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“Mira’m als ulls i veuràs
que puc arribar lluny”
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Hola! 

Us presentem aquesta memòria amb l’ànim 
d’explicar-vos a través de textos, fotos i grà-
fics què hem aconseguit aquest 2013, que 
us hi pugueu sentir identificats i que us ani-
meu a remar o seguir remant amb nosaltres.

En començar l’any, ens trobàvem davant 
d’un gran repte. Havíem tancat el primer 
pla estratègic (2009-2012) amb el desple-
gament dels programes per la franja infan-
til, adolescent i joves, i l’arrancada de pro-
grames comunitaris. I ara què?

El context ha canviat molt: crisi econòmica, 
atur endèmic, necessitats bàsiques desco-
bertes, desigualtats creixents, administra-
ció pública molt debilitada, i també: un 
tercer sector en procés de canvi, volunta-
riat creixent, construcció de xarxes i movi-
ments per canviar les coses...

Amb la motxilla que portem i davant tot 
això, ens plantegem cap on anem els pro-
pers anys. Tot i el poc recorregut que tenim, 
tornem a connectar-nos amb l’origen. Par-
lem d’equilibrar la balança, d’oferir opor-
tunitats que lliurement s’agafen o no, d’un 
projecte que al final és dels infants i joves, 
de camins individuals, de no posar sostre al 
que vulguin ser..., i també de sumar esfor-
ços, d’una millor ciutat on viure, dels drets 

107 infants i joves atesos

69 famílies ateses

9 professionals

57 voluntaris

19 activitats comunitàries obertes al barri

24 joves atesos que es vinculen a activitats
de voluntariat

100% joves entre 16 i 20 anys es mantenen estudiant
o recuperen educació formal

Germina
en xifres

que té tot nen o jove, d’observar al voltant 
i de connectar amb les persones que volen 
sumar en tot això.

Al final ho ordenem amb el nou pla, més 
senzill que l’anterior, que ens orienta i ens 
serveix de taula per surfejar les onades que 
vénen. Ens orientem cap a buscar l’excel-
lència en la tasca educativa, generar conei-
xement, a promoure i connectar-nos amb 
una ciutadania socialment activa, a obrir-
nos internacionalment, a incloure d’una ve-
gada per totes la responsabilitat ambiental 
en tot el que fem, i a iniciar una nova aven-
tura en forma d’empresa social. Més que 
reptes, són les guies que esperem que ens 
serveixin pels temps corrents.

Potser veureu alguna cosa d’això en aques-
ta memòria i segurament també ens dei-
xem coses pel camí. En qualsevol cas, des 
d’aquí us animo a seguir treballant perquè 
aquells que han tingut menys oportuni-
tats, ara sí que les tinguin. I a posar el gra 
de sorra per veure com des dels barris de 
Santa Coloma de Gramenet surt gent que 
respira diferent, que mira al ulls i veu que 
aquell nen o jove pot arribar tan lluny com 
es proposi.

Mario Cuixart
Director
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Què és Germina?
La Fundació Germina és una entitat sense 
ànim de lucre fundada al 2004 que treballa 
a Santa Coloma de Gramenet oferint suport 
i acompanyament a infants, joves i famílies 
en situació de vulnerabilitat. Des de la seva 
creació, la Fundació Germina ha anat am-
pliant la seva activitat i actualment atén di-
rectament més de 110 infants, adolescents i 
joves a través dels seus programes.

Qui som?

Patronat

Els membres del Patronat són:
Mauricio Botton Carasso. President
Charlotte Staticelli-Revel de Bonello.
Secretària.
Rafael Jiménez. Vocal i tresorer.
Bertrand Bonello. Vocal.
Marina Flor Nahmias Carasso. Vocal.

Consell assessor

El Consell assessor es reuneix trimestral-
ment i té funcions d’assessorament i recol-
zament tant al Patronat com a la Direcció. 
Està format per: Agustí Viñas, Ana Bassat i 
Albert Alonso.

Equip tècnic

Director
Mario Cuixart <mcuixart@germina.org>

Coordinadora Centre obert infantil
Anna Palazón <apalazon@germina.org>

Coordinador Espai jove
Raül Rubiales <rrubiales@germina.org>

Coordinador GR - Gran Recorregut
Òscar Angosto <oangosto@germina.org>

Responsable Voluntariat
Marina Peyrí <mpeyri@germina.org>

Educadors
Vero Carmona <vcarmona@germina.org>
Estela Maldonado
<emaldonado@germina.org>

Registre

La Fundació Germina va ser constituïda el 9 
de febrer de 2004 i està inscrita al Registre 
de Fundacions de la Generalitat de Cata-
lunya amb el número 1957. El Centre obert 
Germina està inscrit al Registre d’Entitats, 
Serveis i Establiments Socials (RESES) amb 
el número S-06908.

què és Germina?
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Pla estratèGic 2013-2017
El pla estratègic 2009-2012 va acabar amb el desplegament 
de l’atenció fins als 16 anys i l’inici del projecte GR-Gran Re-
corregut. Durant el 2013 hem fet un replantejament de fu-
tur que ens orienta pels propers anys. S’ha concretat en sis 
línies estratègiques:

què és Germina?

LíNiA EStRAtègiCA PuNtS A dESENVoLuPAR

Millora qualitativa
de l’acció educativa

- Millorar impacte acadèmic.
- Educació emocional amb infants, joves 

i famílies.
- Treball amb famílies.
- Incorporar joves atesos a l’equip.

generació
de coneixement

- Entorn generador d’aprenentatge.
- Compartir coneixement amb l’àmbit 

formatiu.
- Compartir coneixement a la xarxa.

Ciutadania activa - Tots els projectes connectats i com-
promesos amb el territori.

- Voluntariat.
- Treball comunitari.

Projecció
internacional

- Realització d’intercanvis.
- Voluntariat internacional (acollida i 

enviament).
- Projectes i aliances internacionals.

Empresa social - Disseny i posada en funcionament.

germina verda,
una aposta pel medi 
ambient

- Sistema d’ús sostenible dels recursos.
- Sensibilització.

Han intervingut:
Patronat i Consell assessor, equip 
professional, equip de voluntaris, 

infants, adolescents i joves, famílies.
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acompanyament
Missió
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 promo-
vent que siguin protagonistes d’aquest pro-
cés dins del seu territori.

