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Benvolgut/da, 

Tens a les teves mans una de les formes que tenim d’en-
senyar a la gent qui som i què hem aconseguit el darrer 
any. Trobaràs a continuació explicacions, fotos, indicadors 
i testimonis que pretenen donar forma i mostrar tot allò 
que ens mou, allò que som el grup de persones que su-
mem al projecte de la Fundació Germina.

Ens estem fent grans. Hem celebrat 10 anys des de que 
vam obrir les portes a Santa Coloma de Gramenet, i ho 
hem fet recordant com vam trigar-ne ben bé 8 a conso-
lidar un model d’atenció -una manera concreta de fer les 
coses-, que ara repliquem. Hem validat un model de seu 
territorial on atenem a 100 infants i joves i les seves famílies 
amb 9 professionals i uns 40 voluntaris. Un petit ecosistema 
“Germina” on tothom es coneix, s’ajuda a créixer mú tuament, 
progressa i millora el seu entorn. I gràcies a aquesta valida-
ció i als suports rebuts, estem obrint dos seus més: una 
segona a Santa Coloma i una tercera a Badalona. Multipli-
car-nos per tres en tres anys (en persones ateses, professio-
nals, pressupost,..) és començar a fer-se gran.

Per sobreviure a aquest creixement hem après que hem 
de fer les coses senzilles: fàcils d’explicar i amb el focus en 
allò que ens és central. Un procés de reflexió ens ha por-
tat a simplificar els valors de l’entitat quedant-nos només 
amb quatre: respecte màxim a la persona, rigor, construc-
ció comú i innovació. I també a tancar l’anterior pla es-

tratègic (2013-2017) per obrir-ne un de nou (2018-2022). 
Aquest nou pla posa l’èmfasi en com conduir aquesta 
rèplica i escala del model sense perdre l’essència de l’èxit 
que ens ha dut fins aquí, tot aprofitant les oportunitats 
que l’acompanyen. La sistematització i el desplegament 
de les seus, l’impuls de projectes d’alt impacte que afec-
ten transversalment l’entitat, el compromís comunitari i la 
consolidació de l’empresa social Urban Time són els nous 
eixos que ens guiaran els propers anys.

Urban Time és potser un dels elements més innovadors 
“marca de la casa” i dels que més aprenem. Ha estat el 
2017 un any explosiu amb rècord de vendes i contracta-
cions de joves. Però al mateix temps hem patit una for-
ta crisi que ens ha obligat a posar el fre de mà marcant 
objectius a futur més realistes, per garantir la qualitat del 
servei i centrar-nos en la finalitat per a la que la vam crear.

Ens estem fent grans, i algunes coses canvien: rols de les 
persones, maneres de comunicar, més localitzacions, nous 
barris, nous companys de viatge... És apassionant i tam-
bé agosarat al mateix temps. Espero que reconeguis en 
aquesta memòria aquest recorregut que anem dibuixant.

Fins ara, 

Mario Cuixart Cardús
Director

3 seus en funcionament

222 infants i joves atesos

149 famílies ateses

94% dels joves es mantenen 
estudiant

89 joves contractats
a empresa social

27 activitats obertes al barri

23 professionals

78 voluntaris

58 estudiants en pràctiques



QUÈ ÉS 
GERMINA?
QUÈ ÉS GERMINA?
La Fundació Germina és una entitat sense 
ànim de lucre fundada l’any 2004 que treba-
lla a Santa Coloma de Gramenet i Badalona 
oferint suport i acompanyament a infants, jo-
ves i famílies en situació de vulnerabilitat. Des 
de la seva creació, la Fundació Germina ha 
ampliat la seva activitat i actualment atén di-
rectament cada dia a 200 infants, adolescents 
i joves i les seves respectives famílies a través 
dels seus projectes i iniciatives.

QUÈ VOLEM?
la nostra missió
Volem oferir oportunitats per millorar la qua-
litat de vida dels infants, joves i les seves famí-
lies, especialment aquelles que es troben en 
situació de vulnerabilitat, acompanyant-los i 
promovent que siguin protagonistes d’aquest 
procés dins el seu territori.

