
 

 
 
 

 
Membres de l'equip de la Fundació Marianao es desplacen a Madrid per 
participar en una trobada d'intercanvi amb socis de la Federació 
AKAZIA. Aquesta trobada ha servit per donar impuls a la Federació que 
va nèixer l'any 2008 i alhora per mantenir un intercanvi d'experiències 
amb Fundación Tomillo.  

 

Membres de la Federació AKAZIA amb l'equip de l'àrea de desenvolupament comunitari de Fundación Tomillo 
 

La trobada celebrada a Madrid la setmana passada ha servit per mantenir un 
espai de treball entre les tres entitats sòcies: Associació Gazteleku de Bilbao; 
Associació El Candil de Múrcia i Fundació Marianao de Sant Boi de LLobregat. 

Membres de les tres organitzacions han posat les bases de la jornada anual de 
formació i bones pràctiques que enguany es celebrarà a Múrcia durant el proper 

mes d'abril de 2011 amb el lema: Territoris socialment responsables: el 
paper de les entitats socials en la construcció de la comunitat.  



 
Tanmateix, la trobada també ha permès començar a treballar en els eixos 
estratègics de la Federació així com encetar un procés de disseny que ens 

permeti recollir les diverses experiències desenvolupades per les tres entitats en 
matèria de polítiques de joventut. La visita a Madrid, també ha servit per 

mantenir un espai d'intercanvi i trobada amb Fundación Tomillo, entitat social 
reconeguda que treballa a la comunitat de Madrid. 

  

 

La prestigiosa empresa Contratas y Obras, fidel a la seva política de 
Responsabilitat Social Corporativa, s’uneix a la xarxa d’empreses solidàries de la 
mà del projecte Incorpora de la Fundació “La Caixa”. Contratas y Obras a estat 
premiada pel seu Pla d’Igualtat pel departament de treball. La trobada es va 
realitzar el Dijous 23 de desembre de 2010, a la seu de la Fundació “La Caixa” a 
Barcelona, per portar a terme la signatura de conveni de col·laboració amb el 
projecte Incorpora a nivell estatal. 

 

  

 

Aquest projecte, que forma part de la Fundació Acció Social Contra 



l'atur es, va crear al 1981 amb la finalitat de fer front a la problemàtica 
de la desocupació.  

El Fons Social és un projecte solidari que té com a objectiu ajudar a persones 
immigrades,que tenen un treball remunerat però que no disposen de recursos 
suficients per estabilitzar-se i promocionar-se professionalment. Són 
Microcrèdits a curt termini  per a persones nouvingudes que es trobin en actiu, 
perquè puguin regularitzar la seva situació legal o alliberar-se de crèdits 
contrets al seu país.  La persona adquireix el compromís de retornar 
íntegrament el valor econòmic de l’import que se li faciliti en el plaç de temps 
acordat (sense interessos). Amb aquests diners que la persona  retorna, una 
altra persona  en una situació semblant podrà gaudir també d'aquest préstec 
més tard.  

  

 
 
 

Tots els que col·laboren en aquest projecte són voluntaris i l'horari del Fons 
Social és el dimecres de 18:00 a 20:00 hores a la segona planta de la Fundació 

Marianao. 

  

 
Protecció de dades. D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i de la Llei 
34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la Fundació Marianao garanteix la confidencialitat 
i la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal (adreça de correu electrònic), necessàries per poder enviar el butlletí de 
Notícies de la Fundació Marianao. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic a la 
bústia fundaciomarianao@marianao.net. Si no tenim cap comunicació per part vostra, les dades continuaran a la nostra base de dades. 

 
 