Visió
Arribar a ser un sistema generador d’opor-
tunitats, que parteix de la llibertat de ca-
dascú i té un impacte d’alt valor social.

Principis

Acompanyament
Situar-se al costat dels infants, adolescents 
i joves en el seu procés vital, fent camí al 
seu costat, i escoltant i oferint recolzament 
i orientació.

Coneixement
Entenem la formació com un dels eixos bà-
sics de desenvolupament de la persona. A 
més de ser factor integrador en societat, fa-
cilita oportunitats i evita que apareguin, es 
repeteixin o es perpetuïn situacions d’ex-
clusió social.

Construcció comú
Un model basat en la construcció conjunta 
en que cada persona des de la seva indivi-
dualitat pot desenvolupar les seves capaci-
tats i habilitats i des d’elles participar acti-
vament en el projecte.

desenvolupament integral
de la persona
Considerem que la persona és protagonis-
ta en totes les seves dimensions i com a 
membre actiu a la societat on viu.

coneixement

Fundació Germina 6

què és Germina?



Memòria 2013 7

desenvolupament
integral de
la persona

construcció comú
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Un espai per als nens i nenes d’entre cinc
i dotze anys

L’aprenentatge i el lleure són les dues eines que 
utilitzem al Centre obert infantil perquè els nens i nenes 
d’entre cinc i dotze anys creixin en un entorn positiu. Es 
treballa tant a nivell individual com a col·lectiu, sempre 
implicant les famílies dels infants, amb l’objectiu 
d’aconseguir el seu benestar i desenvolupament 
personal i promovent la seva creativitat.

L’equip responsable del Centre obert està format per tres 
educadors i un d’ells assumeix funcions de coordinació.

centre obert infantil

Fundació Germina 8
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centre obert infantil

Què fem?
Els infants i l’equip educatiu ens trobem 
al Centre obert totes les tardes durant el 
curs escolar, de dilluns a divendres de 16.30 
a 20 h. Durant els primers moments aco-
llim els nens i nenes, els oferim un berenar 
saludable amb fruita diària inclosa, i hi ha 
una estona de joc. Després és el torn de fer 
els deures amb l’ajut dels educadors i dels 
voluntaris per reforçar els coneixements i 
desenvolupar els hàbits d’aprenentatge. La 
tarda finalitza amb una activitat socioedu-
cativa organitzada pels educadors, com cui-
na, teatre, expressió, medi ambient, esports 
i sortides al parc i a la biblioteca.

El Centre obert té continuïtat durant les 
vacances de l’escola. Per Nadal i Setmana 
Santa tenim sortides, tallers i activitats 
amb les famílies. Al juliol passem l’activitat 
a format casal d’estiu i l’última setmana 
anem de colònies, aquest any set dies a la 
Garrotxa.

Totes les famílies han estat derivades pels 
Serveis Socials municipals amb qui acor-
dem un pla de treball. Cada grup de deu 
infants té un educador referent que és el 
responsable de fer el seguiment individu-
al del nen, marcar els objectius educatius 
individuals a treballar aquell any i identifi-
car-ne les potencialitats. Aquest educador 
és el responsable del seguiment directe 
amb la família i el referent en totes les re-
unions amb Serveis Socials, l’escola i altres 
serveis, si és el cas. Així, l’educador està en 
contacte directe amb els mestres de l’in-
fant per observar de prop la seva evolució. 
L’objectiu final és crear el context perquè 
l’infant tingui totes les possibilitats al seu 
abast en l’àmbit educatiu i personal, poten-
ciant l’autonomia i l’autoestima.

2013 2012

Infants atesos durant tot l’any 37 35

Atesos a 31 de desembre 31 27

Ràtio professionals d’atenció directa
(infants per educador)

9,5 9,4

Assistència mitjana 88% 88%

Grau d’abandonament 2,60% 2,90%

Totes les assignatures aprovades 52% *

* No disposem de dades significatives pel 2012.



centre obert infantil

Els educadors s’han reunit
amb els tutors de l’escola

en el 100% dels casos.

S’ha rebut 4 visites d’alumnes 
d’escoles de formació

en l’àmbit social.

Els educadors han identificat les potencialitats
concretes dels infants en relació a la creativitat (30%),

comunicació (26%), habilitats físiques o manuals (17%)
o acadèmiques (17%), entre d’altres.

El 52% dels infants
han aprovat totes
les assignatures.
Tots han passat

de curs.

L’equip del Centre obert
ha estat format per

3 educadors, 7 estudiants
en pràctiques i 32

voluntaris regulars.

S’ha realitzat
xerrades de prevenció

sobre la higiene buco-dental 
amb famílies i 6 infants
han rebut una ajuda per 

rebre tractament.

21 nens han
après a nedar amb
l’activitat setmanal

de piscina.
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terÀPia PsicOlÒGica
Durant el 2013 i gràcies al programa 
Caixa Proinfancia s’ha ofert teràpia 
psicològica a onze nois i noies set-
manalment al mateix centre. També 
en l’àmbit d’aquest programa s’ha 
realitzat un taller terapèutic grupal 
quinzenal per a dotze pares i mares.

“Germina dóna un bon futur
als nostres fills”

Nascuda a Bolívia, Ubaldina Balderrama va venir a Catalunya fa ca-
torze anys, i ha de tenir cura dels seus dos fills petits. Els nens, de set 
i deu anys, visiten diàriament el local de Germina per fer els deures 
i participar en les activitats que s’hi organitzen, una tasca que a la 
Ubaldina li permet treballar amb la tranquil·litat que els seus fills 
“estan en bones mans”.

- Com vas conèixer Germina?
- Fa uns quatre anys estava buscant centres, algun casal. Sóc mare 

soltera i amb el que poc que guanyo no m’arribaven els diners per 
a cangurs. L’assistenta social em va adreçar aquí. 

- En què t’ha ajudat la fundació?
- Quan treballo a les tardes estic tranquil·la, com si els meus fills esti-

guessin amb un familiar, perquè sé que estan en bones mans. Aquí 
els ajuden a fer els deures de l’escola; jo no parlo ni escric català, i 
aquí els poden donar un cop de mà. També hi ha moltes activitats 
per als nens. 