CAP A ON ANEM?
la nostra visió
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 constituï-
da el 9 de febrer de 2004 i està inscrita al Regis-
tre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya 
amb el número 1957. El Centre Obert Infantil 
Germina situat al Carrer Nàpols, 35 de Santa Co-
loma de Gramenet, està inscrit al Registre d’Enti-
tats, 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 núme-
ro S-09161; i el Centre Obert Germina Riu situat 
a Pl.Cultures, 6 de Santa Coloma de Gramenet 
està inscrit amb el número S-09468.
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EL NOSTRE IMPACTE com aconseguim canvis

EDUCACIÓ
SALUT

ENTORN

COMPETÈNCIES

PERSONES 
competents, amb 
capacitat per a 

desenvolupar-se
en societat i 

compromeses
amb el seu entorn

RELACIONS

Centrem els nostres esforços en aconseguir 
millores mesurables en:

Educació. La formació i el coneixement com 
a eixos bàsics de desenvolupament de la perso-
na. És factor integrador en societat, facilita opor-
tunitats i evita que apareguin, es repeteixin o es 
perpetuïn situacions d’exclusió social.

Competències i habilitats. Posem el 
focus en treballar competències com l’autoes-
tima, el control i intel·ligència emocional o el 
saber estar, entre moltes altres. Les entenem 
com a eines bàsiques per a desenvolupar-se 
i créixer.

Respecte màxim
a la persona
Posem la persona al centre. Confi-
em en les seves potencialitats i el seu 
apoderament, dipositant expectatives 
altes i sense jutjar, sigui quina sigui la 
circumstància.

Rigor
Treballem per l’excel·lència, amb auto-
exigència, esperit crític i visió de futur 
en allò que és central.

Construcció comú
Generem valor compartit. Som un 
equip on tothom suma, on tothom 
aporta des d’allò que és, de forma par-
ticipativa, en xarxa amb altres entitats 
i comptant amb el barri on som pre-
sents.

Innovació
Estem oberts a mirar enfora, a provar, 
a aprendre per trobar millors solucions 
als reptes socials actuals.

Xarxa de relacions. Afavorim que les 
persones desenvolupin al seu voltant una xar-
xa de relacions sana, que estimuli el suport 
mutu i un intercanvi enriquidor.

Salut. Treballem per assolir uns mínims bà-
sics per a una vida saludable, tenint cura de la 
salut física i afavorint un entorn protector.

Participació i compromís amb 
l’entorn. Afavorim que les persones siguin 
part activa de la vida del barri, que busquin 
millorar-lo i s’hi arrelin.



QUI SOM?
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’assesso-
rament i recolzament tant al Patronat com a la Direcció. Està format 
per: Agustí Viñas, Ana Bassat, Albert Alonso i Laura Díez Bueso.

Equip tècnic
Director: Mario Cuixart
Responsables de centre: Anna Palazón, Marina Peyrí i Raül 
Rubiales
Responsable empresa social Urban Time: Natxo Orts
Responsable gestió de persones: Marisa Piedra
Coordinadors/es de programes: Clara Pons, Laura Garcia,
Marc Salvadó, Marina Montoya i Núria Mesa 
Educadors/es: Bernat Almirall, David Garcia Savalls,
Eli Baroja, Joan Todó, Neus Alcántara, Oriol Carceller
i Vero Carmona
Administració: Raquel Ocaña

Validació del 
model i creixement
La Fundació Germina es va constituir 
l’any 2004 i va iniciar les seves activitats 
al barri del Fondo de Santa Coloma de 
Gramenet l’any 2007. Des de llavors i 
fins al 2015 va desplegar any rere any 
les diferents franges d’atenció fins a 
cobrir 100 places des dels 5 als 21 anys 
en diferents programes i projectes co-
munitaris. Al 2015 va constituir l’em-
presa social Urban Time, per tancar el 
cercle del seu model d’atenció i apo-
derament.

A partir del 2016 es va iniciar la rèplica 
d’aquest model a dos territoris nous: 
el barri del Raval de Santa Coloma 
de Gramenet (2016) i els barris de La 
Pau-Lloreda a Badalona (2017).
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Pla estratègic 
2013-2017
El 2017 ha estat l’últim any d’aquest 
pla estratègic, que ha servit de guia 
per la Fundació Germina per transitar 
els anys posteriors a l’esclat de la cri-
si econòmica, que ha coincidit amb 
el desplegament sencer del model 
d’atenció “Germina”, la creació de l’em-
presa social Urban Time i l’inici de la 
rèplica del model en altres ubicacions.

LÍNIA
ESTRATÈGICA VALORACIÓ

Millora
qualitativa
de l’acció
educativa

- Infants i adolescents milloren resultats acadèmics a partir del segon any als nostres progra-
mes.

