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Hola!
De nou us presentem la memòria pretenent explicar de forma senzilla i amable qui som i què hem aconseguit aquest
2015: un any barreja de constància, il·lusió i expectativa
continguda.
Constància en el dia a dia. En el tercer any d’aquest pla
estratègic (2013-2017), veiem com els programes ja estan
desplegats. Cobrim diàriament 100 infants i joves d’entre 5
i 21 anys i unes 60 famílies. El Centre obert infantil es reinventa dia a dia, l’Espai jove es consolida com a espai de referència pels adolescents, el GR redefineix la seva mirada cap
als itineraris personalitzats i el programa de famílies agafa
forma i contingut. Infants, joves i famílies que tiren endavant i sumen aportant el seu gra de sorra a aquest projecte.
La il·lusió ha vingut de la mà de veure com es fa realitat
l’empresa social Urban Time: impacte social a través d’una
activitat econòmica. És una forma que hem trobat de poder
tancar el cercle: promoure la desvinculació de l’entitat emportant-se 2 paquets a la motxilla: feina i formació. Urban
Time és una aventura, una nova mirada, un temps d’abandonar la recerca de subvencions i sortir al carrer a vendre,
de fer equip amb qui fins ara acompanyaves.
Per últim, l’expectativa ha estat molt present aquest 2015. I
ha estat resultat d’un reconeixement múltiple i compromès

al projecte, a un model de seu petita (100 infants/joves i 60
famílies) on tothom es coneix i pren protagonisme en millorar l’entorn més proper. Al 2015 s’ha materialitzat el compromís d’obrir dues seus més d’igual dimensió als propers
barris del Raval a Santa Coloma i La Pau a Badalona.
Amb 3 seus, oferirem una millor atenció amb serveis comuns especialitzats (prevenció del maltractament infantil o
oportunitats internacionals per citar-ne alguns) i reforcem
la sostenibilitat futura del projecte.
No acabarem aquestes línies sense destacar 3 novetats: la
renovada pàgina web (des d’aquí us convidem a visitar-la i
que ens digueu què us sembla!); l’hort comunitari al barri
del Fondo on hi participen transversalment tots els programes; i el conveni signat amb el Campus de l’Alimentació de
Torribera (Universitat de Barcelona) que ens permetrà acostar la universitat als joves i famílies a través de voluntaris,
els espais del campus i la dinamització conjunta del barri
del Fondo.
Esperem que us agradi el que segueix. Que hi reconegueu
la mirada d’aquest infant o jove també constant, il·lusionat i
que espera arribar tant lluny com s’ha proposat.
Mario Cuixart Cardús
Director

132

infants i joves atesos

66

famílies ateses

13

professionals

65

voluntaris

18

activitats comunitàries obertes al barri

22

joves atesos es vinculen a activitats
de voluntariat

100%
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joves entre 16 i 21 anys es mantenen
estudiant o recuperen educació formal

Què és Germina?
Què volem?

Què és Germina?

Missió

La Fundació Germina és una entitat sense ànim de lucre
fundada l’any 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 i les seves famílies a través dels
seus programes.

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.

Visió

Cap on anem?

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

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 infantil Germina situat al Carrer Nàpols,
35 de Santa Coloma de Gramenet, està inscrit al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) amb el número S-06908; el Centre obert
d’adolescents Germina situat al Carrer Beethoven, 11 de Santa Coloma de
Gramenet, està inscrit amb el número S-09161.
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Principis i valors
Principis

Ens basem en..

Valors

Tota acció que portem a terme es basa en aquests 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 suport i orientació.

Com ho fem?

Les nostres activitats incorporen aquests valors:

Respecte màxim a la dignitat de
les persones
No judici, sigui quina sigui la circumstància.

Rigor professional

Autoexigència i autonomia. Treball per l’excel·lència.

Coneixement

Entenem la formació com un dels eixos bàsics de desenvolupament de la persona. És un factor integrador en la
societat, facilita oportunitats i evita que apareguin, es
repeteixin o es perpetuïn situacions d’exclusió social.

Valor compartit

Construcció comú

Comunicació, suport mutu, treball en equip i gestió
participativa.

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.

Tothom suma i té alguna cosa a aportar al projecte,
des del que és cadascú.

Participació

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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Qui som?
Qui som?
Patronat

Els membres del Patronat són: Mauricio Botton Carasso (President), Charlotte
Staticelli-Revel de Botton (Secretària) i Bertrand Bonello (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, Albert Alonso i Laura Díez Bueso

Equip tècnic

L’equip tècnic de la Fundació Germina està format per: Mario Cuixart (Director)
Responsables de centre: Anna Palazón i Natxo Orts
Coordinadors/es de programes: Clara Sala, Estela Maldonado, Raül Rubiales
i Marina Peyrí
Educadors/es: Vero Carmona, Marc Salvadó, Clara Pons, Joan Todó i David
Garcia Savalls
Anglès: Ineke Vandelanotte
Administració: Raquel Ocaña
Urban Time: Òscar Angosto

Trajectòria

Inici activitat
a Santa Coloma
de Gramenet
amb infants
de 6-12 anys

Ampliació a joves
més grans de 16 anys

2007

2012

2004

2009

2015

Constitució
de l’entitat

Ampliació a adolescents
(12-16 anys) i programes
comunitaris

Constitució empresa social
Urban Time
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Pla estratègic
Pla estratègic 2013-2017
En aquest tercer any del pla estratègic hem avançat
en les línies que es van definir al 2013 durant el seu
disseny. Les línies són la guia de totes les activitats
que portem a terme i podreu veure reflectides a
cada apartat.
Al 2015 es va fer una avaluació a fons del seu desplegament:
- Millora qualitativa de l’acció educativa” i la “Projecció internacional” són les línies més desenvolupades i avançades.
- “Ciutadania activa” i “Empresa social” tenen aspectes pendents de sistematitzar i desplegar.
- “Generació de coneixement” i “Germina verda” tenen encara aspectes poc desenvolupats.

