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Hola!

Un any més teniu a les vostres mans la memòria anual de la 
Fundació Germina, que recull de forma resumida els prin-
cipals projectes i iniciatives que hem portat a terme aquest 
2016. Un any en el qual ja superem l’equador de l’actual pla 
estratègic (2013-2017), fet que ens permet veure on estem 
respecte al que ens havíem imaginat.

Destaca d’aquest any l’obertura d’un nou centre al barri 
del Raval a Santa Coloma de Gramenet: Germina Riu. Amb 
aquest espai, iniciem la rèplica del projecte ja consolidat 
als barris Llatí i Fondo. Tornem a construir amb molta cura, 
ara a un altre lloc, un projecte de seu “petita”: no més de 
100 persones ateses entre els 5 i 21 anys i una seixantena 
de famílies. Amb aquesta mida, gairebé tothom es coneix i 
s’afavoreixen els llaços i suport mutu. Els 10 anys que hem 
trigat a consolidar el model al barri del Fondo, esperem 
que s’escurcin en aquest nou espai al costat del Riu Besòs. 
També hem establert les bases per aterrar a Badalona, al 
barri de La Pau, aportant la nostra experiència i model de 
treball comunitari. Aquí esperem també obrir un nou es-
pai el 2017.

També el 2016 ha agafat força l’empresa social Urban Time, 
el projecte que tanca el cercle d’allò que pretenem amb 

198 infants i joves atesos

78 famílies ateses

77% dels joves es
mantenen estudiant

18 joves contractats
a empresa social

18 professionals

78 voluntaris

infants i joves: acompanyar-los en el seu procés, sortint en 
aquest cas, amb feina i estudis a la maleta. Urban Time és un 
camí de descoberta, on a base d’encerts i errors, explorem 
noves formes de tenir impacte social.

Aquest ha estat un any on iniciem un període de fort creixe-
ment. Un temps de fer-nos grans com a organització, com 
a equip, com a professionals i en definitiva, com a projecte 
comú. És temps de canvis, oportunitats i reptes.  Però tam-
bé és temps de fer una mirada endins i cuidar els detalls, 
com quan començàvem; de sistematitzar projectes que 
portem a terme a diferents llocs, però mantenint la mirada 
oberta, per seguir provant noves formes d’abordar proble-
mes socials. Aquest creixement, no només ens permet te-
nir més impacte sinó millorar qualitativament la tasca que 
portem a terme. Disposar d’un professional referent en el 
maltractament a infants i adolescents o els projectes inter-
nacionals són exemples de primeres passes ja realitzades 
aquest 2016.

En definitiva, un temps apassionant. Un temps per estar 
contents del camí recorregut i per a sumar més persones 
disposades a treballar per a les oportunitats d’infants, joves 
i famílies dels nostres barris.

Mario Cuixart Cardús



Què és Germina?
Què és Germina?
La Fundació Germina és una entitat sense ànim de lucre 
fundada l’any 2004 que treballa a Santa Coloma de Grame-
net i Badalona oferint suport i acompanyament a infants, 
joves i famílies en situació de vulnerabilitat. Des de la seva 
creació, la Fundació Germina ha ampliat la seva activitat i 
actualment atén directament cada dia a gairebé 130 in-
fants, adolescents i joves i les seves respectives famílies a 
través dels seus projectes i iniciatives.

Què volem?
Volem oferir oportunitats per millorar la qualitat de vida 
dels infants, joves i les seves famílies, especialment aque-
lles que es troben en situació de vulnerabilitat, acompa-
nyant-los i promovent que siguin protagonistes d’aquest 
procés dins el seu territori.

Cap a on anem?
Volem 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.

la nostra missió

la nostra visió
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PrinciPis i valors

Principis
Totes les nostres actuacions es basen en els següents prin-
cipis:

acompanyament
Ens situem al costat dels infants, adolescents, joves i famílies 
en el seu procés vital, fent camí amb ells, tot escoltant-los i 
oferint-los suport i orientació.

coneixement
Entenem la formació com un dels eixos bàsics de desenvo-
lupament de la persona. És un factor integrador en la socie-
tat, facilita oportunitats i evita que apareguin, es repeteixin 
o es perpetuïn situacions d’exclusió social.

construcció comú
Un model basat en la construcció conjunta en el qual cada 
persona, des de la seva individualitat, pot desenvolupar les 
seves capacitats i habilitats. I a partir d’elles, participar acti-
vament en el projecte.

Desenvolupament integral
de la persona
Considerem que la persona és protagonista en totes les 
seves dimensions i també com a membre actiu de la seva 
comunitat.

Valors
Les nostres activitats incorporen els següents valors:

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

rigor professional 
Autoexigència i autonomia. Treballem per cercar l’excel·lèn-
cia i la millora contínua.

valor compartit
Tothom suma i té alguna cosa a aportar al projecte, cadascú 
des de la seva individualitat.

Participació
Comunicació, suport mutu, treball en equip i gestió parti-
cipativa.

confiança
Confiem en les potencialitats de les persones i promovem 
el seu apoderament.

innovació
Oberts a mirar enfora; a provar noves fórmules, a equivo-
car-nos i a ser receptius al canvi.
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Patronat
Mauricio Botton Carasso (President)
Charlotte Staticelli-Revel de Botton (Secretària)
Bertrand Bonello (Vocal)
Ignacio Toda (Vocal)

consell assessor
El Consell assessor es reuneix trimestralment i té funcions d’assessora-
ment i recolzament tant al Patronat com a la Direcció. Està format per:
Agustí Viñas
Ana Bassat
Albert Alonso
Laura Díez Bueso

Equip tècnic
Director: Mario Cuixart
Responsables de centre: Anna Palazón i Natxo Orts
Responsable gestió de persones: Olga Gil
Coordinadors/es de programes: Clara Pons, Clara Sala, Marc Sal-
vadó, Marina Peyrí i Raül Rubiales
Educadors/es: Coral Escobar, David Garcia Savalls, Joan Todó, 
Laura Garcia, Núria Mesa, Oriol Carceller, Raquel Vila i Vero 
Carmona
Administració: Raquel Ocaña
Urban Time: Òscar Angosto i Iratxe Marcos

Qui som?

el valor de l’experiència
La Fundació Germina es va constituir l’any 2004 i va iniciar les se-
ves activitats al barri del Fondo de Santa Coloma de Gramenet 
l’any 2007. Des de llavors, no ha parat de créixer: el 2009 va ampliar 
els seus serveis als adolescents (12-16 anys) i el 2012, per a més 
grans de 16 anys. L’any 2015 va constituir l’empresa social Urban 
Time. El 2016 ha obert la seva segona seu “Germina Riu” al barri del 
Raval de Santa Coloma i ha començat a treballar també al barri de 
La Pau de Badalona.

