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PRESE N TA C I Ó
GERMI N A E N XI F R E S
Hola!
Un any més us presentem la memòria de l’any. Com altres vegades, surt més tard del que voldríem,
però amb bona lletra i amb el convenciment de que reflecteix què ha estat el 2014 a Germina.
Temps de canvis, passos ferms, reflexió, i començar a fer-nos grans. L’any passat ens dotàvem d’un
nou pla estratègic adaptat als temps corrents: més que accions sobre un calendari, marcàvem les
línies que ens serveixen de guia i orienten. En aquest segon any del pla ja veiem que el camí per
aquestes línies a vegades és més estret del que voldríem, altres trepitgem pedres i altres anem llençats. Al 2014 assentem bases i trepitgem fort sobre aquests temes.
Veureu en aquestes pàgines com els programes d’atenció directa es consoliden, com apostem pel
treball amb les famílies, pels itineraris personalitzats en joves que apunten alt i com l’entorn també
és capaç de generar aprenentatges. I en això no estem sols, el que fa temps era una declaració d’intencions, cada cop pren més forma. Ens comprometem en la millora del barri i la ciutat tocant de
peus a terra, que per nosaltres vol dir ser flexibles i que el treball comunitari parteixi del protagonisme d’infants, joves i famílies (no de tècnics o estructura d’una entitat). I amb tot això, el voluntariat és
clau, sigui d’aquí o vingui de ben lluny i ens acosti altres realitats.
Per últim, una novetat del 2014 és la llavor d’Urban Time, l’empresa social de la Fundació Germina.
Autonomia real pels joves vol dir feina. I això és el que es proposa Urban Time. Sota la forma d’empresa, ofereix una primera oportunitat laboral a joves com a monitors de lleure al mateix temps
que segueixen estudiant. Són joves que fa temps que atenem, amb anys de voluntariat a l’esquena
i coneixedors de les activitats urbanes que motiven l’activitat de l’empresa: casals i tallers de balls
urbans, skate, graffiti, parkour, dj...
Esperem que us agradi. Que hi veieu una altra manera de fer les coses, i que hi reconegueu aquest
infant o jove que amb la mirada et diu que pot arribar tant lluny com vulgui.
Mario Cuixart Cardús
Director

132
70
11

infants i joves atesos
famílies ateses
professionals

80

voluntaris

24

activitats comunitàries obertes al barri

23

joves atesos que es vinculen a activitats
de voluntariat

100%

joves entre 16 i 21 anys es mantenen
estudiant o recuperen educació formal
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què é s Germina ?
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 ampliant la seva activitat i
actualment atén directament cada dia a gairebé 100 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 Botton.
Secretària.
Rafael Jiménez. Vocal i tresorer.
Bertrand Bonello. Vocal.
Marina Flor Nahmias Carasso. Vocal.

Consell assessor
El Consell assessor es reuneix trimestralment i
té funcions d’assessorament i recolzament 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>
Coordinadora GR - Gran Recorregut:
Marina Peyrí <mpeyri@germina.org>
Coordinador Urban Time:
Òscar Angosto <oscar@urbantimeweb.com>
Educadors:
Vero Carmona <vcarmona@germina.org>
Estela Maldonado <emaldonado@germina.org>
Clara Pons <cpons@germina.org>
David Garcia Savalls <dgsavalls@germina.org>
Marc Salvadó <msalvado@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 Catalunya amb el
número 1957. El Centre obert Germina està inscrit al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments
Socials (RESES) amb el número S-06908.
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què é s Germina ?
Pla estratègic 2013-2017
En aquest segon any del pla estratègic hem avançat en les línies
que es van definir al 2013 durant el seu disseny. Les línies estan
tirades i son la guia de tota activitat que portem a terme i podreu
veure reflectida a cada apartat. Al 2015 es farà una avaluació a
fons del seu desplegament.

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 compromesos 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.
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què é s Germina ?
Missió

Principis

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.

Acompanyament

Visió

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 bàsics de desenvolupament de la
persona. A més de ser factor integrador en societat, facilita oportunitats i
evita que apareguin, es repeteixin o es perpetuïn situacions d’exclusió social.

Construcció comú

Arribar a ser un sistema generador d’oportunitats, que parteix de la llibertat de cadascú i té un
impacte d’alt valor social.

Un model basat en la construcció conjunta en que cada persona des de la
seva individualitat pot desenvolupar les seves capacitats i habilitats i des
d’elles participar activament en el projecte.

Desenvolupament integral de la persona

Considerem que la persona és protagonista en totes les seves dimensions
i com a membre actiu a la societat on viu.

Acompanyament

Coneixement

Construcció comú

Desenvolupament integral de la persona
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què é s Germina ?
Valors
Respecte màxim a la dignitat de les

persones. No judici, sigui quina sigui la circums
tància.

Rigor professional. Autoexigència i autonomia dins un marc establert. Treball per l’excel·
lència.

Valor compartit. Tothom té alguna cosa a

aportar al projecte, des del que és cadascú. Tothom suma i aporta valor.

