
 

 

  
  

 

SÍNTESI DE LA MONOGRAFIA 
AVANÇ DE DIAGNÒSTIC 
 

Aquest document presenta una síntesi de les principals aportacions 

realitzades pels tres protagonistes relatives als àmbits de la salut, l'educació i 

social. L'informe monogràfic del qual parteix aquest avanç de diagnòstic permetrà 

elaborar una Programació Comunitària que aporti solucions i propostes als reptes 

plantejats. 

 

La síntesi s'ha formulat partint dels criteris següents: 

 

 Es fonamenta sobre la base de les necessitats més expressades pels 

participants al Diagnòstic Compartit. 

 Es proposen reptes amb un elevat impacte en el benestar de la 

ciutadania i la cohesió del barri, objectius principals del procés comunitari 

MarianaoTéCor. 

 Es poden abordar amb el treball conjunt dels tres protagonistes de la 

comunitat: la ciutadania, els recursos tècnics i l'Administració local. 

El document s'articula entorn a tres elements clau: 

 

 Allò que s'OBSERVA (necessitats identificades) 

 Allò que es PROPOSA (possibles reptes) 

 Allò amb que ja COMPTEM (recursos). 

 

 

 

 

 

1. ÀMBIT DE LA SALUT 

 

S'OBSERVA 

 

Amb relació als recursos de salut: 

- Existeix la necessitat de sistematitzar un espai de relació específic dels 

recursos de salut. 

- L'àmbit sanitari i educatiu estan poc connectats. 

- Han minvat els recursos destinats a la dependència. 

- Existeix un elevat nombre de recursos residencials i terapèutics per a 

persones amb problemàtiques de salut mental. 

- Hi ha pocs recursos orientats al lleure i la participació comunitària per a 

persones amb problemàtica de salut mental. 

Amb relació a la infància i les famílies: 

- La demanda del banc dels aliments ha crescut considerablement. 

- El context de crisi ha provocat el deteriorament dels hàbits alimentaris en 

el si de les famílies en situació més precària. 

- S'han precaritzat les condicions de salut a causa del difícil context 

socioeconòmic (aïllament i soledat de les persones grans, estrés 

emocional a les famílies amb baixos recursos) 

- Una de les franges en que s'abandona l'exercici físic és en el pas de la 

pràctica esportiva escolar a la comunitària. 

Amb relació a altres col·lectius: 

- Al territori hi conviu un elevat nombre de persones amb problemàtiques 

de salut mental a causa de la presència dels dos Centres de Salut 

Mental a la ciutat 



 

 

  
  

- L'aïllament social disminueix la capacitat mental, redueix l'activitat 

relacional especialment en les persones grans i els col·lectius 

vulnerables. 

 

ES PROPOSA (REPTES) 

 

1. Relacionar els diversos agents de salut que treballen al territori de 

Marianao per abordar els reptes des d'una perspectiva de comunitària. 

2. Promocionar iniciatives de caràcter comunitari per a la prevenció i la 

promoció de la salut de la infància i les famílies. 

3. Promoure la participació social normalitzada al territori de les persones 

amb discapacitat o problemes de salut. 

4. Promoure accions de suport social i psicològic a les persones amb 

situacions de vulnerabilitat familiar. 

 

COMPTEM AMB (RECURSOS) 

 

Recursos de salut: 

 

- Centre d’Atenció Primària Montclar. 

- Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil 'Orienta'. 

- Parc Sanitari Sant Joan de Déu. 

- Complex Assistencial en Salut Mental Benito Menni. 

- Centre de Desenvolupament Infantil i Detecció Precoç.(CDIAP). 

- CAS (Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències) de 

Benito Menni. 

 

 

 

Espais, projectes i xarxes existents. 

- Programa Thao-Salut   

- Clúster de Salut Mental Sant Boi 

 

Centres de caràcter sociosanitari: 

- Llar Sant Josep. 

- Llar d'avis Blanca. 

- Residència Benviure. 

- Centre de Dia Martín Ariza. 

 

Entitats que impulsen projectes en l'àmbit de la salut: 

- Programa de Salut Comunitària de la Fundació Marianao 

- Club Social (Fundació Marianao) 

- Projecte Ariadne (Fundació Marianao) 

- Espai familiar 'El Caliu' 

- Espai Familiar 'La Mercè' 

- Projecte d'oci alternatiu 'Vente pa'ka' 

- Plataforma TDAH  

- Associació Viure l'Ictus 

- Associació Tots Som Santboians 

- Fundació Equilibri 

- Fundació Apado 

- Fundació Cassià Just 

- Projecte David (Fundació Marianao) 

- SOAF,Servei d'Acompanyament i Orientació a les Famílies. (F.Marianao) 

- Ocioteka - Fundació Cassià Just. 

