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des de 1985 la fundació marianao promou projectes socioeducatius
al servei de la infància, la joventut i la ciutadania en general,
amb especial incidència en els col·lectius que pateixen marginació

25 anys de fundació marianao
L’acte central
de commemoració del
25è aniversari
de la
Fundació
Marianao
va tenir lloc
el 2 d’octubre
de 2010

L

a Fundació Marianao ha celebrat durant 2010 el
vint-i-cinquè aniversari. L’entitat va néixer l’any
1985, durant la transició, en el si de l’Associació de
Veïns El Poblet (Marianao), fruit del compromís del moviment veïnal en lluita per les llibertats i de la necessitat de
trobar alternatives a la manca d’equipaments i recursos
socials per a infants i joves del barri.
Primer com a Casal Infantil i Juvenil de Marianao i des
de 1998 com a Fundació Marianao, l’edifici del número
30 del carrer de Girona ha esdevingut la seu de multitud
de projectes socials, educatius i culturals: l’esplai, la biblioteca, tallers, el centre obert, els casals per a infants
i per a la gent jove, l’emissora de ràdio, la revista Bretxa,
el servei d’orientació jurídica, el viver d’associacions, la
programació d’oci nocturn...

10.000 persones usuàries
En l’actualitat a la Fundació Marianao treballen 68 professionals contractats i 155 voluntaris i voluntàries que
presten servei a unes 10.000 persones de Sant Boi i la
comarca del Baix Llobregat. S’hi atén tot el conjunt de
la ciutadania amb una incidència significativa en els
col·lectius que es troben en situació de major indefensió
i vulnerabilitat social.
Servei a la comunitat
La Fundació Marianao ha rebut 23 reconeixements públics
que valoren la tasca social i educativa realitzada durant
els seus vint-i-cinc anys
d’història. En destaquen
els premis al voluntariat
atorgats, entre altres institucions, pel Ministeri de
Treball i d’Afers Socials, la Generalitat, l’Institut Català del
Voluntariat, la Federació Catalana de Voluntariat Social i
l’Institut dels Drets Humans de Catalunya.
D’altra banda, el president de la Fundació Marianao, Xavier
Pedrós, va rebre el Premi d’Honor Ciutat de Sant Boi de
l’any 2007 que atorga l’Ajuntament.
www.marianao.net

reconeixements
institucionals

projectes en marxa
infància i joventut

►Casals infantil i de joves
►Espai NAO amb activitats per al dissabte a la tarda
►Programa Proinfància de la Fundació “La Caixa”
►Projecte VPK’a d’oci nocturn alternatiu
►Formació juvenil
►Viver d’associacions juvenils
►Xarxa comunitària de llars juvenils

L’alcalde de
Sant Boi,
Jaume Bosch,
va lliurar els
premis de
la Fundació
Ordesa

suport a l’escolaritat

►Programa Accés per millorar els resultats escolars
►Projecte Èxit i Mediateca de suport a l’estudi
►Centre de dia de justícia juvenil
►Programa de beques solidàries

fundació Ordesa torna a donar suport
econòmic a projectes solidaris
L’empresa d’alimentació infantil Ordesa, que té els laboratoris en el polígon industrial de Sant Boi, mitjançant la fundació que porta el mateix
nom, destinarà 260.000 euros al desenvolupament de projectes mèdics
i sanitaris, principalment al continent africà. La distribució de l’aportació
econòmica es decideix en un concurs, els premis del qual es van lliurar el
2 de desembre a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.
www.ordesa.es

formació i ocupació

►Aula taller de medi ambient
►Projecte Biciboi de reparació de bicicletes
►Projecte Ticboi de recuperació d’equips informàtics
►Accions formatives per a joves menors de 25 anys

inserció sociolaboral

►Programa Incorpora de Fundació “La Caixa”
►Projecte Balcons de colors per a la recerca de feina
►Projecte Acull d’orientació jurídica sobre estrangeria

Homenatge a
Joan Solà dins
la programació
de la Festa
de les Lletres
Catalanes

PROMOCIÓ DE LA SALUT

►Servei d’atenció a les famílies
►Programa de promoció de la salut comunitària
►Projecte Pont per a persones amb malaltia mental

defensa dels drets socials

►Projecte David per a famílies en situació d’exclusió
►Servei jurídic comunitari per a informació i orientació
►Servei destinat a persones nouvingudes

participació comunitària

►Col·lectiu Suma de promoció de les persones adultes
►Projecte L’Enllaç de promoció del voluntariat
►Grup ecologista Benviure
►Grup d’acció solidària contra l’atur
►Col·lectiu Utopia Joan N. García-Nieto

NIT DE SANTA LLÚCIA D’ÒMNIUM CULTURAL
Òmnium Cultural celebra la Festa de les Lletres Catalanes amb el lliurament dels premis més representatius de la literatura catalana. La
darrera edició de la Nit de Santa Llúcia, que cada any canvia d’escenari,
es va celebrar el 17 de desembre a Viladecans. Altres municipis del Baix
Llobregat van acollir activitats complementàries. A Sant Boi, el 10 de
desembre es va retre homenatge al desaparegut lingüista Joan Solà.
nitdesantallucia.omnium.cat