Línia estratègica

ES CONCRETA EN

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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Atenció social directa
Centre obert infantil
Un espai per jugar, aprendre i descobrir
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 infants desenvolupin les seves habilitats en un entorn positiu i millorin el seu rendiment
escolar.
L’equip educatiu del Centre obert infantil, està format per tres educadors (un dels
quals té funcions de coordinació), voluntaris i estudiants en pràctiques. Cada
educador és responsable d’un grup d’edat, així com referent d’aquests infants
davant la família, Serveis Socials i l’escola.
Els nens arriben després de l’escola on preparen el berenar i gaudeixen d’una
estona de temps lliure: juguen al pati, llegeixen un conte a la ludoteca, o parlen
amb companys i educadors. Més tard, arriba l’espai d’estudi o aprenentatge de
l’anglès. Si els infants porten deures de l’escola, se’ls dóna un espai adient amb
suport d’educadors i voluntaris perquè els puguin dur a terme; paral·lelament,
s’ofereix l’espai de l’Aprendre a Aprendre, en què a partir de jocs i activitats experimentals, els infants adquireixen aprenentatges acadèmics, des de la pròpia
experiència i les seves motivacions. L’estudi de l’anglès està incorporat de forma
natural en tot el projecte gràcies a la presència de voluntaris internacionals i el
treball coordinat amb els educadors del Centre Obert i un professional especialitzat en la llengua, que també forma part de l’equip educatiu. La jornada diària
acaba amb una activitat o taller (esports, psicomotricitat, cuina, 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 – Nadal i Setmana Santa – es programen diferents
activitats especials com excursions i activitats amb famílies. A l’estiu es porta a
terme el casal ampliant places a altres infants de la ciutat. El curs finalitza amb
uns dies de colònies en un entorn natural.
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Què fem?
• Horari: de 16.30 a 20.00 h de dilluns a divendres.
• Preparem un berenar saludable conjuntament amb l’equip
d’educadors i voluntaris.
• Gaudim d’una estona de temps lliure: jocs al pati, espai de
lectura, jocs de taula o ludoteca, elaboración d’un taller
manual (pintar mandales, decoració de l’espai....)
• Suport en aprenentages acadèmics i anglès.
• Acabem el dia amb una activitat lúdica o taller.
• Treballem l’autoconeixement i la gestió de les pròpies emocions des de dinàmiques adequades a les edats dels infants.
• Dediquem mitja hora diària a l’atenció a les famílies, per ferles partícips del procés educatiu dels seus fills.
• Durant les vacances escolars realitzem activitats especials a
l’entorn proper.
• A l’estiu fem casal, i marxem cinc dies de colònies l’última setmana de juliol.

2015

2014

Infants atesos durant tot l’any*

54

63

Atesos a 31 de desembre

31

29

Ràtio professionals d’atenció directa
(infants per educador)

10,3

10,3

Assistència mitjana

87 %

86 %

8%

15%

43 %

31 %

Grau d’abandonament
Totes les assignatures aprovades
* Inclou Casal d’Estiu
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Treballem per una alimentació saludable
Durant aquest any, hem intentat, a partir de diferents actuacions, introduir una
alimentació saludable a nivell transversal a tots els projectes de l’entitat.
Es va començar aquest camí al Centre
obert infantil a l’any 2013, on a partir
de berenars saludables (com entrepans amb alvocat, enciam, olives,
pastanaga a la planxa, batuts de fruita
natural, pizzes vegetals, etc.), i tallers

de cuina amb aliments de proximitat
i rics en verdures i fruites, s’intentava
que els infants adquirissin l’hàbit de
menjar aliments saludables des d’un
espai quotidià i amb l’objectiu que ho
traslladessin a la seva llar. L’any 2015
els aliments saludables al Centre obert
infantil han estat la base dels berenars
i dels tallers de cuina.
Paral·lelament, també en el curs 201314 es van iniciar tallers de cuina saludable per les famílies dels infants i
adolescents del Centre Obert. L’objectiu era millorar la salut dels infants,
adolescents i famílies que assistien
al Centre Obert des de l’alimentació,
relacionant-lo amb els aliments i les
formes de cuinar. Aquest projecte ha
anat evolucionant any rere any, i durant el 2015 ha fet un salt qualitatiu ja
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que les famílies han pres el protagonisme total, en quant a les receptes
que s’han anat cuinant eren de plats
tradicionals dels seus països d’origen,
introduint les modificacions necessàries perquè tinguessin l’element saludable.
Finalment, al projecte d’Espai jove
durant el 2015 també s’ha començat
a implantar una dieta saludable en
els berenars i els tallers de cuina, així
com l’aprofitament dels productes de
l’Hort comunitari que els propis adolescents s’han encarregat de tenir-ne
cura. Lligat amb el seu moment maduratiu, els joves del GR han pogut
tenir una experiència formativa en
format de xerrada, per part d’una especialista nutricionista, provinent de la
Fundació Probitas.

L’entrevista

Otient Ekathor, 12 anys

Quant de temps portes venint al Germina?
Vaig començar a venir l’any 2010 i vinc totes les tardes.
Explica’ns quines activitats fas:
El primer que fem és berenar, després, fem els deures, una activitat i més tard,
juguem tots plegats. Per exemple, l’altra dia vam fer un collaret per decorar
la motxilla, fem tallers de multi-esports o aprendre a cosir. Tinc molts amics
de la meva edat i juguem a futbol. Passem una bona estona després de fer
els deures.
Estic fent cinquè de primària en una escola nova i tinc una mica de dificultats
que, aquí al centre, intenten millorar.
Els canvis que ha fet Germina amb noves activitats, què et semblen?
M’agraden molt, els nens ens divertim molt i ens ho passem bé. M’agrada
l’activitat de preparar-nos el berenar. Així, he pogut descobrir que el que
m’agrada més és el pa amb tomàquet i la fruita.

“Ens han
ensenyat
a creure en
nosaltres
mateixos”

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.

