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Índex

Germina en xifres

● S'han atès 70 in-

fants i adolescents

entre el Centre obert i

l 'Espai jove.

● L'assistència mitja-

na és del 90% .

● El grau d'abando-

nament dels progra-

mes és del 11 ,4% .

● A 31 de Desembre

de 2011 hi ha un total

de 7 professionals

dedicats.

● A final d'any hi ha

un equip estable de

1 5 voluntaris partici-

pant de l 'atenció di-

recta.

●S'han realitzat un

total de 6 activitats

participatives infanti ls

obertes al barri.
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Presentació

anquem aquest 2011 complint amb un dels objectius plantejats ja

fa quatre anys; el desplegament complet de l ’Espai jove donant

cobertura a adolescents fins als 1 6 anys. Des de la seva creació,

la Fundació Germina ha treballat en aquesta línia i any rere any,

ens hem anat apropant a la fita ampliant les franges d’edat.

Actualment el centre dóna resposta a nens i adolescents dels 5

als 1 6 anys. En aquest sentit, durant aquest any s’ha ampliat l ’atenció en 1 0 places i un

educador i la Fundació compta ja amb un nou espai ubicat al carrer Beethoven, a pocs

metres de la seu de la entitat.

Pel que fa al Centre obert infanti l ha seguit consolidant-se i mantenint el seu pas decidit,

refermant-se conjuntament amb l’Espai jove, amb serveis complementaris com teràpia

psicològica individual o grups de pares i mares.

També ha estat un any pel salt endavant de programes específics com; Barri a escena,

el programa de treball comunitari obert al barri i a tota la ciutat de Santa Coloma de

Gramenet que s’intensifica i es consolida, o el programa de voluntariat, que no només

duplica el nombre de voluntaris respecte l ’any anterior sinó que mil lora la seva regularitat

i el protagonisme que prenen, formant ja un equip estable.

Una altra novetat del 2011 ha estat la revisió i reformulació del Projecte Educatiu de

Centre, l ’eina que defineix i estructura tota la intervenció i la línia pedagògica, i que ha

comptat amb la participació de tot l ’equip educatiu professional.

En aquesta memòria presentem indicadors, gràfics, valoracions. . . però no hem d’oblidar

que al darrere hi ha els nens i nenes, joves, les seves famíl ies i el gran treball d’un equip

educatiu format per professionals i voluntaris, i que són tots el ls qui protagonitzen i

donen sentit al projecte.

En un context sovint marcat per mancances d’al imentació, habitatge, salut, roba,

materials escolars o infants itinerants sense un lloc fix per la inestabil itat laboral i davant

les poques expectatives de mil lores a nivel l social, les col•laboracions i el treball en xarxa

amb els diferents serveis que intervenen en cada cas es fa imprescindible. Davant

d’aquesta realitat, més que mai, la tasca dels centres oberts es fa important com a

recolzament als infants i les famíl ies més vulnerables.

Tanquem un any amb fites aconseguides i seguim endavant amb un ull posat al nou

projecte que ja es dibuixa per tal d’oferir continuïtat als majors de 1 6 anys, de manera

que puguem seguir acompanyant-los, aprenent i construint junts.

Mario Cuixart

Director del centre
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Els membres del Patronat són:

Mauricio Botton Carasso.

Charlotte Staticel l i-Revel de Bonello.

Rafael Jiménez.

Bertrand Bonello.

Marina Flor Carasso.

La Fundació Germina va ser constituïda el 9 de febrer de 2004 i està inscrita al Registre de Fundacions de la General itat de

Catalunya amb el número 1 957. El Centre obert Germina està inscrit al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials amb

el número S-06908.

Director. Mario Cuixart mcuixart@germina.org

Coordinadora Centre obert infanti l . Berta Buxeda bbuxeda@germina.org

Coordinador Espai jove. Òscar Angosto oangosto@germina.org

Responsable Voluntariat. Gerard Carneado gcarneado@germina.org

Educadora. Anna Palazón apalazon@germina.org

Educador. Raül Rubiales rrubiales@germina.org

Educadora. Vero Carmona vcarmona@germina.org

Al novembre de 2011 es va constituir el Consell assessor de la Fundació Germina,

un grup de treball amb funcions d’assessorament i recolzament tant al Patronat com

a la Direcció.

Els membres del Consell assessor són: Agustí Viñas, Ana Bassat i Albert Alonso.