- El 91% de les famílies ateses participen regularment al programa de famílies, que s’ha con-
solidat amb equip i programació.

- Es compta amb la figura d’un tècnic referent en maltractament infantil i adolescent (21 
casos detectats des de l’inici del programa el 2016).

Generació de
coneixement

- S’han realitzat dues jornades formatives en relació al maltractament, amb 300 participants.
- S’han començat treballs d’assessoria per a 7 ajuntaments.
- En general, s’ha actuat reactivament.
- No s’ha desenvolupat un banc de recursos per compartir coneixement a la xarxa.

Ciutadania
activa

- Es consolida el treball comunitari com a eix del treball des de les seus buscant la participa-
ció, transformació del barri i arrelament de les famílies.

- El voluntariat local queda estable al 70% i l’edat mitjana als 21 anys.

Projecció
internacional

- S’han realitzat 14 intercanvis internacionals en 4 anys, amb la participació de 112 infants i 
joves.

- Permanentment hi ha presència de voluntaris internacionals.
- L’aprenentatge de l’anglès està incorporat als programes d’atenció directa.

Empresa social - El 2015 es posa en funcionament Urban Time, facturant 216.945 € el 2017; contractant fins 
a 89 joves.

Germina verda - S’incorporen criteris ambientals a les compres.
- Es mesura l’impacte ambiental en subministres i paper.
- L’hort comunitari és l’única acció de sensibilització.
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10è aniversari
El 2017 hem celebrat els 10 anys 
des que la Fundació Germina va 
obrir les portes a Santa Coloma de 
Gramenet. Hem fet una festa amb 
activitats i berenar per a tots els in-
fants, joves i famílies i amb actuacions 
a la plaça de la Vila de Santa Coloma.

Any de rècord
a Urban Time

Hem superat els 200.000 € de 
facturació en aquest segon any 
i hem arribat als 89 joves con-
tractats com a monitors. Aquesta 
ràpida expansió també ha suposat 
una crisi de creixement on a ve-
gades no s’han pogut complir els 
compromisos amb la qualitat que 
s’esperaven. Això ens ha obligat a 
reflexionar sobre el futur i marcar 

objectius més realistes.

Obrim Badalona
El mes de juny vam començar a 
atendre un primer grup d’infants 
a l’escola Miguel Hernández de 
Badalona, al barri de La Pau. A l’oc-
tubre ja s’obrien les portes del 

centre Germina Badalona.

Un primer grup 
d’adolescents
a Germina Riu

Seguint el pla de creixement i des-
plegament de les seus, al setem-
bre va començar el primer grup 
d’adolescents del programa Es-
pai Jove a Riu. Alguns d’ells hi con-
tinuaven des de l’any anterior i d’al-
tres hi entraven per primera vegada 

per derivació dels Serveis Socials.

I jornada sobre 
maltractament 

infantil
Amb el títol “El maltractament 
infantil. Eines per on començar” 
es va realitzar una jornada formati-
va dirigida a professionals de l’àm-
bit social, educatiu i sanitari amb 

un gran èxit d’assistència.

Projecte 
“Participació 
comunitària” 
amb famílies

En fase prova pilot ha començat 
aquest projecte en qual algunes 
famílies ateses participen en ac-
tivitats a centres cívics com ioga, 
tai-chi o tallers de costura com 
a part del seu pla de treball. Així 
disposen d’un temps personal, 
creen noves relacions coneixent 
altra gent i s’arrelen al barri i la 
ciutat. Més tard, aquestes famílies 
repliquen els tallers en formats 
més senzills a d’altres famílies com 

a retorn social.

Intercanvis
internacionals

Any d’intercanvi d’anada i tor-
nada (i ja en van 3!) amb joves de 
l’Sputnik 2022 d’Ylivieska (Finlàn-
dia), i també a l’estiu amb un grup 
d’adolescents i l’entitat Academia 

dos Champs a Lisboa (Portugal).
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Fins el 2015 havíem desenvolupat un model de seu “pe-
tita” on atenem a un màxim de 100 persones, correspo-
nents a unes 60 famílies a través de 4 programes: Centre 
Obert Infantil, Espai Jove, GR i Famílies, i amb programes 
comunitaris que busquen la participació de tots ells, el 
seu arrelament i el compromís en la seva transformació.
 
A partir de l’anàlisi, ens vam adonar de dues característi-
ques de les famílies que atenem que es mantenen al llarg 
dels anys:

• La monoparentalitat: la meitat (51%) de les famílies 
estan composades per mares soles.