FU
N

D
a

C
iÓ

 G
er

M
iN

a
 6



M
eM

ò
r

ia
 2

0
16

 7

Pla estratègic 2013-2017
En aquest quart any del pla estratègic hem avançat en 
les línies que es van definir el 2013. Aquestes línies són 
la guia de totes les activitats que portem a terme i po-
dreu veure reflectides a cada apartat.

L’avaluació feta el 2016 ja apuntant cap al tancament 
del pla reflectia el següent: 

- S’ha avançat significativament en el treball amb famí-
lies i l’educació emocional, però s’hauria de sistematit-
zar i aprofundir en metodologies compartides.

- L’enfocament per generar coneixement ha estat pu-
rament reactiu, però tot i això s’han portat a terme 
diverses iniciatives.

- S’ha avançat significativament en Ciutadania activa, 
però queden aspectes per consolidar.

- Els resultats són molt bons pel que fa a projecció in-
ternacional amb una programació estable de diver-
sos intercanvis al llarg de l’any i presència permanent 
de voluntaris internacionals.

- L’empresa social Urban Time està desplegada afron-
tant els seus dos primers anys de funcionament.

- L’aposta en favor del medi ambient de “Germina ver-
da” està lluny de consolidar-se tot i que s’han fet al-
guns primers passos.

LínIA
esTrATèGIcA

es cOncreTA en...

Millora
qualitativa
de l’acció
educativa

- Millorar impacte acadèmic.
- Educació emocional amb infants, 

joves i famílies.
- Treball amb famílies.
- Incorporació de joves atesos a 

l’equip.

Generació
de coneixement

- Entorn generador d’aprenentat-
ge.

- 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 (acolli-

da i enviament).
- Projectes i aliances internacio-

nals.

Empresa social - Disseny i posada en funciona-
ment.

Germina verda,
una aposta pel 
medi ambient

- Sistema d’ús sostenible dels 
recursos.

- Aposta per la sensibilització 
ambiental.

Pla EstratèGic
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Inaugurem un nou espai al Raval 

de Santa Coloma
Al mes de novembre, Germina va inaugurar el seu 

nou espai infantil “Germina Riu” al barri del Raval de 

Santa Coloma de Gramenet, el seu tercer centre a la 

ciutat. El nou espai s’ubica a la plaça de les Cultures i 

atén nens i nenes d’entre 5 i 12 anys.

Principals fites de l’any

Celebrem 9 anys!
L’any 2016 la Fundació Germina ha celebrat els seus 

9 anys transmetent el seu model d’atenció de proxi-

mitat a altres barris.

Urban Time, única empresa social 
espanyola a l’European Social 
Business Forum
A l’abril, Urban Time va presentar a Utrecht (Holan-
da) el seu projecte empresarial, en el marc de l’Euro-
pean Social Business Forum. Va ser l’única empresa 
social de l’Estat present en aquesta important cita 
sectorial.

Els joves de GR inicien
el programa Emancipació
El passat mes de setembre els joves de 16 a 21 anys 

de GR – Gran Recorregut van iniciar el programa 

Emancipació. En ell experimenten en sessions pràc-

tiques, totes les vivències que es poden trobar en 

un futur a l’hora de marxar de casa. És un projecte 

que aposta per l’autonomia, la recerca d’alternatives,  

l’apoderament a partir de la pràctica i per la realitza-

ció d’activitats més enllà de l’entitat.

Posem a disposició un professional referent en temes de maltractament
a infants i adolescents
Durant el 2016 la Fundació Germina ha iniciat el projecte de detecció i prevenció del maltractament, posant a 

disposició dins l’entitat un professional referent en temes de maltractament, amb la finalitat de comptar amb un su-

port especialitzat i treballar per la prevenció. Fruit de l’experiència d’aquest professional, durant el 2017 hem pogut 

organitzar la primera jornada de maltractament infantil, dirigida a educadors, mestres i professionals de diversos 

camps compromesos amb aquesta problemàtica, sovint invisible a ulls de la societat.

La Fundació Germina aterraa Badalona
L’any 2016 s’ha anunciat també la inauguració d’un nou espai a Badalona, durant el primer semestre del 2017. Abans però, Germina ha portat a terme di-verses activitats comunitàries, sota el lema “Fent un tomb pel barri”, tant per al públic infantil com per a adolescents.

Participem en el Parc de Nadal

de Santa Coloma

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i Urban 

Time van portar a terme un Parc de Nadal durant 

les festes nadalenques. Les activitats organitzades es 

van dirigir a tots els públics, d’entre 0 i 15 anys, i els 

visitants del parc van poder passar una bona estona 

amb els seus pares i mares, a més de realitzar activi-

tats lúdiques com circ, skate, grafitti o un espai 0-3.

Revolucionem els casals d’estiu amb una proposta trencadora
A l’estiu, Urban Time va presentar un trencador pro-grama de casals d’estiu basat en activitats urbanes ‘alternatives’, com ara graffitis, parkour o skate, entre altres propostes. Els innovadors casals d’estiu van atendre més de 230 infants i adolescents.
Per la seva part, Germina també va ampliar places dels seus centres oberts durant els casals d’estiu, atenent 108 nois i noies en 3 casals diferents.

Presentem el projecte d’Urban Time

A principis d’any, Germina va presentar l’empresa 

social Urban Time davant del professor Muhammad 

Yunus, Premi Nobel de la Pau, en el marc de la Social 

Business City Barcelona.
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Els voluntaris i voluntàries són una peça clau de Germina; trans-
meten de forma natural valors com l’altruisme, la solidaritat i la 
corresponsabilitat per millorar la societat en què vivim.

La seva tasca ens permet estar al costat dels infants i joves, amb 
proximitat i calidesa, esdevenint autèntics referents per a tots 
ells. Són els encarregats d’ajudar-los en les tasques del seu dia 
a dia, com els deures, la preparació d’exàmens, la realització de 
tallers o l’acompanyament en estones de lleure o vacances.

