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Centre Comunitari  

Joan N. García-Nieto 
 

 
Un projecte en clau d´Utopia 

 
 

“Per a nosaltres, la Utopia necessària és allò que encara no existeix, però que demà sí 

que serà possible de realitzar. En aquest sentit, som plenament conscients que al llarg 

de la història hi ha hagut moments en què idees, projectes polítics, socials i sindicals, 

han estat titllats injustament d´utòpics, i desprès la lluita i l´esforç de tots plegats els 

han fet realitat.  

 

Cal construir illes utòpiques, arxipèlags d´utopies, on alimentar la solidaritat i 

l´esperança perquè ningú ens robi el somni de construir un món millor.” 

Joan N. Garcia-Nieto 
 

 
 

Joan N. García-Nieto París (1929-1994) 
Jesuïta i sociòleg. S’especialitzà en estudis laborals, sindicals i 
d’ocupació. Creà escoles de formació social al Baix Llobregat. 

Fundà la Coordinadora contra la Marginació, 
la Fundació Utopia i la Fundació Acció Solidària contra l’Atur.  

Estava estretament vinculat amb la Fundació Marianao. 
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CARTA DE PRESENTACIÓ  
 
 

“Hem tingut un somni...!” 

 

Apreciades amigues, apreciats amics,  

En aquest document volem compartir amb vosaltres un nou projecte de la 
Fundació Marianao, que en aquests moments és un “somni”, però que 
pot esdevenir realitat com aquell somni utòpic que vam tenir fa vint-i-set 
anys i que va fer possible el naixement de la nostra institució.   

Somiem que la Casa Gran del Bori, un edifici catalogat com a patrimoni 
històric (segle XVIII), esdevingui el Centre Comunitari “Joan N.Garcia-
Nieto” (el nostre estimat amic somniador i lluitador).  

Volem que la Casa Gran del Bori esdevingui un espai comunitari i 
d´innovació social que tingui una incidència significativa en la formació 
professional i ocupacional dels joves i dels col.lectius en situació de 
vulnerabilitat social i, alhora, que contribueixi al desenvolupament 
econòmic i la cohesió social de Sant Boi i la comarca del Baix Llobregat.  

Aquesta proposta s´emmarca en el consolidat treball que porta a terme la 
Fundació Marianao, la seva experiència pedagògica i en l´anàlisi sobre la 
realitat quotidiana,  i la especial  preocupació per cercar alternatives a la 
crisi actual en la qual estem immersos.  

La Casa Gran del Bori creiem que és una aposta estratègica amb visió de 
futur; és un complex edificatori ja construït, amb moltes possibilitats de 
realització de projectes diversos, que podran amplificar l´acció social de 
la la Fundació Marianao, arribant a més persones i col.lectius de Sant Boi i 
del Baix Llobregat.                                                             

Aquest centre pot esdevenir un projecte innovador i estratègic a nivell de 
la ciutat i comarca, inserit en el marc de la xarxa de recursos socials del 
territori; generador d'aliances i sinèrgies amb totes les administracions, les 
empreses, les organitzacions empresarials, sindicals, i les institucions 
educatives i socials.  El ”Programa Marianao: Territori Comunitàriament 
Responsable”, impulsat per sis institucions: Generalitat de Catalunya, 
Diputació de Barcelona, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, Fundació “la Caixa” i Fundació Marianao, 



 

 
5 

pot potenciar aquest Centre Comunitari com un important referent 
comarcal en les polítiques innovadores de desenvolupament comunitari, 
econòmic i social al nostre país.  

Som conscients del repte important que tenim com a Fundació Marianao: 
promoure un projecte que entusiasmi i impliqui a les diferents 
institucions públiques, privades, el teixit social, empresarial, universitari... 
per a establir sinèrgies complementàries que facin possible la seva 
viabilitat econòmica i social, i aconseguir que la Casa Gran del Bori 
esdevingui un equipament públic significatiu per a la nostra ciutat.  

Per això, hem elaborat aquest projecte documentat. Considerem que té  
una important textura i força, és atraient per la seva necessitat, la seva 
innovació i, alhora, és potencialment generador d’un significatiu impacte 
econòmic, social i cultural, en la nostra comunitat santboiana i 
baixllobregatina, i justifica –alhora- la important inversió que caldrà 
realitzar en la progresssiva remodelació de l´edifici.  

 
Volem agrair l’acollida i el suport que estem rebent per part de les 
diverses institucions i persones amb les quals estem compartint aquest 
somni. Estem segurs que, amb la solidaritat de tothom, la confiança i la 
fermesa, serem capaços de que la Casa Gran del Bori esdevingui el 
Centre Comunitari Joan N. García-Nieto.  

 

Rebeu una abraçada en nom de tota la Comunitat de Marianao,  

 
 
Xavier Pedrós. President 
Josep Maria Riera. Vicepresident 
Josep Torrico. Director 
Fundació Marianao 

 
 
 

 
Sant Boi de Llobregat,  octubre de 2012 
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La Casa Gran del Bori disposa d´un ampli complex edificatori de 2.304 m2. Podem 

veure una part de la façana sud: l´entrada principal. 

 

Vista de la banda nord, amb la zona verda annexa a l´immoble (2.400 m2).  La finca 

està ubicada a l´entrada del Forestal de Sant Ramon i, a la banda dreta,  de la Vall de 

Can Carreres (agricola-forestal), ambdós  municipals.   
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Vista sector sud: Plaça amb aparcament i zona verda a la dreta. 