Fundació GerminaFundació Germina

Què és Germina?

És una entitat sense ànim de lucre fundada al 2004 que treballa a Santa Coloma de Gramenet per donar suport a infants,

adolescents, joves i famíl ies en situació de vulnerabil itat. Des de la seva creació, la Fundació Germina ha anat ampliant la seva

activitat i actualment dóna suport directe a un total del 60 infants i adolescents a través dels seus programes.

Qui som?

Patronat

President

Secretària

Vocal i tresorer

Vocal

Vocal

Consell Assessor

Equip Tècnic

Registre
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Fundació GerminaFundació Germina

Missió

Oferir oportunitats per mil lorar la qualitat de vida a infants, joves i les seves famíl ies, especialment les que estan en

situació de vulnerabil itat, acompanyant-los i promovent que siguin protagonistes d’aquest procés dins del seu territori .

Principis

Creiem que un dels aspectes importants és situar-se al costat

dels infants, adolescents i joves en el seu procés vital fent camí al

seu costat, escoltant i oferint recolzament i orientació, comptant

amb les seves famíl ies.

Apostem per un model basat en la construcció conjunta en el que

cada persona des de la seva individual itat, pot desenvolupar les

seves capacitats i habil itats i des d’el les participar activament en

el projecte.

Entenem la formació com un dels eixos bàsics de desenvolupa-

ment de la persona. A més de ser un factor integrador en societat,

faci l ita oportunitats i evita que apareguin, es repeteixin, o es per-

petuïn situacions de risc d’exclusió social.

Considerem que la persona és protagonista en totes les seves

dimensions i com a membre actiu de la societat.

Acompanyament

Construcció

comú

Coneixement

Desenvolupament

integral

de la persona
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CENTRE OBERT

Programa C.O.

Què és?

El Centre obert Infanti l és un servei diürn

preventiu fora de l’horari escolar, dirigit a

infants de 5 a 1 2 anys. Dóna suport, es-

timula i potencia l ’estructuració i el de-

senvolupament de la personalitat, la

social ització, l ’adquisició d’aprenentatges

bàsics i l ’esbarjo. Compensa les defi-

ciències socioeducatives dels infants

atesos mitjançant el treball individual it-

zat, el grupal, la famíl ia, el treball en xar-

xa i amb la comunitat. Els infants estan

agrupats en tres franges d’edat.

L’equip responsable del Centre obert

està format per tres educadors i un d’el ls

assumeix funcions de coordinació.



Programa C.O.

Què fem?

El Centre obert té continuïtat en els períodes de vacances.

Així, al Nadal i Setmana Santa s’organitzen activitats

extraordinàries i el mes de jul iol es programa un casal pels

matins. L’activitat d’estiu es tanca amb 5 dies de colònies.

La primera estona de la tarda està destinada al berenar, un

moment per a treballar hàbits de suport al imentari. Després,

els nens i nenes tenen una estona ll iure per jugar al pati , a

jocs de taula o dedicar a la informàtica. A les 1 8h i durant una

hora es porta a terme el reforç escolar, un espai per fer els

deures amb el suport dels educadors i voluntaris i on es

reforcen coneixements i hàbits d’aprenentatge. De 1 9 a 20h

cada grup realitza activitats programades per cada educador

en les que s’inclouen tal lers de teatre, art-teràpia, sortides al

parc i a la bibl ioteca, i cursos de natació, entre d'altres.

El Centre obert és punt de trobada d’infants i l ’equip educatiu totes les tardes durant el curs escolar, de dil luns a divendres de

1 6.30 a 20h. A partir d’aquesta hora i fins a les 20.30h s’obre un espai dedicat a l ’atenció i l ’ intercanvi d’ informacions amb les

famíl ies.

Activitats diàries

Durant les vacances
Durant el 2011 i gràcies al suport del progra-

ma Proinfancia de "La Caixa", s’ha ofert terà-

pia psicològica en col•laboració amb l’associació Umbral a

4 infants de forma setmanal en el mateix centre. També dins

del mateix programa, s’ha iniciat un tal ler terapèutic grupal

quinzenal per a les mares i pares.

Totes les famíl ies 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 individual itzat, d’acord amb el

pla de treball i al lò observat. Aquest

educador és el responsable del

seguiment directe amb la famíl ia i el

referent en totes les reunions amb

Serveis Socials, l ’escola i altres serveis,

si és el cas.
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El que més em va agradar de les colònies. . . banyar-me a la piscina! Adrián, 8 anys.