“Eduquem des del que som” és el lema del voluntariat a Germi-
na. 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 i voluntàries, 
t’estem esperant! Per més informació i contacte, visita www.
germina.org

2016 2015

Nombre de voluntaris 78 65

Edat mitjana 24 anys 23 anys

Procedència de Santa Coloma
de Gramenet/Badalona

74 % 68 %

Mitjana de permanència 6 mesos
i 3 dies

10 mesos
i 20 dies

voluntariat
“Eduquem des
del que som”
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atenció social directa
cEntrE obErt infantil

aprenem i descobrim
a partir del joc
El Centre obert infantil vol donar les eines necessàries per-
què els infants desenvolupin les seves habilitats en un en-
torn positiu i, a la vegada, millorin el seu rendiment escolar. 
I tot, a través del joc, l’estimulació i l’experiència.

L’equip del Centre obert està format per tres educadors (un 
d’ells, amb funcions de coordinació), així com voluntaris i 
estudiants en pràctiques. Cada educador és responsable 
d’un grup d’edat i l’interlocutor d’aquests nens i nenes amb 
la seva família, l’escola i els serveis socials.

Els infants arriben just en sortir de l’escola, i poden berenar 
i gaudir de temps lliure jugant al pati, llegint contes, a la lu-
doteca o parlant amb els companys i educadors. Tot seguit, 
s’inicia el temps d’estudi i aprenentatge. També amb una 
part en anglès, gràcies a la presència de voluntaris interna-
cionals i un professional especialitzat en la llengua. A més, si 
els nens i nenes tenen deures, els poden fer al mateix espai. 
La jornada diària acaba amb una activitat o taller, com ara 
esports, psicomotricitat, cuina, piscina, ludoteca, sortides... i 
amb l’atenció a les famílies per fer el seguiment personalit-
zat de cadascun d’ells.

A les vacances, siguin de Nadal o de Setmana Santa, es pro-
gramen sortides especials, com excursions o activitats en 
família. A l’estiu, l’activitat es reconverteix en casal i acabem 
el curs amb unes colònies de 5 dies!

exportem el nostre model: 
nous centres oberts
Durant el 2016 s’ha inaugurat un nou Centre obert al barri 
del Raval de Santa Coloma: “Germina Riu”. Es tracta d’una 
nova instal·lació de 215 m2 distribuïts en 4 espais: la cuina i 
menjador, l’espai de lectura i lleure, la sala d’ estudi i la sala 
d’atenció a les famílies. Es van començar les activitats a una 
escola el mes de maig i a finals d’any ja va arribar a les 30 
places de plena capacitat. L’acte d’inauguració, que va tenir 
lloc al novembre, va comptar amb l’alcaldessa de la ciutat, 
Núria Parlón.

Aquest any també s’han posat les bases del nou Centre 
obert a Badalona, que ha atès els primers infants durant el 
primer semestre de 2017. Durant el 2016, Germina ha por-
tat a terme diverses activitats comunitàries a Badalona sota 
el lema ‘Fent un tomb pel barri’.
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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, manua-
litats (pintar mandales, decoració de l’espai....).

•	 Suport en aprenentatges 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 famí-
lies, per fer-les 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.

2016 2015

Infants atesos durant l’any* 114 66

Atesos a 31 de desembre 58 31

Ràtio de professionals d’atenció
directa (infants per educador)

9,1 10,3

Assistència mitjana 84 % 85 %

Grau d’abandonament 3 % 8%

Totes les assignatures aprovades 62 % 43 %

* Inclou Casal d’Estiu

Patrícia (7 anys)
Quina activitat estàs fent avui?
Cuina: fem truites i taronja amb formatge.

Quant temps portes a Germina?
Dos anys.

Què és el que més t’agrada?
L’activitat de cuina és la meva preferida. També m’agra-
den els jocs i els tallers amb l’ordinador. Els nois i noies 
grans m’ajuden molt amb l’ordinador. I en l’activitat 
de cuina ens ajuda l’educador, que ens indica tots els 
passos que hem de seguir. En acabar, ho netegem tot 
i endrecem.

I què fas amb l’ordinador?
Normalment, pintar i mirar dibuixos. “Los Pitufos” són 
els meus preferits.

I també t’ajuden amb els deures?
Sí, clar que m’ajuden. La meva assignatura de l’escola 
preferida és plàstica i el que menys m’agrada de l’escola 
són precisament fer deures. Per això a Germina em sen-
to molt ajudada.

Has fet amics a Germina?
Sí, per això vinc cada dia. Bereno a la mateixa Funda-
ció, ens rentem les dents i a partir de les 5 ja estic fent 
activitats.
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atenció social directa
EsPai JovE

Un lloc de trobada pels 
adolescents
L’Espai jove de la Fundació Germina ofereix acompanya-
ment, reforç educatiu i activitats de lleure als adolescents 
d’entre 12 i 16 anys. És un espai sa de referència on aprenen 
a treballar tant individualment com en grup, i estableixen 
vincles i relacions basades en el respecte.

Tres moments marquen la dinàmica de l’Espai jove: el punt 
de trobada, el reforç escolar i les activitats i tallers.

Els projectes d’aprenentatge-servei formen part també de 
la programació, ja sigui promovent una millora a l’entorn 
immediat –el barri- o bé en col·laboració amb altres enti-
tats i col·lectius de la ciutat. Als joves a partir de 15 anys 
els animem a ser voluntaris al Centre obert infantil, per tal 
d’enfortir l’aprenentatge de competències, l’adquisició de 
valors i garantir el retorn social del projecte.

Durant les vacances de Nadal i Setmana Santa, es porten a 
terme sortides i activitats lúdiques. I, pel que fa al mes de 
juliol, es desenvolupa el casal d’estiu. El curs finalitza, com 
és tradicional, amb unes colònies de 5 dies.

L’equip educatiu de l’Espai jove està format per 3 educa-
dors, un dels quals assumeix les funcions de coordinació, a 
més de voluntaris i estudiants en pràctiques.

Treball de consultoria
La nostra experiència i trajectòria al capdavant de l’Espai 
jove ens ha permès iniciar el 2016 un treball de consultoria 
per encàrrec de la Diputació de Barcelona, basat en l’asses-
sorament a tres Ajuntaments que volien desplegar un Cen-
tre obert específicament dirigit a adolescents.