- Als teus fills els agrada?
- Moltíssim. De vegades si tinc temps per la tarda ells prefereixen 

venir aquí. Tenen amics i s’hi porten molt bé.
- Creus que es beneficiós per a ells?
- Els estan donant estudis i una educació, els nens ho han notat en 

els resultats a l’escola, i a més estan acompanyats, ben cuidats. 
També els donen el berenar. Ni la meva família em brindaria el que 
fa Germina. 

- Tenint en compte la teva experiència, quina creus que és la utilitat 
de Germina?

- Dóna un bon futur als nostres fills. De vegades els pares no tenim 
temps, i els nens estan al carrer, als parcs, no sabem amb quin tipus 
de gent es relacionen i per això després arriben els problemes d’al-
cohol, drogues, etc. Com a mare de família estic contenta perquè sé 
que els meus fills estan amb gent responsable. Per a mi és de gran 
ajuda.

L’ENTREVISTA
Ubaldina Balderrama

centre obert infantil

ESTUDI SOCIOLÒGIC

Al 2013 s’ha iniciat un treball 
d’investigació sociològica 
sobre les causes que 
provoquen que les situacions 
de vulnerabilitat social es 
perpetuïn en el temps. El 
treball ha estat emmarcat 
com a pràctiques de final 
de Grau en Sociologia de la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). El treball 
de camp ha consistit en 
enquestes i entrevistes a joves 
i famílies ateses, educadors 
de la Fundació, educadors de 
serveis socials i mestres. Les 
principals conclusions apunten 
a la segregació territorial, 
la baixa oferta laboral que 
comporta una estratificació 
social, la dependència d’ajudes 
públiques i a una manca d’una 
xarxa social de suport.
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El Centre obert infantil compta amb el suport de:

Per l’activitat socioeducativa de Centre obert, reforç escolar, 
casal d’estiu, colònies i teràpia psicològica.

Petits VOlUNtaris
El projecte Petits voluntaris pretén iniciar els infants en el 
voluntariat a partir de les pròpies potencialitats de cada 
nen i a través d’activitats de millora del barri on viuen. Par-
tint de la idea que cadascú aporta al projecte allò del que 
és capaç, els nens i nenes de nou a dotze anys han estat 
petits voluntaris un cop al mes dins el marc del projecte 
Juguem al carrer de la Fundació Germina. En aquesta ini-
ciativa que, de fet, està liderada per voluntaris, els infants 
participen dinamitzant les activitats i aportant-hi el seu 
gra de sorra. Així, en Francisco i la Mari Carmen, dos molt 
bons dibuixants, van fer els traços dels dibuixos del mural 
que els nens més petits del barri acolorien. La dahiana i la 
Yasmin, amb un gran sentit de l’ordre, han estat corespon-
sables del jocs gegants com el Mikado o el dominó, expli-
cant i ensenyant com es juga als més petits. O l’Adolfo i 
en Moncif van fer enquestes als nens i nenes de la plaça 
preguntant per les activitats que més els agraden.

cUiNa salUDaBle
Hamburgueses de llenties, lasanya 
de verdures o brou cassolà són al-
gunes de les receptes elaborades a 
través d’una nova iniciativa de cuina 
saludable nascuda durant el 2013. 
La iniciativa va sorgir de les pròpies 
mares, que un cop al mes s’han tro-
bat amb els educadors per preparar 
plats elaborats amb aliments sans i 
econòmics. Un dels atractius de l’ac-
tivitat, que inclou fer la compra dels 
ingredients, elaborar el menjar, i fi-
nalment dinar tots junts, és que les 
receptes no han excedit el cost de sis 
euros per a deu persones. Les famíli-
es estan molt contentes i els infants 
ja ens diuen que han provat aques-
tes receptes a casa seva.

centre obert infantil
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Educació i lleure per als adolescents

L’Espai jove és el centre obert d’adolescents de la 
Fundació Germina. Adreçat a nois i noies d’entre 
dotze i setze anys, ofereix activitats tant de lleure com 
d’educació i de desenvolupament personal. Prevenir les 
conductes de risc, fomentar l’autonomia i configurar la 
personalitat dels joves són tres dels àmbits en els que 
aprofundeix aquest servei, en el que té una especial 
importància el sentiment de pertànyer al col·lectiu. 

L’equip responsable de l’Espai jove està format per 
tres educadors, un dels quals assumeix funcions de 
coordinació.

espai jove

Memòria 2013 13
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Només un 12% dels joves atesos ha 
aprovat totes les assignatures i un 
72% n’ha suspès tres o més. Un dels 
objectius pel proper any és millorar 
aquestes xifres.

Cada dos setmanes els participants 
es reuneixen en assemblea, per 
donar la seva veu i decidir qüestions 
que els afecten com els tallers 
que s’oferiran aquell trimestre, les 
propostes de sortides d’activitats 
de Nadal o Setmana Santa o els 
projectes comunitaris en què 
participen.

Els educadors han identificat 
les potencialitats concretes dels 

joves en relació a la capacitat 
comunicativa (55%), potencial 

acadèmic (29%), sensibilitat artística 
(26%) o habilitats físiques (19%), 

entre d’altres.

S’ha instaurat el projecte
Aprèn per desenvolupar

tècniques i competències amb 
aquells adolescents amb una 

motivació molt baixa per
l’estudi a partir dels seus 

interessos.

L’equip de l’Espai jove
ha comptat deu voluntaris 

talleristes, sis voluntaris
específics per l’aula d’estudi

i tres voluntaris internacionals
de suport a la llengua

anglesa.

Set nois i noies que feien
setze anys s’han iniciat com
a “voluntaris joves” un dia

a la setmana oferint
suport al centre
obert infantil.

espai jove
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Què fem?
L’horari de l’Espai jove és de dilluns a diven-
dres de 16:30 a 20h. En arribar, els mateixos 
joves es preparen el berenar i participen al 
punt de trobada, un espai lliure i distès, per 
compartir activitats lúdiques o converses 
a peu d’escala. L’aula d’estudi comença a 
les 18h; durant una hora cal fer els deures i 
preparar els exàmens, tot disposant de ma-
terial que reforça els temes que estudien a 
l’institut i millorant les tècniques d’estudi. 
Després els joves participen en les diferents 
activitats programades trimestralment que 
trien ells mateixos. Al 2013 s’ha mantingut 
amb gran èxit els taller de cuina i relaxació, i 
s’ha introduït altres activitats com tallers de 
grafits, parkour, hip-hop, sexualitat o futbol.