Per què t’agrada venir a Germina? Què és el que t’agrada més?
M’agrada perquè podem venir tots els dies, encara que pots venir només els
dies que a tu et vagi bé. Això et dóna una certa llibertat per fer altres activitats, com en el meu cas, on l’any passat feia futbol i només podia venir tres
dies. M’agrada molt el taller d’anglès perquè aprenem coses noves que no
sabem. Al meu país, Nigèria, es parla anglès i aquest taller em dóna la possibilitat de practicar. Així si algun dia hi vaig, podré parlar-ne.
Què més t’ha ensenyat la Fundació?
Ens han ensenyat a creure en nosaltres mateixos, on podem millorar i que
podem amb tot. M’agradaria ser futbolista perquè m’agrada jugar a futbol,
encara que, també m’agradaria ser monitor de la Fundació Germina. n

L’activitat de Berenars Saludables, compta amb el suport
de la Fundació Probitas.
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Atenció social directa
Espai jove
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 grup, desenvolupant un vincle entre ells basat en el respecte. Hem impulsat, especialment, l’hàbit de l’espai d’estudi en els adolescents, a la
vegada que des de la seva autonomia es promou que ells mateixos s’impliquin
en l’organització d’activitats.
L’equip educatiu de l’Espai jove està format per tres educadors, un dels quals
assumeix les funcions de coordinació, voluntaris i estudiants en pràctiques.
Els projectes d’aprenentatge-servei estan incorporats en la programació, ja sigui
promovent una millora del barri o en col·laboració amb altres entitats i col·lectius de la ciutat. També a partir dels 15 anys promovem que facin un voluntariat
setmanal al Centre obert infantil, per garantir l’aprenentatge de competències i
fer un retorn social.
Durant les vacances escolars de Nadal i Setmana Santa es duen a terme sortides
i activitats lúdiques. Finalment, durant el mes de juliol es desenvolupa el Casal
d’estiu, i acabem el curs anant cinc dies de colònies.
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L’espai d’estudi

Què fem?
• Horari de 16:00h a 19:30h.
• Cadascú prepara el seu berenar de forma autònoma.
• Durant el Punt de trobada fem jocs de taula,
tornejos de ping-pong o decoració de l’espai.
• Cada dia fem l’Aprèn, en què a partir de recursos audiovisuals, materials experimentals,
continguts quotidians, etc., els adolescents
adquireixen aprenentatges acadèmics.
• S’ofereix un espai d’estudi amb materials adients (ordinadors, diccionaris...) i el suport individualitzat d’educadors i voluntaris.
• Es desenvolupen tallers específics segons els
interessos dels adolescents, com cuina, futbol, psicomotricitat o esports urbans (skate o
parkour).
• Fem una assemblea setmanal en què tractem
temes quotidians i que ens afecten directament
en el nostre dia a dia (programacions, berenars,
celebracions, organització de l’espai, etc.).
• Una hora a la setmana es fan sessions d’anglès
pràctic, i a part d’un espai d’anglès avançat per
aquells adolescents que vulguin millorar la
llengua.

Ofereix un suport als deures i als hàbits d’estudi, acompanyat
amb el material necessari (ordinadors, connexió a internet,
etc.). A part, diàriament es duu a terme l’Aprèn perquè els joves adquireixin aprenentatges útils en la seva vida quotidiana i
centrats en les seves potencialitats.

L’assemblea
Sistema per resoldre conflictes i organitzar activitats, que permet que els joves hagin d’arribar a acords, convencent la resta
de companys de participar en una determinada activitat, amb
l’entesa com a protagonista. Els mètodes de l’assemblea són
participatius i liderats pels propis joves, els quals a principis de
curs trien al seu representant que serà qui coordina tots els temes que es tracten en l’assemblea.

Els divendres fem activitats
diferents
Els divendres tenim una programació i una dinàmica diferent a la
resta de dies. Cada setmana un jove o un grup de joves són els
encarregats de preparar l’activitat: tornejos de futbol, excursió a la
bolera, visita al Parc de la Ciutadella o visualització d’una pel·lícula
són algunes de les activitats que s’han fet durant aquest curs.

2015

2014

Joves atesos durant tot l’any

44

43

Atesos a 31 de desembre

29

29

Ràtio professionals d’atenció directa infants
per educador

9,4

10,3

83 %

84 %

11,3 %

9,3 %

28 %

20 %

Assistència mitjana
Grau d’abandonament
Totes les assignatures aprovades
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Els projectes d’APS ens fan aprendre
a l’hora que oferim un servei
Els Projectes d’Aprenentatge i Servei
són propostes educatives que combinen processos d’aprenentatge dels
participants, a la vegada que ofereixen
un servei a una part de la comunitat,
responent a necessitats reals per tal de
millorar ell territori. Des dels diferents
projectes s’han engegat diversos projectes d’Aprenentatge i Servei.
L’Espai Jove, ha mantingut la col·laboració amb la Fundació Aspanide, assistint setmanalment un grup de 8 adolescents a la llar residencial o als pisos
ocupacionals d’aquesta entitat que

treballa amb persones amb discapacitat. Els adolescents preparaven diverses activitats i dinàmiques per passar
un temps amb els usuaris de l’entitat,
amb l’objectiu de trencar estereotips,
i adquirir habilitats socials i professionals en l’àmbit del treball amb les
persones. A més, s’ha mantingut el
Made in Jove, projecte que consisteix
a apropar als joves el lleure associatiu i
sà que hi ha al seu entorn.
En el GR, s’ha desenvolupat el Projecte de Think Big, espai d’emprenedoria per als joves, que consisteix en la
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redacció i aplicació de projectes que
tinguin un impacte de millora en el
seu entorn. Aquest procés permet
que els joves participants adquireixin habilitats formatives relacionades
amb la redacció de projectes i la seva
posada en pràctica, des del centre de
la seva comunitat. Un dels projectes
que s’ha dut a terme durant aquest
any, ha estat el Free Futbol, projecte
liderat per un jove de 16 anys, que ha
consistit a contactar amb altres grups
de joves de l’entorn, i fer un campionat de futbol al pati d’una escola del
barri.

L’entrevista

Sara Rodríguez, 15 anys

Explica’ns les activitats que realitzeu a l’Espai Jove:
Porto 8 anys al centre. Ara estic a l’Espai Jove perquè ja he passat pel Centre
Obert. Una de les activitats que faig i que més m’agrada és psicomotricitat;
m’agrada molt la part de la relaxació i deixar-me portar per la música. També m’agrada la cuina, fer dolços i pastissos.
En què t’ajuden més a l’aula d’estudi?
Durant l’estona de l’aprèn, aprenc jugant, d’una manera més divertida.
Veiem documentals o vídeos curiosos d’altres llocs del món.

