Al 2009 vam presentar per primer cop de forma pública la memòria d’activitat. Al 2010 l’hem
millorat i hi hem afegit més contingut. Pretén ser tant una carta de presentació com una eina per
explicar qui som i què fem (juntament amb la pàgina web www.germina.org). Esperem que us resulti
interessant i per qualsevol comentari o proposta de millora ens podeu escriure un correu electrònic a
germina@germina.org.

El 10 de març de 2011 la Fundació Germina va participar juntament amb altres entitats de la Fedaia
en l’acte de signatura de la carta de compromís amb la cultura de la transparència. En ella,
s’estableix el compromís d’avançar cap a l’ús de la pàgina web i la memòria d’activitat com a eines de
transparència i rendició de comptes.
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Darrera dels textos i indicadors d’aquesta memòria hi ha òbviament, infants i famílies amb noms i cognoms.
Alguns d’ells, venen participant des dels inicis del Centre Obert Germina fa gairebé quatre anys. Han anat
creixent, fent el seu camí i el projecte amb ells.
Per la Fundació Germina el 2010 que presentem en aquesta memòria d’activitat ha estat un any de caminar cap
a una certa maduresa. En aquest quart any de presència a Santa Coloma de Gramenet s’ha fet camí a un pas
asserenat i més tranquil que els anteriors, en algun moment fent una passa enrere per després fer-ne dues
endavant reforçant els projectes existents sobretot en qualitat en l’atenció.
El 2010 ha estat un any de canvis. Al mes de juliol va tancar les portes el programa Espai familiar (atenció 0-3
anys i les seves mares) dos anys després d’haver-se iniciat. Diferents arguments van portar a la decisió de
prioritzar i concentrar recursos en oferir continuïtat als adolescents (garantint l’atenció fins als 16 anys al 2011)
en front del manteniment del projecte pre-infantil. Tot i això, un temps després ja hem contrastat com el servei
de centre obert -tant infantil com adolescent- s’ha consolidat i enfortit, oferint en aquests moments un total de
50 places des dels 5 fins als 15 anys (des de 1r de Primària a 3r de ESO).
Mentre que pel Centre obert infantil ha estat un any de consolidació, per l’Espai jove (el centre obert
d’adolescents) ha estat aquest un any d’agafar rodatge, no sense dificultats. No era fins l’octubre que
disposàvem d’un espai fix on realitzar l’activitat. Una certa precarietat pels nois i noies i l’equip educatiu, que
més d’un dia s’havien quedat al carrer (literalment) sense lloc on poder fer deures o l’activitat programada.
Aquest fet, lluny de desestabilitzar el projecte, l’ha enfortit. Per una banda han augmentat els lligams amb el
centre obert infantil (amb qui sovint havien de compartir espais relativament sobreocupats) i per altra, s’han
teixit vinculacions entre el grup d’adolescents i equip educatiu, doncs com deien ells mateixos “sabem que
estem a l’Espai jove, quan hi som nosaltres”, fos en un centre cívic, a la piscina, un parc o a la sala dels més
petits.
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El projecte es manté encara en un temps de provar noves propostes, de sotmetre a revisió funcionament i
iniciatives i de comptar amb la complicitat i participació en la gestació del projecte amb els mateixos
adolescents. Això està suposant encara avui un gran aprenentatge, doncs seguim buscant formes innovadores
per donar resposta a la intervenció amb adolescents d’avui en dia.
S’ha seguit el 2010 amb l’aposta ferma pel treball comunitari, d’obrir realment el centre al barri i vessar més
enllà de les seves portes la tasca social que porta a terme. Infants, adolescents, famílies i veïns s’han sumat a la
proposta i han estat ells mateixos els protagonistes en les múltiples activitats que s’han realitzat, sent partícips
actius com a ciutadans de la comunitat on viuen.
La gestió del voluntariat ha fet un salt de qualitat a partir de l’octubre, amb una persona parcialment dedicada.
S’obre una nova línia de creixement de l’entitat en qualitat de l’atenció i un tracte més personalitzat, a més de
transmetre directament als infants valors propis del voluntariat com la gratuïtat, la solidaritat i el compromís
social.
No cal dir que s’han mantingut i ampliat els compromisos en les xarxes presents, cercant solucions a una
realitat sovint molt complexa conjuntament amb altres agents que es troben amb dificultats similars.
Finalment, ressaltar que són realment els infants, adolescents i famílies els que han estat protagonistes
d’aquest procés. En un any especialment dur pel context econòmic que acaba repercutint en altres vessants,
són ells els que més enllà d’aquestes pàgines segueixen endavant dia a dia.