 
Un dels dos patis interiors. 
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CARACTERÍSTIQUES ARQUITECTÒNIQUES DE LA CASA GRAN 
DEL BORI 

 

• És un conjunt arquitectònic catalogat com a Patrimoni Històric. El 
1.700 la familia Bòria o Bori, propietària de la torre de Benviure, va 
decidir construir una casa nova prop de l'antiga. Es tracta d'un gran 
casal de planta quadrada, amb planta baixa i dos pisos i coberta a 
quatre vessants (2.304 metres quadrats). La façana, ben 
restaurada, mostra l'adovellat primitiu de la porta i les llindes i 
brancals de pedra de les finestres. A la part de darrera hi ha una 
àmplia galeria porxada descoberta. El conjunt arquitectònic té, a 
banda dels espais interiors, dos patis interiors i tres àmplies 
terrasses. 

 

Vista sud. Carretera de Sant Climent. 

• La casa va ser reformada durant el segle XIX. Al mur exterior hi ha 
adossada una font de l'any 1.859.  Fins fa uns quatre anys aquesta 
finca havia estat un restaurant molt important de la ciutat (“Can 
Xixol”). Aquesta propietat consta també  d’una zona verda, situada 
a la banda nord del conjunt arquitectònic, amb uns 2.400 metres 
quadrats, i classificada com a “ verd privat” (clau 8ª Pla General 
Metropolità).   
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• Davant de tot aquest conjunt arquitectònic, pel sector sud, creuant 
la carretera de Sant Boi a Sant Climent, existeix una sector tipificat 
com a zona verda: una part actualment s´està utilitzant com a 
pàrking públic de vehicles, i una altra que s´havia utilitzat per les 
activitats relacionades amb el Restaurant Can Xixol (banquets a 
l´aire lliure, balls, etc…).  

 

ENTORN NATURAL, URBÀ I METROPOLITÀ DE LA CASA GRAN 
DEL BORI 
 
1.- La Casa Gran del Bori està ubicada en un lloc geogràfic de caràcter 
estratègic a Sant Boi, disposa d´una ubicació ideal pel desplegament del 
projecte que presentem. Assenyalem alguns elements significatius: 

� La Casa Gran del Bori està en el límit del casc urbà, a la carretera de 
Sant Climent de Llobregat,  en un petit conjunt de cases (el Barri del 
Bori) que pertany al Barri de Marianao.  

 

Parc Urbà de Can Carreres amb la Casa Gran del Bori. 

� La Casa Gran del Bori està situada en un entorn natural molt 
significatiu:  

o Connectada directament amb el Parc Urbà de Can Carreres i 
amb la seva àrea esportiva i de lleure.  

o Situada a la mateixa entrada del Parc Forestal de Sant 
Ramon i de la Vall de Can Carreres (bosc i agricultura de 
muntanya), ambdós de propietat municipal.  

o La proximitat de la Vall de Santa Bàrbara. 
o L´entorn natural de les Muntanyes del Baix, on hi destaquen 

el Montbaig (Sant Ramon) i el Montpedrós (Sant Antoni) 
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� L´existència de diversitat d´equipaments propers:  

o  Centres educatius, públics i concertats: Tres d’ensenyament 
primari i dos instituts amb batxillerats i cicles formatius. 

o Camp Municipal de Futbol de CF Marianao-Poblet.  
o La Fundació Marianao, situada a cinc-cents metres. 
o Torre del Benviure: fortificada, d'estil Romànic (s. X). Centre 

d´Interpretació.  
o El Palau de Marianao (s. XIX) i el seu Parc Municipal.  
o Casal de L´Olivera, seu de la UNED i de l´Escola Municipal 

d’Adults. 
o Els hospitals de salut mental i el nou hospital general de Sant 

Boi (Parc Sanitari Sant Joan de Déu. 
 
2.- La Casa Gran del Bori està situada en un lloc geogràfic de caràcter 
estratègic a la comarca del Baix Llobregat. Assenyalment alguns 
elements significatius:  
 

� Proximitat a Barcelona. 
� Proximitat a l´aeroport. 
� Proximitat a l’AVE. 
� La proximitat de la ruta del Romànic Català. 
� La proximitat de la ruta de Gaudí (Colònia Güell). 
� L’entorn natural proper: 

o Les Serres Garraf-Ordal i Muntanyes del Baix. 
o El riu Llobregat amb el seu Delta.  
o Les Basses de Can Dimoni. 
o El Parc Agrari del Baix Llobregat. 
o La mar Mediterrània. 

 
Parc Urbà de Can Carreres, amb la pista esportiva i l´àrea de lleure. . 
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EL FRACÀS ESCOLAR I L´EXCLUSIÓ SOCIAL EN EL CONTEXT DE LA 
CRISI  
 
Des de la Fundació Marianao considerem que l’atenció educativa i 
formativa del col·lectiu de joves de Sant Boi i el Baix Llobregat que no 
han finalitzat o que no han acreditat la superació dels estudis obligatoris 
ha de constituir una de les màximes prioritats en l’agenda política de les 
administracions per tal d'evitar els processos d´exclusió social i laboral. 
  
Aquest important col·lectiu -el nombre del qual es va incrementant any 
rere any- constitueix un potencial humà de futur que la societat no pot 
desaprofitar, ni pel que fa al manteniment de la nostra cohesió social ni 
pel que fa a la millora de la qualificació educativa de les generacions joves, 
i que poden ajudar-nos a posicionar millor la nostra ciutat i comarca en 
el context d´aquesta crisi econòmica estructural.  
 
 
 

LA LLEI D´EDUCACIÓ DE CATALUNYA I ELS ENSENYAMENTS 
POSTOBLIGATORIS 

 
Ampliar i millorar els ensenyaments postobligatoris constitueix un dels 
reptes educatius més importants que tenim plantejats a la nostra ciutat i 
comarca, tal com es desprèn dels indicadors sobre els nivells formatius 
de les successives generacions de joves santboians i baixllobregatins.    
 
L’origen d’aquest dèficit formatiu es troba sens dubte en l’elevat fracàs 
escolar de l’ensenyament obligatori i en el correlatiu abandonament 
prematur de molts alumnes del sistema educatiu. 
 