Participació. Comunicació, suport mutu,
treball en equip i gestió participativa.
Confiança en les potencialitats de les persones, i promoció del seu apoderament.

Innovació. Oberts a mirar enfora, a provar, a
equivocar-se i receptius al canvi.
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centre obert infantil
Un espai per als nens i nenes d’entre cinc
i dotze anys
Aprendre a través del joc i de l’experiència és el punt de partida
del Centre Obert Infantil, un servei que pretén donar les eines
necessàries perquè els nens i nenes desenvolupin les seves habilitats en un entorn positiu i millorin el seu rendiment escolar.
El paper de les famílies és essencial per aconseguir-ho: durant
el 2014 hem treballat per augmentar-ne la seva implicació en el
projecte educatiu de cada infant.
L’equip responsable del Centre Obert Infantil està format per tres
educadors, un dels quals realitza tasques de coordinació.
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centre obert infantil
Què fem?
L’horari d’atenció durant el curs escolar és de 16.30 a 20 h de dilluns a divendres. Els infants estan agrupats en
tres grups d’edat. L’equip educatiu del
centre obert infantil ha estat format
per tres educadors referents de grup,
un dels quals és també el coordinador
del programa. Cada educador és el responsable del grup, així com el referent
d’aquests infants davant la família, Serveis Socials i l’escola.
En arribar al centre, els nens i nenes
preparen el berenar conjuntament
amb l’equip educatiu. Després gaudeixen d’una estona per jugar al pati o a la
ludoteca, i més tard arriba el torn del
reforç escolar o l’anglès, activitats que
s’emmarquen en el programa socioeducatiu “Aprendre a aprendre” i que tenen una durada d’una hora. La jornada
diària acaba amb una activitat (tallers,
piscina, ludoteca, sortides a parcs o biblioteca), i amb l’atenció a les famílies
per fer el seguiment de cada infant.
Durant les vacances escolars realitzem
activitats especials, com la sortida a la
muntanya de Sant Jeroni de Murtra,
situada a la Serra de Marina (Badalona), la posada en marxa d’un hort urbà
al pati del Centre Obert amb l’ajut de
les famílies, o una sessió de teràpia
assistida amb gossos. El Casal d’estiu
va comptar amb la participació de 52
infants, incorporant-se nous nens/es
derivats de Serveis Socials exclusivament per les activitats d’estiu. L’última
setmana de juliol vam anar de colònies a Santa Margarida de Montbui
(Anoia).

2014

2013

Infants atesos durant tot l’any

63

37

Atesos a 31 de desembre

29

31

Ràtio professionals d’atenció directa
(infants per educador)

10,3

9,5

Assistència mitjana

86 %

88 %

Grau d’abandonament

15 %

2,60 %

Totes les assignatures aprovades

31 %

52 %
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centre obert infantil
El reforç educatiu,
essencial

El protagonisme
de les famílies

El reforç educatiu ha estat un dels àmbits en
els que hem incidit més durant el 2014. Per tal
de fer més atractiu l’aprenentatge, hem dedicat un dia a la setmana al Laboratori d’idees,
una iniciativa basada en difondre i consolidar
coneixements a través d’activitats lúdiques i
de l’experiència. També s’ha seguit treballant
en el programa Aprendre a aprendre per ajudar
els nens i nenes a millorar el seu coneixement
en funció de l’edat, les seves capacitats i habilitats. Així mateix, hem dedicat una hora extra
als deures cada divendres per tal de millorar el
rendiment escolar dels infants.

L’any passat vam potenciar el paper protagonista de les famílies en l’evolució dels infants i adolescents que atenem al centre. Un exemple n’és
la continuació del taller de cuina de saludable,
per conscienciar-les de la importància de seguir
una dieta beneficiosa per a la salut a la vegada
que econòmica. Purés de verdures, gall d’indi a
la planxa amb formatge, hummus o carpaccio
de cítrics amb ametlles són alguns exemples de
receptes que hem après a cuinar al llarg de l’any.
Els tallers de les famílies, però, no es redueixen
a la cuina: amb elles també hem fet classes de
psicomotricitat i expressió corporal, i les hem
implicat en les festes organitzades per Germina,
entre altres activitats. Estem convençuts que el
paper dels familiars és essencial perquè el procés educatiu dels infants i els joves tingui èxit,
per això és tan important que coneguin de primera mà tots els serveis del centre i l’evolució
personalitzada del seu fill.

També hem promogut la cura del Centre Obert
com a espai, demanant als infants que s’impliquin a l’hora d’endreçar-lo i d’afavorir un clima
agradable entre tots, i també vam renovar les
joguines.