M'ho vaig passar molt bé. Em vaig tirar per la tirol ina i encara que era difíci l va ser molt divertit. Jasmina, 8 anys.

Programa C.O. Programa C.O.

Què hem fet?

T
a
lle
rs

S
o
rtim

!

● Aventura Park

● Saló de la infància

● Colònies, aquest any Bellver de Cerdanya!

M'agraden molt les excursions que fem, vaig amb els amics i m'ho passo molt bé. L'Aventura Park va ser molt

divertit. Adrián, 8 anys.

Vam anar per Nadal i m'ho vaig passar molt bé amb els meus amics. Kil ian, 1 2 anys.

Amb l’objectiu d’estimular els diferents rols dels infants i procurar una mil lor observació i intervenció, al l larg d’aquest
any hem realitzat una sèrie de tal lers setmanals.

● Medi ambient

En aquest tal ler hem treballat mitjançant manualitats i fitxes el reciclatge i la consciència ambiental i hem fet un
estudi de la situació del barri en aquest sentit.

● Ràdio

L'objectiu d'aquest tal ler ha estat que els nens i nenes aprenguin a buscar informació, i expressar-la però so-
bretot a treballar en equip.

M’agrada molt fer entrevistes a la gent al tal ler de ràdio.

He après a expressar-me mil lor i saber què és la ràbia, perquè la sento. . .

● Korfball

Les característiques d'aquest esport aporten valors positius; fomenta la cooperació, la igualtat i la integració.

Treballem les emocions més primàries; estar enfadat, trist o content. La valoració d'aquest tal ler és posi-
tiva perquè els nens i nenes aprenen a percebre i identificar les emocions.

“
”

● Emocions

Kil ian, 1 2 anys.

Gerard Carneado, educador.

Raül Rubiales, educador.

Adrián, 8 anys.

Vero Carmona, educadora.

Berta Buxeda, educadora.

“

”

”
“

“

“

“
”

”

”

”

“

“

“

“

”

”

”
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Programa C.O. Programa C.O.
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La valoració de les activitats realitzades durant aquest any al Centre obert és positiva.

S’han obtingut molt bons resultats amb els infants, i la assistència al recurs es continua

mantenint molt elevada en tots els grups. Amb les famíl ies també s’ha fet un pas més,

iniciant uns tal lers terapèutics d’ajuda mútua que han tingut una alta participació. Pel que

fa a la resta d’activitats, un any més hem comptat amb la participació activa dels pares i

mares dels infants.

Les famíl ies han participat activament i conjuntament amb els nens i nenes en diferents activitats com la rua de Car-

nestoltes, la Castanyada, la festa d'aniversari del centre, o el sopar de Nadal.

● Tallers terapèutics

● Parlem: de salut, economia famil iar i al imentació

En aquests tal lers puc parlar de les meves fi l les i la terapeuta em guia, em dóna consells per educar-les.

Bushra, mare de la Simbra.

La terapeuta m´ha ajudat a entendre el meu fi l l i a donar-l i les coses que necessita. Ubaldina, mare de l'Adrián.

Les xerrades han estat molt interessants, explicatives i hem preguntat obertament.

Eloisa, àvia de l 'Eloi i el Kil ian.

Aprens molt sobre temes interessants i pràctics. Ester, mare de l'Otient.

El Nadal a Germina és la meva activitat preferida. Tots ens trobem i hi ha molt bon ambient.

Eloísa, àvia de l’Eloi i el Kil ian.

Valoració

”

“

“

“

“

“

”

”

”

”

Quinzenalment s’han organitzat activitats dirigides a pares i mares. Fins al mes de juny es van programar xerrades i

sortides. A partir del mes de setembre es van establir uns tal lers terapèutics grupals guiats per una professional.

9

Infants atesos durant tot l 'any

Atesos a 31 de Desembre

Ràtio de professionals d'atenció directa*

Assistència mitjana

Grau d'abandonament del programa

2011

35

32

9,8*

91%

8,1 %

* Dades agregades Centre obert Infanti l i Espai jove.

201 0

33

29

9,8*

94%

3,0%



ESPAI JOVE

Programa E.J.

Què és?