 



 

 

  
  

 

 

2. ÀMBIT D'EDUCACIÓ 

 

S'OBSERVA 

 

Amb relació als recursos d'educació 

- Reducció de recursos en educació (humans i econòmics). 

- Existeixen pocs espais d'estudi destinats al públic adolescent i jove. 

- Els serveis de suport i acompanyament educatiu i  en horari no lectiu estan 

desbordats per la demanda. 

- Existeixen projectes referents d'estímul del lideratge social amb adolescents i 

joves. 

- Manquen recursos per a l'atenció a la diversitat en els instituts. 

- No existeixen biblioteques al barri. 

Amb relació als infants: 

- Es detecta un important nombre d'infants que no disposa de l'entorn ni 

l'acompanyament  adequat per a fer els deures fora de l'horari escolar. 

- Manquen espais d'educació en participació en el col·lectiu d'infants. 

- Les famílies en situació de risc d'exclusió tenen dificultats per a donar suport al 

procés educatiu dels seus fills i les seves filles. 

- Recentment s'ha creat el Consell d'Infants de Ciutat. 

 

Amb relació als adolescents i joves.: 

- L'índex de fracàs escolar entre els adolescents ha minvat però segueix sent 

elevat. 

- L'oferta de formació no reglada per a majors de 16 anys sense el graduat  en 

educació secundària obligatòria és escassa i inestable. 

- Existeixen dèficits en l'àmbit de l'orientació acadèmica i professional per a joves 

majors de 16 anys. 

Amb relació a les famílies: 

- Es demana major implicació de les famílies en el procés educatiu dels fills i 

filles tant a l'àmbit formal com no formal.  

- Manca de suport a les famílies dels joves que es despengen del sistema 

educatiu o es troben en situació d'inactivitat.  

 
 
 
 

ES PROPOSA (REPTES) 

 

1. Promoure la relació entre l'escola, la família i l'entorn per a millorar el 

procés educatiu dels infants i adolescents. 

2. Estimular l'èxit escolar a les etapes d'educació primària i secundària. 

3. Dissenyar itineraris formatius capaços d'oferir noves oportunitats als 

joves sense el graduat  en educació secundària obligatòria . 

4. Dimensionar les escoles i instituts com a promotors de ciutadania 

activa, fomentant la participació i l'esperit crític dels alumnes envers el 

centre i l'entorn. 

 

 

 

 



 

 

  
  

 

 

 

 

COMPTEM AMB (RECURSOS) 

 

Recursos de suport escolar: 

 

- Projecte de suport escolar a la primària (Semilla de Trigo) 

- Projecte Èxit (F.Marianao) 

- Projecte Mediateca (F.Marianao) 

- Aula d'estudi 12-18 anys (Centre Obert Don Bosco) 

- Centres privats de suport a l'estudi 

- Acadèmies privades d'idiomes 

Espais lliures d'estudi: 

- Centre cívic L'Olivera. 

Projectes socioeducatius: 

- Espai Nadó 'La Mercè' (municipal) 

- Espai familiar 'La Mercè (municipal) 

- Espai familiar 'El Caliu' (F.Marianao) 

- PIES, programa de participació social als instituts de secundària (Pla de 

Barri/F.Marianao) 

- Centre Obert Don Bosco (Escola Salesiana) 

Centre Obert Fundació Marianao. 

- Projecte ESFERA Jove, promoció de la participació social (F.Marianao) 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos i centres educatius: 

- Programa de formació Inicial Auxiliar en vendes, oficines i atenció al públic,' 

(Casal de Barri L'Olivera) 

- Programa de formació inicial Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles 

lleugers'. (Casal de Barri L'Olivera) 

- Programa de formació inicial Auxiliar en muntatge i manteniment d'equips 

informàtics. (Fundació Marianao) 

- Unitat d'escolarització compartida UEC (F.Marianao) 

- Centre d'educació especialitzada (Institució Balmes) 

- Unitat Médicoeducativa(Institució Balmes) 

- Projecte GR d'orientació formativa +16 (Fundació Marianao) 

- Projecte d'acompanyament a les proves d'accés (Fundació Marianao) 

- Projectes d'universitats (Campus UNED 365) 

- Escola per a persones adultes 

- Associacions de Mares i Pares d'Alumnes dels centres educatius 

- Centre de Normalització Lingüística 

- Projecte Apropa't a la informàtica (ACTIC) 

- Servei d'informació de formació permanent 

- Projecte de diversificació curricular. (Ajuntament de Sant Boi) 

- Centres d'educació infantil i primària. 

- Centres d'educació secundària 

- Escoles bressol. 