Promovent una dieta
saludable
Una de les novetats del 2014 ha estat la introducció d’hàbits alimentaris més saludables
entre els infants i els joves. Per això vam modificar el tipus de berenar que servim al centre,
eliminant-ne els greixos més perjudicials que
aporten productes com la brioixeria industrial
o alguns embotits. En aquesta línia vam decidir
elaborar els nostres propis pastissos, o preparar
entrepans de gall d’indi o de formatge, combinant-los amb altres vegetals, per tal de proporcionar aliments que contribueixin a una dieta
més sana. També vam demanar als nens i nenes
que aprenguessin a elaborar el seu propi berenar i així fomentar la seva autonomia.
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centre obert infantil
L’ENTREVISTA
Loredana Marinela
“Els meus fills han millorat molt
a l’escola”

Provinent de Romania, Loredana Marinela fa dotze anys que viu a
Santa Coloma, i en fa quatre que va portar-hi els seus dos fills grans,
de 13 i 17 anys. Reconeix que no disposa de temps suficient per ajudar
els seus fills a fer els deures, per això confia en Germina a l’hora de fer
el reforç escolar, que ha servit per millorar el rendiment educatiu dels
dos joves.
- Els teus dos fills acudeixen diàriament a Germina. En què
creus que els resulta útil anar-hi?
- Han après a relacionar-se amb altres nens i joves, i a fer moltes activitats. També els ajuden a fer els deures, a aprendre anglès. Jo no
tinc temps per fer-ho, i a Germina els ensenyen i els eduquen. Prefereixo que estiguin al centre que al carrer, on poden trobar-se amb
molts problemes. Estic molt més tranquil·la.
- Has notat una millora en els estudis?
- Sí, han millorat bastant, treuen bones notes. S’entenen bé amb els
professors, han canviat molt.
- Tu també ets usuària del centre, què et semblen les activitats organitzades per a les famílies?
- M’agraden totes. Fem un taller de menjar, també de ball, i tenim un
psicòleg que ens atén un dia a la setmana. Està molt bé perquè així
les mares ens coneixem, tenim converses sobre els nostres fills, i podem ajudar-nos psicològicament.
- Què et sembla l’impuls de la cuina saludable que s’està realitzant des del centre?
- He après a fer receptes noves, n’hi havia moltes que no les coneixia,
com per exemple receptes per fer pa, o crema de cigrons. La veritat
és que ens ha anat molt bé conèixer altres plats de menjar saludable.
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centre obert infantil
L’ENTREVISTA
Adrián Gutiérrez
“A Germina m’ajuden amb els
deures i a entendre millor les coses”

L’Adrián té onze anys i cursa sisè de primària a Santa Coloma. Li entusiasma el futbol, i explica que a Germina li resulta més fàcil fer els deures
i memoritzar els coneixements. Quan creixi vol ser voluntari “per seguir
veient els educadors” del centre.
- T’agrada venir a Germina?
- Sí, aquí m’ajuden, faig els deures i activitats que m’agraden, com futbol, cuina, manualitats, anglès o piscina.
- També et donen un cop de mà amb els deures, oi?
- Sí, m’ajuden a fer les tasques de l’escola. Aquí et fan entendre millor les
coses, t’ensenyen trucs molt fàcils per memoritzar-les. La meva mare
no entén el català, no em pot ajudar amb els deures.
- Com t’ha anat aquest any en els estudis?
- El primer trimestre vaig suspendre totes les assignatures menys una,
però aquest trimestre només n’he suspès una.
- Tens molts amics al centre?
- Sí, he fet molts amics. Vinc totes les tardes, i els meus germans també.
Si no estigués aquí estaria a casa, avorrit.
- Què opines dels canvis que s’han fet perquè els berenars siguin més saludables?
- És bo per tenir més vitamines i perquè el cos estigui bé. M’agrada la
fruita. També he après a fer moltes receptes que després he fet a casa.
- T’agradaria ser voluntari de Germina quan siguis més gran?
- Sí perquè així podré seguir veient els educadors i seguint venint a Germina, i passar una estona amb els nens.
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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.

espai j ove
Un lloc de referència per als adolescents
El reforç educatiu combinat amb el lleure són les eines que ofereix l’Espai Jove perquè els adolescents d’entre dotze i setze anys
aprenguin a treballar tant individualment com en equip, desenvolupant un vincle entre ells basat en el respecte. A Germina hem
impulsat especialment l’hàbit dels deures, a la vegada que dedicat esforços a desenvolupar l’autonomia dels nois i noies promovent que ells mateixos s’impliquin en l’organització d’activitats.
L’equip responsable de l’Espai jove està format per tres educadors, un dels quals assumeix funcions de coordinació.
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espai j ove
Què fem?
L’horari d’atenció directa de l’Espai Jove és de dilluns a divendres
de 16:00h a 19:30h. Els adolescents, que estan distribuïts en un
únic grup, preparen el seu propi berenar cada tarda, i després
organitzen jocs de taula o activitat espontànies, fet que permet
que estableixin relacions de forma natural i que reforcin el vincle
amb els educadors. Després arriba el moment de l’Aula d’estudi,
entesa com a una activitat dedicada al reforç educatiu a través
del projecte Aprèn, que vol aconseguir que l’aprenentatge sigui
més atractiu per als joves. Vídeos, jocs i explicacions amb un llenguatge molt proper han permès que els nois i noies siguin més
conscients de l’oportunitat de millora que suposa l’Aula d’estudi.
Els tallers proposats, distribuïts al llarg de la setmana, s’han portat
a terme amb molt d’èxit. Aquests tallers permeten que cada jove
pugui triar el seu propi itinerari, i entengui el compromís d’assistència a cada activitat. Cuina, futbol, relaxació o psicomotricitat
han estat alguns dels tallers, que s’han complementat amb sortides organitzades cada divendres.