L’Espai jove és un servei diürn de lleure

socioeducatiu de caire preventiu, dirigit a

adolescents de 1 2 a 1 6 anys derivats de

Serveis Socials. Aquest programa dóna

prioritat al treball d’acompanyament i

autonomia amb l’objectiu de potenciar la

individual itat però, sense perdre de vista

la pertinença a un grup. Així, la iniciativa

personal, la consciència grupal i el res-

pecte són els valors que marquen el de-

senvolupament del programa.

El mes de setembre de 2011 es va am-

pliar el nombre de places i per donar

resposta a les noves necessitats es va

incorporar un membre més a l’equip, que

actualment compta amb tres educadors.



Programa E.J.

Què fem?

L’Espai jove està actiu també en els períodes de vacances.

Així, per Nadal i Setmana Santa s’organitzen sortides i activi-

tats culturals i lúdiques que permeten treballar amb els joves

des d’una altra perspectiva.

Durant el mes de jul iol s’organitza el Jovestiu, un casal d’es-

tiu organitzat i gestionat pels mateixos joves sota la supervi-

sió de l’equip d’educadors. L’activitat d’estiu es tanca amb 5

dies de colònies, una proposta que els més grans compartei-

xen amb els nens i nenes del Centre obert Infanti l .

A mesura que els nois i noies arriben es preparen el seu pro-

pi berenar i participen del punt de trobada; un espai l l iure, per

organitzar i participar en activitats lúdiques. A partir de les

1 8h i durant una hora, els joves participen del GR, Gran Re-

corregut. Aquesta activitat correspon a l'aula d'estudi i els jo-

ves creen conjuntament amb els educadors el seu propi

itinerari. Es prioritza la realització dels deures o la preparació

d’exàmens, i d’altra banda se’ls ofereix material per reforçar

el temari que cada un d’el ls segueix a l ’ institut o per treballar

tècniques d’estudi. Un equip de voluntaris específic dóna su-

port en aquest procés.

A partir de les 1 9h, els joves trien i participen en les diferents

activitats programades trimestralment. Aquest any s’han or-

ganitzat tal lers de cuina, ràdio, revista, gargots, piscina o tea-

tre, entre d’altres.

També participen 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 l’organització i

real ització del Túnel del terror.

L’horari d’atenció directa de l’Espai jove és de dil luns a divendres de 1 6:30 a 20:1 5h.

Activitats diàries

Durant les vacances
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M’agraden molt els esports i a les excursions m’ho passo molt bé amb els meus amics de Germina.

Musta, 1 4 anys.

Programa E.J. Programa E.J.

Què hem fet?

Ta
lle
rs

S
o
rtim

!

Amb l’objectiu d’oferir un servei que vagi més enllà de l’àmbit acadèmic, durant aquest any s’han organitzat diferents

tal lers. L'oferta ha estat àmplia perquè cada jove pugui triar segons els seus interessos i inquietuds.

● Cuina
He après a cuinar lassanya, macarrons i arròs amb xampinyons. Musta, 1 4 anys.

Hem cuinat pastissos, truites. . . Sehrish, 1 3 anys.

Tenim molt bon ambient i fem tal lers com cuina on aprenem moltes coses. Moha,1 5 anys.

● Teatre

M’ha agradat molt fer teatre. Musta,1 4 anys.

● Gargots
En general m’agraden totes les activitats, però al tal ler de Gargots m’ho he passat molt bé.

Pintàvem amb música. Àlex, 1 5 anys.

Fem dibuix l l iure i això m’agrada. Lucas,1 4 anys.

“

“

”

“

”

“

”

“

”

“
”“

”

● Bicicletada al Delta de l 'Ebre

Vam fer passejades per la nit. Va ser molt divertit.

● Anem a la neu!

Musta, 1 4 anys.

Vam dormir a un alberg. Ens ho vam passar molt bé. Estefanía, 1 4 anys.

“
“

”

”
”

1 2



Programa E.J. Programa E.J.
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Per vincular a l 'entitat els adolescents que l’any

201 2 faran 1 6 anys, i per tant deixaran l’Espai

jove, aquest any se'ls ha proposat un voluntariat

al Centre Obert Infanti l un cop per setmana.

Aquest projecte permet als joves conèixer des de

l’altra banda la feina de l’educador i oferir a altres

nens el suport que ells han rebut.

La valoració de les activitats realitzades durant aquest any a l’Espai jove és molt positiva.