• La dèbil xarxa de suport: la meitat (48%) de les famí-
lies no tenen a la ciutat familiars propers (avis o tiets).

Així vam creure oportú afavorir que les famílies pogues-
sin crear una xarxa de suport entre elles amb Germina i 
l’atenció als seus fills com a nexe d’unió. Al mateix temps, 
com que els més grans ajudaven als més petits com a 
retorn social ens trobàvem amb un “ecosistema” de seu 
de no més de 200 persones on tothom es coneixia i es 
donava suport mutu.

Quan es va presentar l’oportunitat de fer créixer aquest 
model exitós (i alhora fer sostenible l’entitat a futur, quan 
a estabilitat de l’equip i una mínima estructura), vam op-
tar per replicar-lo a d’altres territoris. Així, el 2016 obríem 
un segon centre al barri del Raval a Santa Coloma de Gra-
menet i el 2017 un tercer centre al barri de La Pau-Lloreda 
a Badalona.

ON SOM?

Badalona Infantil

Badalona Joves

Germina Fondo Infantil
C. Nàpols, 35 (08921 Sta. Coloma de Gramenet)
T. 93 017 28 94

Germina Fondo Joves
C. Beethoven, 11(08921 Sta. Coloma de Gramenet)
T. 93 533 57 46

Germina Riu Infantil
Pl. Cultures, 6 (08923 Sta. Coloma de Gramenet)
T. 93 394 99 79

Germina Riu Joves
Pg. Salzereda, 106 (08923 Sta. Coloma de Gramenet)
T. 93 021 48 37

Germina Badalona Infantil
Av. Caritg, 96 (08917 Badalona)
T. 93 021 48 37

Germina Badalona Joves
C. Vallvidrera, 4
(08917 Badalona)
T. 93 021 48 37

Fondo Infantil

Fondo Joves

BADALONASANTA COLOMA
DE GRAMENET

Riu Infantil

Riu Joves
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0 ATENCIÓ SOCIAL DIRECTA
CENTRE OBERT INFANTIL

Creixem i aprenem
en un entorn protector
Al Centre Obert Infantil posem els esforços en aconseguir que 
els infants de 5 a 12 anys desenvolupin habilitats i competències 
socials com l’autoestima, l’autoconeixement, el control emocio-
nal o la gestió de conflictes. També reforcem els aprenentatges 
escolars i estimulem aquelles àrees en les quals els infants des-
taquen especialment. Per això, vetllem per tal que sigui un espai 
de bon tracte, on el respecte mutu i les relacions sanes siguin 
predominants.

També el Centre Obert Infantil té una funció de detecció de situ-
acions que podrien afectar el desenvolupament adequat de l’in-
fant, ja sigui físic, psicològic o del seu entorn. Quan passa això, és 
tasca de l’equip educatiu posar tots els elements per revertir-ho 
de la mà de la família i conjuntament amb la xarxa amb la qual 
interactua l’infant: escola, serveis socials o altres serveis.

Els infants arriben tot just al sortir de l’escola i poden berenar i 
gaudir de temps lliure jugant, llegint contes, a la ludoteca o par-
lant amb els companys, educadors o voluntaris. Tot seguit, s’inicia 
el temps d’estudi, aprenentatge i deures de l’escola. Aquest espai 
inclou la pràctica de la llengua anglesa amb diferents recursos 
i dinàmiques adaptades a cada grup d’edat, comptant amb la 
presència de voluntaris internacionals. 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 personalitzat de cadascun d’ells.

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

Nou centre a Badalona
El 2017 s’ha iniciat l’activitat al nou centre al barri de 
la Pau-Lloreda de Badalona després d’un temps a l’es-
cola Miguel Hernández del mateix barri. Seguim així 
el pla de creixement que va començar el 2016 amb 
l’obertura del programa al barri del Raval de Santa Co-
loma.

Disposem doncs a final d’any de 90 places per aques-
ta franja d’edat (30 a cada seu) que ampliem de cara 
a l’estiu.

NOU

CENTRE



Què fem?
• Horari: de 16.30 a 20.00 h de dilluns a divendres.

• Preparem un berenar saludable conjunta-
ment amb l’equip d’educadors i voluntaris.

• Gaudim d’una estona de temps lliure: jocs al 
pati, espai de lectura, jocs de taula o ludote-
ca, manualitats (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 
famílies, per fer-les partícips del procés edu-
catiu dels seus fills.