Aquest encàrrec que s’ha allargat fins el 2017 ens ha portat 
a Berga, Vilafranca del Penedès i Montmeló. Ha consistit en 
diferents sessions amb els equips tècnics i un informe final 
per definir el servei, funcionament, dinàmiques i diferents 
aspectes particulars de l’atenció a adolescents com la im-
plicació comunitària, mecanismes de comunicació i parti-
cipació, el treball amb les seves famílies o la perspectiva de 
gènere.
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2016 2015

Adolescents atesos durant l’any 39 44

Atesos a 31 de desembre 28 29

Ràtio de professionals d’atenció
directa (adolescents per educador)

9,7 9,4

Assistència mitjana 83 % 83 %

Grau d’abandonament 2,5 % 11,3%

Totes les assignatures aprovades 42 % 28 %

Moncif (15 anys)
Quant fa que estàs a Germina?
Hi sóc des de fa pràcticament 10 anys. La meva idea és 
continuar fins que arribi a GR.

Has fet amics a la Fundació?
Sí, i tant. Tinc diversos amics i, a més, dos companys de 
l’institut també venen a Germina.

Què és el que més t’agrada de Germina?
L’espai lliure i el fet de conèixer gent.

Quines són les teves activitats preferides?
Quan vaig començar m’agradava la pintura. Ara, el ta-
ller de futbol: tenim un equip i competim en una lliga 
amb instituts i altres entitats.

En què trobes que t’ajuda Germina?
He millorat molt en els estudis, ja que m’ajuden a fer els 
deures i a estudiar. A mi m’agraden les ciències socials 
però, en canvi, em costa més la física i química.

Vols seguir estudiant?
Vull anar a la Universitat. No sé si estudiaré periodisme 
o educació social, demano consell als meus educadors.

Col·labores amb la Fundació?
Sí, de vegades em quedo amb els més petits i faig de 
voluntari al taller de futbol. També col·laboro amb la 
Fundació Aspanide: un dia cada dues setmanes estem 
amb un grup de persones discapacitades i fem activi-
tats diverses, com ara cuina o esport.

Què fem?
•	 Horari de 16:00h a 19:30h.

•	 Cadascú prepara el seu berenar de forma autò-
noma.

•	 Durant el Punt de trobada fem jocs de taula, tor-
nejos de ping-pong o decoració de l’espai.

•	 Cada dia fem l’Aprèn, en què a partir de recursos 
audiovisuals, materials experimentals, o contin-
guts quotidians, els adolescents adquireixen apre-
nentatges acadèmics.

•	 S’ofereix un espai d’estudi amb materials adients 
(ordinadors, diccionaris...) i el suport individualit-
zat d’educadors i voluntaris.

•	 Es desenvolupen tallers específics segons els inte-
ressos dels adolescents, com cuina, futbol, psico-
motricitat o esports urbans (skate o parkour).

•	 Fem una assemblea setmanal en què tractem te-
mes quotidians i que ens afecten directament en 
el nostre dia a dia (programacions, berenars, cele-
bracions, organització de l’espai, ....).

•	 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.



atenció social directa
Gr

Orientem
i acompanyem
els joves
L’objectiu de GR – Gran Recorregut és 
orientar i acompanyar a joves majors 
de 16 anys en situació de risc o vulne-
rabilitat social en la definició del seu 
itinerari formatiu i sociolaboral posant 
especial èmfasi en l’aprenentatge, 
l’autonomia, i promovent l’accés a 
una primera experiència en l’entorn 
laboral.

Actualment, el projecte GR està estre-
tament vinculat a l’empresa social Ur-
ban Time. De fet, la molts monitors de 
l’empresa provenen del grup de GR.

Càpsula d’emancipació de joves Gr
El mes de setembre els joves de GR van iniciar el programa Emancipació. En ell 
experimenten en sessions pràctiques, totes les vivències que es poden trobar 
en un futur a l’hora de marxar de casa. Es tracta d’un projecte que aposta per la 
recerca d’alternatives, els aprenentatges pràctics i la realització d’activitats fora 
del nucli de l’entitat, promovent l’autonomia dels joves.

Durant el primer trimestre del programa, aquest es va centrar en l’accés a un 
habitatge: el procés de lloguer, la recerca del pis, la negociació i comparació de 
preus i, finalment, el contracte de lloguer.

Un cop emancipat, “ara què faig?”: per anar a viure sol s’ha de començar a ges-
tionar el temps (quan s’ha d’anar a comprar, neteja i ordre del pis, compaginar 
l’horari de feina/oci…) i també s’ha de saber gestionar la part econòmica. És 
per això que, durant el segon trimestre, la càpsula es va centrar en l’economia 
domèstica.

L’últim trimestre, el curs se centra en una de les parts més importants de l’eman-
cipació: el consum, fent especial incís en l’alimentació i la vestimenta. Aquestes 
últimes sessions inclouen tallers pràctics de cuina, els quals s’han pogut fer grà-
cies a la col·laboració del Campus de l’Alimentació de Torribera (UB).
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2016 2015

Joves atesos durant l’any 45 34

Assistència a sessions obligatòries 77 % 90 %

Joves que es mantenen estudiant
o recuperen l’educació formal

78 % 100 %

Grau d’abandonament 11 % 6 %

Ràtio d’atenció 18 13,8

Contractes laborals amb Urban Time 16 12

Fran (17 anys)
Quan vas començar a venir a Germina?
Quan estava a segon de primària, el 2007. Fa 10 anys 
que estic aquí.

Quin és l’aspecte que més t’agrada de Germina?
El fet que els nens, els joves i les famílies que entren, 
quan surten, sempre milloren algun aspecte de la seva 
vida. Han deixat enrere la pobresa, el risc d’exclusió; han 
millorat les notes escolars o les seves habilitats, tant 
personals com professionals.

A tu, com t’ha ajudat la Fundació?
El que més valoro són els coneixements que he adqui-
rit, durant la meva etapa d’infantesa i adolescència, i la 
millora de la meva relació amb la família. He après a 
socialitzar-me i també he rebut suport per buscar feina.
En el meu cas, no he necessitat reforç escolar, però sí 
que  m’han donat un cop de mà amb els deures.

I ara, estudies?
Sí, estic fent un cicle formatiu mitjà de sistemes mi-
croinformàtics i xarxes. També vull fer un cicle superior 
i, potser, fins i tot anar a la Universitat. També vull treu-
re’m una titulació en anglès.

T’atrau el voluntariat?
Sí, de fet faig classes d’informàtica a les mares del cen-
tre Germina Riu.

Has participat en el programa d’intercanvis?
Sí, a principis d’abril vam anar a Finlàndia. Vam fer 
diverses activitats i també turisme. Ens vam allotjar a 
Sputnik: el “Germina” de Finlàndia.