Al 2013 els usuaris més grans de l’Espai jove 
(16 anys) també han participat en l’inter-
canvi juvenil amb Finlàndia.

Per Nadal i Setmana Santa s’organitzen 
sortides i activitats culturals i lúdiques que 
permeten treballar amb els joves des d’una 
altra perspectiva. Durant el mes de juliol 
participen al Jovestiu, un casal d’estiu adap-
tat als seus interessos i necessitats. L’activi-
tat d’estiu es tanca amb set dies de colòni-
es, que els més grans comparteixen amb els 
nens i nenes del Centre obert infantil.

2013 2012

Adolescents atesos durant tot l’any 50 45

Atesos a 31 de desembre 29 26

Ràtio professionals d’atenció directa 9,5 9,4

Assistència mitjana 77% 88%

Grau d’abandonament 6,10% 13,30%

Aproven totes les assignatures 17% *

Entre els mesos de juliol i 
desembre, el local de l’Espai 
jove va estar en obres. Així que 
l’activitat es va portar a terme 
simultàniament a dos centres 
cívics, biblioteca i parcs de la 
ciutat. L’assistència va minvar 
una mica durant aquests 
mesos però s’ha recuperat
el 2014 amb el nou local.

* No disposem de dades significatives pel 2012.

espai jove
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eNGlisH & FUN at GerMiNa
Aprendre anglès d’una forma divertida que fomenti l’interès 
dels joves a la vegada que els sigui útil és la raó de ser d’English & 
Fun, un projecte transversal iniciat el 2013. Una professora exper-
ta en l’aprenentage de llengües i els voluntaris internacionals de 
Germina són peces clau d’aquesta iniciativa que va sorgir arran 
l’intercanvi juvenil a Finlàndia. Així, el punt de partida del projec-
te van ser els tallers setmanals d’anglès, una condició imprescin-
dible per participar en el viatge. La motivació vers l’intercanvi i 
la presència continuada de voluntaris d’altres punts del món va 
ajudar molt en l’aprenentatge, enfocat en l’anglès oral.

Amb l’intercanvi, tant participants com educadors van cons-
tatar l’oportunitat de millora i obertura de mires que suposen 
activitats com aquesta, i com d’imprescindible és l’anglès. Jun-
tament amb aquesta necessitat es va obtenir una ajuda per im-
plementar l’aprenentatge de l’anglès a tots els grups d’edat, des 
dels cinc als dinou anys, a partir del curs 2013-14. 

D’aquesta manera vam posar en marxa English & Fun, que 
combina l’aprenentatge de l’anglès en moments quotidians, a 
través d’activitats setmanals, amb un fort component digital a 
través de blogs i altres eines de la Xarxa. 

Mitjançant aquesta iniciativa s’ha plantejat la possibilitat d’or-
ganitzar més intercanvis, de rebre més voluntaris, i s’ha comen-
çat a participar en projectes europeus basats en compartir co-
neixement. Els educadors que necessitaven millorar les seves 
competències en anglès també han rebut classes per tal de 
poder entendre’s bé amb els voluntaris i participar en projectes 
internacionals.

L’Espai jove compta amb el suport de:

Per l’activitat socioeducativa de Centre obert, reforç 
escolar, casal d’estiu, colònies i teràpia psicològica.

“Aquí tinc un espai
per fer els deures
i aprofitar el temps”

Amb 14 anys, Kilian Peña és un dels ado-
lescents que forma part del servei Espai 
Jove de Germina i que ha crescut al costat 
de la fundació. 

- Quant temps portes vinculat a Germi-
na?

- Molt de temps, des que va començar a 
funcionar. Conec tothom. 

- I què fas a la fundació?
- Faig els deures, passo el temps amb els 

amics, fem tallers. He fet, per exemple, 
un taller de parkour.

- En què t’ha ajudat Germina?
- Aquí puc fer millor els deures, tinc un 

espai per fer-los. També puc estar amb 
gent. Si els teus pares treballen pots 
aprofitar millor el temps.

- Has notat una millora en els estudis?
- El 2013 vaig suspendre quatre assigna-

tures i aquí em van ajudar a recupe-
rar-les. Al final vaig aconseguir apro-
var-les totes.

L’ENTREVISTA
Kilian Peña

espai jove
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Inserció laboral i educativa per
als joves majors de setze anys

Orientar els joves majors de setze anys en les seves 
primeres passes al mercat laboral és l’objectiu del 
programa GR-Gran Recorregut. Adreçada als nois 
i noies que es troben en una situació de risc o de 
vulnerabilitat social, aquesta iniciativa pretén que 
cada jove elabori el seu propi itinerari en funció de 
la fita que vol aconseguir. Fer prendre consciència 
als nois i noies de la importància de la formació és 
una de les apostes essencials, a més d’oferir-los el 
contacte directe amb empreses i de demanar-los
el compromís que requereix el voluntariat.

Memòria 2013 17
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2013 2012

Joves atesos durant tot l’any 20 12

Assistència a sessions obligatòries 90% 93%

Joves que es mantenen estudiant o recuperen
educació formal

100% 86%

Joves que participen d’accions de voluntariat
de forma regular

83% 83%

Projectes d’emprenedoria social 5 2

Grau d’abandonament 5% 8,30%

gr-gran recorregut

El projecte es basa en quatre punts fona-
mentals:

- Actitud i habilitats. Treballem l’actitud 
que el jove ha de tenir al lloc de treball, 
promovent també les seves habilitats so-
cials i els seus punts forts com a candidat 
a una feina.

- Formació permanent. Un requisit indis-
pensable per participar al GR és que el 
jove rebi formació, ja sigui presencial, on-
line o de manera formal o informal.

- Contacte empresa-jove. S’organitzen vi-
sites a empreses que interessen els joves 
perquè coneguin la realitat laboral i la 
formació que necessiten per ser-hi con-
tractats.