La necessària millora de les competències bàsiques en les etapes 
educatives obligatòries ha de desembocar en una estructura 
d’ensenyaments postobligatoris capaç de donar sortida a les necessitats 
de competitivitat de la nostra economia (necessitat d’innovació, 
d’increment de la productivitat, d’internacionalització i de qualificació de 
recursos humans) i a les necessitats de cohesió social. 
 
La Llei d´Educació de Catalunya aposta per un nou model d’ensenyaments 
postobligatoris que ha d’incentivar la permanència dels alumnes en els 
itineraris postobligatoris; ha de potenciar l’aprenentatge del rigor científic 
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i professional; ha d’integrar directament o indirectament els 
ensenyaments professionalitzadors, i ha d’afavorir itineraris professionals 
adequats a les necessitats actuals, amb una alta capacitat d’adaptació a la 
constant del canvi que presidirà el desenvolupament social i econòmic.  
 
Un model que haurà d’afavorir la flexibilitat (modularitat i capitalització 
d’aprenentatges) i les interconnexions que evitin la repetició 
d’aprenentatges ja fets. 
 
La Llei d´Educació de Catalunya articula el nou model d’ensenyaments 
postobligatoris a partir del  batxillerat, la formació professional, els 
programes de qualificació professional inicial, els ensenyaments de règim 
especial (ensenyaments artístics, d’idiomes i de tècnics esportius), 
l’educació de persones adultes i l’educació a distància.  
 
 
 

EL II PLA GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL A CATALUNYA 
(2007-2010) 

 
D´altra banda, la missió del II Pla general de Formació Professional a 
Catalunya és millorar la qualificació professional de les persones al llarg 
de la vida i la del capital humà de les empreses i donar una resposta 
global i adaptada a les necessitats derivades de la competitivitat del teixit 
econòmic i de la cohesió social i territorial. 
 
Les línies prioritàries i objectius d´aquest II Pla assenyalen tres grans 
qüestions, que mereixen l’atenció preferent, per millorar la capacitat del 
sistema de formació i per proveir de formació adequada a les noves 
necessitats productives: 

1. Adaptació i innovació dels dispositius i recursos de la formació 
professional a les noves necessitats de l’economia catalana.  
2. Consolidació del sistema integrat de qualificació i formació 
professional.  
3. Potenciació del reconeixement i del valor social de la formació 
professional. 

 
Pel que fa a la primera necessitat, l´objectiu núm. 1: “Incrementar els 
nivells de formació i qualificació de la població activa” assenyala el 
següent:   
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“Aquest objectiu pretén ser bàsicament una fita quantitativa per 

incrementar les persones formades i els volums de formació 

 actuals molt per sota dels corresponents als països de l’entorn amb 

la intenció que tingui un impacte directe sobre la qualificació de la 

població activa. Les potencialitats de  creixement dels usuaris i 

usuàries de la formació professional  es troben principalment en els 

col·lectius que avui tenen un menor accés a les activitats de 

formació continuada, que en general són les persones amb una 

qualificació inferior, i en els joves que no arriben a acomplir 

satisfactòriament els cicles d’educació secundària o superior”.  

 
En aquesta direcció van dirigides les “accions clau” que el II Pla General de 
Formació Professional proposa:  
 

1. ”Augmentar els usuaris/àries de la formació inicial i de la formació 

per a l’ocupació. 

2. Organitzar programes específics per a col·lectius prioritaris (dones, 

persones més grans de 45 anys, immigrants, persones amb baixa 

qualificació, persones amb discapacitat; incidint en territoris i 

sectors en dificultats, per a facilitar l’accés dels treballadors i 

treballadores a la formació per a l’ocupació en igualtat de 

condicions. 

3. Potenciar un sistema de beques per facilitar l’accés i la permanència 

a la formació. 

4. Promoure i aplicar un programa conjunt elaborat entre el 

Departament de Treball i el d’Educació de transició a la vida activa, 

integrat en els “Programes de qualificació professional inicial” 

(PQPI). 

5. Establir acords que afavoreixin la col·laboració i la transició entre els 

cicles superiors de formació professional i les universitats.” 

 
 

 
LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DELS JOVES DE SANT BOI I 
COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT, UNA APOSTA DE FUTUR 
 
Tant la Llei d´Educació de Catalunya, com el Pla General de Formació 
Professional, reforcen la necessitat de què cal donar urgentment a aquest 
ampli sector de joves santboians i baixllobregatins un conjunt 
d’oportunitats, tant des del món educatiu com des del món laboral, per 
tal de possibilitar-los uns itineraris professionals coherents i de facilitar-
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los instruments per inserir-se en el món laboral i iniciar una trajectòria 
professional amb unes majors perspectives de desenvolupar una carrera 
professional de qualitat.   
 
D’altra banda, per tal d’apropar-nos a la realitat que es dóna en els països 
capdavanters del nostre entorn social i econòmic, en què un percentatge 
molt elevat dels joves que s’insereixen al mercat de treball han cursat 
estudis de formació professional, des de la Fundació Marianao pensem 
que cal potenciar que més joves optin per iniciar i completar estudis de 
formació professional, com una opció que té bones perspectives de futur i 
com a resposta a les necessitats de professionals formats que les 
empreses del nostra localitat i comarca manifesten que tenen.  
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CENTRE COMUNITARI  
JOAN N. GARCÍA-NIETO 
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JUSTIFICACIÓ 

 
 
El Centre Comunitari Joan N. García-Nieto pot esdevenir una oportunitat 
de capacitació tècnica i cultural pels joves, en els àmbits de la cuina, 
l´hoteleria, el turisme, les TIC, el medi ambient i la cultura a la nostra 
localitat i comarca. Es tracta d’un projecte ampli on convergeixen els 
interessos de la societat, de les empreses i, també, del món universitari i 
de les polítiques per a la inclusió i la cohesió social.  L’existència d’aquest 
projecte de formació podria esdevenir un motor de dinamització 
sociocultural i socioeconòmica de la nostra localitat i comarca. 
 