Què fem?
•	 Tutories personalitzades amb els joves per definir 

i fer un seguiment del seu itinerari.

•	 Trobades grupals per treballar competències soci-
als, laborals o habilitats de treball en equip.

•	 Suport acadèmic individualitzat.

•	 Aprenentatge de l’anglès, com a oportunitat per-
sonal (a l’hora de fer intercanvis) i professional 
(per tal d’augmentar les possibilitats d’entrar en el 
món laboral).

•	 Oferir i canalitzar beques per matrícules a formaci-
ons, transport, etc.

•	 Projecte d’emancipació en què els joves han po-
gut adquirir habilitats personals i actituds críti-
ques davant de temes com el consum de roba, 
l’habitatge o la cuina de reaprofitament.

els eixos que es treballen 
al Gr
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 al desenvolupament de l’itinerari es-
pecífic del jove.

Gestió i organització del temps
Oferir eines per a l’autonomia del jove, com a fac-
tor clau per la seva maduresa personal i professional 
com a persona socialment activa.
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atenció social directa
famÍliEs

Les famílies: una peça clau
de l’atenció social
L’atenció integral a infants i adolescents passa també, 
per treballar al costat de les seves respectives famílies. 
Entenem que qualsevol millora que puguem aconse-
guir en els adults revertirà, segur, en la vida de l’infant 
o adolescent.

El programa de famílies de la Fundació Germina té dos 
objectius principals: per una banda, oferir habilitats 
d’educació emocional als pares i mares, per tal que pu-
guin establir relacions sanes amb els seus fills. Per altra 
banda, també pretén generar una xarxa de suport i aju-
da mútua entre les mateixes famílies.

Els pares i mares participen setmanalment en activi-
tats especialment pensades per ells, sigui en horari de 
matí o tarda. Alguns exemples són els tallers de cuina 
i alimentació saludable (rendibilitzant al màxim els re-
cursos de què disposen, així com promovent receptes 
dels seus països d’origen) o xerrades per part d’especi-
alistes. També poden participar de la dinàmica de tarda 
del Centre obert, ajudant al seu fill o filla a fer deures o 
jugar-hi una estona.

A banda d’aquestes activitats, també es porten a terme 
tutories individualitzades trimestralment, per treballar 
temes que requereixen intimitat.

espai creixença
L’Espai Creixença és el punt de trobada on les famílies compar-
teixen les seves experiències, dubtes o preocupacions respecte 
la criança dels seus fills i filles. Les trobades tenen lloc dos cops 
al mes i l’educador manté un paper de moderador, empode-
rant a les famílies en el seu rol com a mares i pares.

Les famílies aprenen les unes de les altres i se senten més acom-
panyades tot escoltant a d’altres amb experiències i dificultats 
similars. Així reforcen la seva expertesa com a cuidadors.
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Vanessa (mare de família)
Quant fa que col·labores a Germina?
Uns quatre mesos. Ajudo i col·laboro amb el grup dels 
més petits, organitzant activitats a l’hort, a més de par-
ticipar en la gestió de les activitats de la resta de mares. 
També he fet l’activitat d’informàtica, que ha impartit 
un dels nois de GR: he après a navegar per Internet, a fer 
un currículum, a fer la compra en línia, a fer la declara-
ció de la renda o a escriure una carta.

Quins són els beneficis educatius que, a parer 
teu, reben els nens i nenes a Germina?
El respecte, l’aprenentatge i valors importants per a la 
vida. En definitiva, són com una gran família. Recoma-
no a la resta de famílies del barri a venir a la Fundació, 
ja sigui a deixar-se ajudar com a col·laborar amb les 
activitats que s’hi porten a terme.

Has après alguna cosa en la teva faceta com a 
voluntària?
Sí, he après a tractar amb els nens i nenes i, sobretot, 
el funcionament de l’hort. Tinc la responsabilitat que 
sempre estigui a punt, juntament amb en David, l’edu-
cador.

Germina ajuda a tota la família?
I tant: als pares i mares ens ajuda a educar i, als nens 
i nenes a millorar en els estudis. Sovint els pares i ma-
res no tenim temps per dedicar tot el que necessiten els 
nostres fills.
Conec moltes de les famílies de Germina i hi tenim molt 
bona relació. Gràcies a la Fundació, la relació de tots els 
nens i nenes també és fantàstica: tenen amics i apre-
nen a socialitzar.

T’atrau el voluntariat?
Sí, de fet faig classes d’informàtica a les mares del cen-
tre Germina Riu.

Alguna proposta d’activitat que t’agradaria fer? 
Hem proposat fer una activitat de cuina. Hem tingut 
una xerrada amb un nutricionista sobre el menjar salu-
dable i ens ha agradat tant que volem aprofundir en els 
coneixements en aquest camp.
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acció comunitària
incidim en l’entorn:
millorem la nostra 
comunitat
El compromís amb la millora de la nostra 
comunitat és un eix de treball destacat de 
la tasca que porta a terme Germina, tal 
com indica la missió de la Fundació.

Aquest compromís amb l’entorn imme-
diat parteix del protagonisme dels nens, 
adolescents, famílies i voluntaris. Tots ells 
són els que donen sentit i continuïtat als 
projectes de Germina que passen per ‘fer 
barri’, obrint-se als carrers, places i als veïns 
i veïnes.

En l’actualitat, l’acció comunitària es con-
creta en 4 projectes destacats. El Barri a Es-
cena, el Made in Jove, el Juguem al carrer i 
l’hort comunitari.
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2016 2015

Activitats realitzades 17 10

Assistència mitjana 250 300

Entitats participants 13 10

Vero (monitora)
Quant temps fa que col·labores a Germina?
Fa sis mesos. Estic fent un curs de monitora i com no vo-
lia perdre contacte amb els nens i nenes vaig començar 
a col·laborar com a voluntària. Més tard vaig fer pràcti-
ques i ara ja sóc monitora.
La meva funció és donar ajuda als educadors en les 
diferents activitats. Col·laboro en classes de parkour, 
acompanyant els joves en les sortides, i també en psico-
motricitat. Normalment, col·laboro amb nens i nenes 
de l’Espai jove, d’entre 12 i 16 anys.