- Autonomia del jove. Es treballa l’auto-
nomia en un espai d’estudi i noves tec-
nologies a la vegada que el jove agafa el 
compromís de millorar el seu entorn i de 
realitzar les tasques de voluntari amb in-
fants.

com ho fem?
El mateix jove, amb l’acompanyament de l’educador, és qui ha de 
decidir fins on vol arribar i quin és el millor camí per fer-ho. Les tu-
tories individuals serveixen per ajudar-lo a complir el seu objectiu 
acordant les passes necessàries per assolir-lo. Es tracta, en defini-
tiva, de donar suport al jove en la seva recerca formativa i laboral, 
assessorant-lo però també promovent la seva autonomia i segure-
tat en sí mateix.

Com a complement de la seva formació els participants reben 
setmanalment classes d’anglès oral, a més de treballar les seves 
habilitats orientades a trobar feina. Els joves també han d’impli-
car-se proposant actuacions concretes que beneficiïn el seu barri: 
alguns exemples concrets de la feina realitzada el 2013 són els 
actes organitzats amb motiu de la festa major d’hivern així com 
la col·laboració amb les entitats. També és imprescindible dedicar 
una tarda a la setmana a fer de voluntaris al CEIP Mercè Rodore-
da, on els participants del GR organitzen activitats extraescolars 
dissenyades per ells mateixos, amb propostes que van des de la 
cuina fins al hip-hop.

El contacte amb empreses és una part fonamental del projecte 
perquè ajuda al jove a saber de primera mà què cal fer per aconse-
guir una feina o tirar endavant un negoci, des de la formació fins a 
les habilitats que cal posar en pràctica. Durant el 2013 els joves van 
visitar un gabinet d’arquitectura que treballa en 3D, una empresa 
de disseny de programació de jocs, un taller de reparació de motos 
i un gimnàs, entre d’altres.
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“A Germina vaig adonar-me del que
de veritat volia estudiar”

Jenni Halfaoui té 19 anys i és una de les joves que ha format part del programa 
Gran Recorregut, adreçat a les persones que decideixen formar-se tot i viure 
en un entorn que dificulta aquesta aposta per l’educació i l’aprenentatge. L’ex-
periència li ha servit per descobrir la seva veritable vocació: estudiar Educació 
infantil a la Universitat Ramon Llull.

- Com vas arribar a Germina?
- Vaig fer les proves d’accés a la universitat al setembre del 2013. Em vaig quedar 

sense plaça per estudiar Dret, llavors vaig anar a veure l’assistenta social per 
saber si podia trobar lloc en algun l’institut de Santa Coloma per fer algun cicle. 
I em van oferir venir aquí perquè era un lloc on donen una oportunitat als joves.

- I com et van ajudar a la fundació?
- Em van plantejar intentar trobar una manera per entrar a la Universitat, ja fos 

repetint les proves d’accés per treure millor nota o entrant a uns altres estudis. 
Com que jo ja tenia una bona nota, vam creure que no calia tornar a fer-les. En 
un principi volia fer Dret, tot i que durant el Batxillerat ja tenia alguns dubtes, 
pero en estar aquí amb nens fent el curs de monitors vaig veure que m’agradava. 

- En què t’ha resultat útil el GR?
- M’ha fet veure el que de veritat volia. De vegades els joves tenim aquest pro-

blema, només acabar els estudis obligatoris hem d’anar escollint què volem 
fer, no ens deixen temps per plantejar-nos-ho i pensar-ho. Aquí he tingut 
l’oportunitat de tastar el que és tractar amb nens i veure que Dret no era la 
millor opció.

- Per formar part del programa cal ser voluntari. Què en penses?
- Fer de voluntari millora el currículum perquè et dóna experiència. I és una ma-

nera de donar-te una responsabilitat, un compromís, m’ha servit per ser més 
responsable, per adonar-me del que és treballar. Agafes confiança amb els nens 
i això reconforta. És una manera de trobar-te en la situació del dia a dia laboral.

- Quin creus que és el servei que fa Germina?
- És una ajuda per a moltes famílies i sobretot per als nens i els joves. Aquí els 

donen una sèrie de valors i aprenen. Per a ells és com una segona escola. Als 
joves ens ajuda a adonar-nos que anem creixent, ens ajuden en l’àmbit edu-
catiu, laboral i personal. Treballem aptituds i competències, ens preparem a 
l’hora de fer una entrevista laboral. T’ajuda en molts aspectes. I també hi ha 
gent que no està del tot integrada i aquí s’acaba d’integrar.

L’ENTREVISTA
Jenni Hafaoui



iNtercaNVi aMB FiNlÀNDia
L’intercanvi amb Ylivieska, un municipi finlandès de 14.000 habitants, va servir per 
ampliar la visió del món dels joves de Germina d’entre 15 i 19 anys mostrant-los una 
cultura i un entorn totalment diferent. Dotze joves i tres educadors de la fundació 
van participar en la trobada organitzada conjuntament amb una entitat juvenil d’Yli-
vieska durant la Setmana Santa de 2013. Al juliol, els joves finlandesos van despla-
çar-se fins Santa Coloma de Gramenet per viure la mateixa experiència. 

Gràcies a aquesta trobada, els joves van adonar-se de la importància de saber expres-
sar-se en un idioma com l’anglès –per participar a l’intercanvi van haver d’assistir a 
classes per aprendre nocions bàsiques de l’idioma– , a més de crear estrets vincles 
amb un col·lectiu de joves d’un altre país. A Finlàndia van conèixer un altre model 
educatiu, una altra cultura i un paisatge únic en el que van poder practicar activitats 
de neu. L’ecologia i la fotografia van ser els temes treballats durant l’estada, que so-
bretot va aconseguir motivar els joves tant abans del viatge com després. Els partici-
pants van haver d’implicar-se en l’obtenció de diners per pagar part de la sortida amb 
la complicitat d’altres joves del centre, amb un sorteig d’una samarreta del Barça 
signada per tots els jugadors i aconseguida pels mateixos joves. Els nois i noies tam-
bé van haver de dissenyar les activitats organitzades amb motiu de la visita del grup 
finlandès a Catalunya, en una estada que va portar-los a Barcelona i la Costa Brava, 
on van practicar snorkel i van fer una ruta en vaixell entre moltes altres activitats.