“Durant
l’estona de
l’aprèn, aprenc
jugant, d’una
manera més
divertida”

Com funcionen les assemblees?
Ens posem en cercle, i la delegada (que triem entre tots a principi de curs) va
explicant els diferents punts: decidim quines activitats farem els divendres,
com anar al parc del Laberint d’Horta. Si hi ha algun conflicte el resolem en
aquest espai.
Has col·laborat amb la Fundació Aspanide?
A l’Espai Jove tenim un taller en què cada dijous anem a la Fundació ASPANIDE i passem la tarda amb ells. L’any passat anava cada setmana a jugar a
jocs de taula, fer manualitats, ballar, fer esports, etc. Aquest any, no he anat
cada setmana, però he col·laborat en alguna activitat, com per exemple en
la preparació de la festa de final de curs.
Què t’agradaria fer amb en un futur? T’agradaria participar a Germina?
M’agradaria ser forense. Al Germina, d’aquí dos anys aniré al GR, que em permetrà conèixer Urban Time i potser treballar-hi. n
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L’Espai Jove compta amb el
suport de:

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

Atenció social directa
GR: Gran recorregut
Orientació i acompanyament pels joves
majors de setze anys
Acompanyar als joves majors de setze anys 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.
Pretenem estar al costat dels nois i noies, acompanyant-los a establir els seus
objectius, a traçar un recorregut i oferir-los un suport per tal que aconsegueixin
arribar allà on es proposin.
El programa GR està estretament vinculat a l’empresa social Urban Time, doncs
GR és la via principal d’entrada dels monitors que contracta Urban Time. Des de
GR es prepara els joves per la seva incorporació al mercat laboral (preparació de
currículums, entrevistes, possibles situacions a la feina..) i se’n fa el seguiment
acadèmic, condició indispensable per treballar a l’empresa social.
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Sent l’autonomia transversal en tot el projecte, es treballen
aquests 4 eixos:

Què fem?
• Tutories personalitzades amb els joves per definir i fer un seguiment del seu itinerari.
• Trobades grupals per treballar competències
socials, laborals o habilitats de treball en equip.
• Suport acadèmic individualitzat.
• Formació en línia a través de la Fundació Telefónica.
• Aprenentatge de l’anglès, com a oportunitat
personal a l’hora de fer intercanvis, i professio
nal per tal d’augmentar les possibilitats d’entrar en el món laboral.
• Oferir beques per matrícules a formacions,
transport, etc.
• Projecte d’emancipació en què els joves
han pogut adquirir habilitats personals i
actituds crítiques davant de temes com el
consum de roba, l’habitatge o la cuina de
reaprofitament.

Joves atesos durant tot l’any
Assistència a sessions obligatòries
Joves que es mantenen estudiant o recuperen
l’educació formal
Grau d’abandonament
Ràtio d’atenció
Contractes laborals amb Urban Time

Actituds i habilitats

Capacitar els joves en habilitats socials i adquirir una actitud adequada per a una primera inserció en el mercat laboral amb èxit.

Formació permanent

Adquirir el compromís de formació i aprenentatge permanent
pel desenvolupament personal del jove.

Món laboral-gestió econòmica

Possibilitar l’accés a un entorn laboral que permeti el desenvolupament de les competències i habilitats necessàries per el
desenvolupament de l’itinerari específic del jove.

Gestió i organització del temps

Oferir eines per a l’autonomia del jove, com a factor clau per
la seva maduresa personal i professional com a persona socialment activa.

2015

2014

34

23

90 %

88 %

100 %

100 %

6,0 %

4,0 %

13,8

17,8

12

n/a
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Segon intercanvi
a Finlàndia
A l’abril de 2015 un grup de joves de GR i d’últim any
d’Espai jove van tenir la oportunitat de viatjar a Ylivieska
(Finlàndia). Un grup de 14 joves i 2 educadors van poder
conèixer una nova realitat a nivell cultural, social, educatiu o comunicatiu, convivint durant 10 dies amb un
grup de joves finesos. Al juliol de 2015, els joves finesos
van venir a Santa Coloma de Gramenet, i van ser els joves d’aquí els qui van fer una acollida i els hi van mostrar
la seva realitat i el seu entorn.
Els participants de l’intercanvi van ser conscients de
la importància de l’anglès per tal de comunicar-se i
expressar-se amb els joves finesos. La participació de
l’intercanvi requeria que els joves assistissin als tallers
d’anglès, per adquirir els coneixements necessaris per
mantenir converses en anglès. L’intercanvi girava entorn
de l’adquisició d’hàbits saludables, en l’alimentació o en
la pràctica de l’esport, i algunes de les sortides estaven
relacionades amb aquest tema.
La valoració d’aquest intercanvi ha estat molt positiva,
tant pels joves de Santa Coloma de Gramenet, com pels
finesos i els educadors d’ambdós països, ja que ha permès la interrelació de joves de diferents cultures, a la
vegada que practicaven una llengua comuna que els
pot oferir oportunitats de futur.
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L’entrevista

Adnan el Emrani Bajat, 19 anys

Quan vas començar a venir a la Fundació Germina?
Farà uns 3 anys i vaig venir perquè anava una mica malament en els estudis.
Aquí, vaig trobar orientació per saber cap a on enfocar els meus estudis.
Què has escollit d’estudis? Quin serà el teu proper pas?
La Fundació Germina ha estat clau en aconseguir les meves fites. He acabat
el Batxillerat i gràcies a ells, he pogut superar tots els exàmens. El meu proper
pas serà matricular-me a un grau superior de robòtica.

“La Fundació
Germina ha
estat clau en
aconseguir
les meves fites.”

Què recomanaries a algun jove que ara ha de començar a decidir
què fer?
Recomanaria que vinguessin a la Fundació, que ho provessin. Veure les instal·lacions i informar-se del què fan, sens dubte es quedaran.
Què és el que t’agrada més del Germina?
A part de l’ajuda que rebo en els estudis, m’ho passo molt bé amb els meus
companys on fem diferents activitats. M’ajuda sobretot a desconnectar a les
tardes.
Com has aconseguit ser monitor d’Urban Time?
Vaig començar a fer voluntariat al Centre Obert i a l’escola Mercè Rodoreda.
Després d’un temps, vaig començar a fer el curs de monitor i més tard, ja vaig
començar a treballar a Urban Time. A través d’Urban Time treballo com a
entrenador de futbol en un projecte de l’Ajuntament de Badalona.