Mario Cuixart
Director del centre

Germina en xifres
S’han atès 58 infants i adolescents entre el Centre obert i l’Espai jove.
L’assistència mitjana d’infants i adolescents a les activitats és del 93%.
El grau d’abandonament dels programes és del 6,9%.
A 31 de desembre de 2010 hi ha un total de 6 professionals dedicats.
A final d’any hi ha un equip estable de 15 voluntaris participen de l’atenció directa.
S’han realitzat un total de 6 activitats participatives infantils obertes al barri.
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La Fundació Germina és una entitat sense ànim de lucre dedicada a oferir oportunitats per a que infants,
joves i les seves famílies puguin millorar la qualitat de vida. Estem presents a Santa Coloma de Gramenet amb
els programes Centre obert i Espai jove en els que participen infants, joves i famílies de la ciutat.

Febrer 2004
Constitució de
l’entitat.

Març 2006
Treball de
camp:
exploració de
necessitats i
contacte amb
agents socials.

Maig 2007:
Comencen les
activitats del
Centre obert
amb 3 infants

El Patronat de la Fundació Germina està format per les
següents persones:
* Mauricio Botton Carasso- President
* Charlotte Staticelli-Revel de Bonello- Secretària
* Rafael Jiménez López- Vocal/Tresorer
* Bertrand Bonello- Vocal
* Marina Flor Carasso-Vocal

La Fundació Germina va ser constituïda el 9 de febrer
de 2004 i està inscrita al Registre de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya amb el número 1957.
El Centre Obert Germina està inscrit al Registre
d’Entitats, Serveis i Establiments Socials amb el
número S-06908.
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Juny 2008: Inici
del programa
Espai familiar
amb un petit
grup de mares i
nadons.

Setembre 2009:
Comença l’Espai
jove amb un
grup de 10
adolescents.

Oferir oportunitats per millorar la qualitat de vida a
infants, joves i les seves famílies, especialment les que
estan en situació de vulnerabilitat, acompanyant-los i
promovent que siguin protagonistes d’aquest procés
dins del seu territori.

Els principis o valors fonamentals característics de la Fundació Germina són:
. Situar-se al costat dels infants, adolescents, joves en el seu procés vital, fent
camí al seu costat, escoltant i oferint recolzament i orientació, tot això comptant amb la seva
família.
. Un model basat en la construcció conjunta en el que cada persona des de la
seva individualitat pugui desenvolupar les seves capacitats i habilitats, i des d’elles participi
activament en el projecte.
. La formació intel·lectual com un dels eixos bàsics de desenvolupament de la
persona. A més de factor integrador en societat, facilita oportunitats i evita que apareguin, es
repeteixin o es perpetuïn situacions de risc d’exclusió social.
de la persona. Entenent la persona en totes les seves dimensions i
com a membre actiu de la societat.

ACOMPANYAMENT

CONSTRUCCIÓ COMÚ

Punt de trobada
Estar al costat
Vincles

Fem-ho junts
Transformació social
Potencialitats de cadascú
Tots pel mateix
Voluntaris

CONEIXEMENT

DESENVOLUPAMENT
INTEGRAL

Coordinacions amb les escoles
GR
Reforç
Aprendre a aprendre
Deixar lloc a sorprendre’t

La persona en un tot
Les peculiaritats de cadascú
Respecte
La persona és protagonista
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El Centre Obert infantil de la Fundació Germina és un servei diürn preventiu fora de l’horari escolar destinat a
infants de 6 a 12 anys. Dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat,
la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives dels
infants atesos mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.