El Centre Comunitari Joan N. García-Nieto vol esdevenir un instrument per 
desenvolupar un projecte compartit entre el sector productiu i la 
formació professional de la ciutat i comarca. Per això, el Centre 
Comunitari s´articularà amb tots els recursos actuals i futurs de la 
Fundació Marianao, treballant en xarxa amb les administracions, el teixit 
empresarial, i la diversitat del teixit social i cultural. 
  
En aquest sentit, el Centre vol desenvolupar una relació continuada amb 
el sector turístic, de la restauració i del lleure, que actualment ja és la 
primera font d’ingressos del nostre país, així com les activitats vinculades 
al medi ambient i a les tecnologies de la informació i la comunicació que 
són uns eixos significatius de la nova economia. El projecte vol aconseguir 
el màxim rendiment de les relacions entre les empreses, institucions  i la 
societat santboiana i baixllobregatina, en benefici d’uns sectors que al 
nostre país s’estan constituint com a indubtables motors econòmics.  
 
Així mateix, el Centre Comunitari Joan N. García-Nieto vol desenvolupar  
polítiques per a la inclusió social, que afavoreixin la inserció sociolaboral, 
la cohesió social i la vertebració humana de Sant Boi i comarca. 
L'hoteleria, la restauració, el medi ambient, les TIC,  s'han convertit en 
unes de les millors eines per a la inclusió social de persones en situació 
d´atur i de difícil inserció. Esdevenen línies de futur amb possibilitats reals 
de promoure activitats empresarials per a la inserció social, econòmica i 
laboral. La formació tècnica en aquests àmbits, així com l’acompanyament 
personalitzat de les persones participants, és la millor garantia de l’èxit.  
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FINALITAT DEL CENTRE  
 
El “Centre Comunitari Joan N. García-Nieto” promourà projectes de 
formació, participació, innovació i desenvolupament social, amb una 
incidència significativa en la formació professional i ocupacional de joves 
i de col.lectius en situació de vulnerabilitat social. Esdevindrà  un espai 
ciutadà, en el marc d´un planteig de treball comunitari, al servei de la 
formació professional i ocupacional, el desenvolupament econòmic i la 
cohesió social de Sant Boi i la comarca del Baix Llobregat.  
 
 
OBJECTIUS DEL CENTRE 

 
� Contribuir al desenvolupament d'un sistema de formació 

professional eficaç i eficient per a la ciutat de Sant Boi i comarca del 
Baix Llobregat, tenint com a referent les empreses de la ciutat i 
comarca.  

� Fomentar la cultura del treball per a la millora de les persones, i 
l'optimització de la inserció al món laboral, especialment dels 
joves, en el context d'una ocupació de qualitat i reforçant el 
desenvolupament econòmic de la ciutat. 

� Impulsar les iniciatives que permetin millorar el procés de transició 
a la vida activa dels joves. 

� Promoure la particicipació dels diferents actors de la comunitat 
(persones participants, institucions públiques, empreses, 
universitats, entitats socials...) a partir d´un treball en xarxa.  

� Afavorir la creació de dinàmiques comunitàries de caràcter 
inclusiu, potenciadores de la dignitat de les persones, del seu 
protagonisme, i de la seva implicació en la transformació de la 
societat.  

� Impulsar la formació i la participació en el camp de les tecnologies 
de la informació i la comunicació, generadores de creativitat, 
identitat, vinculació i cohesió social.  
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EIXOS VERTEBRADORS DE LA PROPOSTA 

 

La Casa Gran del Bori és un complex edificatori, amb moltes possibilitats 
de realització de projectes diversos, en una perspectiva tant de present 
com de futur.  

 
Presentem a continuació els possibles eixos vertebradors d´aquesta 
proposta. Caldrà realitzar un diagnòstic previ de les possibilitats de 
realització de les diverses actuacions en base als espais actuals de la Casa 
Gran del Bori, tot prioritzant les necessitats i la viabilitat de cada una 
d´elles.  Aquestes línies d´actuació podrien ésser complementàries i no pas 
excloents. Són possibles propostes, obertes al diàleg i a la recerca: 
 

� Escola Taller de la Construcció (acondicionament del complex 
edificatori de la Casa Gran del Bori).  

� Escola-Taller de Turisme i Hoteleria del Baix Llobregat.  
� Escola-Taller de Medi Ambient i Entorn Natural del Baix Llobregat. 
� Centre de Tecnologies de la Informacio i la Comunicació.  
� Serveis d´Acompanyament i Suport a la Inserció Laboral.  
� Constitució d´una Empresa d´Inserció.  
� Petit Alberg de Joventut per a grups organitzats.  
� Petit nucli de residència per a joves (seguint el model francès dels 

“Foyers des Jeunes Travailleurs” (FJT).   
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ESCOLA TALLER DE LA CONSTRUCCIÓ 

 

El procés de remodelació  que cal realitzar de l´edifici per adequar-ho als 
nous usos, es podrà fer també –de manera gradual i progressiva- 
mitjançant accions formatives ocupacionals vinculades al sector de la 
construcció (seguint la mateixa experiència que hem fet en la remodelació 
de l´edifici actual de la Fundació Marianao), i el model d’escoles taller 
(mòduls vinculats a la restauració, l´electricitat, la fusta, la pintura...  

 

 
 
ESCOLA-TALLER DE TURISME I HOTELERIA DEL BAIX LLOBREGAT  

 
Durant els darrers anys, l'empenta del sector turístic i hoteler a la  
comarca del Baix Llobregat ha estat clau pel que fa a les oportunitats que 
aporta al creixement econòmic del territori. La instal·lació de nous 
equipaments i instal·lacions hoteleres, la situació geogràfica del Baix 
Llobregat i l'àmplia xarxa de comunicacions de què disposa, i una variada 
oferta complementària en qualsevol dels àmbits turístics, han portat als 
actors públics i privats a aprofundir en aquesta nova línia de treball.  
 