L’experiència va ser possible gràcies als programes d’intercanvi internacional de la 
Unió Europea. Els resultats van ser molt positius, per això es preveu organitzar nous 
intercanvis que serveixin per despertar la curiositat dels joves per altres cultures.

gr-gran recorregut

Fundació Germina 20
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“Conèixer la cultura d’altres països
és una oportunitat”
L’intercanvi realitzat a Finlàndia durant 2013 va convertir-se en tota una 
experiència per als joves de Germina que van participar-hi. Sehrish Hus-
sain, de 16 anys, i Anuar Alileche, de 17, van ser dos dels adolescents del 
centre que van viatjar al país, descobrint-hi gent nova amb la que van 
establir un vincle molt especial.

- Quin va ser el vostre dia a dia a Finlàndia?
 (Sehrish) -Vam estar en un centre obert com el de Germina, i a casa 

dels nois de la nostra edat, que ens van ensenyar com vivien. Cada dia 
fèiem una activitat diferent. Vam fer raquetes de neu i vam esquiar. 

 (Anuar) -També vam anar a un centre comercial, de visita a un poble, etc.
- Què vau aprendre durant l’intercanvi?
 (Anuar) -Els costums d’allà. L’institut, per exemple, és molt diferent. 

Quan vam arribar vam veure totes les bicis sense cadenes, perquè nin-
gú no les roba. I a dins l’institut tots els nois anaven descalços, perquè 
el terra és climatitzat. 

 (Sehrish) -A l’institut també donen l’esmorzar als alumnes sense pagar res.
 - Què és el que més va impactar-vos?
 (Sehrish) -El tema dels robatoris. Veies una moto encesa amb el casc i 

ningú no la tocava. Allà no roben ni res, són molt confiats. 
- Quin profit creieu què heu tret de l’intercanvi? 
 (Anuar) -Comunicar-nos amb ells, aprendre els seus costums, que són 

molt diferents.
 (Sehrish) -Jo creia que tot seria com aquí, però allà hi havia moltes di-

ferències i les persones allà són molt amables.
 (Anuar)- Érem com una família.
- Uns mesos més tard els joves de Finlàndia van venir a Catalunya. Com 

va ser el retrobament? 
 (Anuar) -Molt bo, es van emocionar al veure’ns.
 (Sehrish) -I al final no volien marxar, deien que mai no havien tingut 

un intercanvi com aquest.
- Per què animaríeu altres joves a fer l’intercanvi?
 (Sehrish) -És una oportunitat molt bona per visitar altres països, per 

aprendre altres cultures. També per al dia de demà. 
 (Anuar) -Coneixes gent nova, els seus costums, i crees vincles.

L’ENTREVISTA
Sehrish Hussain i Anuar Alileche

El programa GR-Gran 
Recorregut compta
amb el suport de:

En col·laboració amb:

gr-gran recorregut
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la implicació de Germina en el seu
entorn

Interactuar amb el nostre entorn i intentar millorar-
lo és una de les nostres prioritats, per això des de 
Germina organitzem un conjunt d’iniciatives de 
portes enfora que pretenen compartir activitats
i projectes amb tothom. Els espectacles de titelles
o de circ i els jocs al carrer conviuen amb les 
exhibicions i tallers dedicats al lleure que ofereix
la ciutat. Qualsevol persona pot participar en aquests 
actes impulsats pels infants i els joves de la fundació 
amb el suport de voluntaris i educadors.

projectes comunitaris

Fundació Germina 22
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Barri a escena compta
amb el suport de:

2013 2012

Activitats realitzades 10 9

Assistència estimada per activitat 266 persones 245

Entitats que hi han participat 10 10

barri a escena

espectacles culturals per a 
tothom
Titelles, contes, circ, màgia... La gran varietat 
d’espectacles gratuïts de Barri a escena vol 
buscar la complicitat dels més petits però 
també dels adults amb propostes diferents 
als carrers del barri un divendres al mes. 
La qualitat dels espectacles ha aconseguit 
reunir una mitjana de 200 espectadors per 
muntatge, entre els que hi ha veïns, com-
panys d’escola o usuaris d’altres centres 
oberts i entitats de Santa Coloma. Els joves 
de Germina hi participen col·laborant en la 
selecció dels espectacles i en la seva difu-
sió. El programa compta amb el suport de 
la Fundació d’accions culturals i lleure La 
Roda, que ofereix les diferents propostes 
culturals. 

projectes comunitaris
barri a escena

n La Coloraines Band va portar una festa 
de carnaval a la plaça del Rellotge.

n Niko Costello va convertir-se en L’home 
de les mil veus a l’Espai jove.

n Les cançons i els balls de La tresca i la 
Verdesca van entusiasmar els més pe-
tits.

n El clown Claret Papiol va donar a conèi-
xer qui va ser el primer pallasso de la Ter-
ra.

n Els adolescents van poder aprendre la 
tècnica i la creativitat que requereixen 
els grafits.
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projectes comunitaris
juguem al carrer

el joc infantil,
protagonista de la ciutat
Recuperar els jocs infantils als espais pú-
blics de la ciutat és l’essència del programa 
Juguem al carrer, una iniciativa que ofereix 
aprenentatge i lleure als més petits. Els vo-
luntaris són els encarregats d’organitzar 
aquesta activitat cada darrer divendres de 
mes amb activitats tan tradicionals com sal-
tar a la corda, jugar a un mikado gegant i al 
tres en ratlla o fer curses de sacs. Els jocs al 
carrer serveixen per millorar la convivència 
a més de fomentar un oci saludable, con-
vertint la plaça del Rellotge en l’espai idoni 
perquè els infants gaudeixin del seu temps 
a l’aire lliure. A més, els nens i nenes del cen-
tre obert també han començat a implicar-se 
en el projecte per poder dir-hi la seva i donar 
idees de jocs.