Ens trobem amb els infants totes les tardes de dilluns a divendres de 16.30 a 20 h. Les activitats durant aquesta
estona queden emmarcades pel projecte educatiu del centre i es concreten en els programes socioeducatius de
salut i higiene, competències socials, suport a l’escolarització i interculturalitat. L’estona de 20 a 20.30 h és la
dedicada a l’atenció i intercanvi d’informacions amb les famílies.
Els infants estan agrupats en tres grups per edats corresponents als cursos escolars. A cada grup hi ha 10 infants i
un educador que és el responsable del seguiment individual d’aquests infants així com de la programació i
realització de les activitats.
La primera estona de la tarda mentre els infants van arribant està destinada al berenar -entès com a suport
alimentari i treball d’hàbits- i un cop acaben tenen una estona de joc lliure per jugar al pati, a jocs de taula o
informàtica. A les 6 de la tarda i durant una hora es porta a terme el reforç escolar, un espai per fer els deures
acompanyats dels educadors i voluntaris i on es reforcen coneixements i hàbits d’aprenentatge. De 7 a 8 de la
tarda cada grup realitza activitats depenent d’una programació prèvia, com per exemple: teatre, piscina, taller
d’art-teràpia, esports, ludoteca o sortides al parc o a recursos de la ciutat com ara la biblioteca.
En períodes de vacances escolars també hi ha activitat. Així, a més de sortides d’un dia per Nadal i setmana santa,
es porta a terme un casal pels matins durant el mes de juliol i es marxa 5 dies de colònies, activitat que
representa el tancament del curs escolar amb els infants. El 2010 es va anar a Vilanova de Sau (Osona).
Totes les famílies han estat derivades pels serveis socials municipals amb qui s’acorda un pla de treball conjunt
amb objectius definits. Per a cada infant, l’educador referent elabora un projecte educatiu individualitzat
d’acord amb el pla de treball i allò observat. Aquest educador és el responsable del seguiment directe amb la
família i el referent en totes les reunions amb serveis socials, l’escola i altres serveis, si és el cas.
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2010

2009

Infants atesos durant tot l’any

33

32

Infants atesos a 31 de desembre

29

29

Ràtio de professionals d’atenció directa*

9,8*
infants/edu
cador

8,2*
infants/edu
cador

Assistència mitjana

94%

95%*

Grau d’abandonament del programa

3,0%

3,8%*

*: Dades agregades Centre obert i Espai jove

La valoració del quart any de funcionament del Centre obert Germina és altament positiva. La
participació dels infants s’ha mantingut elevada durant tot l’any, fet que ha afavorit la implicació i
participació de les famílies tant en el dia a dia, com en la organització i participació de les activitats de
barri. Ha estat un any per a la plena consolidació del programa, d’assentar el projecte, consolidar
procediments i revisar-ne d’altres.
La incorporació de noves activitats com la piscina o taller d’art-teràpia, ha afavorit la motivació dels
infants, i ha permès innovar en el dia a dia cercant una millora en la qualitat de l’atenció. A més,
durant el 2010 s’ha iniciat un procés de revisió de la línia pedagògica del centre per part de tot l’equip
educatiu, fet que implicarà necessàriament una millora qualitativa.
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L’Espai Jove és un espai diürn de lleure socioeducatiu de caire preventiu que treballa a partir de l’autonomia i la
pressa de decisions amb adolescents. Dóna prioritat al treball d’acompanyament i autonomia per tal de potenciar
la individualitat de cada participant formant part d’un grup d’iguals. La pressa de decisions i el respecte són les
eines bàsiques d’aquest recurs per tal d’orientat i oferir oportunitats a joves i les seves famílies, especialment les
que estan en risc, acompanyant-los i promovent que siguin protagonistes d’aquest procés dins del seu territori.
L’Espai Jove Germina ha de ser un espai on el jove es senti el protagonista.
L’Espai Jove Germina està dirigit a adolescents de 12 a 16 anys derivats de Servies Socials de Santa Coloma de
Gramenet.