S’han realitzat 25 tal lers que han assolit els objectius plantejats i que han estat molt ben

valorats pels adolescents. L’assistència ha estat molt continuada, tot i la dificultat de

vincular adolescents a un projecte diari. El seguiment i treball individual itzat s’han

sistematitzat donant uns resultats molt favorables. Amb les famíl ies també s’ha fet un pas

més, amb la posada en marxa d’uns tal lers terapèutics d’ajuda mútua que s’han programat

conjuntament amb el Centre obert Infanti l , i la participació setmanal dels famil iars en un

tal ler de cuina.

Valoració

1 3

* Dades agregades Centre obert Infanti l i Espai jove.

Adolescents atesos durant l 'any

Atesos a 31 de desembre

Ràtio de professionals d'atenció directa*

Assistencia mitjana

Grau d'abandonament del programa

2011

35

28

9,8*

89%

1 5,2%

201 0

25

20

9,8*

91%

1 2,0%



BARRI A ESCENA

Programa B. E.

Què és?

Barri a escena és un projecte que

promou l’ intercanvi i la convivència entre

els ciutadans del barri i fomenta la

participació entre els diferents col•lectius.

Amb aquest programa, Germina vol fer

un pas més, i sortir a al carrer per donar

a conèixer l ' entitat i treballar per la

inclusió social i la integració, més enllà

de les portes del centre. Així, crear un

espai lúdic participatiu, un punt de

trobada i d’ interacció entre famíl ies de

diferents procedències i cultures és el

màxim objectiu d’aquest programa que

recull diferents activitats, i que ha tingut

una bona acoll ida a la ciutat. Creiem que

el fet de mil lorar l ’entorn social on viuen

els infants i els adolescents repercuteix

directament en ells.



Programa B. E.

Què hem fet?

C
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r

Unes 500 persones van participar en la cercavila de

Carnestoltes que va voltar pels carrers del barri

Llatí. El públic va gaudir de la festa, que va comptar

amb la participació de set entitats de Santa Coloma

de Gramenet i d’un gran nombre de veïns.

Coincidint amb la festa de la Castanyada, els

adolescents de l’Espai jove van convertir el centre

en un túnel del terror. Per fer-ho es van inspirar en

l ’Hospital del Tòrax. Tots els visitants van ser

acompanyats durant el recorregut pels diferents

espais, per uns guies terrorífics.

1 5

Las festes que organitzen al carrer són molt

maques. La gent de Germina ho fa molt bé i tots els

veïns hi participen! Eloísa, àvia de l’Eloi i en Kil ian.

Ha participat molta gent, ha estat ben organitzat i els

nens i joves han gaudit de la festa que ens han

proposat els Punki Fruti . Aquest any han participat

molts veïns i això ens il•lusiona i ens dóna energia

per continuar fent activitats com aquesta.

Òscar Angosto, educador.

Els nois i noies van treballar amb molta i l•lusió. Va

quedar molt bé. Marga, mare d’en Marcos.

Ens ho vam passar molt bé organitzant-ho tot. A

més, va venir molta gent del barri a veure el nostre

Túnel del terror. Moha, 1 5 anys.

Els joves estan bojos, m’han fet passar por. Vull

passar una altre vegada. Moncif, 1 1 anys.

”

“

”

“

”
“

”

“

”
“



Programa B. E. Programa B. E.
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Més de 300 persones van celebrar l ’aniversari davant la porta de l ' entitat on van

poder gaudir d’un espectacle de circ ple de sorpreses. La festa va acabar amb

l’apagada de l’espelma d’un pastís gegant, que van fer els infants del Centre obert i

un berenar popular al carrer.

L’Espum viatja des del seu petit planeta a un món desconegut i misteriós on es fa

amic d’uns éssers molt especials. Aquest és el fi l conductor de Món ninots, un

espectacle que es va desenvolupant a partir de la imaginació, complicitat i

participació del públic que va compartir les aventures i peripècies dels protagonistes.

El públic es va convertir en guionista d’aquest espectacle basat en la improvisació.

Una proposta de la que van gaudir nois i noies de diferents instituts de la ciutat,

convidats pels joves de l’Espai jove.
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La festa d’aniversari va estar molt bé. Va ser aquí, davant de Germina i els nens i

nenes van fer un pastís gegant. Ester, mare de l’Otient.

M'agrada que vingui molta gent. Edu, 1 2 anys.

