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Qui som?
El valor més gran del projecte
són les persones i els recursos que hi ha al darrere. Més
de 60 persones formen part
activa del procés, entre representants d’entitats i associacions, de recursos tècnics
que treballen al territori, de
l’Administració pública i ciutadans i ciutadanes. L’equip
comunitari el formem la Marta, la Isa i la Judit, i la nostra
tasca és acompanyar tot el
procés.

Marianao, té Cor!
MarianaoTéCoR és un projecte de participació comunitària que es duu
a terme al barri de Marianao. Pretén millorar la convivència i la cohesió social del barri a través de la implicació de totes les persones que hi
actuen, ja sigui perquè hi treballen, hi viuen o fan vida aquí.
És un projecte compartit que anem construint conjuntament entre tots
i totes.

Què hem fet fins ara?
Hem contactat amb persones que conviuen o treballen al barri per
poder conèixer l’opinió dels ciutadans i professionals.
Hem elaborat un diagnòstic del barri de Marianao, amb dades objectives i estadístiques i amb dades subjectives de les opinions recollides.
Aquest document identifica els reptes a treballar a Marianao sobre la
base de tres àmbits: l’educació, la salut i la convivència.
Hem creat 3 grups de treball, un per a cada àmbit, on els recursos professionals, les entitats i l’Administració proposen i porten a terme actuacions i accions de millora del barri.

ACTUACIONS AL BARRI DE MARIANAO
SALUT COMUNITÀRIA

ÀMBIT SALUT


CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL DE L’ALIMENTACIÓ

Xerrada-taller sobre alimentació saludable.
Una experta cuinera i nutricionista ens va ensenyar receptes i
consells per fer la nostra dieta més saludable i equilibrada.

20 d’octubre de 2015 (matí)
Més de 30 participants

Taller infantil sobre alimentació saludable.
Un grup d’infants de 6 i 7 anys van gaudir d’un taller on van
poder preparar un berenar saludable i van aprendre que cuinar
pot ser molt divertit i sa.

20 d’octubre de 2015 (tarda)
13 participants



CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL DE LA SALUT SEXUAL

Taller per a joves “Estima’t, escolta’t i respecta’t”.
Sota aquest lema un grup de 18 joves va participar en aquest taller
sobre afectivitat i sexualitat.

16 de febrer de 2016
18 participants



DIA MUNDIAL DE LA SALUT

Participem en la celebració del Dia Mundial de la Salut.
El passat 7 d’abril el Departament de Salut Comunitària de l’Ajuntament
va organitzar aquest acte centrat en la lluita contra la diabetis, on diverses entitats i associacions van prendre part i on MarianaoTéCoR es
va sumar. Tallers, xerrades, activitats, showcooking i fira d’entitats són
diverses de les activitats celebrades a Can Masallera.

7 d’abril de 2016
60 participants

CONVIVÈNCIA
“ENLLAÇA’T A MARIANAO”
Sortim al carrer per celebrar les Festes del Barri Marianao
El 12 de juny vam celebrar la trobada Enllaça’t a Marianao en el marc de les festes del nostre
barri. La plaça de Teresa Valls i Diví (piràmides) es va omplir de vida i infants, joves i famílies
van poder gaudir d’activitats com jocs tradicionals, taller de xapes, maquillatge, zumba, taller
de galetes, henna, jocs esportius i l’estimada festa de l’escuma!!
Gràcies a la presència de moltes entitats implicades al barri i de tothom qui hi va participar,
vam omplir la plaça de color i alegria!!

CONCURS DE FOTOGRAFIA
“La Meva Cultura en un Clic”
Es va organitzar aquest concurs on els participants havien de proposar imatges que mostressin la seva cultura o la diversitat cultural amb la qual conviuen en el seu dia a dia.
Vam rebre 42 fotografies de 14 participants
Exposició de les fotos: a l’octubre les acollirà el Centre Obert Don Bosco (Salesians)

1r premi

3r premi

2n premi
“Vermut a la terrassa”
David Tolo

“Tradició i futur”
Mª Mercedes Serra

“Arrels familiars”
Aurora Tolo

EDUCACIÓ COMUNITÀRIA

Impuls del Projecte Lecxit
En una clara aposta per la millora de l’èxit escolar mitjançant la lectura, les escoles de
Marianao (Escola Marianao, Escola Vicente Ferrer, Escola Benviure, Escola Antoni Gaudí) i el Centre Obert de la Fundació Marianao han iniciat el Projecte Lecxit.
El Lecxit, de la Fundació Jaume Bofill, té per objectiu incrementar l’èxit educatiu dels
infants a través del treball per millorar la seva comprensió lectora. La clau consisteix a
treballar de forma lúdica i amena gràcies al voluntariat i a la implicació de l’entorn .
Febrer-juny 2016
22 infants participants (8 i 9 anys) + 22 voluntaris

ALTRES ACCIONS QUE HEM REALITZAT…
Trobada Comunitària
3r Acte Comunitari de MarianaoTéCoR
L’11 de març vam celebrar la 3a trobada on van assistir
més de 90 persones entre recursos tècnics, administració pública i ciutadania i entitats. Vam presentar la Programació Comunitària de Marianao.

Consulta la Programació
Comunitària:

Col·loquis per detectar les necessitats del barri

Seguim fent col·loquis
El punt de vista de cadascú és diferent, i com volem tenir una àmplia
visió del barri aquest curs hem fet
col·loquis amb diverses persones i
col·lectius que ens han permès conèixer més a fons el nostre entorm i les
seves necessitats.

Algunes dades...
* 4 col·loquis aquest curs
* 59 persones participants
* Col·lectius diversos: gent gran, infància, club social...

Guia de Recursos en línia del Barri

Consulta la Guia

Hem elaborat entre tots una guia dels recursos
de Marianao
*73 recursos en formen part actualment
*Podeu buscar segons franja d’edat, població destinatària o àmbit d’actuació.
*És oberta i es manté actualitzada.

I ARA, QUÈ ESTEM FENT?
Escola Oberta d’estiu 2016
Activitats per a joves i famílies a l’estiu
Durant el mes de juliol s’han realitzat activitats destinades
a joves i a famílies.

Activitats programades
* Espai jove d’estiu
* Casal d’estiu per a adolescents (12-16 anys)
* Escola d’estiu de famílies

Les Comissions de Treball
Són grups de treball on participen les escoles, entitats i associacions, tècnics de l’Ajuntament, el centre
d’atenció primària, personal dels diferents recursos del nostre barri, etc. on elaboren propostes comunitàries i de millora per al nostre barri. Les àrees de treball prioritzades són:
Àmbit Salut Comunitària

Àmbit Educació Comunitària

- Detecció i prevenció de
situacions de risc per a la
salut.

- Reforç als mecanismes del
sistema educatiu.

- Suport psicosocial en situacions de vulnerabilitat personal i familiar.

Pots trobar-nos a:

Amb la col·laboració de

- Participació de les famílies als
centres educatius.
- Relació centres educatius i la
comunitat.

Àmbit Comunitat i
Convivència
- Promoció de la participació
ciutadana i el compromís
cívic.
- Sensibilització envers la
diversitat.