• Durant les vacances escolars realitzem activi-
tats de dia sencer a l’entorn proper.

• A l’estiu fem casal i marxem cinc dies de co-
lònies l’última setmana de juliol.

2017 2016

Infants atesos durant l’any* 169 114

Atesos a 31 de desembre 76 58

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

8,4 9,1

Assistència mitjana 89% 84%

Grau d’abandonament 5% 3%

Totes les assignatures aprovades 52% 62%

* Inclou Casal d’Estiu

Daisy (9 anys)
Quant fa que véns a Germina?
Des de l’estiu passat, quan vaig començar a venir 
aquí.

Quines activitats fas? Quines són les que més 
t’agraden? I les que menys?
Durant la setmana faig activitats com tallers de labo-
ratori multiesport i ballar. La meva preferida és labo-
ratori on fem experiments, com l’ou de goma o la neu 
que no es fon. La que menys és multiesport. Fem jocs, 
però se’m cansen les cames i després estic cansada.

Què és el que més t’agrada de venir a Germina?
El que més m’agrada és poder estar amb els meus 
amics. Tinc molts amics i alguns d’ells també estan a 
l’escola. Ens vam conèixer a l’escola i ara venim junts 
aquí!

Què és el que més has après aquí?
He après que abans de pegar, cal parlar les coses. 
També que llegir llibres és molt divertit i hi ha molta 
informació, i no només mirar vídeos de YouTube.

Saps què t’agradaria estudiar de gran?
Depèn. Biòloga marina, treballar en una biblioteca o 
bombera.

Venir a Germina t’ha ajudat a l’escola? 
Sí, m’han dit que he millorat a l’escola, però que he de 
fer millor els deures perquè de vegades em deixo per 
fer un exercici o dos.
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2 ATENCIÓ SOCIAL DIRECTA
ESPAI JOVE

Un espai sa de referència 
per als adolescents
A l’Espai Jove els adolescents d’entre 12 i 16 anys tro-
ben un forma d’acompanyament que els és propera, 
un espai per desenvolupar-se entre iguals amb el res-
pecte com a base i un suport en les tasques escolars.

Es tracta d’un espai que senten com a propi, on hi ha 
lloc tant per a l’atenció individual com en grup, i on 
estableixen vincles i relacions saludables.

L’èmfasi el posem en el suport a l’estudi (adaptant-nos 
a les necessitats de cadascú) i en l’adquisició i foment 
de competències socials, tot això partint de l’adapta-
ció als seus interessos i motivacions. 

El compromís amb l’entorn proper hi és molt present 
i es materialitza als projectes d’aprenentatge-servei: 
projectes que els capaciten al mateix temps que pro-
mouen una millora directa en el barri o en col·lectius 
de la ciutat. A partir dels 15 anys són benvinguts a fer 
un voluntariat al Centre Obert Infantil: així desenvo-
lupen competències com a premonitors (planificació, 
treball en equip, responsabilitat, parlar en públic,...) i 
garantim el retorn social del suport que estan rebent.

Són protagonistes
Aconseguir el vincle dels adolescents, que el sentin 
com a propi i gaudeixin d’un cert grau d’autonomia, 
és clau per garantir una alta participació. Dues accions 
hi ajuden especialment:

• L’ Aprèn és una metodologia alternativa al reforç es-
colar tradicional (fer els deures o repassar) partint 
d’un espai informal, amb suport audiovisual i pre-
sentacions orals o debats aprofundint en temes 
d’actualitat o que interessen especialment als ado-
lescents.

• L’ Assemblea reuneix a tots els participants amb l’ob-
jectiu, d’una banda, de resoldre eventuals conflictes 
partint del diàleg, i, per l’altra, fer-los partícips i cor-
responsables de decisions que els afecten, arribant 
a acords sobre la programació dels tallers, activitats 
o sortides tenint en compte els recursos disponibles 
per portar-ho a terme.



2017 2016
Adolescents atesos durant l’any 55 39

Atesos a 31 de desembre 39 28

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

7,8 9,7

Assistència mitjana 82% 83%

Grau d’abandonament 8,3% 2,5%

Totes les assignatures aprovades 36% 42%

Diego (13 anys)
Quant fa que ets a Germina?
Aquest és el segon any. Vaig començar al Centre Obert 
Infantil de Riu i després vaig passar a l’Espai Jove.

