostenibilitat i la millora continua en la gestió, 
articulant les eines i responsabilitats necessàries per vetllar pel seu compliment.

A partir d’aquesta declaració, la Fundació Marianao es proposa els següents prin-
cipis que inspiren les seves actuacions en el seu conjunt:

•  Una contribució responsable a les polítiques públiques: La Fundació Mari-
anao aporta, des de la societat civil i de manera complementària a les polí-
tiques de benestar de la ciutat de Sant Boi, els següents actius i propòsits: 
esdevé una experiència de treball comunitari que ofereix una àmplia tera-
nyina de serveis d’atenció a les persones; l’arrelament al territori i l’aposta 
clara pel treball de proximitat i per la presència educativa, la coordinació en 
xarxa amb els recursos i els professionals del territori, evitant duplicitats i 
generant sinèrgies de cooperació que multipliquen l’eficàcia i l’eficiència de 
la intervenció.

•  Ciutadania i participació comunitària: l’enfocament de drets a les polítiques: 
Des d’aquest plantejament i en el marc del compromís amb la comunitat, la 
Fundació Marianao assumeix la participació de la ciutadania com a recurs clau 
per a la inclusió social.

Adoptar i estimular la participació responsable esdevé la base per a la creació d’una 
ciutadania activa i socialment compromesa al seu territori. A Marianao es creen i 
estimulen espais propicis on la ciutadania pugui expressar les seves opinions, ne-
cessitats i interessos, se senti escoltada i siguin ateses les seves propostes. 

El desenvolupament del capital social de les persones i de la comunitat de Sant 
Boi es converteix en element imprescindible per a la vertebració i la cohesió social 
lligada al desenvolupament dels drets de ciutadania i de les noves polítiques de 
benestar. 
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S’aposta per un model i un posicionament basat en la defensa de drets i la implica-
ció comunitària com a palanca per construir un territori fèrtil, amb capital social i 
amb fortalesa per entomar els reptes i dificultats que es presenten a la comunitat. 

•  Una mirada que té cura de la diversitat: A Marianao totes les accions desenvo-
lupades amb infants i joves  s’orienten a potenciar el seu creixement personal 
de forma que puguin desenvolupar lliurement la seva identitat personal. En les 
accions desenvolupades es promou la maduració personal a través de la cons-
trucció d’una identitat inclusiva, igualitària i basada en el respecte a la diversi-
tat posant especial èmfasis en la superació dels estereotips i la lluita contra la 
desigualtat.

La gran diversitat de projectes i públics en què intervenen obliguen a enfocar i dis-
posar les condicions per garantir el principi d’igualtat d’oportunitats en qualsevol 
circumstància. És per això que l’entitat ha constituït una comissió d’igualtat que 
vetlla per integrar aquesta perspectiva en el conjunt de les polítiques de la Funda-
ció. 

•  Rigor metodològic, qualitat i eficiència en les actuacions: La Fundació Maria-
nao vol explicitar el seu compromís en la gestió transparent, eficient i adequada 
dels fons i dels recursos de què disposa. Desenvolupar els projectes des del ri-
gor integrant diverses disciplines, també permet cultivar i assegurar la qualitat 
metodològica. Avui dia cal optimitzar i assumir el ferm compromís en la rendi-
ció de comptes, com una via que permet també millorar la capacitat de relació 
amb els grups d’interès. Aquest esdevé també un dels reptes interns i principis 
que inspiren el Pla estratègic #Marianao2020.

Objectius principals de la Fundació Marianao

Actualment, la comunitat educativa de la Fundació Marianao està formada per 70 
professionals contractats, 130 persones voluntàries i més de 4.800 persones partici-
pants de Sant Boi i comarca del Baix Llobregat. S’atén a tot el conjunt de la comu-
nitat (infants, joves i adults) amb una incidència significativa en els col·lectius que 
es troben en situació de major indefensió i vulnerabilitat social.

La Fundació Marianao desenvolupa més de 35 projectes que promouen el desen-
volupament comunitari a Sant Boi i la comarca, amb un caràcter innovador i en 
àmbits tan diversos com la formació ocupacional i la inserció sociolaboral,  la dina-
mització del lleure educatiu infantil i juvenil; la defensa dels drets humans; l’aten-
ció a col·lectius en situació de vulnerabilitat social (infants i joves en risc, persones 
nouvingudes, persones empresonades i les seves famílies, persones amb malaltia 
mental, etc.) o la promoció sociocultural de persones adultes.
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Objectius principals pels propers tres anys

1.  Millorar les condicions de vida i benestar de la ciutadania del barri, especial-
ment d’aquelles persones i col·lectius en risc d’exclusió social.

2.  Millorar les condicions d’igualtat d’oportunitats i de promoció social dels jo-
ves del barri, a través d’experiències de formació i millora de les condicions 
d’inserció laboral per reduir les altes taxes de desocupació i atur.

3.  Fomentar alternatives de lluita contra l’atur, tot donant suport a l’autoocupa-
ció juvenil i a iniciatives que afavoreixin la inserció sociolaboral dels joves. 

4.  Desenvolupar experiències de treball social i comunitari que ajudin i estimu-
lin processos d’empoderament de la comunitat a partir de processos de for-
mació, capacitació i lideratge dels joves a la ciutat.

5.  Desenvolupar experiències de transferència de model i de bones pràctiques a 
d’altres realitats i barris de Catalunya a partir de l’experiència desenvolupada.