2013 2012

Activitats realitzades 6 5

Voluntaris 13 11

El programa Juguem 
al carrer es porta a 
terme gràcies als vo-
luntaris i voluntàries 
de l’entitat.
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El programa Made in 
jove compta amb el 
suport de:

projectes comunitaris
made in jove

Difonent les propostes
de lleure per als joves
Made in Jove és el programa de Germina 
que vol posar en contacte el gran nombre 
de propostes de lleure juvenil de la ciutat 
amb el seu públic. Es tracta d’un programa 
impulsat des de l’Espai jove amb els matei-
xos adolescents com a participants. El pro-
jecte s’ha donat a conèixer a dos instituts 
de la ciutat a l’hora d’esbarjo en un espai 
dinamitzat pels propis nois i noies a tra-
vés de mitjans audiovisuals. Amb el lema 
“Dels joves per als joves”, l’objectiu és que 
els adolescents s’assabentin de les activi-
tats que ofereixen organitzacions i entitats 
a través de festes i exhibicions a diferents 
espais públics. Parkour, kickboxing, skate o 
música són només alguns dels temes que 
han centrat les presentacions, que es cele-
bren un cop al mes. 

Made in jove va posar-se en marxa a finals 
de 2013, i disposa d’una web pròpia, www.
germina.org/madeinjove/, en la que es di-
fon el calendari de festes per presentar les 
diferents propostes d’oci, i en la que es po-
den cercar les entitats de la ciutat en funció 
dels interessos dels joves. Amb aquest pro-
jecte, els nois i noies aconsegueixen apro-
fundir el seu coneixement del teixit asso-
ciatiu de Santa Coloma i descobrir noves 
aficions a la vegada que realitzen un servei 
a la comunitat en compartir la feina feta 
des de les entitats.
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voluntariat

el valor de l’altruïsme
i la solidaritat
Models de referència per a infants i joves i 
transmissors de valors com la gratuïtat o la 
responsabilitat, els voluntaris de Germina 
tenen un paper fonamental en la fundació. 
Acompanyen els infants o joves atesos del 
centre, treballen colze a colze amb els edu-
cadors i aporten els seus coneixements en 
les nombroses activitats en què participen. 
Són, en definitiva, un exemple, i conviden 
tant els nens com els nois a sumar-se a la 
cadena del voluntariat.

Preparar el berenar, organitzar tallers o aju-
dar a fer els deures són algunes de les tas-
ques dels voluntaris, que ocupen totes les 
franges d’edat i en alguns casos són propis 
usuaris del centre. 

Fundació Germina 26
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“M’agrada el vincle que es forma
amb els nens i amb el projecte”

Mariona Pallejà és voluntària de Germina des del 2012. Llicenciada en Dret 
i veïna de Santa Coloma, la Mariona se sent molt involucrada en un pro-
jecte que li ha ajudat a “obrir el camp de visió” del seu entorn.

- Quina és la teva feina a Germina?
- Estic al Centre Obert. Estic amb els nens, faig reforç escolar i activitats 

com cuina, pintura... cada dia és una activitat diferent. I participo en el 
projecte Juguem al carrer. 

- Per què vas decidir implicar-t’hi? 
- No havia fet de voluntària abans. Em vaig quedar a l’atur i no volia que-

dar-me a casa, volia fer alguna cosa útil. Vaig enviar la sol·licitud per fer 
de voluntària, tenia disponibilitat i em vaig involucrar en el projecte.Veia 
que s’havien de fer coses a la ciutat. A partir d’aquí em van proposar fer el 
curs de monitora de lleure, vaig fer les pràctiques i una cosa em va portar 
a l’altra.

- Què és el que més t’agrada de la feina de voluntària?
- M’agrada molt el vincle que es forma amb els nens, amb el projecte. En 

formes part. Una vegada ets aquí no ho pots deixar. Sempre hi ha coses 
noves a fer, no és gens estàtic. És un projecte que va creixent, es va desen-
volupant. 

- Què n’has après durant aquest temps?
- Estava treballant en un àmbit totalment diferent i això m’ha obert el 

camp de visió. He pogut participar en el camp social de la meva ciutat, i 
implicar-me en un projecte que no és la feina. 

- Com creus que ajudes a les persones que atén Germina?
- Ells m’aporten més a mi que jo a ells. M’ajuden a créixer com a persona, 

a buscar altres prioritats. 
- Per què creus que és útil Germina?
- Li dóna moltes possibilitats als nens i els joves, els acompanyen en el seu 

projecte de vida. Si tens ganes de fer coses aquí pots fer el que vulguis. Et 
donen eines per poder crear, per poder realitzar-te. Germina és un acom-
panyament a l’infant i al jove en el seu procés i tots intentem estar allà.

L’ENTREVISTA
Mariona Pallejà

voluntariat

Quins voluntaris pots trobar?

n Voluntariat al Centre obert infantil, que 
s’ocupa del reforç escolar o de les activi-
tats d’aquesta franja d’edat. 

n Voluntariat de suport a l’aula d’estudi, 
dins l’Espai jove, ajudant a fer els deures.

n Voluntariat tallerista que col·labora en 
tasques específiques amb activitats com 
futbol, ioga, grafits, etc.

n Voluntariat jove, format pels propis usua-
ris de l’Espai jove, que poden ajudar altres 
infants o joves més petits.

n Voluntariat escola Mercè Rodoreda. Els 
joves usuaris del GR-Gran Recorregut són 
monitors de lleure al centre escolar una 
tarda a la setmana.

n Voluntariat Juguem al carrer, dedicat a or-
ganitzar els jocs infantils a espais públics 
d’aquest programa.

n Voluntariat internacional de suport a la 
llengua inglesa, que motiva especialment 
els joves a l’hora d’aprendre l’idioma.

2013 2012

Nombre de voluntaris 57 28

Edat mitjana 23 anys *

Procedència de Santa
Coloma de Gramenet

66,7% *

Mitjana de
permanència

7 mesos
i 16 dies

*

* No es disposen dades de 2012
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Estem presents a les següents xarxes:

n La FEdAiA, Federació d’Entitats d’Atenció 
i d’Educació a la Infància i a l’Adolescèn-
cia, agrupa a la major part de les entitats 
d’iniciativa social d’arreu de Catalunya 
que treballen amb infants, adolescents, 
joves i famílies que es troben en situació 
de risc d’exclusió social o desempara-
ment. Participem a la comissió de Cen-
tres oberts, joves, i com a vocals a la Jun-
ta Directiva.

n ECAS és una federació d’Entitats Catala-
nes d’Acció Social que treballen de ma-
nera prioritària amb col·lectius en situa-
ció o risc d’exclusió social. Participem de 
la comissió d’inserció sociolaboral. 