Està molt bé comptar amb la complicitat del barri en una festa que els infants i les

seves famíl ies la senten com a pròpia i on són els protagonistes.

Mario Cuixart, director.

Un conte que basat en la imaginació es desenvolupa a partir de la complicitat i la

participació del públic amb unes titel les gegants. Òscar Angosto, educador.

M’agraden molt els espectacles que organitza Germina al carrer. Els nens i nenes

del barri s’ho passen molt bé. Marga, mare d’en Marcos.

Els titel les eren molt grans i molt macos. Aicha, 8 anys.

M’ha agradat molt quan el Mun s’ha trobat amb l’extraterrestre. Carla, 9 anys.

Els adolescents van ser els protagonistes absoluts de l’espectacle.

Òscar Angosto, educador.

Van venir els nostres companys de l’ institut. Sehrish, 1 3 anys.

Nosaltres posàvem títols i el ls representaven la història. Va ser molt divertit.

Lucas, 1 4 anys.

Va ser la primera activitat que vam fer per adolescents. Van venir molts amics de

l’ institut dels joves. L’activitat va ser un èxit. Gerard Carneado, educador.

”
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Coincidint amb la Setmana Blanca de les escoles, Germina va organitzar la Festa dels desitjos, una jornada de

cançons, danses i jocs que es va celebrar al Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollar de l ’Ajuntament de Santa

Coloma de Gramenet i que va comptar amb la participació de 4 entitats de la ciutat. Els participants van escriure

desitjos i els van posar dins d’un globus. La celebració va acabar amb una “volada de desitjos”.

Programa B. E. Programa B. E.
F
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El fet de programar una sèrie d’activitats dirigides a la gent del barri, en les que a més es

potencia la participació, ha aconseguit crear uns espais públics on la interacció ha jugat un

paper fonamental. I és que per aconseguir la inclusió entre els infants i els joves del barri

és necessari implicar a les seves famíl ies, així com a la resta de veïns de la ciutat. Barri a

escena permet que joves i adults es coneguin i participin conjuntament afavorint l ’ intercanvi

cultural sota les premisses de convivència, tolerància, respecte i sol idaritat.

Valoració

1 7

Ha estat molt emocionant veure com tots els infants escrivien desitjos i els ficaven en globus per deixar-los

anar. Han vingut amb ganes de passar-ho bé i això sempre és d’agrair. El Coloraines, Somiatruites.

Com sempre, la gent de Germina va fer que hi hagués molt bon ambient. Eloísa, àvia de l’Eloi i en Kil ian.

”
“

”“



VOLUNTARIAT

Programa V.

Què és?

El programa de Voluntariat Germina té com

a objectiu la captació, l ’acompanyament i el

suport de totes aquelles persones que

vulguin implicar-se en el projecte. Alhora,

ajuda a promoure que els actuals usuaris de

l’entitat puguin incorporar-se en un futur

com a voluntaris.

L’acció voluntària potencia la transmissió

directa de valors altament positius. Els

propis voluntaris es converteixen en

referents pels infants i adolescents. D’altra

banda es creen espais d’intercanvi i es

contribueix a crear un model de persona

activa i implicada amb la realitat social.

L’equip de voluntariat durant aquest 2011 ha

estat format per 24 voluntaris tots el ls

coordinats pel responsable del programa.



Els voluntaris en aquest cas, aporten els seus

coneixements o habil itats en tal lers específics,

xerrades o fan d’acompanyants en visites educatives i

culturals.

Els voluntaris que formen part d’aquest projecte ho fan

oferint als adolescents recursos i eines per fer els

deures i estudiar.

Els voluntaris participen activament en l’atenció directa

dels infants, concretament en l’acompanyament del

reforç escolar i en les activitats esportives i tal lers

programats. També donen suport en activitats puntuals

com les sortides de cap de setmana, el casal o les

colònies d’estiu.

Els voluntaris que participen en aquest projecte

s’encarreguen de preparar i dinamitzar dues activitats

al trimestre, que estan dirigides a tots els nens i nenes

del municipi i que es porten a terme a diferents places

públiques.

Programa V.

Tipus de voluntariat

Voluntariat Centre obert

Voluntariat GR

Voluntariat Tallerista

Voluntariat Juguem al carrer

1 9



Amb l’objectiu d’oferir eines per poder mil lorar i adquirir nous coneixements pràctics, Germina ha proposat a l ’equip de

voluntaris d’aquest any la participació en dues formacions organitzades per la Federació Catalana de Voluntariat Social;

“Iniciació al voluntariat” i “Comunicació”.