L’horari d’atenció directa de l’Espai jove és de dilluns a divendres de 16.30 a 20.30 h i el funcionament base és
regeix en la següent estructura: punt de trobada- GR- activitats. El “GR”, Gran Recorregut, i està basat en
l’acompanyament a l’itinerari formatiu de l’adolescent que ha dissenyat ell mateix, i és l’eix del funcionament de
l’Espai Jove.
També es participa a les activitats organitzades com a entitat, com per exemple el servei d’ordre de la rua de
Carnestoltes, els espectacles del programa Barri a Escena o un túnel del terror obert al barri que van organitzar els
mateixos adolescents. Com a projecte de final de curs 2009-2010 es va representar l’espectacle Romeo i Julieta,
inclòs en el projecte CaixaEscena de la Fundació “la Caixa”.
Durant els períodes de vacances escolar es porten a terme sortides de dos dies que permeten treballar altres
aspectes del quotidià dels adolescents. Pel 2010 es va anar a Port Aventura per setmana santa i a la neu (PlanolesLa Molina) per Nadal. Durant el mes de juliol es va organitzar per primera vegada el Jovestiu, adaptant l’activitat de
durant l’any pels matins i en format casal d’estiu. Després es va anar 5 dies de colònies a Vilanova de Sau amb la
resta d’infants del Centre Obert.
L’equip educatiu de l’Espai Jove esta format per dos educadors, un d’ells assumint funcions de coordinació.

Adolescents atesos durant tot l’any
Adolescents atesos a 31 de desembre
Ràtio de professionals d’atenció directa
Assistència mitjana
Grau d’abandonament del programa
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Fins el mes d’octubre la dificultat més gran ha estat l’espai on realitzar les activitats, doncs s’havia d’anar variant
segons les disponibilitats dels diferents equipaments municipals o combinant amb el centre obert infantil. Des del
mes d’octubre de 2010 les activitats es porten a terme a l’antic casal del barri Llatí fent servir una sala i l’antic
vestíbul de l’equipament municipal. Aquest espai ha permès ubicar els adolescents i establir un funcionament i
rutines. El funcionament bàsic ha estat acceptat i assimilat pel adolescents generant un quotidià que facilita la
tasca educativa. L’activitat que ha patit els canvis més grans ha estat l’aula d’estudi que després d’una revisió per
part de l’equip educatiu va començar a anomenar-se GR (Gran Recorregut) està basat en itineraris formatius i es
va convertir en l’eix vertebrador de tota la intervenció. És una activitat en constant revisió en la recerca d’un
mètode efectiu en l’assoliment dels objectius marcats.
Tant els adolescents com l’equip valora molt positivament els taller que poden triar els joves, ja que els donen
l’opció de triar el seu itinerari personal. Finalment, comentar que l’Espai Jove Germina té un caire molt obert a la
ciutat i dóna molta importància a les sortides fora, fet que ajuda en el procés individual de cada adolescent a
partir del treball en grup i la seva integració amb l’entorn.

2010

2009

25

20

20

18

9,8*
infants/edu
cador

8,2*
infants/edu
cador

91%

95%*

12,0%

3,8%*

*: Dades agregades Centre obert
i Espai jove
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A finals del mes de juliol es va tancar el projecte Espai familiar, decisió presa d’acord amb la línia estratègica de la
Fundació Germina de concentrar recursos i esforços en el servei de centre obert, oferint continuïtat als
adolescents atesos fins que a completar tot el cicle de l’Educació Secundària als 16 anys. El propi ritme dels
programes de l’entitat juntament amb l’evolució del context socioeconòmic han forçat una reformulació del pla
estratègic de l’entitat que l’havia portat a iniciar el projecte al juny de 2008.
Del total de 14 famílies ateses al mes de juliol, només n’hi havia 3 per les que estava prevista la continuïtat al mes
de setembre; ja que per la majoria o bé els fills ja complien els 3 anys o tenien ja plaça en escola bressol. Tot i
això, hi havia 15 sol·licituds de derivació de famílies per part dels serveis socials. Amb les 3 famílies restants es va
acordar amb els serveis socials fer un acompanyament i/o derivació a un altre recurs. Tot aquest seguiment de
tancament es va portar a terme durant el mes de setembre.
(referit únicament als mesos en que va restar obert)
L’Espai Familiar Germina és un espai de trobada de caire lúdic i educatiu que pretén donar una resposta
preventiva, formativa i de suport a la primera infància (0-3 anys) i a les seves famílies, posant èmfasi en la
prevenció des dels primers anys de vida. Està dirigit eminentment a les famílies, tant a mares com els seus fills, i
s’orienta a reforçar el vincle entre la mare i el fill.
L’horari d’atenció és els dimarts i dijous pel matí durant 2:30 h en 3 moments diferenciats:
Espai infantil (joc, estimulació i hàbits) i espai de mares (cafè-tertúlia, informàtica, xerrades,...).
Esmorzar tots junts i canvi de bolquers. Activitat conjunta, consistent en tallers com relaxació, massatge infantil,
com explicar contes,tallers de manualitats...