n La Federació Catalana de Voluntariat 
Social aplega a més de 270 entitats que 
ofereixen voluntariat social de tot Cata-
lunya. Participem de formacions i acci-
ons de sensibilització.

n El Punt del Voluntariat de Santa Coloma 
de Gramenet és un projecte desenvolu-
pat per les entitats i l’Ajuntament de la 
ciutat per tal de promocionar i aglutinar 
el voluntariat del municipi. Participem 
de la comissió tècnica.

n La Xarxa de Centres oberts de Santa Co-
loma de gramenet és el punt de trobada 
dels Centres oberts de la ciutat.

n L’Espai de Reflexió Entorn la infància 
i l’Adolescència (EREIA) aglutina dife-
rents recursos i serveis de Santa Coloma 
de Gramenet, de l’àmbit de la infància i 
l’adolescència amb l’objectiu de facilitar 
un espai d’interacció i reflexió entre pro-
fessionals.

n Som membres de Fundació La Roda, que 
treballa per ser eina per la dinamització 
cultural i lluita contra l’exclusió social.

xarxes de treball
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informació econòmica

Despeses 
directes de 
l’activitat 18%

Altres fins fundacionals 4%

Despeses de gestió 3%

Amortitzacions 5%

Fundacions/
Institucions 22%

Donacions 
privades 68%

Subvencions públiques 9%

Aportacions
dels participants 1%

Resultat de l’exercici: 225.265
El resultat positiu de l’exercici es deu principalment a les donacions rebudes per poder fer front a les obres de 
reforma del local de Beethoven, 11.

ingressos i despeses

ingressos
Subvencions públiques 54.567 9%

Fundacions/Institucions 124.312 22%

Donacions privades 390.000 68%

Campanyes 1.788 0%

Aportacions
dels participants

3.731 1%

Altres ingressos 2.107 0%

Ingressos financers 35 0%

total 576.540 100%

despeses
Despeses de personal 244.377 70%

Despeses directes
de l’activitat

64.776 18%

Despeses de gestió 11.170 3%

Amortitzacions 15.951 5%

Altres fins fundacionals 15.000 4%

Despeses financeres 1 0%

total 351.275 100%

Ingressos públics 9%

Ingressos
privats 91%

Despeses
de personal 70%
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informació econ

informe d’auditoria
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diuen de nosaltres

http://www.institutlabastida.org/index.
php/92-la-fundacio-germina-i-lescola-
sputnik-de-yllivieska-finlandia-ens-visiten

http://acciosocial.org/
opinem-des-de-lambit-social/
la-fundacio-germina-al-
programa-babel-de-tve/
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diuen de nosaltres

http://www.gramenet20.com/criticas-a-la-ley-del-comercio-en-el-acto-de-los-paradistas/

http://www.areagramenet.com/
noticia/4311_recuperem_la_festa_
major_dhivern

Diari local El MIrall.
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diuen de nosaltres

Germina, convidada
a explicar la seva
experiència al congrés 
del tercer sector
El projecte Econoteca va centrar la inter-
venció que Germina va fer al Congrés del 
Tercer Sector Social de Catalunya el no-
vembre de 2013. Així, des de la fundació 
vam poder explicar l’experiència d’un ta-
ller que pretenia pal·liar necessitats bàsi-
ques al mateix temps que oferir eines als 
pares, mares o cuidadors vers l’educació 
de les seves filles i fills. Si es participava 
en les diverses sessions dels tallers Ser 
pare/mare no és fàcil s’obtenia una ajuda 
bàsica en roba pels nens i nenes i mate-
rial escolar. Aquests tallers en petit grup 
pretenien en un primer moment facilitar 
el fet de prendre consciència de les res-
ponsabilitats i dificultats que tenen els 
adults per tirar endavant dia a dia, i per 
altra, oferir eines per a la gestió emocio-
nal d’aquests diversos fronts tenint espe-
cial cura sobre com afectarà directament 
als fills i filles.

http://blogs.laxarxa.com/observatori/2013/03/18/mario-cuixart-director-
fund-germina-hem-de-garantir-que-els-joves-tiren-endavant/
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suma’t al projecte i fes-te voluntari

Eduquem des del que som és el lema del 
voluntariat de Germina. La feina que realitzem només 
és possible gràcies a les persones que altruïstament 
dediquen part del seu temps a acompanyar els infants, 
els adolescents i els joves usuaris de la fundació. Si vols 
formar part d’aquest equip, fes-te voluntari i ajuda’ns a 
oferir un model de valors basats en el respecte en el que 
hi cap tothom. 

Pots ser voluntari dels següents programes: 

- Centre obert infantil (5 a 12 anys)
- Espai jove. Centre obert d’adolescents (12 a 16 anys)
- GR-Gran recorregut (16 a 21 anys)
- Projectes d’acció comunitària: Juguem al carrer i Barri a 

escena.

Podràs col·laborar amb nosaltres en funció de la teva 
disponibilitat, ensenyant a la vegada que aprens. T’hi 
esperem!

suma-t’hi!

eduquem

des del

que som

Escriu-nos a:
voluntaris@germina.org
o truca’ns al 93 468 61 29

Fundació Germina 34
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AAVV BARRI CENTRE SANTA COLOMA DE GRAMENET • ASSOCIACIÓ BAOBAB • ASSO-
CIACIÓ DEL COMERÇ I LA INDÚSTRIA (ACI) • BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA 
• B720 ARQUITECTURA • CCOO SERVEIS FERROVIARIS • CEIP AUSIÀS MARCH • CEIP 
MERCÈ RODOREDA • EL COLORAINES • CONNECT 1,2,3 • DANONE • DESGUACES M.A.R. 
• FUNDACIÓ ASPANIDE • FUNDACIÓ EQUILIBRI • FUNDACIÓN HAZLOPOSIBLE • HA-
CESFALTA.ORG • HOSPITAL DE L’ESPERIT SANT • MIGRANODEARENA.ORG • SPUTNIK 
2022 • THINK BIG JÓVENES • WAPSI.ORG • XARXANET.ORG

col·laboradors i contacte

Fundació germina

Centre obert infantil i seu principal
c. Nàpols, 35
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 468 61 29 / Fax 93 392 44 49

Espai Jove
c. Beethoven, 11
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 533 57 46 / Fax 93 392 44 49

germina@germina.org
www.germina.org
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www.germina.org