Com creus que ajuda Germina?
Germina els ofereix una rutina amb la qual els nens i 
nenes poden escollir aficions i motivacions. Estan pro-
tegits i a la vegada els ajuda a prendre decisions, sobre-
tot en el futur.
A les famílies, Germina ofereix suport i idees. Fa que s’in-
volucrin en totes les activitats.

Què has après a Germina?
Quan treballes amb els més petits has d’estar molt pen-
dent d’ells. Amb els nois i noies d’entre 12 a 16 anys és di-
ferent: són més independents, pots donar consells però 
has de deixar que siguin ells mateixos qui gestionin les 
situacions.

Creus que alguns dels joves amb els quals treba-
lles acabarà treballant a Germina?
Sí, i tant. Sé que un d’ells ja ho té decidit i ja és voluntari. 
Segur que algun més s’anima.

Barri a escena
Es tracta d’un cicle d’espectacles participatius, gra-
tuïts i familiars que, dos cops al mes, omple les pla-
ces i carrers del barri de titelles, màgia, animacions 
i contes, gràcies al suport de la Fundació La Roda. 
L’objectiu és promoure l’enriquiment i la convivèn-
cia entre les diferents cultures presents als barris, així 
com fomentar la participació tant de persones im-
migrades com les autòctones. Aquest 2016, el Barri 
a escena ha aterrat també a Badalona.

Made in jove
Made in Jove pretén ser el punt de trobada entre 
els interessos dels adolescents i l’oferta de lleure de 
la ciutat. Consisteix en exhibicions i tallers d’skate, 
parkour, hip-hop, futbol, bàsquet, karate, castellers i 
música en instituts i places de la ciutat, dinamitza-
des per adolescents de l’Espai Jove.

Juguem al carrer
Juguem al carrer és un projecte que ha permès re-
cuperar la ciutat com a espai de joc, activant la parti-
cipació ciutadana, en aquest cas, dels més petits de 
la comunitat. Consisteix en la programació de jocs 
tradicionals al carrer (saltar a la corda, bitlles, pintura 
jocs gegants...) totalment oberts i dinamitzats pels 
voluntaris i infants de 9 a 12 anys del Centre obert. 
Les activitats busquen la implicació i complicitat de 
gent de totes les edats i procedències.

Hort comunitari
Des del 2015 i per 4 anys gestionem un hort comu-
nitari al barri de Fondo alt de Santa Coloma de Gra-
menet. Els infants, joves, famílies i voluntaris conreen 
verdures i hortalisses de temporada. A part d’apos-
tar per productes de proximitat, la iniciativa ajuda 
a fer barri, organitzant activitats paral·leles com ara 
jornades de portes obertes o la Festa de les Sopes 
del Món, entre d’altres.

L’hort permet la interacció entre persones de diver-
ses edats, tot enfortint els llaços de la comunitat i 
també permet trencar estereotips de gènere.
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Amb l’objectiu de promoure la continuïtat formativa i auto-
nomia dels joves vinculats al projecte GR, la Fundació Ger-
mina va crear l’any 2015 l’empresa social Urban Time, de-
dicada al lleure educatiu. Urban Time ofereix oportunitats 
laborals a joves al mateix temps que segueixen estudiant. 
Amb aquest model, Germina augmenta el seu impacte so-
cial partint d’una activitat econòmica i autosostenible.

Pretén donar resposta a un problema social: l’abandona-
ment dels itineraris formatius per part dels joves ja adults, 
a causa de l’alt cost dels estudis (matrícules, transport i ma-
terials) juntament amb la pressió per aportar diners a casa, 
que provoca que cerquin altres alternatives.

Urban Time se suma a l’experiència i recorregut de la Fun-
dació en projectes educatius. Concep la ciutat com l’entorn 
natural on integrar les últimes tendències en cultura urba-
na i desenvolupar un espai creatiu i saludable, on s’uneixen 
esport, art i música des d’una perspectiva propera als joves 
d’avui en dia.

Què volem?
Promoure la continuïtat formativa dels joves en risc d’ex-
clusió social mitjançant una primera oportunitat laboral 
en una empresa social en el sector del lleure educatiu.

Cap a on anem?
•	 Tallers	i	activitats	extraescolars	a	les	escoles,	centres	cívics	

i espais públics
•	 Casals	de	vacances
•	 Projectes	i	tallers	específics	que	requereixin	monitors.

Com ho fem?
El graffiti, l’skate, l’scooter, el parkour, dj o les últimes ten-
dències en cultura urbana són les nostres especialitats. El 
civisme està present en totes les activitats, així com la cura 
de l’entorn.

Una empresa 100% social
L’empresa Urban Time és una societat limitada participada 
100% per la Fundació Germina. Per tant, manté l’essència 
sense ànim de lucre i tot el benefici es reinverteix en el 
projecte per aconseguir més impacte social. És empresa 
degut a la naturalesa mercantil de la seva activitat, ja que 
és gràcies al pagament dels serveis oferts a escoles, insti-
tucions i famílies que es pot contractar els joves monitors 
i cobrir també, els costos d’estructura del projecte.
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Lleure
Casals i campus d’estiu
Els casals i campus d’estiu són la proposta lúdica i edu-
cativa que fa Urban Time durant les vacances escolars. 
Organitzem casals de caire generalista i campus més es-
pecialitzats, tant per a públic infantil com per adolescents, 
però amb les activitats urbanes presents en tots ells. En 
els campus especialitzats en una o diverses activitats ur-
banes, els participants aprenen, coneixen i practiquen 
tècniques com el graffiti, skate, scooter, DJ, parkour o balls 
urbans. Desenvolupen la seva creativitat, la constància, 
hàbits de vida saludable o la superació personal. Totes 
aquestes activitats estan basades en el civisme i el res-
pecte per l’entorn. Els casals més generalistes combinen 
activitats com sortides, tallers o piscina amb la iniciació a 
alguns d’aquests esports o tècniques més modernes. Els 
casals i campus són un espai de relació amb altres infants 
i joves amb els mateixos gustos i interessos.

Activitats extraescolars
Durant el curs escolar oferim activitats urbanes per esco-
les, centres juvenils i també una programació pròpia en 
places i espais públics. Les activitats estan pensades per 
adaptar-se a diferents espais i tenen en compte el projec-
te educatiu dels centres on les realitzem. També adaptem 
les activitats a franges d’edat i nivells de dificultat, des dels 
“Cursos de parkour” especialitzats amb diferents nivells, als 
tallers d’iniciació com “Esports sobre rodes” o “Art i creativi-
tat urbana”. Totes les activitats busquen la complicitat amb 
el participant a partir dels seus interessos i es realitzen en 
coordinació amb l’escola, AMPA o centre on s’imparteixen.

