
        

 

       

CASAL DE JOVES DE MARIANAO, FUNDACIÓ MARIANAO   Social 
Oci i temps lliure 

 

DEFINICIÓ El Casal de joves és un projecte de lleure educatiu que pretén esdevenir un espai de referència per als adolescents del barri mitjançant el qual es 
promocioni la persona, s’enforteixin els vincles relacionals positius, s’eduqui en valors i es potencií el sentiment de pertinença a la comunitat, tot 
incentivant processos que estimulin l’autoorganització de l’espai i les activitats. CjM té l’homologació de centre obert i per tant, atén adolescents 
derivats dels serveis socials: son el 25% de les places de les que disposa el projecte. 

SERVEIS Tutories. És el mecanisme que utilitzem per fer el seguiment individualitzat d’aquells adolescents que es troben en situació de vulnerabilitat. 
L’objectiu principal de les tutories és l’apropament de l’educador a l’adolescent per oferir-li l’exclusivitat i la confiança que aquest necessita per 
expressar les seves necessitats i interessos, pactar fites assolibles a curt termini amb l’adolescent per pal•liar les pròpies mancances i mostrar-li 
un model de relació i referència que alimenti una evolució positiva en el propi procés vital. A les tutories els temes o àmbits per tractar són: - 
Àmbit personal - Àmbit familiar - Àmbit acadèmic - Amics - Relacions - Casal – Temps lliure Paral•lelament, el seguiment dels adolescents en 
situació de vulnerabilitat, també es fa en equip, realitzant 2 reunions mensuals per tal de compartir en equip aquest treball més individualitzat. 

ÀMBIT 
D’ACTUACIÓ 

- Animació sociocultural 
- Educació en el lleure 
- Educació no formal 
- Oci i temps lliure 

DESTINATARIS EDAT COL·LECTIU CARACTERÍSTIQUES 
Adolescents (12-18 anys) 
 
 

- Infants i joves El Casal de Joves està destinat a adolescents de 12 a 16 anys de Sant Boi de Llobregat, 
preferentment del barri Marianao i Ciutat Cooperativa. 
El 25% del total de places estan destinades a adolescents que presenten una situació 
sociofamiliar considerada de risc social i per tant, es troben en situació de vulnerabilitat. 
Aquests casos son detectats i derivats o bé des dels serveis socials de la zona o bé dels 
propis projectes del programa d’adolescència de l’entitat. Això passa per tal d’adequar 
la composició dels grups d’edat de manera que responguin a la realitat del context, 
assegurant així que la morfologia del grup reprodueixi un entorn normalitzador i 
integrador. 
El projecte té 40 places, i segons les ràtios descrites, 10 d’elles són destinades a 
adolescents derivats de Serveis Socials. 

DADES DE 
CONTACTE 

CONTACTE HORARI ADREÇA 

936303062 
centreobert@marianao.net 

De dilluns a 
divendres de 17.00 
a 20.00 h 

Fundació Marianao 
Plaça Joan N. García-Nieto, s/n 
Marianao 
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