La Fundació Marianao té una consolidada experiencia en la formació de 
joves i adults en el camp de la restauració. En les instal.lacions de l´Escola 
de Cuina, ubicades a la seu de la Fundació Marianao, s´hi estan realitzant 
diverses accions formatives:   
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• Programa de Qualificació Professional Inicial (especialitzat en 
auxiliar de cuina). Amb el suport del Departament de Treball i el 
Departament d´Educació (Generalitat).  

• Cursos per a persones en situació d´exclusió social (PIRMI). Amb el 
suport del Departament de Treball.  

• Cursos per a joves, dones, adults… 
 

L´alta demanda de formació no pot ésser atesa en les actuals instal.lacions 
de l´Escola de Cuina.  Per això, plantegem una ampliació dels espais i del 
projecte. La Casa Gran del Bori, on en aquests darrers anys s´habia ubicat 
l´important Restaurant Can Xixol, podria acollir una Escola-Taller de 
Turisme i Hoteleria del Baix Llobregat que contemplés diverses 
actuacions:   
 

 

� Cursos de formació ocupacional de la família  d´hoteleria i turisme 
per a joves i adults en atur o per a la millora professional.  

� Accions formatives específiques de la família d’hoteleria i turisme 
dirigides a col.lectius amb especial fragilitat en el seu procés 
d´inserció sociolaboral (persones aturades de llarga durada, malalts 
mentals, beneficiaris de la renda bàsica, joves amb dificultats 
psicosocials...). 

� Possibilitat de realitzar cicles formatius de la família d´hoteleria i 
turisme (autoritzats pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya). En conveni amb el Departament 
d´Educació. Cursos de Grau Mitjà i Grau Superior vinculats 
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administrativament amb un dels Institut d´Ensenyament Secundari 
de Sant Boi.  

� Possibilitat de realitzar cursos especifics vinculats a les Escoles 
Universitàries de Turisme i Direcció Hotelera,  establint acords 
institucionals amb la Generalitat de Catalunya i amb les Universitats 
(Universitat Autònoma de Bellaterra, Universitat de Barcelona...), 
etc.  

� Projecte de Formació i Capacitació en Educació Ambiental i en 
Animació Turística:  

o Cursos de formació vinculats a l´educació ambiental i a 
l’animació d´activitats socioculturals en el sector turístic, al 
patrimoni històric, natural, paisatgístic, gastronòmic de  Sant 
Boi i comarca.  

 

 

Així mateix, l´Escola-Taller podria impulsar altres serveis: 

� Restaurant Pedagògic obert a la ciutat, com espai d´aplicació  dels 
joves estudiants (dinars de cuina tradicional, de dilluns a divendres, 
inicialment, però amb possibilitats d´oferir més endavant servei de 
restauració permanent com a projecte d´ocupació juvenil.  

� La cafeteria,  escenari de restauració ràpida.  
� Un menjador d’alumnes, que és el primer nivell de confecció i 

servei de restauració.  
� Serveis de Càtering amb “marca de sostenibilitat” per a  empreses, 

escoles, entitats diverses, particulars. El Catering podria actuar com 
a “empresa d´inserció”, tot incorporant persones amb dificultats 
d´inserció sociolaboral, desprès d´un període de formació.  
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ESCOLA-TALLER DE MEDI AMBIENT I ENTORN NATURAL DEL 
BAIX LLOBREGAT  

 
Des de fa cinc anys, la Fundació Marianao està impulsant l´Aula Taller de 
Medi Ambient (BICIBOI, reparació, reciclatge i reutilització de bicicletes; 
TICBOI, reparació, reciclatge i reutilització de material informàtic). Els 
actuals espais de què disposa l´Aula Taller de Medi Ambient són molt 
insuficients.  
 
El medi ambient és un sector estratègic en la nova economia. Els projectes 
esmentats poden generar ocupació en el curt termini i, així, contribuir a la 
sostenibilitat econòmica, social i ambiental,  ja que contemplen els 
següents objectius:  

� Contribueixin a la sostenibilitat mediambiental perquè promouen 
la mobilitat urbana sostenible i el reforçament de maneres de 
transport menys contaminants. (BICIBOI). 

� Promouen i fomenten el turisme sostenible (BICIBOI). 
� Promouen la gestió de residus urbans. (TICBOI i BICIBOI). 
� Contribueixen en la millora de l'accés a les xarxes i infraestructures 

de les tecnologies de la informació i la comunicació, tot fomentant 
la seva utilització (TICBOI).  

 
L´Escola Taller de Medi Ambient i Entorn Natural podria desenvolupar 
diversos eixos de treball, en el marc d´un sector econòmic estratègic de 
cara el futur:  
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ÀMBIT AGRÍCOLA-FORESTAL: 
 

� Creació d’un Viver de Plantes Ornamentals en els terrenys 
municipals de la Vall de Can Carreres), que donés servei, en primer 
lloc a les necessitats de l´Ajuntament de Sant Boi (parcs i jardins), i 
altres ajuntaments, empreses i entitats de la comarca i del país.  

� Donar suport al projecte municipal d´Horts Comunitaris a la Vall de 
Can Carreres (pendent de realitzar-se), incorporant la participació 
de col.lectius diversos (escoles, joves amb dificultats, malalts 
mentals, etc...). 

� Promoure projectes vinculats a la recuperació de l´agricultura de 
muntanya, a partir de l´agroecologia, a la Vall de Can Carreres.   

� Participació en actuacions municipals de prevenció d´incendis 
forestals, arranjament de camins, suport a la introducció de bestiar 
boví i caprí per a la neteja del sotabosc, etc... 