Quines activitats hi fas?
Són molt variades. Quan arribem tenim una mica de 
temps lliure i després fem l’”Aprèn” on fem les assig-
natures d’una forma diferent, si no tens deures... Des-
prés fem el berenar, que és una mica com el temps 
lliure i després fem l’activitat que estigui preparada.

Quines activitats t’agraden més? Quines menys?
La que més és quan fem experiments. És el que més 
ens agrada a tots. Provem coses tipus com reacciona 
un objecte a un altre. Una vegada vam fer “slime” amb 
sabó, escuma d’afaitar, cola... és com una plastilina 
elàstica. A mi, això m’encanta. El que menys: els deures.

Has millorat a l’escola des de que véns aquí?
Sí, faig 1r de ESO a l’institut. I sí, diria que sí que he 
millorat. A més, la biologia m’agrada molt i les mate-
màtiques és el que menys m’agrada.

Quines activitats feu a Riu?
Per exemple, un cop a la setmana anem a l’hort, a 
plantar i cuidar les plantes. A la primavera és bona 
època. El que passa és que si ens descuidem creixen 
males herbes, i després s’ha de començar de nou. 
També fem altres activitats com cuina, ball (jo no en 
faig) i alguns fan natació. També hem fet el projecte 
”My House” amb ordinadors.

Què has après aquí?
He après una mica més què és ser bons companys, i 
una mica la empatia.

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 i futbolí o decoració 
de l’espai.

• Cada dia fem l’Aprèn, on a partir de recursos 
audiovisuals, materials experimentals, con-
tinguts quotidians, etc., els adolescents ad-
quireixen aprenentatges acadèmics.

• S’ofereix un espai d’estudi amb materials 
adients i suport individualitzat d’educadors 
i voluntaris.

• Fem tallers específics segons els interessos 
dels adolescents, com cuina, futbol, psico-
motricitat i esports urbans (skate i parkour).

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

• Una hora a la setmana es fan sessions d’an-
glès pràctic, i a més s’ofereix d’un espai d’an-
glès avançat per a aquells que volen millorar 
el seu nivell.
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Obrim Espai Jove a Riu
El 2017 s’ha iniciat el projecte Espai Jove 
al barri del Raval de Santa Coloma de Gra-
menet, donant així continuïtat als infants 
del Centre Obert Infantil que passaven a 
Educació Secundària i obrint noves places 
a d’altres.

Així doncs, a final d’any disposem de 50 pla-
ces per aquesta franja d’edat (30 a Fondo i 
20 a Riu) que s’ampliaran a 10 més al 2018.

NOU

CENTRE

ENTREVISTA
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4 ATENCIÓ SOCIAL DIRECTA
GR

Orientem i acompanyem
els joves
L’objectiu de GR – Gran Recorregut és orientar i acom-
panyar a joves d’entre 16 i 21 anys en situació de risc o 
vulnerabilitat social en la definició del seu itinerari for-
matiu i sociolaboral posant especial èmfasi en l’apre-
nentatge i l’autonomia i promovent l’accés a una pri-
mera experiència en l’entorn laboral.

El projecte GR està estretament vinculat a l’empresa 
social Urban Time, que es converteix en una primera 
oportunitat laboral per a molts d’ells.

Una aposta per l’assoliment
de formacions post 
obligatòries
La formació és un dels eixos bàsics de treball del projecte, és 
el que permet als joves poder desenvolupar un itinerari de 
futur d’acord amb les seves motivacions i potencialitats. Per 
tal d’afinar les orientacions és important que els joves puguin 
conèixer el gran ventall d’oportunitats formatives i experimen-
tin de primera mà si les expectatives encaixen amb la realitat. 
Promovem que surtin de la seva zona de confort, que selec-
cionin estudis que els suposin un repte i una motivació real i 
sovint els trobem a centres fora del seu entorn més proper.

Es fa seguiment amb els centres per tal de confrontar amb el 
jove els aspectes de millora i s’ofereixen alhora, recursos per 
igualar les oportunitats socials d’accés i sosteniment als estu-
dis: espai d’estudi, reforç a l’estudi individualitzat mitjançant 
voluntariat 1x1 i la possibilitat d’accedir a beques formatives 
(selecció rigorosa d’accés).