Projectes preventius al barri
L’equip de monitors d’Urban Time per la seva formació, ex-
periència i habilitats són autèntics especialistes en projectes 
de caire social que portem a terme als barris de les nostres 
ciutats. Ja siguin esports, dinamització d’espais públics o 
projectes de caire comunitari, els monitors són autèntics 
referents positius pels participants en aquestes activitats, ja 
que els veuen molt propers: nois i noies –sovint del barri-, 
que van endavant amb feina i estudis. Aquest tipus de pro-
jectes poden variar en el temps i els realitzem a mida segons 
l’encàrrec de l’administració o organització que els sol·liciti.

activitats puntuals i serveis
a empreses
Oferim serveis dirigits a adults com les activitats de “team 
building” per a empreses consistents en tallers de graffiti. 
Aportem la nostra experiència i coneixement en activi-
tats urbanes i les adaptem segons la demanda amb un 
disseny individualitzat. També realitzem projectes a mida 
per diferents públics amb les activitats urbanes com a eix 
principal.

urban timE: Què ofErim?

Ens podeu contactar a:

hola@urbantimeweb.com
www.urbantimeweb.com
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Noudine (20 anys)
Quants anys tens i d’on ets?
En tinc 20 i sóc de Santa Coloma de Gramenet.

Com vas començar a venir a la fundació?
Vaig estar a una altra entitat durant 4 anys i allà em van parlar de la 
Fundació Germina. Quan vaig sortir de l’ESO estava una mica perdut, 
no sabia què fer i em vaig presentar a Germina. Aquí em van fer una 
entrevista i em van explicar una mica com anava tot. Arran d’això, 
quan van obrir convocatòries per fer el curs de monitor, em vaig apun-
tar perquè just aquell any havia deixat un grau mitjà d’informàtica. 
L’últim dia del curs van venir d’Urban Time i ens van dir que quan tin-
guéssim el títol, els enviéssim el currículum, que ens podien oferir feina. 
Els vaig portar el currículum i em van trucar per una entrevista. Vaig 
començar treballant dos dies... i després em van cridar per col·labo-
rar-hi més. Ara ja porto gairebé un any i mig treballant aquí.

Què et mou a seguir fent de monitor, a treballar amb nens? 
La teva experiència t’ha motivat a ajudar a altres nens que 
poden estar en la teva mateixa situació?
Jo estic estudiant. També dono classes mitja hora a la setmana que 
m’ajuda a tenir els meus diners; a pagar les meves coses. A més, el que 
em motiva és que aquí ens entenen, ens donen suport, ens expliquen 
bé les coses. Ens ho passem bé treballant.

Què destacaries dels nois d’UrbanTime?
Alguns d’ells van ser un dia com jo: nois que s’han criat al carrer amb 
qui a vegades m’identifico pels problemes que tenen. És un entorn en 
el qual m’agrada estar treballant.

Com et veus en un futur?
Tinc el títol de monitor i estic pensant en fer el de director més enda-
vant, però ara mateix estic estudiant per Tècnic d’Operacions Aero-
nàutiques. En un futur segurament em veig compaginant UrbanTime 
amb l’FP. A nivell professional, el que estic estudiant és una cosa, però 
a nivell del que m’omple i m’agrada més ara mateix és treballar amb 
infants, de mentor o educador.

Quins dies i hores dediques a UrbanTime? Què els fas fer?
Just ara estic amb un projecte en què treballo cada tarda de dilluns a 
dijous. Faig de monitor d’esports per a grups de nois d’entre 7 i 12 anys 
i de 13 a 17 anys.

Consideres que la Fundació Germina t’ha ajudat?
Sí, moltíssim. M’han donat una oportunitat. Jo estava perdut, no sabia 
què estudiar, no sabia com buscar feina ni com trobar-ne. Estic treba-
llant a UrbanTime i per sort faig moltes hores. I en temes d’estudi igual; els 
educadors m’han ajudat molt a buscar i a informar-me del que vull fer.



2016 2015

Hores treballades 6.088 481

Monitors contractats 45 18

Monitors “GR” 18 12

Vendes € 138.419 23.022

Subvencions € 0 0

Principals indicadors

*Monitors que participen del programa GR de la Fundació 
Germina i han estat derivats a UrbanTime.

Les dades de 2015 corresponen únicament al període 
maig-desembre, des de l’inici de l’activitat fins a final d’any.
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Diuen de nosaltres
GErmina

Jezabel Bellido, educadora dels Serveis Socials de Santa 
Coloma de Gramenet.

“Els serveis socials de l’Ajuntament de Santa Colo-
ma de Gramenet treballem, de manera coordinada, 
amb els diferents agents socials del territori per 
tal de garantir els drets i les oportunitats dels 
infants i dels adolescents del municipi, d’acord amb 
allò que la Llei estableix.

Recordo, clarament, el dia en què els serveis socials 
de Santa Coloma de Gramenet assistíem a la inau-
guració del Centre Obert que la Fundació Ger-
mina obria al carrer Nàpols. Rebíem amb il.lusió 
i expectació a un nou equip de professionals que 
s’incorporava, tímidament, a la xarxa d’atenció a 
la infància i l’adolescència existent al municipi. 
Agraíem l’arribada d’un nou centre obert que donés 
resposta als infants i adolescents que requerien un 
espai de socialització, d’aprenentatge, de lleure i 
de vinculació positiva amb l’entorn.

Ara fa 10 anys; 10 anys de treball intensiu amb 
infants, adolescents, joves i les seves famílies i de 
treball conjunt amb els agents que conformem el 
sistema de protecció a la infància i l’adolescència.

Tanmateix, actualment Germina és més que un cen-
tre obert; és un equip de professionals arrelats al 
territori que coneixen i treballen per atendre les 

necessitats de la comunitat, on els infants, adoles-
cents i joves són els protagonistes actius del procés 
de millora d’aquesta”.

Daniel Dusio, responsable del Pla de Desenvolupament 
Comunitari La Pau – Badalona.

“Des del Pla Desenvolupament Comunitari La Pau 
valorem molt positivament la incorporació de la Fun-
dació Germina als dos principals grups de treball 
de la nostra estructura de participació (Comissió 
Educativa i Xarxa Entitats 8).