D’altra banda, Germina també va impartir una formació interna per donar a conèixer l 'entitat a través de dinàmiques, els

orígens així com la missió, els trets d’identitat i la metodologia que fan servir els educadors per afrontar diferents

situacions quotidianes amb els infants i adolescents.

Fa més d’un any que sóc voluntària. Estic al Centre obert Infanti l donant suport als nens i nenes amb els deures, jugo

amb ells, ajudo a preparar el berenar. . . . L’experiència és molt positiva. És un centre molt obert on el l leure juga un paper

important i això motiva molt als nens i nenes. Alba Canadés, voluntària Centre obert.

Vaig començar com a estudiant en pràctiques i m’he quedat com a voluntària. Germina m’aporta satisfacció, em sento

molt bé formant part d’aquest equip. És una entitat que està ubicada a un barri amb moltes mancances i crec que la

feina que fem evita que molts dels nois i noies estiguin al carrer. Acompanyem els adolescents, els donem un suport

escolar que a casa no poden rebre. Una de les coses que més m’agrada és la proximitat amb els joves i el

protagonisme que tenen en tot al lò que s’organitza. Daniela Garin, voluntària Espai jove.

Programa V.

Què hem fet?

Durant aquest any s’han organitzat tres trobades en les que tot l ’equip de voluntaris que participen en els diferents

programes s’han reunit per posar en comú les seves experiències així com les seves inquietuds i opinions i preparar

algunes activitats comunes com les colònies d’estiu. Aquestes reunions afavoreixen el coneixement i bon funcionament

de tot l ’equip, que no sempre treballa junt. Es tracta d’un punt de trobada que possibi l ita un treball conjunt que

posteriorment repercuteix positivament en el dia a dia.

● Dinàmiques de grup

● Formació

Si estàs interessat/da en formar part de l ’equip de

voluntaris pots posar-te en contacte amb nosaltres

a: voluntaris@germina.org

”

“

“

”
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* Organitzades per la Federació Catalana de Voluntariat Social

** Organitzada pel Punt del Voluntariat
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Fundació GerminaFundació Germina

Dades econòmiques

Estructura de finançament

Ingressos

Subvencions públiques

Altres ingressos

Donacions privades

Fundacions / institucions

Aportacions de les famíl ies

333.744

2.309

1 .649

1 53.000

11 3.369

63.41 8

1 00%

34%

0%

46%

1%

1 9%

Despeses

Despeses de personal

Amortitzacions

Despeses de gestió

Despeses directes de l 'activitat

Despeses extraordinàries

Altres fins fundacionals

302

1 06.864

376.494

1 4.665

4.091

50.897

1 99.675

0%

1 4%

4%

1%

28%

53%

1 00%

Per portar a terme els seus projectes, la Fundació Germina rep finançament

públic i privat. Pel 2011 , l ’estructura d’aquest finançament respon al següent

gràfic.

A continuació es mostra el detal l dels ingressos i despeses pel 2011 . També cal tenir en compte altres recursos no

monetaris que aquí no queden reflectits com la uti l i tzació d’espais públics; sales d’equipaments municipals entre

d’altres, i les donacions i col•laboracions que de forma puntual o continuada s’han anat rebent com per exemple les

aportades pel Banc dels Aliments.

Resultat de l ’exercici: 42.750 Resultat negatiu a compensar en exercicis posteriors
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Fundació Germina
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Informe de auditoría independiente

de las cuentas anuales

Al Patronato de

FUNDACIÓ PRIVADA GERMINA

1 . Hemos auditado las cuentas anuales de FUNDACIÓ PRIVADA GERMINA, que comprenden el balance de si-
tuación al 31 de Diciembre de 2011 , la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y
la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabil idad del
Patronato de la Entidad. Nuestra responsabil idad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales simplifi-
cadas en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de audi-
toría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evi-
dencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, los principios y criterios contables uti l i-
zados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta
de aplicación.

2. En nuestra opinión las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en todos los aspectos significa-
tivos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de FUNDACIÓ PRIVADA GERMINA, al 31 de Diciem-
bre de 2011 , y de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de
conformidad con el marco normativo de información financiera que resultan de aplicación y, en particular, con los
principios y criterios contables contenidos en el mismo.