2014

2013

Adolescents atesos durant tot l’any

43

50

Atesos a 31 de desembre

29

29

Ràtio professionals d’atenció directa

10,3

9,5

Assistència mitjana

84 %

77 %

Grau d’abandonament

9,3 %

6,10 %

Aproven totes les assignatures

20 %

17 %
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espai j ove
L’Assemblea, un sistema
per resoldre conflictes
i organitzar activitats
Reunir els joves en assemblea per resoldre
conflictes a nivell de grup o realitzar propostes
d’activitats ha estat una de les iniciatives consolidades durant el 2014. Això permet establir
un diàleg entre ells, adaptar les sortides a les
seves preferències, però també implicar-los
en el projecte d’una manera més sòlida: els
adolescents han hagut de fer propostes (anar
a la platja, a Barcelona, a l’skate park, etc.) que
s’ajustin a un horari i un cost determinat, i que
s’integrin en el marc educatiu programat. L’Assemblea ha permès que els joves hagin hagut
d’arribar a acords, convencent la resta de companys de participar en una determinada activitat, amb l’entesa com a protagonista.

Organització d’activitats
per a la Fundació
Aspanide
L’activitat d’Aspanide és un projecte d’Aprenentatge Servei de l’Espai jove, onels adolescents
de Germina preparen activitats per realitzar-les
conjuntament amb els usuaris residents a Aspanide. La Fundació Aspanide és una entitat sense afany de lucre que gestiona serveis dirigits a
fomentar l’assistència, recuperació i ensenyament dels nens i dels adults amb discapacitat
intel·lectual, mitjançant la creació d’escoles,
tallers, residències, centres de rehabilitació, i altres serveis necessaris per a aconseguir aquesta
finalitat. Els objectius d’aquesta iniciativa són
aprendre a preparar activitats i portar-les a terme, realitzar un treball emmarcat en el camp
del voluntariat, oferir un servei a altres entitats i
trencar amb els estereotips marcats socialment
amb el col·lectiu de joves amb discapacitat.
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espai j ove
L’ENTREVISTA
Siham Drahoui
“Germina ens ajuda a obrir la ment
i a formar-nos”

Amb 16 anys, Siham Draoui és alumna de quart d’ESO, i des de fa un any és una de les joves
usuàries de l’Espai Jove de Germina. El reforç educatiu que ofereix Germina li ha servit sobretot
per millorar el seu anglès.
- Quin tipus d’activitats fas a Germina?
- Tallers, anglès, participo en activitats com Made in Jove... Faig moltes coses. També hem creat
un equip de futbol només de noies.
- Et resulta útil?
- M’ajuda molt venir-hi a fer els deures, l’anglès, sobretot. Hi he notat una gran millora. Al principi
no m’agradava perquè no coneixia ningú. Ara crec que val la pena per obrir-nos la ment i formar-nos.
- Quina opinió et mereixen els educadors?
- T’aconsellen i t’ajuden en tot el que poden.
- El 2013 vas participar a l’intercanvi amb Finlàndia. Quina valoració en fas?
- Va ser una bona experiència perquè vaig conèixer moltes coses noves, que no havia imaginat.
També em va servir per practicar l’anglès, és molt útil. Si hagués un altre intercanvi m’agradaria
anar-hi.

L’Espai jove compta amb el suport de:

Per l’activitat socioeducativa de Centre obert, reforç escolar,
casal d’estiu, colònies i teràpia psicològica.
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GR-GRA N R E C O R R E G U T
Aprenentatge i orientació per als joves majors
de setze anys
Acompanyar als joves que es troben en una situació de risc o vulnerabilitat social a l’hora de trobar la seva primera feina o mentre
decideixen quins estudis volen cursar és l’objectiu del programa
GR-Gran Recorregut. L’actitud d’aprenentatge i de formació contínua dels participants és un dels aspectes en els que posem més
èmfasi. Procurem impulsar el treball per la seva autonomia, i tenir
cura del contacte i la relació empresa-jove-entitat. El programa
serveix com a orientació per als nois i noies, acompanyant-los a
traçar recorregut consensuat per l’educador/a i per ells mateixos
que els ajuda a establir els seus objectius i anar-lo assolint per
aconseguir arribar allà on es proposin.
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GR-GRA N R E C O R R E G U T
La metodologia de GR es basa
en quatre eixos:
1. Actitud i habilitats. Treball intensiu sobre l’actitud que cal tenir al lloc de treball i l’oportunitat que se li brinda al jove donat
el context actual. Es complementa amb una formació intensiva en habilitats socials i desenvolupament de competències
bàsiques per a l’èxit en les primeres feines.
2. Formació permanent. Es parteix de les dificultats pròpies
d’aquests joves en l’àmbit formatiu i probablement fracassos
acadèmics acumulats). Per participar en aquest projecte el
jove ha de comprometre’s a formar-se i seguir aprenent.
3. Contacte empresa-jove. A través de Visites a empreses, centres de treball o pràctiques tutoritzades es pretén facilitar el
contacte directe entre el món laboral i el jove.
4. Autonomia del jove. Impulsar al màxim la seva autonomia
facilitant el seu accés a l’espai d’estudi i de noves tecnologies,
fomentant accions d’emprenedoria i viver de projectes, i promovent el voluntariat.