Al districte 2 de Badalona i principalment als bar-
ris de La Pau, Lloreda i Puigfred feia temps que 
anhelàvem l’aterratge d’una entitat solvent especia-
litzada en el treball amb infants, joves i famílies 
que a més a més donés prioritat al treball comuni-
tari i participatiu.

En aquest primer any de col·laboració destaquem la 
dinamització de l’espai públic del projecte “Barri a 
Escena” i la feina desenvolupada per “Urban Time” 
, la seva empresa d’acció social, al nostre projecte 
de “Tardes d’Esport” l’illa plaça dels músics.

Desitgem poder continuar als pròxims anys aprofun-
dint i millorant les futures col·laboracions en la 
nostra xarxa de participació comunitària”.
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Diuen de nosaltres
urban timE

Martín Miralles, Coordinador projecte ICI Serra d’en Mena.

“Urban Time és un aliat estratègic de tots els 
que treballem per la convivència i la cohesió social 
a Santa Coloma. El fet de derivar d’un referent 
com és la Fundació Germina, facilita que parlem 
el mateix idioma, doncs estem programats de mane-
ra similar. És fàcil parlar de feina quan existeix 
aquesta sintonia. Sens dubte Urban Time esdevé un 
element innovador i de futur.”

Pares de l’Arnau i l’Adrià, participants del casal de parkour.

“Felicitar-vos i agrair la feina feta. Els nostres 
fills han finalitzat el casal de Parkour a Bar-
celona amb vosaltres. Malauradament se’ls hi ha 
fet curt. I això per nosaltres és bon senyal. Estan 
encantats amb l’activitat, han gaudit molt i estan 
sospirant per continuar amb vosaltres. Ens comenten 
que el menjar era espectacular, els monitors encan-
tadors, molt “enrotllats” i l’ambient amb els altres 
nois/es perfecte. Com us podeu imaginar, nosaltres 
també estem contents d’aquesta experiència i la re-
comanarem sempre que tinguem oportunitat.”

Montse, Presidenta AMPA Escola Riera Alta.

“Tot molt bé amb Urban Time, el tracte amb els 
nens és molt bo. Han gaudit i après molt.”
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informació econòmica
ingressos i despeses

ingressos 2016 2015

Subvencions públiques 242.342 277.629

Fundacions/ Institucions 195.027 183.990

Donacions privades 1.300.000 380.000

Aportacions dels participants 5.681 5.202

Prestació de serveis 3.210 -

Altres ingressos 5.604 48

Ingressos financers 106 16

Total 1.751.970 846.885

Despeses 2016 2015

Despeses de personal 424.918 362.961

Despeses directes de l’activitat 130.893 142.987

Despeses de gestió 115.986 62.076

Comunicació 16.536 13.071

Amortitzacions 36.711 25.114

Pèrdues per deteriorament
d’immobilitzat

25.577 -

Pèrdues per inversions financeres 12.162 19.897

Total 762.783 626.106

Resultat de l’exercici 989.187 220.779

El resultat positiu de l’exercici 2016 s’explica bàsicament per 
les donacions rebudes al llarg de l’any per poder fer front a la 
inversió en adquisició i reforma dels nous espais de la seu de 
Badalona (febrer 2016) i les reformes a realitzar a la nova seu 
a Santa Coloma de Gramenet (maig-setembre 2016).

L’augment en les despeses de personal i de gestió és fruit 
del creixement de l’entitat en nous programes (segona seu 
a Santa Coloma de Gramenet).

En el seu segon any de funcionament, Urban Time ha ob-
tingut un resultat negatiu de 12.162 € que queden reflectits 
al compte de resultats de la Fundació com a pèrdues per 
inversions financeres.

Ingressos
públics 14%

Ingressos
privats 86%

Donacions
privades 74%

Despeses de
personal 56%

Altres 1%

Pèrdues deteriorament actius 5%Amortitzacions 5%

Fundacions/
Institucions 11%

Subvencions
públiques
14%

Despeses
directes
de l’activitat
17%

Despeses
de gestió
15%

Comunicació 2%
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Xarxes de treball

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.

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.

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

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

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.

Coordinadora Catalana de
Fundacions agrupa més de 500 
fundacions a Catalunya de diferents 
àmbits: social, educatiu, cultural,
ambiental.

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

Estem presents a les següents xarxes:
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amics i col·laboradors

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

col·laboradors institucionals:

altres col·laboracions o convenis:

amics de Germina:
aaVV Barri CeNTre SaNTa COLOMa De GraMeNeT • aCaDeMia DOS CHaMPS • aiGÜeS De BarCeLONa • aSSOCiaCiÓ 
BaOBaB • aSSOCiaCiÓ MUNDUS • B720 FerMÍN VÁZQUeZ arQUiTeCTOS • BaNC DeLS aLiMeNTS De BarCeLONa • Bi-
BLiOTeCa CaN PeiXaUeT • BiBLiOTeCa DeL FONDO • CeiP aUSiÀS MarCH • CeiP MerCÈ rODOreDa • CeiP MiGUeL De 
UNaMUNO • CeiP MiGUeL HerNÁNDeZ • CeNTre CÍViC DeL Barri LLaTÍ • CeNTre CÍViC DeL raVaL • CONNeCT 1,2,3 • 
DeSGUaCeS M.a.r. • eL COLOraiNeS • eL MiraLL • eSCUeLa eUrOPea De COaCHiNG • FUNDaCiÓ aSPaNiDe • FUNDaCiÓ 
FCBarCeLONa • FUNDaCiÓ iNTeGraMeNeT • FUNDaCiÓ ViCKY BerNaDeT • FUNDaCiÓN HaZLOPOSiBLe • HaCeSFaLTa.
OrG • HOSPiTaL De L’eSPeriT SaNT • PrOBeNS • SOCiaL aCTiON CLUB-ieSe BUSiNeSS SCHOOL • SPUTNiK 2022 • TOKiO 

MariNe KiLN • VOLUNTariaT UB • WaPSi.OrG • XarXaNeT.OrG
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2004

2009

2015

2017

Constitució de l’entitat

Ampliació a adolescents
(12-16 anys) i programes 

comunitaris

Constitució empresasa 
social Urban Time

Previsió 2017:
Obertura 
Germina 

Badalona al 
barri de La Pau

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

Ampliació a joves
més grans de 16 anys

Obertura “Germina Riu”
al barri del Raval de Santa
Coloma i inici treball
comunitari a Badalona

2007

2012

2016

fitEs
històriQuEs

i futur

Badalona
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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