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

Com t’ajuda la Fundació alhora de trobar feina?
M’han ajudat a obtenir experiència laboral, a preparar un currículum i perfeccionar aspectes del món laboral.

En col·laboració amb:
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Atenció social directa
Famílies
La perspectiva d’atenció integral a infants i adolescents
en situació de vulnerabilitat ens porta òbviament a treballar amb la seva família. La millora de la situació familiar i
per tant, el treball amb els adults de la família, tindrà com
a conseqüència directa una millora en la vida de l’infant o
l’adolescent.
El programa de famílies té dos objectius principals. Per
una banda, està orientat a oferir habilitats d’educació
emocional a pares i mares per tal d’establir relacions sanes
amb els seus fills i filles, així com eines per la gestió del dia
a dia a casa. Per altra banda, també pretén generar una
xarxa de suport i ajuda mútua entre les mateixes famílies
participants.
Les famílies participen setmanalment de les activitats pensades directament per elles, tenint la opció de venir en horari de matí o tarda facilitant així la seva participació. Aques-

“...el treball amb els adults de la família,
té com a conseqüència directa una millora
en la vida de l’infant o l’adolescent.”

tes activitats responen a una programació calendaritzada
per part dels educadors responsables; alguns exemples de
tallers amb famílies són:
• Taller de cuina i alimentació saludable, rendibilitzant al màxim els recursos dels quals disposen i
promovent les receptes dels països d’origen com
a riquesa personal i cultural.
• Taller de costura i reaprofitament de roba, així com
creació d’una xarxa d’intercanvi de roba entre les
mateixes famílies.
• Taller de reconeixement i gestió d’emocions, a
partir de tècniques com el teatre, la psicomotricitat i l’expressió corporal o altres formes d’expressió
artística.
A més d’aquest treball en grup, el programa de famílies
també porta a terme sessions de tutoria individual trimestral per tal de poder treballar aquells temes que requereixen un cert nivell d’intimitat.
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L’entrevista
Olga, 47 anys

Com participeu en aquesta activitat que organitza la Fundació Germina? Quins tallers feu?
Participem en quasi tot, vinc quasi tots els dies de la setmana encara que,
alguns dies, els meus fills descansen i juguen al parc. Els divendres anem a la
plaça del Rellotge, fem activitats, espectacles infantils com circ, contacontes,
etc. Jo participo a preparar el berenar o ajudo a traslladar coses des del centre a la plaça. Els tallers m‘agraden molt sobretot quan amb altres mares de
diferents nacionalitats preparem plats típics de cada regió perquè els tastin
els nois i noies de Germina.

“Estic molt
contenta,
ens aconsellen
en molts
aspectes.”

El reforç educatiu que reben els teus fills ajuda en el seu rendiment
a l’escola? Com?
Germina ajuda molt als meus fills, sobretot en l’anglès. Tenen algunes dificultats amb les assignatures i els hi manquen hàbits d’estudi, i des que venen
aquí vaig notar una gran millora. A part, els meus fills estan molt contents
amb totes les activitats que fan, sobretot amb el futbol. Els educadors fan
una bona feina i això es nota en l’ambient. Jo em porto molt bé amb tots.
Què et semblen els educador que també us acompanyen a vosaltres, les famílies? Recomanaries l’experiència a Germina?
Estic molt contenta, ens aconsellen en molts aspectes. Per exemple, l’altre dia
van portar un pediatra que ens van ensenyar tècniques de primers auxilis.
De vegades, ens haurien d’ensenyar més aquest tipus de coses que són molt
útils per al dia a dia. A més, són tallers divertits. És clar que la recomanaria!
De fet, hi ha molta gent que li agradaria participar, però hi ha llista d’espera
per entrar.
Els teus fills participaran al casal d’estiu?
Sí, participaran al casal d’estiu i també, participaran a les colònies. Als meus
fills els hi encanta passar cinc dies amb els seus amics. A mi, no tant.
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Famílies compta amb el suport de:

Acció comunitària
Els infants i joves col·laboren
amb el seu entorn
A la Fundació Germina entenem el compromís amb la millora del territori com
un eix vertebral de la tasca que portem a terme, tal i com es recull a la missió de
l’entitat. Aquest compromís parteix del protagonisme d’infants, joves, famílies i
voluntaris. Tots ells són els que donen sentit i continuïtat a la tasca que fem, que
necessàriament ha d’obrir-se portes enfora, fent barri, i pas a pas anar-lo millorant de la mà de la resta d’entitats i veïns.
Més enllà de la projecció comunitària dels diferents programes d’atenció directa,
l’acció comunitària es concreta actualment en quatre projectes: el barri a Escena, el Made in Jove, el Juguem al Carrer i l’hort comunitari.
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Barri a escena

Juguem al carrer

És un cicle d’espectacles participatius i familiars que
un cop al mes omple places i racons del barri: pallassos, titelles, màgia, animacions, contes... Compta
amb el suport i col·laboració de Fundació La Roda.

Recuperem les places com espai de joc. És una tarda de jocs tradicionals al carrer (saltar a la corda, bitlles, pintar, espectacles de màgia, circ, jocs gegants...) per tothom que hi vulgui passar. Dinamitzat 100% per voluntaris i infants de 9 a 12 anys del Centre Obert.

Una programació amb més espectacles de qualitat i
un augment del públic ha estat l’objectiu assolit de
“Barri a escena” durant l’any 2015. Amb 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. Alguns dels espectacles
que s’han dut a terme durant el 2015 són: La Joana
també vol el llibre, de Titelles Muchi’s; Mou-te pels
teus drets, de Cap i Cua; El Pot petit i la Melmelada
Band, del Pot petit; o Zum! (La Tresca i la Verdesca).
Alguns dels llocs on han tingut lloc els espectacles
han estat: la Plaça del Rellotge, la Biblioteca del Fondo o la Plaça Perú. Durant aquest any, s’ha arribat al
nombre de 400 participants en el Projecte.