Com ho fem?
Cada jove estableix el seu propi itinerari amb
l’ajut de l’educador. Les tutories individualitzades són essencials en aquest sentit, atès
que serveixen per generar el GR de cada jove
en funció de les petites fites que ell mateix es
marca. Aquestes sessions es complementen
amb trobades grupals en les que es treballen
competències com habilitats, comportaments
o destreses, treballant el seu autoconeixement
i capacitat de comunicació per tal de conèixer
les seves virtuts i mancances, i aprendre a gestionar-les. D’altra banda, també hem realitzat
formacions relacionades amb la creativitat i
l’emprenedoria, amb la col·laboració de la Fundació Telefónica, que ha ofert formacions i ha
donat l’oportunitat a diferents joves a participar
en projectes d’emprenedoria.
Les diferents activitats realitzades inclouen la
derivació dels joves a recursos formatius; reforç
acadèmic individualitzat; un curs de monitors;
formació en línia a través de la Fundación Telefónica; aprenentatge de l’anglès, i la recerca
de beques. La participació dels joves en el programa de voluntariat al Centre obert infantil,
l’Espai Jove o a les colònies reforça la idea del
retorn social cap als altres a la vegada que inclou un procés d’aprenentatge.

Internacional
Durant el 2014, quatre dels joves de GR van participar a un intercanvi a Eslovènia on es treballava la cultura hip hop, i set joves més van formar
part d’un intercanvi a Sant Quirze de Besora,
conjuntament amb l’entitat Fora quadre, amb
l’objectiu de treballar la comunicació no agressiva conjuntament amb joves de Lituània i França. A Germina estem convençuts que aquests
intercanvis aporten als joves una altra realitat i
els impulsa a replantejar-se situacions del seu
dia a dia. Entenem aquestes activitats com una
via per a reforçar l’itinerari vital dels joves.
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GR-GRA N R E C O R R E G U T

2014

2013

23

20

Assistència a sessions obligatòries

88 %

90 %

Joves que es mantenen estudiant
o recuperen l’educació formal

100 %

100 %

92 %

100 %

4%

5%

17,8 joves/
educador

13,6 joves/
educador

Joves atesos durant tot l’any

Participació en píndoles voluntàries
Abandonament del programa
Ratio d’atenció
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GR-GRA N R E C O R R E G U T
L’ENTREVISTA
Sehrish Hussain
“Aquí m’han ajudat a saber què volia fer”

La Sehrish és una de les joves que ha traçat el seu futur professional a través del GR-Gran Recorregut. Amb disset anys, porta des dels onze a Germina, on s’ha preparat amb l’objectiu d’estudiar cuina a una escola de Barcelona.
- En què t’ha ajudat Germina pel que fa a la teva fita de convertir-te en cuinera?
- M’han ajudat a decidir què volia fer, i després a fer les provés d’accés. També estan intentant
aconseguir-me una beca. Hi havia vàries coses que m’agradaven, però vaig escollir cuina perquè és un dels estudis i dels treballs que més m’interessen.
- Vas entrar a Germina amb onze anys, quin profit has tret de la fundació al llarg
d’aquests anys?
- M’han ajudat bastant. Visc amb la meva mare i la meva germana i tenia moltes dificultats. Ens
han donat un cop de mà, per exemple, en els deures. Em costava seguir les classes a l’escola.
- Recomanaries a altres joves com tu que formessin part del GR?
- Si veig algun amic que té dificultats i està incòmode a casa, li ofereixo que vingui. De fet també
ho he recomanat a una altra noia, i també li ha anat bé.
- Quina és el teu proper objectiu?
- Vull veure’m com a cuinera en un nivell alt, com per exemple ser segona xef de cuina.