Tot plegat, conjuntament amb l’acompanyament general del 
jove, han tingut els següents impactes:

Nivell educatiu entrada projecte

Joves que porten més de dos anys al projecte

IMPACTE
PROJECTE:

NIVELL
FORMATIU

ASSOLIT

Primaris

18%

65%

12% 12% 12%
24% 12%

6%
ESOPFI CFGMProves

d’accés
CFGM

Batxillerat

35%
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2017 2016
Joves atesos durant l’any 52 45

Joves que es mantenen estudiant
o recuperen l’educació formal

94% 78%

Grau d’abandonament 10% 11%

Ràtio d’atenció 16,5 18,0

Joves contractats amb Urban Time 20 16

Alejandro (17 anys)
Quants anys tenies quan vas arribar a Germi-
na?
Tenia 13 anys. Vaig entrar a l’Espai Jove.

Què et sembla Germina?
Doncs molt bé, t’ajuden en tot en general, en els estu-
dis, en respectar als educadors... Amb tots em porto 
bé, no he tingut cap “bronca”...alguna quan era més 
petit, però ara la relació és molt bona.

Venir a Germina t’ajuda amb els estudis?
Sí. M’ha ajudat a millor, també a canviar la mentali-
tat de com portar els estudis. Ara estic traient bones 
notes. La meva assignatura preferida encara que em 
costi són les matemàtiques perquè és entretinguda i 
aprenc coses noves. Les llengües em costen més.

Ara en quin curs escolar estàs? T’agradaria se-
guir estudiant?
Ara estic acabant quart de l’ESO. El pròxim curs faré 
el batxillerat social enfocat en economia. I després 
faré una carrera d’administració d’empreses.

T’atrau el voluntariat?
Sí. Aquest any he començat a fer de monitor d’extra-
escolars a l’escola Mercè Rodoreda. Això també m’ha 
permès estar treballant a Urban Time, en treballs que 
van sortint també com a monitor.

Què fem?
• Tutories personalitzades amb els joves per 

definir i fer un seguiment del seu itinerari.
• Trobades grupals per treballar competènci-

es socials, laborals o habilitats de treball en 
equip.

• Suport acadèmic individualitzat.
• Aprenentatge de la llengua anglesa com a 

oportunitat personal (a l’hora de fer inter-
canvis) i professional (per tal d’augmentar 
les possibilitats d’entrar al món laboral).

• Oferir i canalitzar beques per matrícules a 
formacions, transport, etc.

• Projecte d’emancipació on poden adquirir 
habilitats personals i actituds crítiques da-
vant temes com el consum de roba, l’habi-
tatge o la cuina de reaprofitament.

• Espai pre-laboral, on un petit grup aprèn a 
treballar en equip i com a monitor de lleure 
realitzant de forma voluntària activitats ex-
traescolars a una escola del barri.

ENTREVISTA
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6 ATENCIÓ SOCIAL DIRECTA
FAMÍLIES

L’apoderament de les famílies, clau 
en el procés d’infants i adolescents
L’atenció a infants i adolescents passa, també, per treballar al costat de les 
seves famílies. Qualsevol millora que puguem aconseguir en els adults 
revertirà, segur, en la vida de l’infant o adolescent.

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

Els pares i mares participen setmanalment en activitats especialment 
pensades per a ells, sigui en horari de matí o tarda. 

A l’Espai Creixença comparteixen experiències, dubtes i preocupacions 
en la criança del seus fills, i l’educador manté un paper de moderador 
del debat. Les famílies aprenen les unes de les altres i se senten acompa-
nyades tot escoltant a d’altres amb experiències i dificultats similars. Així 
reforcen la seva expertesa com a cuidadors. 

També realitzen tallers de cuina i alimentació saludable, tallers a l’hort o 
xerrades per part d’especialistes.

Participació 
comunitària
A través d’aquest projecte en fase 
pilot el 2017, algunes mares han 
participat en activitats a centres 
cívics o esportius com a part del 
seu pla de treball. Fan activitats 
com ioga, costura o aquagym set-
manalment i així s’aconsegueix un 
espai propi de cura per elles matei-
xes, que es relacionin amb d’altres 
persones fora del seu circuit habi-
tual i s’arrelin al barri participant 
d’activitats que s’hi fan. En finalitzar 
el projecte dinamitzen una classe 
gratuïta a la resta de mares com 
a retorn social. L’autoestima es 
dispara en aquestes famílies i 
millora de forma exponencial la 
dinàmica familiar.
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Saït
(Pare de dos fills. El petit,
d’11 anys, va a Germina)
Quines activitats feu a Germina?
Amb pares homes hi ha ben poques activitats. Jo 
vaig a les xerrades, però em costa perquè només hi 
acostumen a anar dones i sóc l’únic home.. tot i que 
els educadors em diuen que no em preocupi per això. 
A tallers sí que m’hi he apuntat, com el de l’hort.