Sortim al carrer amb els infants i joves 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 l’entitati
per contribuir a la millora del nostre entorn, gràcies al suport dels
mateixos infants, dels educadors i dels voluntaris.

Activitats realitzades
Assistència mitjana per activitat
(persones)
Entitats participants
Barri a escena compta amb el suport de:

2015 2014
10
12
300 289
10

7

Lleure infantil als espais urbans
Els participants de Juguem al carrer són els més petits i formen part d’una iniciativa que ha permès recuperar l’espai
urbà com a lloc d’oci, activant al mateix temps la participació ciutadana.
Aquesta iniciativa es porta a terme gràcies a la col·laboració
dels voluntaris on s’impulsa la convivència al municipi i l’entreteniment dels infants.

Made in jove
Tot el que pots fer en el teu temps lliure. És un punt de trobada
entre els interessos dels adolescents i la oferta de lleure a la ciutat.
Està dinamitzat pels adolescents del programa Espai jove i es porta
a terme tant a Instituts com periòdicament a les places de la ciutat
amb exhibicions i tallers de skate, parkour, hip-hop, futbol, bàsquet,
karate, castellers, música, etc.

L’oci juvenil, a l’abast de tothom
Made in Jove, pretén ser un aparador de la gran diversitat
de propostes de lleure juvenil, tenint com a objectiu difondre activitats de lleure de Santa Coloma de Gramenet.
Els adolescents de l’Espai Jove 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 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 2015.
Gràcies a aquest programa, els joves coneixen noves opcions d’oci pel seu temps de lleure i, a la vegada, ajuden la
comunitat promovent les activitats que s’organitzen des de
les entitats del municipi.
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Hort comunitari
És un cicle d’espectacles participatius i familiars que un cop
al mes omple places i racons del barri: pallassos, titelles, màgia, animacions, contes... Compta amb el suport i col·laboració de Fundació La Roda.
Des de maig de 2015, i durant 4 anys, gestionem un hort
comunitari al barri de Fondo alt de Santa Coloma de Gramenet, gràcies a un concurs públic de l’Ajuntament de la
ciutat. Hi participen infants, joves, famílies, voluntaris i veïns
del barri, cuidant i conreant les verdures i hortalisses de
temporada. A part d’acostar el producte de proximitat, es
porten a terme activitats comunitàries al barri com jornada de portes obertes a l’hort, tallers, Festa de les Sopes del
Món, etc.
Generant nous espais verds públics a la ciutat, ajudem a
fer créixer el nostre programa comunitari. Els horts urbans

promouen la creació de noves relacions entre persones de
diverses procedències i edats, ja que les activitats educatives que s’hi poden realitzar faciliten la relació i el compromís entre ells, i per tant contribueixen a enfortir els llaços
de la comunitat.
L’hort és un element molt important en el dia a dia dels
programes de l’entitat: els infants del Centre obert infantil durant els berenars i els tallers de cuina es mengen els
productes que s’hi conreen, a part de ser els generadors de
planters per les futures verdures; des de l’Espai jove, es dedica una hora setmanal a tenir cura, fer els regs necessaris,
etc. Els joves de GR que decideixen comprometre’s amb el
projecte de l’hort, i les famílies que han manifestat el seu interès vers el tema, tenen una clau de l’hort i se’n fan responsables del seu manteniment en èpoques de cura intensiva
o períodes de vacances.

“L’hort és un element molt
important en el dia a dia
dels programes de l’entitat”
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Empresa social Urban Time
Oportunitats laborals per joves
que volen seguir estudiant
Urban Time és una empresa social creada per la Fundació Germina l’any 2015.
Té per objectiu promoure la continuïtat formativa de joves en situació o risc d’exclusió social mitjançant una primera oportunitat laboral en una empresa social
en el sector de lleure educatiu.
Urban Time pretén oferir una primera feina als joves que estan vinculats al Projecte de GR, per tal que puguin continuar amb els seus itineraris formatius, ingressant una quantitat econòmica que els permetin cobrir les seves despeses
(transport, material formatiu, etc.). 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 grafittit, l’skate, el parkour o el circ, sempre des
d’un punt de vista cívic, de respecte als altres, i afegint-hi un valor social.
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Resposta a una necessitat
social
Des de fa 3 anys es gesta Urban Time a través d’un procés
participatiu amb joves, voluntaris, treballadors i Patronat i
no és fins el 2015 que es materialitza. Constatem com l’alt
cost dels estudis (matrícules, transport i materials) juntament amb la pressió social i familiar per generar ingressos
provoquen que el jove adult abandoni el seu itinerari formatiu després d’anys traçant-lo.
A partir dels 15 anys comencen a col·laborar com a monitors voluntaris, més endavant se’ls acompanya en la formació oficial com a monitors de lleure, i sempre que mantinguin els seus estudis Urban Time els contracta amb un
màxim de 10 h/setmana durant el curs escolar (jornada
completa en temps de vacances).

Què fem?
• Tallers i activitats extraescolars a escoles, centres cívics o
parcs públics.
• Casals de vacances.
• Projectes a mida que requereixin monitors/es: dinamització de festes, eixos comercials, activitats infantils o dinamitzacions per empreses.

Com ho fem?
Estem especialitzats en activitats urbanes: graffiti, skate,
scooter, parkour dj, o les últimes tendències en la cultura
urbana. El civisme està present en totes les activitats que
fem així com la cura de l’entorn.

Una empresa social

Què volem?
Promoure la continuïtat formativa de joves en situació o risc
d’exclusió social mitjançant una primera oportunitat laboral en una empresa social en el sector de lleure educatiu.

Urban Time neix de la Fundació Germina i pren la forma
d’una societat limitada (S.L.) participada 100% per la Fundació, garantint així la naturalesa sense ànim de lucre i ja
que tot benefici es reinverteix en el projecte per aconseguir més impacte. Pren aquesta forma jurídica degut a la
naturalesa mercantil de la seva activitat, ja que gràcies a les
famílies, escoles, institucions que paguen pels seus serveis
és com s’aconsegueix contractar els joves monitors i cobrir
els costos d’estructura.
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“Esdevenir un referent
en el sector del lleure
educatiu.”