Actuacions de l’entitat

Memòria anual d’activitats: http://www.marianao.net/ca/memòries_1625

Perfil de les persones destinatàries/beneficiàries dels projectes de l’entitat

a)  Els infants i joves, principalment del barri de Marianao i de la ciutat de Sant Boi, 
tot incidint de manera especialitzada en els sectors que pateixen marginació.

b)  Les persones i els col·lectius que pateixen algun tipus o situació d’exclusió 
social.

c)  Els pares i les mares dels infants i joves que participen a les activitats orga-
nitzades des de la Fundació, així com les persones adultes que vulguin parti-
cipar en les activitats de dinamització sociocultural.

d)  Els col·lectius, grups, entitats, primordialment del Baix Llobregat i Sant Boi, 
que desenvolupin projectes d’atenció als infants i els joves de la ciutat.

Organitzacions promotores/implicades

La Fundació Marianao planteja un posicionament de referència i d’innovació en 
el treball social i educatiu amb infants i joves. La Fundació Marianao sorgeix de 
la iniciativa veïnal i comunitària, anticipant-se a la intervenció pública, atenent 
necessitats socials emergents o no cobertes en el públic adolescent i juvenil.

En destaquen projectes i iniciatives ben significatives i que aposten pel treball in-
tegral amb joventut, des de la dimensió educativa, relacional, professionalitzadora; 
des de la promoció social, la participació i la inclusió comunitària. La Fundació 
Marianao, des de la seva actuació, aporta, a més dels valors que ja hem destacat, el 
desenvolupament del capital social de les persones i de la comunitat de Sant Boi, 
element imprescindible per a la vertebració i la cohesió social lligada al desenvolu-
pament dels drets de ciutadania i de les noves polítiques de benestar.

La presència a xarxes i entitats de 2n nivell: el bagatge acumulat, el patrimoni 
històric, ha contribuït a la constitució de plataformes que treballen directament 
al territori més pròxim i també al país. A tall d’exemple, la Fundació Marianao 
ha estat i continua present en la creació i l’enfortiment de plataformes d’entitats 
catalanes com FEDAIA, ECAS, Xarxa d’entitats del Programa Incorpora, la Xarxa 
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Caixa Pro-Infància (lluita contra la pobresa infantil) o Xarxa d’Entitats del Progra-
ma PEI-JOVE (lluita per millorar les condicions d’èxit escolar), totes elles, xarxes i 
plataformes sectorials constituïdes a Catalunya.

La seva mirada i l’enfocament del seu treball determina un posicionament clara-
ment orientat a la construcció de xarxes i aliances amb tots aquells agents i ins-
titucions compromeses amb el benestar i la cohesió al territori, fet singular que 
determina un espai de relació basat en la cooperació, la complementarietat i la 
corresponsabilitat en la millora i enfortiment del territori.

Des d’aquesta perspectiva, les relacions i aliances de la Fundació Marianao són 
especialment significatives en el terreny de les institucions privades i empreses 
socialment responsables del territori com Ciments Molins, Empresa Ordesa, Fun-
dació Gasol o Empresa Uriach, per citar-ne alguns exemples.

Els reptes que estan atenent al territori cada cop reclamen una major dosi de gene-
rositat i corresponsabilitat entre institucions, actors i organitzacions. El nou  para-
digma de la concertació i dels entorns cooperatius es fan cada cop més necessaris. 
A Marianao en trobem molts exemples que ens permeten il·lustrar aquesta mane-
ra d’entendre el treball a la comunitat.

El Programa Marianao Té Cor

El Programa ICI-MarianaoTéCor (http://marianaotecor.cat/) és una iniciativa que 
neix amb la voluntat d’incidir en el barri de Marianao amb l’objectiu de millorar 
les condicions familiars, educatives, ocupacionals, relacionals i socials, incorporant 
en la seva metodologia la participació de tots els agents implicats amb la finalitat 
d’aconseguir respostes complexes i diferents davant els reptes socials i les desi-
gualtats que es presenten al territori.

Tot plegat, partint d’allò que ja existeix, generant coneixement compartit de la rea-
litat, estimulant noves relacions i respostes a les necessitats i els reptes de la comu-
nitat, reforçant i promovent el seu lideratge en tot el procés comunitari.

Objectius del projecte

El seu objectiu fonamental se centra en la promoció de la persona, mobilitzant els 
seus recursos tècnics i institucionals, a través de la participació activa i democrà-
tica de la població en l’estudi, programació i  execució dels diferents programes 
comunitaris.

•  Impulsar processos que afavoreixin el desenvolupament local i millorin les 
condicions de vida de tota la població.
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•  Generar un model d’intervenció social que estimuli la corresponsabilitat i el 
compromís social de la comunitat en la generació d’actuacions de millora en 
el territori.

•  Prevenir i revertir situacions de conflictivitat social en pro de la convivència 
ciutadana intercultural.

•  Promoure la creació de nous projectes socials, econòmics i culturals que com-
plementin les polítiques públiques ja existents, generadors de benestar i co-
hesió social, que donin resposta a les necessitats de les persones, especialment 
les que estan afectades per la crisi.

Amb la finalitat de: 

•  Aconseguir la implicació dels agents del territori santboià en la creació conjun-
ta d’estratègies d’intervenció comunitària.

•  Estimular l’actitud proactiva dels grups d’acció comunitària en la generació i la 
implementació de noves línies d’actuació.

•  Garantir la permanència del coneixement, sistematitzant i implementant acci-
ons de transferència de model.
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