F U N D A C I Ó G ER M I N A 2 0

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

En col·laboració amb:

proj ectes c o m u nitaris
Els infants i joves de Germina col·laboren amb
el seu entorn
Jocs, circ, espectacles de màgia, o propostes de lleure juvenil són
algunes de les activitats que els infants i els joves de Germina
treuen al carrer per establir vincles amb la comunitat a la qual
pertanyen, fomentant la interacció i implicant-hi gent de totes
les edats. L’espai públic es converteix així en un escenari ideal per
compartir la feina que fem des de la fundació i per contribuir a
la millora del nostre entorn, gràcies al suport dels mateixos nois i
noies, dels educadors i dels voluntaris.
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proj ectes c o m u nitaris
barriI A
a Eescena
BARR
SCENA
Més espectacles, una programació de més qualitat i un augment del públic ha estat l’objectiu
assolit de “Barri a escena” durant 2014. A través
d’aquest programa, hem ofert música en directe, contes, circ, animació infantil o màgia, entre
altres propostes, totes elles a l’aire lliure i gratuïtes. Barri a escena ha contribuït a ampliar l’oferta
d’activitats culturals per a tots els públics al barri, així com a promoure l’intercanvi i la convivència entre ciutadans d’orígens culturals diferents,
i a fomentar la participació de les persones estrangeres immigrades amb les autòctones en la
vida social de la comunitat.
Tanaka Teatre va oferir els Contes de la Mediterrània, un recull d’històries tradicionals de les
costes de Catalunya, Egipte, Grècia, Algèria, Itàlia i Turquia.
Amb motiu del 7è aniversari de la Fundació
Germina vam realitzar una festa a la plaça del

Activitats realitzades
Assistència mitjana
per activitat (persones)
Entitats participants

2014

2013

12

10

289

266

7

10

Rellotge amb l’espectacle Cabaret Pistolet, en el
que passat, present i futur conflueixen en un espai màgic, i en el qual sis artistes naveguen per
la història del circ.
Mag Robin va portar-nos un espectacle de màgia còmica, divertida i participativa que va finalitzar amb una festa de bombolles gegants i un
taller de construcció de bombolles.
Els adolescents de l’Espai jove, amb el suports
el joves de GR, van convertir el local de l’Espai
jove en un túnel del terror, obert al barri, que
va provocar llargues cues a l’entrada per poder
participar-hi.
Les danses de Nadal van ser les protagonistes del darrer espectacle de l’any, amb el qual
vam aprendre una mica més sobre un valor
tan important com el respecte a la multiculturalitat.

Barri a escena compta
amb el suport de:
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proj ectes c o m u nitaris
JUGUEM A L CAR R E R
Lleure infantil als espais urbans
Els més petits són els participants de Juguem al carrer, una iniciativa que
ha permès recuperar l’espai urbà com a lloc d’oci, activant al mateix temps
la participació ciutadana. Els nens i nenes han gaudit de diversos jocs en
diferents indrets a l’aire lliure, especialment de la plaça del Rellotge, un
dels espais del barri del Fondo que s’ha aconseguit dinamitzar i sobretot
recuperar per al joc dels infants. Aquesta iniciativa es porta a terme gràcies
a la col•laboració dels voluntaris, i a banda d’entretenir els nens i nenes
també permet impulsar la convivència al municipi.

2014

2013

Activitats realitzades

8

6

Nombre de voluntaris

15

13
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El programa Juguem al
carrer es porta a terme
gràcies als voluntaris i
voluntàries de l’entitat.

proj ectes c o m u nitaris
barri IaN escena
MADE
JOVE
L’oci juvenil, a l’abast
de tothom
Difondre les activitats de lleure de Santa Coloma de Gramenet entre els joves és l’objectiu
de Made in Jove, el programa de Germina que
pretén ser un aparador de la gran diversitat de
propostes de lleure juvenil. Els nois i noies de
la fundació han contribuït al fet que les ofertes
d’oci de la ciutat arribin al seu públic objectiu,
organitzant festes al carrer per poder veure en
què consisteixen les diferents activitats, i visitant
instituts de secundària per explicar de primera
mà totes les opcions d’oci en funció dels interessos dels joves. Exhibicions de parkour, batucades, korfball, rap, hip-hop, skate o castells són
algunes de les activitats promogudes durant
2014.
La web de Made in jove, www.germina.org/madeinjove, reuneix un bon nombre de recursos
de lleure perquè els nois i noies puguin descobrir noves aficions i estiguin informats de les diferents possibilitats que ofereix al municipi tant
a nivell cultural com esportiu. Gràcies a aquest
programa, els joves coneixen noves opcions
d’oci pel seu temps lliure i, a la vegada, ajuden
la comunitat promovent les activitats que s’organitzen des de les entitats del municipi.

El programa Made in
jove compta amb el
suport de:
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U R B A N TIME

Inclusió sociolaboral dels
joves a través del lleure
Urban Time és l’empresa social creada per Germina amb l’objectiu d’aconseguir la inclusió
sociolaboral dels joves a través de la venda de
serveis de lleure urbà i educatiu. Malgrat que
l’empresa com a tal va començar a funcionar
durant 2015, les bases per tirar-la endavant es
van assentar durant l’any 2014. Des de la fundació vam trobar interessant crear una eina que
oferís la seva primera experiència laboral als
nois i noies de Germina, i que permetés a la vegada que seguissin estudiant. A través d’Urban
Time, els joves exerceixen com a monitors de
lleure, una tasca que han après a fer a Germina
i que té una demanda al mercat laboral, sobretot pel que fa a l’especialització que l’empresa
ofereix: activitats urbanes com el grafit, l’skate,
el circ o l’edició musical, sempre des d’un punt
de vista cívic, de respecte als altres, i afegint-hi
un valor social.