Des de l’octubre i fins a final d’any s’ha iniciat un cicle de xerrades per a pares i mares obert a la resta de famílies de
l’entitat i al barri, impulsat inicialment pel grup de mares de l’Espai familiar. Els temes, periodicitat i horaris han estat
triats per elles i han consistit en orientació laboral, economia domèstica i l’afectivitat amb els fills.
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Barris Llatí i Fondo, Santa Coloma de Gramenet
• 28.272 habitants (22,7% de la ciutat)
• Molt densament poblat: 60.153 hab./km2
• Urbanísticament desordenat sobre un relleu irregular.
• 33,0% nascuts a l’estranger.
• Principals grups estrangers a: Xina (28%), Equador
(12%), Marroc (11%)
• Mida de les llars elevada: 2,80 membres, amb moltes
llars de 6 membres o més.
•Alt increment de població aturada al 2010.
Fonts: Anuari estadístic Santa Coloma de Gramenet 2009 i Idescat.
a:Agregat districtes II i VI.

Totes aquelles accions per/amb/en el territori i la seva comunitat que promouen una millora del seu benestar a
través de la participació, el treball conjunt i amb caràcter bidireccional.

Al 2010 s’ha impulsat aquest nou projecte que pretén sistematitzar i donar forma a part del treball comunitari que
es ve portant a terme. Consisteix en un cicle d’espectacles familiars al barri on la participació i l’intercanvi mutu
entre els assistents és l’eix bàsic, tot partint del protagonisme d’infants, adolescents i famílies. El denominador
comú és el caire festiu com a punt de trobada i l’afavoriment de les relacions entre infants i famílies que conviuen
en un territori tan divers.
Al 2010 Barri a escena ha pres forma en les següents activitats, que han comptat amb una participació aproximada
de 900 persones i de fins a 8 entitats diferents:
Cercavila de Carnestoltes recorrent els carrers del Llatí i el Fondo amb la participació de 7 entitats més.
Festa al carrer pel 3r aniversari, amb els mags: “Cuinem la festa”.
Espectacle Romeu i Julieta, portat a terme pels nois i noies de l’Espai jove dins el programa CaixaEscena.
Castanyada-túnel del terror, obert als nens i nenes del barri.
Espectacle “Un Nadal com cal” coincidint amb l’estrena d’un nou centre cívic al barri.
Cap d’any infantil a les 12 del migdia del 31 de desembre per tancar l’any.
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Totes les activitats promogudes des de la Fundació Germina es porten a terme gràcies a un equip humà en què
tothom aporta des del que és cadascú. La col·laboració és estreta entre professionals, voluntaris i estudiants
en pràctiques, sent l’equip de professionals els qui donen continuïtat i estabilitat als programes. Ells són els
responsables de l’activitat, de l’acompliment dels objectius, del seguiment i les coordinacions amb serveis. Els
voluntaris i estudiants en pràctiques participen directament de l’atenció socioeducativa fent equip amb els
professionals, proporcionant així un tracte més personalitzat en l’atenció als infants i adolescents.

