
        

 

       

PLA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI DE MARIANAO (PDC) Social 
Participació 

 

DEFINICIÓ El PDC Marianao treballa en base a la necessitat de promoure dinàmiques de relació entre els agents del territori, potenciant el treball en xarxa i 
creant complicitats entre les diferents associacions del territori. 
Des d'aquest recurs es creen espais de relació i de creació conjunta, passant de la cultura del “meu projecte” a l'elaboració de plans estratègics 
d’intervenció compartits i pensants entre totes. 
El PDC esdevé un espai de suport i assessorament, per tal que les associacions puguin ésser actors importants al territori, recolzades i 
acompanyades de les més grans.  
L'òrgan motor del Pla es l'Assemblea d'Entitats que defineix les línies prioritàries d'actuació. A partir d'aquí es creen grups de treball per tal de 
dissenyar les intervencions i desenvolupar-les. 

SERVEIS Les activitats que es planifiquen i duen a terme atenen a necessitats detectades a l'Assemblea d'Entitats, segons la realitat del barri en aquells 
moments. El procés és: reunir-se totes les entitats, compartir necessitats detectades, prioritzar-les, una entitat proposa un projecte per atendre 
la necessitat detectada, i es duu a terme. 
Al 2015, les entitats estan desenvolupant projectes com: 
• PROJECTE CALIU (FUNDACIÓ MARIANAO): Projecte destinat a potenciar el vincle materno-infantil i adquirir eines per afavorir el bon 
desenvolupament de l'infant. 
• PROJECTE LLAVORS (SEMILLA DE TRIGO): Projecte destinat a potenciar el vincle materno-infantil i adquirir eines per afavorir el bon 
desenvolupament de l'infant. 
• MERCAT SOLIDARI (DID): Mercat de segona mà de productes infantils i de criança a preus populars, per ajudar a la economia domèstica de 
famílies del barri que més ho necessitin. 
• ATLES-NEU (DID): Treballa per empoderar joves de diferents orígens i esdevenir agents sensibilitzadors de la realitat multicultural del barri.  
• PROJECTE MANDALA (TSS I ARAMIS): Formació i sensibilització a les entitats sobre les necessitats de les persones amb discapacitat. 
•ACTIVITATS COMUNITÀRIES: Castanyada, Nadal, Caga tió, Festes de barri, Campanyes solidàries. 

ÀMBIT 
D’ACTUACIÓ 

- Animació sociocultural 
- Educació en el lleure 
- Inclusió social 
- Oci i temps lliure 
- Promoció de la cultura 
- Sensibilització 
- Treball veïnal i comunitari 
 



        

 

       

DESTINATARIS EDAT COL·LECTIU CARACTERÍSTIQUES 
Petita infància (0-3 anys) 
Infants (3-12 anys) 
Adolescents (12-18 anys) 
Joves (18-35 anys) 
Adults (35-60 anys) 

- Comunitat (població en general) 
 

"Al 2015, la población destinatària dels projectes que es 
desenvolupem són: 
· PROJECTE CALIU (FUNDACIÓ MARIANAO): Infància en risc i famílies. 
· PROJECTE LLAVORS (SEMILLA DE TRIGO): Infància en risc i famílies. 
· MERCAT SOLIDARI (DID): Comunitat (població en general), aturats, 
persones en situación de pobresa, famílies. 
· ATLES-NEU (DID): Immigració/nouvinguts, Comunitat (población en 
general)  
· PROJECTE MANDALA (TSS I ARAMIS): Discapacitat física i 
discapacitat Intel·lectual, Comunitat (población en general). 
·ACTIVITATS COMUNITÀRIES (Castanyada, Caga tió, Festes de barri, 
Campanyes solidàries): Comunitat (población en general)." 

DADES DE 
CONTACTE 

CONTACTE HORARI ADREÇA 

93 654 08 00 
jguevara@santboi.cat 
https://www.facebook.com/Casal-
Barri-Marianao-
188839107883337/ 

El Tècnic Coordinador del Pla de 
Desenvolupament Comunitari el 
pots trobar dins l'horari d'obertura 
del Casal de Barri Marianao: De 
dilluns a divendres de 9h a 22h. 

Casal de Barri de Marianao 
C/ Miquel, 2 
Barri Marianao (Sant Boi de Llobregat) 
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