 
 
ÀMBIT DE MOBILITAT SOSTENIBLE: 
 

� Posada en marxa de la primera Escola Taller de Mecànica de 
Bicicletes del nostre país, amb la possibilitat de què es pogués 
elaborar un pla de qualificació professional per aquesta nova 
professió, mitjançant l'Institut Català de Noves Professions 
(INCANOP).  
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� Suport al projecte municipal per implementar el Bicing a la nostra 
localitat, generant una experiència innovadora al nostre país pel 
que fa a la integració dels eixos transversals de medi ambient, 
economia social, inclusió social, participació ciutadana....  

� Iniciar un projecte innovador en relació a l´ús de la bicicleta en 
l´entorn natural: Riu Llobregat, Parc Agrari, Delta, Basses de Can 
Dimoni, Serres Montbaig-Montpedrós. Promoure també el pol 
turístic i el pol de l´educació ambiental.  

� Consolidar i ampliar la col.laboració de Biciboi amb el projecte 
municipal d´educació viària promogut per la policia local a les 
escoles i instituts, i que compta amb el suport de la Fundació 
Marianao. 

� Projecte de Formació i Capacitació en Educació Ambiental. 
 

 
 
ÀMBIT DE RESIDUS INFORMÀTICS I MEDI AMBIENT:  
 

� Consolidar i ampliar TICBOI en vinculació amb la l´Agència de 
Residus de Catalunya, la Fundació Citillab i amb la Universitat 
Politècnica de Catalunya, amb la voluntat d´apostar per unir 
transversalment les TICS amb el medi ambient.  
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AMBIT DE LA DIVULGACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL I HISTÒRIC: 
 

� Donar suport a la creació del Centre d´Interpretació del Parc 
Montbaig i de la Vall de Can Carreres, en coordinació amb 
l´Ajuntament de Sant Boi: Tallers d´educació ambiental, 
exposicions, estudis, etc... sobre la riquesa del nostre patrimoni 
històric i natural, amb una exposició permanent sobre el paper 
significatiu de la Casa Gran del Bori al llarg de la seva història.   

 
 
TECNOESCOLA (ESCOLA TALLER) I CENTRE D’INNOVACIO EN 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIO I LA COMUNICACIÓ  

 
La Fundació Marianao disposa d´una consolidada experiència de treball en 
el camp de les noves tecnologies (Projecte Òmnia, Ràdio Marianao, 
Projecte Línux...). La Casa Gran del Bori podria acollir també un centre 
experimental de convergència entre la nova generació d'Internet i la nova 
generació de projectes de la Societat del Coneixement.  L´Escola Taller 
“Tecnoescola” i el Centre d´Innovació en Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació constituiran els seus dos grans eixos.   
 
 

 
 

El Centre Comunitari Joan N. García-Nieto vol impulsar la creació de 

l’Escola Taller “Tecnoescola”, amb les metodologies actives 
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d´aprenentatge-servei a la comunitat. Mitjançant aquesta Escola Taller  

es pretén formar als joves que hi participen en ocupacions de l'àmbit de 

les TIC amb l'objectiu de capacitar-los professionalment per tal d'afavorir 

la seva posterior inserció laboral, sigui per compte d'altri en les empreses 

del sector que treballen al territori o sigui per compte propi creant la seva 

empresa. La Tecnoescola s´estructurarà en quatre especialitats diferents:  

Disseny multimèdia, dinamització digital, microinformàtica i instal·lació 

de xarxes i sistemes de comunicació.  

 
En aquest sentit, el Centre TIC vol treballar totes les dimensions de la 
construcció de la societat de l'informació, amb la missió preferencial de 
lluitar contra la bretxa digital que afecta a importants sectors de la 
població. Per això vol contemplar diversos àmbits:   

� com a ciutadans: remarcant els aspectes de participacio activa 
propis de la cultura tecnològica, empoderant a les persones i als 
col.lectius més vulnerables.   

� com a constructors de tecnologies: capacitant per a la pràctica en 
projectes i comunitats, en una perspectiva de servei a la societat i 
de generació d´alternatives d´autoocupació.  

� com a innovadors: motivant a la construcció col·laborativa de nou 
coneixement i promovent la coooperació i la responsabilitat dins de 
les comunitats de coneixement i desenvolupament. 

� com a emprenedors: facilitant la formació i els recursos inicials per 
a desplegar activitats empresarials basades en allò après i 
desenvolupat al Centre TIC.   

 
La Fundació Marianao manté vincles de col.laboració amb el Centre 
Citilab-Cornellà; és un espai orientat a activar, impulsar i extendre la 
capacitat creativa i innovadora en tecnologia d'emprenedors, empreses, 
ciutadans i ciutadanes de la societat de la informació i el coneixement.  
 
La Fundació Marianao vol enfortir les sinèrgies amb Citilab-Cornellà per 
tal de crear una xarxa de cooperació mútua per a promoure projectes 
relacionats amb la Internet Social,  i fent especial atenció a treballar en 
l'evolució de nous espais, conceptes i metodologies relacionades amb 
l'impuls de la societat de la informació i la nova economia com són: 
telecentres, living labs i e-learning, en una perspectiva inclusiva i 
generadora de cohesió social.     
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SERVEIS D’ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA INSERCIÓ 
LABORAL  

 
� Orientació  i Inserció Laboral 

o Proporciona a les persones aturades un assessorament 
personalitzat i ajustat a les seves necessitats i interessos, 
oferint suport en la seva inserció laboral.  

� Programa INCORPORA (La Caixa).  
o Servei d´intermediació entre les empreses que presenten 

ofertes laborals i les persones vinculades al Servei d´Inserció 
Laboral de la Fundació Marianao.  