El programa de voluntariat té per objectiu principal la
recerca, acompanyament i suport de totes aquelles
persones que vulguin implicar-se en el projecte. Per donar
un impuls a tota l’acció voluntària, a partir del mes
d’octubre es va crear la figura del Responsable del
voluntariat, que va ser assumida per part d’un membre de
l’equip educatiu. Es tracta d’una figura al servei del
voluntariat, oferint-los màxim protagonisme vetllant per la
seva captació, acollida i acompanyament en les diferents
tasques que realitzen.
Durant el 2010 s’han promogut accions com la captació del
voluntariat a través de les noves tecnologies (pàgines
especialitzades i pròpia pàgina web), s’ha reconfigurat el
projecte de voluntariat i s’han dissenyat noves eines per
portar-lo a terme. També s’ha participat i reforçat les xarxes
locals d’entitats de voluntariat i s’han proposat formacions
adequades a les necessitats de cada persona.
Actualment existeixen tres perfils de voluntariat:
El que participa en les tasques diàries habituals del centre
obert infantil com el berenar, reforç escolar i les activitats
socioeducatives, el que participa directament en la
dinamització de l’aula d’estudi o GR de l’Espai jove i el que
s’ofereix per dirigir un taller setmanal a un grup d’edat
segons les seves habilitats o coneixements específics.

Indicadors
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2010

2009

Personal remunerat

6

8

Nombre total de voluntaris

21

16

Estudiants en pràctiques

8

5

La gestió de voluntariat ha fet un gran salt de qualitat a partir del moment en que s’ha incorporat la figura del
responsable amb les funcions clarament assignades i amb dedicació horària expressa. S’ha millorat per tant en el
seguiment i acompanyament del voluntariat per les diferents etapes del “cicle del voluntariat” (captació, selecció,
acollida, acompanyament i sortida) oferint els recursos a l’abast per consolidar un equip de voluntaris/es
identificats amb el projecte, implicant d’aquesta manera un salt de qualitat en el servei.
L’acció voluntària potencia la transmissió directa de valors altament positius. Els propis voluntaris esdevenen
nous referents, es creen espais d’intercanvi amb els infants i adolescents, es contribueix a crear un model de
persona activa i implicada amb la realitat social i, al mateix temps ajuda a promoure que els propis beneficiaris
dels programes puguin incorporar-se en un futur com a voluntaris.

Voluntariat en tasques socioeducatives del programa de Centre Obert.
Participar activament en l’atenció directa dels infants, concretament, en
l’acompanyament del reforç escolar i en activitats quotidianes com tallers,
ludoteca, esports, etc. També pot participar en activitats especials com
sortides de dos o més dies, casal o colònies d’estiu.

Voluntariat en l’activitat de GR .
Participar en aquesta activitat oferint als adolescents
recursos i eines per fer els deures i estudiar.

Voluntariat en tasques específiques puntuals.
Consisteix en activitats puntuals com poden ser tallers en alguna tècnica específica,
xerrades, visites o qualsevol activitat educativa.

Si estàs interessat/da i vols ser voluntari/a a Germina et pots posar en contacte
amb nosaltres a voluntaris@germina.org
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La Fundació Germina per portar a terme els seus projectes rep tant
finançament públic com privat. Pel 2010, l’estructura d’aquest
finançament respon al següent gràfic:

El detall dels ingressos i despeses pel 2010 es mostra a continuació. També cal tenir en compte altres
recursos que s’han utilitzat però que aquí no poden ser tinguts en compte, com la utilització d’espais públics
(entre ells, sales d’equipaments municipals) i les donacions i col·laboracions que de forma continuada o
puntual s’han anat rebent, com el Banc dels Aliments.

Detall dels ingressos pel 2010
Concepte
Subvencions públiques
Fundacions/institucions
Donacions privades
Altres ingressos
Aportacions de les famílies
TOTAL INGRESSOS

Euros
80.709
98.345
217.000
2.339
2.061
400.454

%
20%
25%
54%
1%
1%
100%

Detall de les despeses pel 2010
Concepte
Despeses de personal
Despeses directes pròpies de l’activitat
Projectes
Despeses de gestió
Amortitzacions
Despeses financeres
TOTAL DESPESES

Euros
202.110
77.170
64.539
4.964
11.622
336
360.741

El resultat positiu de 39.713 de l’exercici 2010 serà aplicat a Romanent.
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%
56%
21%
18%
1%
3%
0%
100%

Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. La Fundació Germina en
participa activament a través de la Comissió de Centres Oberts. A l’abril de 2010 tot
l’equip educatiu va assistir a la 12a Trobada de Centres Oberts de Catalunya amb el
títol “La innovació en els Centres Oberts”. Allà mateix l’Espai jove va presentar a la
resta de professionals el taller de video-art realitzat amb els adolescents. A l’octubre
es va participar al 14è Fòrum FEDAIA. El Centre Obert Germina va participar com a
ponents en les jornades “Compartint Bones Pràctiques als Centres Oberts” de la
FEDAIA i la Diputació de Barcelona. Va ser un dels 4 centres oberts de la província a
presentar una bona pràctica i al mes de novembre 25 professionals van visitar el
Centre Obert Germina en la jornada “El Treball Comunitari des del Centre Obert.

La Xarxa de Centres Oberts de Santa Coloma de Gramenet agrupa els 3
centres oberts de la ciutat i pretén treballar conjuntament, unificar
criteris i plantejar posicionaments comuns en temes locals. També a
nivell local s’ha participat de la Comissió de recursos socioeducatius on
hi participen altres recursos a més dels centres oberts, centrada en
activitats conjuntes a nivell d’infància de la ciutat.

L’Espai de Reflexió entorn la Infància i l’Adolescència (EREIA) de Santa
Coloma de Gramenet agrupa serveis que treballen en l’àmbit d’infància a
la ciutat. Germina forma part de la comissió tècnica.

La Fundació Germina va ser acceptada al maig de 2010 per formar part
de la Federació Catalana de Voluntariat Social, que agrupa entitats de
voluntariat de tot Catalunya.

El Punt del Voluntariat de Santa Coloma de Gramenet és una iniciativa
d’àmbit municipal que agrupa les entitats de voluntariat de la ciutat. Al
desembre de 2010 les entitats que formen part del Punt del
Voluntariat, entre elles la Fundació Germina, van ser guardonades amb
el Premi Ciutat de Santa Coloma de Gramenet en homenatge a la tasca
voluntària portada a terme.
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“Germina és com casa meva”

“Els educadors ens cuiden i
estan pendents de nosaltres”

“M’agradaria que el pati fos més gran”
“Aquí aprenem, juguem, fem els deures, i quan
entrem deixem els problemes a fora”...

“M’agraden molt les activitats”

Els adolescents de l’Espai jove van valorar, al desembre de 2010, el servei amb un 9,39 de mitjana, i
destacaven com a aspectes a millorar els relatius a l’espai (lavabos més grans, disposar de nevera, pati..) i que
no els agradava massa l’estona dedicada a l’aula d’estudi. El més valorat eren les sortides i alguns tallers en
concret com el de break-dance.

“És mitja vida... Germina va arribar en el moment ideal i va
suposar un recolzament, una ajuda molt gran”.
“M’agrada que vingui a Germina.
Aquí aprèn coses que jo no li puc
ensenyar”.
“Estic contenta. Em va costar decidirme a que vinguessin. Però ara estic
molt contenta amb els resultats..”

“Els nens han canviat d’actitud.
Són més responsables”.

Correcte

“És un descans.. una cosa molt maca, que ens
ajuda dia a dia... una gran família”.

Més que
correcte

Un total de 20 famílies entrevistades van destacar com allò més valorat la relació infant-educador i les
activitats d’estiu i el menys valorat les activitats diàries.

A millorar
Correcte
Més que
correcte

17

Al desembre de 2010 es va fer arribar tots els educadors de
serveis socials amb qui es treballa una enquesta de valoració
del servei. Van contestar el 60%. Com a aspectes més
valorats van referir el treball individualitzat amb els infants i
les famílies, la comunicació amb l’equip educatiu i la
flexibilitat per atendre situacions urgents, i com a aspectes a
millorar van referir-se a temes com ampliació de places (en
edats i franges horàries) o més activitats esportives.

AMICS DE GERMINA
Banc dels aliments de Barcelona
CEIP Ausiàs March
Danone
Desguaces M.A.R.
El petit forner
Panrico-Donuts
T-Systems
Tot per un somriure
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