 

 

 

 

http://www.santboi.cat/PaginesW.nsf/Web/Planes/9591BAC5D771E80AC12574670063229E?OpenDocument&Clau=campus&Idioma=ca&Seu=N
http://www.santboi.cat/PaginesW.nsf/Web/Planes/38062AC1AA059579C125791B002E9F99?OpenDocument&Clau=eallc&Idioma=ca&Seu=N
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnleramprunya/
http://www.santboi.cat/PaginesW.nsf/Web%5CPlanes/1089A219AACD7AF8C125763C00409760?OpenDocument&Clau=educaciotics&Idioma=ca&Seu=N
http://www.santboi.cat/PaginesW.nsf/Web%5CPlanes/FBD7F6D6FE527804C12574260039B7CF?OpenDocument&Clau=Educaci%F3permanent&Idioma=ca&Seu=N


 

 

  
  

 

 

 

3 ÀMBIT SOCIAL I COMUNITARI 

 

Amb relació a les famílies i els infants 

 Increment del nombre de famílies amb menors amb dificultats que necessiten 

ajuda dels serveis socials i es troben en situació vulnerable 

 Increment del nombre de llars amb escassos ingressos a causa de les 

situacions d'atur. 

 Les noves situacions de pobresa reclamen respostes integrals. 

 Manquen espais d'oci entre setmana i el cap de setmana per a infants i 

famílies. 

 Existeixen taxes d'atur elevades entre el públic adult. 

 

Amb relació als joves 

 Manquen espais d'oci juvenil més enllà de les nits del cap de setmana. 

 Existeix un nombre elevat de joves als espais públics del barri sense possibilitat 

d'estudiar ni treballar. 

 No hi ha un agent de carrer amb capacitat de mediació amb el públic juvenil. 

 Existeixen experiències referents en l'àmbit de la participació i l'oci amb joves. 

 Existeixen taxes d'atur elevades entre el públic juvenil. 

 

Amb relació  a la ciutadania i les relacions ciutadanes: 

 Hi ha poca cultura de participació entre la ciutadania. 

 El territori és ric en teixit associatiu. 

 Hi ha escassos conflictes de convivència provocats per la diversitat cultural 

existent en el territori. 

 

 

 

 La falta d'ocupació ha provocat que incrementin les situacions de pobresa al 

territori. 

 A la ciutat s'han produït 400 desnonaments al llarg de l'any 2014. 

 

 

 

 

ES PROPOSA (REPTES) 

 

- Trencar les dinàmiques d'inactivitat juvenil generant espais de 

referència i vincle amb la comunitat. 

- Generar iniciatives al barri d'accés lliure a l'oci destinades a la 

infància, la joventut i les famílies. 

- Estimular la participació activa de la ciutadania a la vida comunitària 

del barri. 

- Promoure la relació dels diversos recursos socials i assistencials de 

l'entorn per oferir respostes innovadores a les famílies en situació de 

risc d'exclusió social. 

 

 

 

 

 



 

 

  
  

COMPTEM AMB (RECURSOS) 

 

Plans i plataformes ciutadanes: 

- Pla local d’inclusió i cohesió social municipal 

- Pla de desenvolupament comunitari de Marianao 

- Consell de Barri de Marianao 

- Plataforma afectats per la hipoteca 

- Plataforma d'aturats 

Centres cívics: 

- Casal del Barri L'Olivera 

- Casal de Barri Marianao 

- Fundació Marianao 

 

Recursos socials i/o de promoció de les persones: 

- Col·lectiu SUMA. 

- Projecte ÒMNIA (Fundació Marianao) 

- Projecte ESFERA Jove, promoció de la participació social (F.Marianao) 

- PIES, programa de participació social als instituts de secundaria (Pla de 

Barri/F.Marianao) 

- Servei de mediació comunitària. (Casal de barri L'Olivera) 

- Projecte David (Fundació Marianao) 

- UBASP, Unitat Bàsica d'Assistència Social i Primària. 

- Esglésies que impulsen projectes socials. 

- Associació Aramis 

- Servei d'acompanyament i orientació a les famílies. (F.Marianao) 

- Servei jurídic comunitari.(F.Marianao) 

- Associació DID 

- Col·lectiu Espavila. 

- Frikigames. 

- Associació juvenil Malabandboi. 

- Col·lectiu l'Alternativa. 

- Associació de Dones de Sant Boi. 

- Col·lectiu Activa't. 

- Col·lectiu CjV 

- Cases culturals. 

- Banc del temps. 

Recursos de lleure, cultura i esport 

- Ludoteca Infantil l’Olivera 

- Juguem amb els nostres fills i filles (Semilla de Trigo) 

- Esplai Arrels (cap de setmana) 

- Projecte d'oci nocturn juvenil 'VPK'. 

- Casals municipals d'estiu. 

- Casal Infantil de Marianao (Centre Obert infants F.Marianao) 

- Casal de Joves de Marianao (Centre Obert adolescents F.Marianao) 

- Associació espai Lúdic. 

- Casal Cultural Cubà 

- Poliesportius municipals i privats. 

- Futbol club Marianao i Poblet. 

- Futbol Club Santboià 

 

 

 