3. La memoria de actividades adjunta del ejercicio 2011 , contiene las explicaciones que el Patronato considera
oportunas sobre la situación de la Entidad, la evolución de sus actividades y sobre otros asuntos y no forma parte
integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene citada memoria de
actividades concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2011 . Nuestro trabajo como auditores se limita a la
verificación de la memoria de actividades con el alcance mencionado en este mismo párrafo, y no incluye la revisión
distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Entidad.

R. i C. , Auditors, S.L.P.
(ROAC inscripción no 1 446)

Jordi Riu i Valenti

Barcelona, 1 8 de mayo del 201 2 R.l C. AUDITORS, S.L.P. N.J.F. B- 6041 9538
C!Balmes, 1 35 Pral. lª Telf 93 41 9 75 38
08008-BARCELONA Fax9341 991 76

E-Mail : audit@ricauditors.com





Fundació GerminaFundació Germina

Què diuen de nosaltres?

25

El Matí de Catalunya Ràdio

L’Hora L. Cadena Ser

Al mes d'octubre la Fundacio Germina va ser convidada a participar del programa El Matí de

Catalunya Ràdio. Juntament amb la vicepresidenta de Fedaia, Mario Cuixart, director del

centre, va poder conversar al voltant de la pobresa propera i la tasca de les entitats.

Tant famíl ies com els adolescents van explicar al programa L’Hora L, de la Cadena Ser, com

lluiten per tirar endavant en el context de crisi actual i el suport que reben d'entitas com la

Fundació Germina.

InfoK. Canal Súper3. TV3

Degut a les eleccions municipals del mes de maig els tal lers de rèdio i revista de l 'Espai jove

van entrevistar els alcaldables de la ciutat preguntant-los pels temes del seu interès. Arrel

d'aquesta activitat l 'informatiu infanti l i juvenil Infok, del canal Súper3 de TV3 va entrevistar a

alguns nois i noies de l 'Espai jove.



Fundació Germina

Treball en xarxa

Fedaia. Federació d’Entitats d’Atenció i Educació a la Infància i l ’Adolescència

La Fundació Germina forma part de la Fedaia i en participa activament coordinant la Comissió de

Centres Oberts, estant presents a la Comissio de joves, i formant part de la Junta Directiva de la

Federació. A l’abri l de 2011 , tot l ’equip educatiu va assistir a la Trobada de Centres Oberts de

Catalunya i a l ’octubre es va participar al 1 5è Fòrum Fedaia. El Centre obert Germina també ha

participat en les jornades “Compartint Bones Pràctiques als Centres Oberts” i en un estudi sobre el

fracàs escolar a Catalunya.

Federació Catalana de Voluntariat Social

La Fundació Germina forma part d’aquesta Federació que agrupa entitats de voluntariat de tot

Catalunya. Al 2011 els voluntaris de la entitat han participat en formacions organitzades per la

Federació i s'han realitzat xerrades a instituts.

Xarxa de Centres Oberts de Santa Coloma de Gramenet

Agrupa els centres oberts de la ciutat amb l'objectiu de treballar conjuntament, unificar

criteris i plantejar posicionaments comuns en temes locals.

Ereia. L’Espai de Reflexió entorn a la Infància i l ’Adolescència

L'Ereia agrupa diferents serveis que treballen en l 'àmbit de la infància de

la ciutat, amb l'objectiu d'afavorir el coneixement mutu i posar de rel leu

les necessitats de la infància a nivel l local

Punt del Voluntariat

És un projecte desenvolupat per les entitats i l ’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

per tal de promocionar i aglutinar el voluntariat del municipi. Aquest any la Fundació Germina

ha participat activament a "L’esmorzar dels voluntaris", un acte de reconeixement al treball

que realitza aquest col•lectiu a la ciutat. Com a representant de l ’equip de voluntaris de Germina, Marina Martínez, va

compartir la seva experiència amb els assistents.
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Fundació Germina

Banc dels al iments de Barcelona

CEIP Ausiàs March

Danone

Desguaces M.A.R.

EDUCERE Joves Educadors

Hospital de l 'Esperit Sant

Panrico-Donuts

El Coloraines

Amics de Germina

Col•laboradors
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Fundació Germina
C\ Nàpols, 35
08921 Santa Coloma de Gramenet
Telf. 9346861 29
Fax: 939324449
germina@germina.org
www.germina.org
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