 

 
 

� Club de Feina:  
o Espai que compta amb un conjunt de recursos d’informació i 

consulta destinats a donar suport a la recerca de feina.  
� Formació en eines i aplicacions informàtiques  

o Adreçat al públic en general, formació en ofimàtica, 
aplicacions de gestió i per a presentacions de CV, projectes..., 
i programari lliure. 
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PROJECTES DE CARÀCTER RESIDENCIAL  

• PETIT ALBERG PER ESTADES DE GRUPS REDUÍTS: Possibilitat de 
destinar una part de l´edifici a oferir espais per estades de petits 
grups (20 places màxim, en format de lliteres), aprofitant les 
possibilitats que ofereix l´entorn natural i patrimonial de Sant Boi i 
comarca. S´optaria inicialment per oferir les estades amb dret a 
utilitzar un espai de cuina i menjador perquè el propi grup 
autogestionés la seva vida quotidiana. Posteriorment es podria 
oferir serveis de mitja pensio i de pensió completa.  

 

• PETIT NUCLI RESIDENCIAL PER A JOVES: La Casa Gran del Bori  
podria també acollir a un petit nucli (8 places màxim) de joves en 
situació d´especials dificultats sociofamiliars, alguns d´ells extutelats 
per la Generalitat de Catalunya (de 18 a 21 anys). Aquest nucli 
residencial estaria estretament vinculat a les activitats comunitàries 
del Centre Comunitari Joan N. García-Nieto, els recursos propis de la 
Fundació Marianao i a la xarxa àmplia de recursos existents al 
territori. El règim residencial seguiria la filosofia dels “Foyers des 
Jeunes Travailleurs” de França, amb habitacions individuals i serveis 
comunitaris, amb la presència permanent d´educadors.   
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CONSTITUCIÓ D´UNA EMPRESA D´INSERCIÓ VINCULADA A 
SECTORS ESTRATÈGICS 
 

 
 
El conjunt d´actuacions que es desenvoluparien de manera progressiva a 
la Casa Gran del Bori estarien vinculats a sectors estratègics com són: la 
mobilitat, el reciclatge de  residus, l’educació ambiental, el turisme, la 
restauració i l´hoteleria,  l´animació sociocultural, l´acció social, les TICS, 
etc...).   Aquests sectors  ofereixen un ampli ventall de possibilitats 
d’inserció en uns sectors professionals amb futur, dinàmic i en constant 
evolució, que permet un redescobriment continu de diferents possibilitats 
formatives i laborals pels joves de Sant Boi i el Baix Llobregat.  

Aquestes actuacions haurien de possibilitar la creació d´una  empresa 
d´inserció, que generaria formació ocupacional i professional i, alhora, 
projectes d´ocupació directa, especialment de col.lectius en situació de 
major vulnerabilitat social: joves provinents del fracàs escolar, l´exclusió 
social i els conflictes amb la justicia; joves de la DGAIA, persones en 
situació d´exclusió, amb malaltia mental,...   

El nombre de persones que es formarien en el Centre Comunitari i les 
que serien contractades caldria valorar-ho en base a l´estudi tècnic de 
viabilitat i a partir del desenvolupament de les fases progressives de 
creixement a curt-mig-llarg termini.  
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EIX  COMUNITARI  D´INNOVACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT SOCIAL  

AL BAIX LLOBREGAT 
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EIX  COMUNITARI  D´INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT SOCIAL 
AL BAIX LLOBREGAT 
 
 

La Casa Gran del Bori i l´edifici actual de la Fundació Marianao a 
Girona,30 esdevindrien dos equipaments comunitaris, articulats de 
manera  interdependent com un “Eix  Comunitari d´Innovació i 
Desenvolupament Social al Baix Llobregat” .  

 
 

Centre Comunitari
“Fundació Marianao”
C/ Girona, 30 – Sant Boi

Fundació Marianao
Projectes Comunitaris d'Educació, 

Participació, Associacionisme (Infants, 
Joves, Adults, Famílies...), Formació

d'Adults. Serveis Centrals. 

Centre Comunitari
Joan N. García-Nieto

Formació Professional i Ocupacional. 
Serveis Laborals. Programa Incorpora. 

Empresa d’Inserció. Restaurant Pedagògic. 

Llar Residencial per a Joves. Petit Alberg.

 
La Fundació Marianao constitueix un dels observatoris significatius que té 
ciutat de Sant Boi i la comarca del Baix Llobregat en polítiques socials.   

El conjunt d´actuacions que es desenvoluparien de manera progressiva en 
els dos equipaments de l’Eix Comunitari d´Innovació i Desenvolupament 
Social estarien vinculats, de manera integral i integrada, a sectors 
estratègics com són: l´acció social i comunitària, la formació, la inserció 
laboral, la participació ciutadana, la salut, l´habitatge juvenil, la mobilitat, 
el reciclatge de  residus, l’educació ambiental, el turisme, la restauració i 
l´hoteleria,  l´animació sociocultural, les TICS, etc...).   
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MARIANAO-SANT BOI: UN EIX COMUNITARI D´INNOVACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT SOCIAL AL BAIX LLOBREGAT 
 
Recentment s´ha constituit InnoBaix, una iniciativa liderada pel Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, amb la voluntat de convertir el coneixement, 
entès en un sentit ampli, en el nou factor de competitivitat, aprofitant les 
oportunitats que dóna la societat del coneixement i la informació. La 
finalitat d’Innobaix és impulsar el desenvolupament de la innovació al 
Baix Llobregat creant xarxes de col·laboració, programes d'investigació, 
processos d'innovació entre empreses, agents socials, institucions 
pedagògiques, universitats, administracions, etc. 
 
En aquest sentit, l´actual equipament de la Fundació Marianao, al carrer 
Girona, 30, i la creació del Centre Comunitari Joan N. García-Nieto podrien 
constituir un potent Eix d´Equipaments Comunitaris, que esdevindria 
referencial al Baix Llobregat i al nostre país, per les seves metodologies 
innovadores en  polítiques socials  i en la governança democràtica. El 
projecte Innobaix, impulsat pel Consell Comarcal, pot potenciar aquest Eix 
d’Innovació i Desenvolupament Social.  
 