Destaquem:
• Al març de 2015 es constitueix Urban Time
amb un capital social inicial de 50.000 €
aportat íntegrament per la Fundació Germina.
• Durant els primers 6 mesos (any 2015) s’ha
contractat 18 monitors, 12 dels quals del
programa GR amb un total de 481 hores
treballades.
• El 2015 s’ha tancat amb uns ingressos de
23.022 € i un resultat negatiu de 19.897 €.
• Alguns dels clients de 2015: Ikea, Ajuntament
de Badalona, Fondo Comerç i famílies de
Badalona i Santa Coloma de Gramenet.
• Urban Time ha estat una de les 20 empreses
socials seleccionades pel Programa
d’Emprenedoria Social de l’Obra Social
“la Caixa” en la convocatòria 2014.

+info i contacte a:

www.urbantimeweb.com
hola@urbantimeweb.com
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Voluntariat
Eduquem des del que som
La tasca dels voluntaris ens permet acompanyar els infants i joves amb la proximitat i calidesa que ho fem. Són una part essencial de Germina, ja que transmeten de forma natural valors com l’altruisme, la solidaritat i la coresponsabilitat en
millorar la societat en la qual vivim. A través de la seva constància s’han convertit
en autèntics referents per infants i joves, ajudant en tasques com els deures, preparar exàmens, tallers, acompanyament en estones de lleure o també durant els
casals d’estiu.
“Eduquem des del que som” és el lema del voluntariat a Germina. Cadascú aporta al projecte des d’allò que és, des dels seus coneixements, habilitats i dedicació.
Si vols formar part de l’equip de voluntaris, t’estem esperant!
Per més informació i contacte, visita www.germina.org
2015

2014

65

80

23 anys

25 anys

68 %

78 %

10 mesos i 20 dies

10 mesos i 17 dies

Nombre de voluntaris
Edat mitjana
Procedència de Santa Coloma
de Gramenet
Mitjana de permanència
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“Per mi el Germina es una
família on s’ajuda i es comparteix.
A mi m’aporta molta positivitat
i ganes d’aprendre cada dia més.
Jo crec que aporto la meva
confiança i els meus valors.”
Laura Nieto, voluntària Centre
obert infantil

“Germina és l’OPORTUNITAT de molts
infants i joves per créixer
i desenvolupar-se en tots els seus àmbits,
potenciant al màxim les seves capacitats
innates. Així mateix, per a mi, Germina
suposa poder compartir aprenentatges,
jocs i diversió amb els infants i poder
aportar els meus coneixements
i capacitats. Ara bé, si hi ha una cosa clara
és que Germina acaba aportant molt
més a la teva vida que no pas a l’inrevés.”
Andrea Puyol, voluntària Centre obert
infantil

“Per mi, Germina és un espai on tots
i totes som iguals i no hi ha cap
distinció, on de cada problema
podem treure una molt bona
solució i on de cada bon moment
podem treure un meravellós record.
Mai deixem d’aprendre els uns dels
altres, és un espai on pots conèixer
i coneixe’t a tu mateix”.
Paula Bayà, voluntària Centre
obert infantil
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“A mí me encantó estar allí, aunque creo que
en alguna ocasión habría que ser un poco más
estricto en según qué comportamiento. Por lo
demás el Germina tiene un listón muy alto
y creo que tendría que ser un ejemplo
y modelo para los demás proyectos con
jóvenes que puedan haber”.
Alicia Osete, voluntària EJ

L’entrevista

Arnau López, 24 anys

“Els ensenyem que s’han
d’esforçar per les coses
que volen i que mai s’han
de rendir.”
Explica’ns com vas conèixer Germina i quan vas començar:
Vaig començar a Germina a l’octubre de 2015 fent pràctiques i des del gener sóc voluntari. Jo patino a un parc de
skaters amb uns amics i una tarda, vam escoltar per la ràdio que parlaven d’Urban Time on buscaven un patinador
per fer de monitor de skate. Jo en aquell moment estava
fent el curs de monitor, així que, de seguida ens vam posar
en contacte amb Germina per poder començar les pràctiques.
Quina activitat desenvolupes? Quins dies participes a Germina?
M’encarrego de les activitats de skate, encara que a les estones lliures també ajudo als nois a fer els deures. Com jo
he estudiat química, els puc ajudar bastant als deures de
matemàtiques. Vinc els dilluns, però sempre que tinc alguna tarda lliure hi vaig. Normalment estic amb els nois de
l’Espai Jove, encara que de vegades també estic amb els
més petits.
Com és l’evolució dels adolescents? Alguna situació
anecdòtica?
En general l’evolució és bona i positiva. Sempre hi ha joves que els hi costa més relacionar-se amb els altres, però
els voluntaris intentem ajudar-los en tot. Alguna vegada,
quan tenim alguna situació on hem de cridar l’atenció al
grup, se’ns pot escapar el riure. Les converses entre els nois
són molt gracioses.

Què treus d’aquesta experiència? La recomanaries?
Jo tinc 24 anys i encara que no ho sembli, em queda bastant lluny l’adolescència, aquesta etapa tan complicada i
de rebel·lia. En aquesta edat és molt necessari que els nens
tinguin algú al costat que els acompanyin, i sobretot, donar-los suport amb els seus problemes. Els hi ensenyem
que s’han d’esforçar per les coses que volen i que mai s’han
de rendir.
Recomanaria sempre aquesta experiència. Quan vaig començar fent el curs de monitor, ens parlaven molt del voluntariat i sempre deia que no m’agradava ja que buscava
ser monitor per un àmbit més laboral. Un cop vaig provar
de ser voluntari, obtens un benefici personal increïble.
Com creus que està ajudant Germina a aquests nois?
Ajuda molt, ja que en aquestes edats tenen moltes distraccions i és un moment clau que marcarà el seu futur.
Què t’aporta fer el voluntariat al Germina?
El sentir-me útil donant suport a una persona que ho necessita i poder aprendre coses d’ella.
Què creus que aportes tu?
El poc coneixement del que disposo i les moltes ganes
d’aprendre que tinc.
Que es per a tu Germina?
Una oportunitat per oferir a joves l’ajut que ells necessiten
i que a mi m’hauria agradat rebre. n
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Diuen de nosaltres
Oriol Lluveras

Mariona Chavarria

Director escola Ausiàs Marc

Directora Biblioteca del Fondo

”La col·laboració amb agents
externs de la població és un dels
objectius marcats al projecte de
direcció i a la Programació General Anual de la nostra escola.
És per això que la relació amb
la Fundació Germina és una de
les prioritats de col·laboració de
l’escola. Prioritat que ve marcada per la proximitat i implicació
de l’entitat amb els alumnes del
centre. Amb Germina, enguany,
hem treballat amb diferents
alumnes que tenim matriculats
i hem obert l’escola a activitats
extraescolars amb la participació de joves externs al centre.
És una col·laboració que des
de l’escola considerem positiva
i que esperem repetir durant el
curs 2016-2017.”