“Urban Time es va dissenyar durant
el 2014 gràcies a la feina d’un grup
motor format per un educador de joves,
una educadora d’adolescents, una
voluntària, dos persones del Consell
assessor de la Fundació, el director de
l’entitat i dos col·laboradors externs.
Paral·lelament, un altre grup format
per 8 adolescents i joves de l’entitat van
participar en el treball de camp, recerca d’interessos, referents i imatge del
projecte.”

Urban Time posa a l’abast d’escoles, AMPES i
altres entitats paquets d’activitats extraescolars
adaptades per a nens i nenes d’entre tres i dotze anys, i entre dotze i setze anys. A través de
l’empresa, els joves de Germina que s’han format com a monitors i han obtingut la titulació
corresponent, poden posar en pràctica els seus
coneixements i continuar formant-se, sense la
pressió que, de vegades, exerceixen des de casa
seva perquè abandonin els estudis per trobar la
seva primera feina. La iniciativa proposa als joves treballar un màxim de dotze hores laborals
setmanals i compaginar-les amb els seus estudis com a condició per participar en el projecte.
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Per contactar amb Urban Time, ho podeu fer a través de:
hola@urbantimeweb.com o al 662 388 773
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VOLUNTA RI AT
Un dels pilars fonamentals de Germina
Els voluntaris de Germina són una part essencial del nostre equip.
Sense ells i elles no seria possible atendre els infants i els joves
que vénen diàriament a la fundació, per això tenen un paper fonamental en l’educació i l’aprenentatge que reben. A través de la
seva feina constant, s’han convertint en una autèntica referència
per als nens i nenes i els adolescents, ajudant-los en tot tipus de
tasques: des fer els deures fins a gaudir del lleure.
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VOLU N TA RI AT
Actualment el voluntariat forma part del Centre obert infantil, col•laborant amb les activitats
que es porten a terme diàriament, com el berenar, els jocs, el reforç escolar o activitats setmanals com piscina o tallers de manualitats i cuina.
L’Espai jove també disposa dels seus propis voluntaris, que, al costat dels educadors, dinamitzen l’aula d’estudi ajudant els adolescents a fer
els deures i a preparar exàmens. D’altra banda,
també comptem amb el suport de voluntaris
dedicats específicament a donar suport a tallers concrets com els de futbol, grafits, ioga, o
expressió corporal. Així mateix, el programa Juguem al carrer també té un equip de voluntaris
que fa possible l’organització de jocs infantils en
els espais públics de la ciutat.
Amb l’objectiu de millorar el nivell d’anglès dels
infants i dels joves, Germina també disposa d’un
voluntariat internacional de suport a la llengua anglesa per motivar-los específicament a
aprendre l’idioma, acollint voluntaris estrangers
que resideixen temporalment a Barcelona.
Tenint en compte que la solidaritat i la coresponsabilitat són dos dels valors essencials que
volem treballar, els joves de Germina també
exerceixen com a voluntaris, tant els usuaris
de l’Espai jove com els del programa GR-Gran
recorregut. En aquest darrer cas, dediquen una
tarda a la setmana a fer de monitors a l’escola
Mercè Rodoreda, ajudant els nens del centre
a fer els deures i a realitzar activitats extraescolars.

Nombre de voluntaris
Edat mitjana
Procedència de
Santa Coloma
de Gramenet
Mitjana de
permanència

2014

2013

80

57

25 anys

23 anys

78 %

66,7 %

10 mesos
i 17 dies

7 mesos
i 16 dies

L’ENTREVISTA
Cristina Patino
“Germina ajuda a donar
autonomia als joves”

Cristina Patino és voluntària des de l’any 2011. Provinent del món
empresarial, va decidir col·laborar amb la fundació, on ha realitzat
diversos tallers a través dels que ha aconseguit veure com evolucionen els joves i com cada cop són més “autònoms”.
- Per què vas fer-te voluntària?
- Buscava algun lloc en el que col·laborar. Vinc del món de l’empresa,
i quan vaig arribar aquí em vaig trobar nens jugant i cridant. Quan
em van explicar el projecte en persona, em va encantar.
- Quines tasques has realitzat a Germina?
- Vaig començar al centre obert amb els nois més grans. L’any següent em venia més de gust entrar a l’Espai jove, i des d’aleshores
he estat allà, fent diversos tallers, dedicats a aprendre com fer un
bloc, i a la relaxació, per ajudar-los a fomentar la seva autoestima i
autoconeixement. Aquest va ser un taller molt maco.
- Què t’aporta el voluntariat?
- És un compromís. M’agrada el fet d’estar en contacte amb un món
totalment aliè a l’empresa. Per a mi Germina és tractar amb persones,
i l’objectiu és que estiguin bé, aquestes persones, no guanyar calers, si
no veure l’evolució dels joves, com van creixent i es van fent adults.
- Com creus que Germina ajuda els joves?
- Els ajuda a apoderar-los, a donar-los autonomia, a no fer-se dependents d’una ajuda externa. Crea una xarxa d’acompanyament amb
eines pròpies.
- Què li diries a una persona que vulgui fer-se voluntària de
la fundació?
- Que hi trobarà caliu, i un projecte jove, amb ganes, del que pots formar part en funció del que puguis donar. A Germina sempre estan
disposats a trobar una fórmula que ens vagi bé a tots.
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VOLUNTA RI AT
L’ENTREVISTA
Abby Mennessey i James Rust
“Ens agrada ensenyar anglès,
i ens sentim útils fent-ho”