Aquest model de treball cooperatiu dimensiona les Administracions  en el 
marc del nou paradigma de la governança democràtica, com a institucions  
que generen una aliança estratègica amb una institució comunitària, 
creada per la ciutadania santboiana i d´acreditada trajectòria, com és la 
Fundació Marianao. I de manera, conjunta, totes les parts implicades   
aposten decidament per un model de treball comunitari, vertebrant i  
generant noves sinèrgies en el territori entre els diversos actors polítics i 
socials que treballen en xarxa en el procés d’elaboració i implementació 
de polítiques públiques.   
 
Aquesta aliança fa possible la cooperació entre els diferents sectors, una 
major diversificació de la pròpia oferta pública, una major innovació i una 
major eficiència i eficàcia.  
 
L’aliança amb una institució comunitària, significativa en el territori,  
acreditada i reconeguda per la seva trajectòria de treball, aporta a les 
Administracions Públiques una garantia de que l´Eix de Centres 
Comunitaris de la Fundació Marianao tindrà una qualitat i  una seriositat 
en les seves actuacions. Així mateix, disposarà d’uns sistemes adequats de 
planificació i avaluació, amb l’estructuració d’un sistema de seguiment i 
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control,  tant per part de la pròpia institució responsable com de les altres 
institucions que hi estan implicades.  
 
D´altra banda, el fet de que l´Ajuntament de Sant Boi estigui impulsant 
l´Eix de la Salut Mental Comunitària, on la Fundació Marianao també n´és 
membre, pot possibilitar la implementació d´un model innovador de 
treball interdisciplinari i sinèrgic, que multipliqui els resultats en el 
territori, amb un abordatge integral i integrat de les polítiques socials i 
les de salut.  
 
En definitiva, una proposta que podria esdevenir una gran oportunitat per 
a implementar projectes i recursos que esdevinguin eines de 
desenvolupament econòmic, cultural i social per a la nostra comunitat.  
 
 
 

UNA OPORTUNITAT PER A LA INNOVACIÓ EN PROGRAMES DE 
FORMACIÓ I D´INVESTIGACIÓ SOCIAL AL BAIX LLOBREGAT 

 

En el marc d´Innobaix, els dos Equipaments Comunitaris de Marianao 
(Casa Gran del Bori i Girona,30), poden  esdevenir un laboratori social on 
estimular la formació, la investigació, la reflexió, el coneixement 
compartit, en relació a les polítiques socials innovadores.  Un espai des 
d´on també es podria  promoure l'anàlisi de les transformacions socials, 
ambientals, tecnològiques, de salut pública de la societat contemporània i, 
al mateix temps, promoure'n la reflexió, el debat, i l´acció. Es podria 
comptar amb el suport de diverses institucions com l´Institut d´Innovació 
Social d´ESADE, la Fundació Jaume Bofill, l´IGOP (UAB), així com altres 
facultats universitàries, etc... 

 

UN ACORD INSTITUCIONAL: SUMAR PER MULTIPLICAR 

La creació del Centre Comunitari Joan N. García-Nieto pot esdevenir una 
gran oportunitat per crear un Eix Estratègic al Baix Llobregat en  
polítiques públiques innovadores i de desenvolupament social i 
comunitari, en el marc dels nous paradigmes de la governança 
democràtica, la responsabilitat territorial compartida i la inclusió social.  
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Desde la Fundació Marianao proposem realitzar un Acord Institucional 
amb les Administracions Públiques (Ajuntament, Generalitat i Consell 
Comarcal), que podria afavorir la construcció un nou model de relacions 
vertebrador d’aliances; aquestes permetrien, des del respecte a 
l’autonomia i a la identitat pròpia de cada institució, compartir la missió 
comuna de servir a la nostra comunitat santboiana i baixllobregatina, en 
base a la confiança, la coresponsabilitat i la complementarietat.  
 
L’Acord Institucional entre la Fundació Marianao i les Administracions 
Públiques enfortiria la creació d´un espai de relació institucional, entorn 
al qual sorgiria un projecte molt més ampli de partenariat social, amb  
voluntat d'incidir en el desenvolupament econòmic i social de la nostra 
ciutat i comarca, tot implicant a la diversitat d´institucions del territori 
(les altres administracions públiques, les empreses, les entitats socials, les 
universitats, etc…). En definitiva, “sumar sempre, perquè sumant 
multipliquem”.  
 
Aquest projecte d’aliança i de partenariat permet construir un paradigma 
innovador en les relacions institucionals, que supera  el corporativisme, la 
concentració de poder, la compartimentació en la intervenció i les 
duplicitats i, en el context de la crisi que vivim, constitueix una resposta 
eficaç i eficient als nous reptes socials, de present i de futur,  a escala 
territorial (local i comarcal).    
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PLA DE VIABILITAT  

ECONÒMICA 
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PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA 
 
El Pla de viabilitat econòmica d´aquest projecte s’haurà de fonamentar en 
una estratègia de suma de voluntats institucionals, públiques i privades, 
a partir de les xarxes relacionals que té  la Fundació Marianao. Caldrà 
implicar en aquest projecte innovador a les institucions públiques i a les 
institucions privades,  a partir de la  diversitat de fòrmules de suport: 
subvencions, convenis, ajudes, suport tècnic i infraestructural, creació 
d´aliances, etc..    
 

Pensem que a l´hora de completar el finançament d´aquesta operació, el 
fet de què és un edifici emblemàtic de la ciutat catalogat com a 
patrimoni històric, és un punt al nostre favor a l´hora d´aconseguir 
també recursos per altres vies que no solament siguin les de l´àmbit 
social. 

 
 
 

 

 