La Biblioteca del Fondo és un equipament emblemàtic del barri, però
també és un lloc de trobada.
Només podem ser lloc de trobada i de dinamització des del coneixement
i la col·laboració amb els agents del nostre entorn. És en aquest sentit que
el treball amb entitats com la Fundació Germina el vivim com una part
essencial de la nostra feina.
Aquest curs hem fet possible de manera conjunta amb els projectes
comunitaris de la Fundació la confecció de la Guia de lectura SOPES
DEL MÓN, amb la presentació de l’hort urbà, mostra de productes i una
funció teatral, i activitats de foment de la lectura i hàbits de convivència
a través dels contes. També hem fet difusió de les seves activitats comunitàries al barri.
Mica a mica ens anem coneixent i anem enriquint la feina mútua en bé
de les comunitats a les quals servim i això ens motiva a seguir aprofundint aquests vincles.”

Xavier Navarro
Gerent de Fondo Comerç
“Des de l’Associació Fondo Comerç valorem molt positivament la implicació i col·laboració de la Fundació Germina per
al desenvolupament de les activitats que des de la nostra Associació hem dut a terme per
a la dinamització del barri. D’altra banda, la seva participació
directa en activitats concretes
sempre ha estat decisiva per
tal de garantir l’èxit d’aquestes
activitats. Creiem que la Fundació Germina duu a terme
una tasca cabdal per garantir la
cohesió social, la integració i la
correcta convivència al barri. La
seva feina diària facilita enormement a la resta d’agents del
territori la nostra tasca.”

“...el treball amb
entitats com
la Fundació Germina
el vivim com una part
essencial de la nostra
feina.”
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Informació econòmica
Ingressos i despeses
Ingressos
privats 67%

Ingressos

2015

2014

Subvencions públiques

277.629

111.807

Fundacions/ Institucions

183.990

149.439

Donacions privades

380.000

338.000

5.202

1.167

Altres ingressos

48

2.775

Ingressos financers

16

-

846.885

603.188

2015

2014

Despeses de personal

362.961

273.528

Despeses directes de l’activitat

142.987

105.298

Despeses de gestió

62.076

12.184

Comunicació

13.070

-

Amortitzacions

25.114

23.832

-

10

19.897

-

Total

626.106

414.852

Resultat de l’exercici

220.779

188.336

Aportacions dels participants

Total

Despeses

Despeses financeres
Pèrdues inversions financeres

El resultat positiu de l’exercici 2015 s’explica per l’augment
de subvencions públiques i per les donacions rebudes durant l’any pels següents conceptes: obres de reforma d’espai
d’oficines (40.000 €), una primera donació per la reforma de
la nova seu del barri del Raval (100.000 €) i una donació per
a la constitució de l’empresa social Urban Time (50.000 €).

Subvencions
públiques 33%

Ingressos
públics 33%

Fundacions/
institucions 21%

Altres 1%

Donacions
privades 45%

Despeses
de gestió 10%

Comunicació 4%
Amortitzacions 4%

Despeses
directes de
l’activitat
23%

Al març de 2015 la Fundació Germina ha realitzat una inversió financera per valor de 50.000 €, en concepte de constitució de la societat “Urban Time 2015, S.L.”, de la qual n’és
100% propietària.
Aquesta fórmula és la que s’ha considerat més apropiada
per vehicular l’activitat mercantil d’Urban Time, i així diferenciar-la de l’activitat social/assistencial que realitza la Fundació.
El resultat negatiu d’Urban Time de 19.897 € en el seu primer exercici es veu reflectit al compte de resultats de la Fundació com a pèrdua de valor d’aquesta inversió financera.
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Pèrdues
inversions
financeres
3%

Despeses de
personal 58%

Informe auditoria
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Xarxes de treball
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 en la Junta
Directiva representant una Vicepresidència i a la comissió de Centres oberts.
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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Amics i col·laboradors
Col·laboradors institucionals:

Altres col·laboracions o convenis:

Amics de Germina:
AAVV BARRI CENTRE SANTA COLOMA DE GRAMENET • ASSOCIACIÓ BAOBAB • B720 ARQUITECTOS • BANC DELS ALIMENTS
DE BARCELONA • BIBLIOTECA DEL FONDO • CEIP AUSIÀS MARCH • CEIP MERCÈ RODOREDA • CENTRE CÍVIC DEL BARRI LLATÍ
• CONNECT 1,2,3 • EL COLORAINES • FUNDACIÓ ASPANIDE • FUNDACIÓ FCBARCELONA • FUNDACIÓN HAZLOPOSIBLE •
HACESFALTA.ORG • HOSPITAL DE L’ESPERIT SANT • SPUTNIK 2022 • THINK BIG JÓVENES • VOLUNTARIAT UB • WAPSI.ORG •
XARXANET.ORG

Obra Social “la Caixa” i el seu programa Caixa Proinfància, que té com a objectiu trencar el cercle
de transmissió de la pobresa de pares a fills garantint l’accés a oportunitats educatives de qualitat.
El programa Caixa Proinfància dóna suport a les activitats de centre obert, reforç educatiu, teràpia
psicològica, casal d’estiu i colònies.

Abans de fer la teva compra online, passar per wapsi.org/germina
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Centre Obert Infantil Llatí-Fondo i oficina
Nàpols, 35 – 08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 468 61 29
Espai Jove i GR Llatí-Fondo
Beethoven, 11 – 08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 533 57 46
Centre Obert Infantil Riu
Plaça de les Cultures, 6 – 08923 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 349 99 79
germina@germina.org
www.germina.org
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