De 20 anys i 34 anys respectivament, Abby Mennessey i James Rust son dos britànics que
participen en el programa de voluntariat internacional de Germina. La seva funció és
ajudar els usuaris del centre a aprendre anglès, un objectiu que han assolit i que, a més,
expliquen que els ha ajudat a sentir-se útils a través del voluntariat.
- Com vau arribar a col·laborar amb Germina?
- (J.R.) Visc entre Vilanova i el Regne Unit. Vaig venir aquí a aprendre espanyol, i vaig voler
aprofitar el meu temps. Vaig buscar com fer-me voluntari a través d’internet i vaig trobar
Germina.
- (A.M) Estic estudiant Treball social, i volia tenir una experiència a Espanya, per això vaig
decidir fer-me voluntària de Germina. Vaig venir per iniciativa pròpia.
- Heu d’ensenyar anglès als infants i joves de la fundació. Us resulta fàcil?
- (J.R.) A mi m’agrada ajudar la gent amb el seu anglès, per a mi és fàcil. I em sento útil fentho.
- (A.M:) Jo també em sento útil fent-ho, i m’agrada sobretot que sigui una cosa constant,
veure com els ajudes ensenyant-los anglès.
- Què heu après com a voluntaris?
- (J.R.) He après sobre mi mateix. Al principi creia que no podria fer-ho, sóc una persona reservada, i això m’ha ajudat a ser més obert amb els altres,
- (A.M.) M’he adonat que dins el teu barri pots trobar persones a les que pots ajudar, i que
Germina no treballa sola, si no amb altres organitzacions. També he après una mica més
sobre la feina d’educadora social, i sobre com es transmeten les emocions.
- Abby, com a estudiant de Treball social, com et veus en el futur després del teu
pas per Germina?
- (A.M.) Tinc clar que m’agradaria treballar amb famílies i amb nens, però no sé si al meu país
o a l’estranger.
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“A l’últim trimestre
de 2014 un grup
de treballadors
d’Endesa a Barcelona
van realitzar un
voluntariat corporatiu
assessorant la
Fundació pel que
fa a potenciar els
projectes comunitaris,
el voluntariat i la
comunicació”

VOLU N TA RI AT
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:
n

n

n

n

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!

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

El programa de Voluntariat compta amb el
suport de:
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INFORMA CI Ó EC O N Ò M I C A
Ingressos i despeses
Ingressos

2014

2013

Subvencions
públiques

111.807

54.567

Fundacions/
Institucions

149.439

124.312

Donacions privades

338.000

390.000

Aportacions
dels participants

1.167

3.731

Altres ingressos

2.775

3.895

-

35

603.688

576.540

Ingressos financers
Total

Ingressos
públics 19%

Ingressos
privats 81%

Subvencions
públiques 19%

Despeses

2014

2013

Despeses de personal

273.528

244.377

Despeses directes
de l’activitat

105.298

64.776

Despeses de gestió

12.184

11.170

Amortitzacions

23.832

15.951

-

15.000

10

1

414.852

351.275

188.836

225.265

Altres fins
fundacionals
Despeses financeres
Total

Resultat de l’exercici

Donacions
privades 56%

Fundacions/
Institucions 25%

Despeses
de gestió 3%

Amortitzacions 6%

Despeses directes
de l’activitat 25%
Despeses de
personal 66%

El resultat positiu de l’exercici 2014 es deu principalment a les donacions rebudes utilitzades
per pagar la darrera part de les obres de reforma del local de C/Beethoven, 11 (finalitzades
a març 2014), i l’adquisició d’un pis per espai
d’oficines a C/Nàpols, 35 (desembre 2014).
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AUDIT O R I A
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X A RXE S D E T RE B A LL
Estem presents a les següents xarxes:
n

n

n

n

n

n

n

La FEDAIA, Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i a
l’Adolescència, 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 desemparament. Participem a la comissió de Centres oberts, joves, i com a vocals
a la Junta Directiva.

ECAS és una federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social que treballen
de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social.
Participem de la comissió d’inserció sociolaboral.

La Federació Catalana de Voluntariat Social aplega a més de 270
entitats que ofereixen voluntariat social de tot Catalunya. Participem de
formacions i accions de sensibilització.

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

La Xarxa de Centres Oberts de Santa Coloma de Gramenet és el
punt de trobada dels Centres oberts de la ciutat.

L’Espai de Reflexió Entorn la Infància i l’Adolescència (EREIA) aglutina diferents 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 professionals.

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

A Catalunya es van executar
l’any passat prop de 9.000
desnonaments hipotecaris.

Moment de
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