Què et sembla que el teu fill vingui a Germina? 
Hi hauria d’haver més centres com aquest, ja que 
ajuden molt i són molt necessaris. A mi m’han aju-
dat molt amb els nens. Els ajuden amb els deures, a 
tenir una bona relació amb els altres, a que siguin 
més conscients de com fer les coses. Un gran recol-
zament.

Com és la relació amb l’equip educatiu?
Molt agradable. La relació és molt bona i molt cordi-
al, i els nens hi estan molt bé. Quan veus que els teus 
fills tenen moltes ganes de venir, veus que hi estan bé. 
I que pregunten molt si un dia no poden venir.

I les xerrades entre pares i mares?
L’ambient també és molt agradable i cordial. Jo he 
tingut més reunions amb l’educador del meu fill, i 
també he anat a algunes xerrades. Crec que està bé 
pels pares de nens petits, però també per a adoles-
cents.

ENTREVISTA
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8 ACCIÓ COMUNITÀRIA
Fent barri: compromesos 
amb l’entorn més proper
L’acció comunitària a la Fundació Germina parteix del 
protagonisme dels infants, joves i famílies compromesos 
en la millora del seu barri. Tots ells donen sentit i continu-
ïtat als projectes de Germina obrint-se als carrers i places 
i als veïns i veïnes.

Aquest compromís parteix de tres eixos:

• La participació en la vida del barri, compartint espais i 
moments amb la resta de veïns i veïnes.

• La transformació social del territori on estem, millorant 
la qualitat de vida al nostre entorn.

• L’arrelament de les persones que atenem a la comuni-
tat, ja que només sentint l’entorn com a propi és quan 
ens comprometem amb tenir-ne cura.

A l’actualitat, l’acció comunitària es concreta en quatre 
projectes destacats. El barri a Escena, el Made in Jove, el 
Juguem al Carrer i l’hort comunitari.

Hort comunitari
Des de 2015 gestionem un hort comunitari al barri 
de Fondo alt de Santa Coloma de Gramenet. In-
fants, joves, famílies i voluntaris hi conreen verdu-
res i hortalisses de temporada. És un projecte col-
laboratiu entre diferents edats i projectes i també 
amb d’altres entitats del territori. L’hort és un espai 
on s’afavoreix l’autogestió per part de les famílies, 
la col·laboració intergeneracional, el coneixement 
dels productes de proximitat i ajuda a trencar 
estereo tips de gènere.



Barri a escena
És un cicle d’espectacles participatius, gratuïts i 
familiars que cada mes omplen places i carrers 
de titelles, màgia, circ, animacions o contes. 
L’objectiu és promoure l’enriquiment i la con-
vivència entre les diverses cultures presents als 
barris.

Made in jove
És el punt de trobada entre els interessos dels 
adolescents i l’oferta de lleure de la ciutat. Es 
tracta d’una activitat dinamitzada pels propis 
adolescents del programa Espai Jove amb ex-
hibicions i tallers tan variats com skate, parkour, 
hip-hop, futbol, karate, castellers o breakdance.

Juguem al carrer
Voluntaris i infants del Centre Obert Infantil di-
namitzen l’espai públic a partir de jocs tradicio-
nals i obrint la participació a tota la ciutadania. 
Diferents espais de la ciutat s’omplen aquella 
tarda de jocs com saltar a la corda, bitlles, pin-
tura, circ o jocs gegants...
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2017 2016
Activitats realitzades 20 17

Assistència mitjana 200 250

Entitats participants 16 13
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Amb l’objectiu de promoure la con-
tinuïtat formativa i autonomia dels 
joves vinculats al projecte GR, la Fun-
dació Germina va crear l’any 2015 
l’empresa social Urban Time, dedicada 
al lleure educatiu. Urban Time ofereix 
oportunitats laborals a joves al mateix 
temps que segueixen estudiant. Amb 
aquest model, Germina augmenta el 
seu impacte social partint d’una activi-
tat econòmica i autosostenible.

Pretén donar resposta a un problema 
social: l’abandonament dels itineraris 
formatius per part dels joves ja adults, 
a causa de l’alt cost dels estudis (matrí-
cules, transport i materials) 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 Funda-
ció en projectes educatius.

Lleure: extraescolars i casals
de vacances
Tant durant el curs escolar com en períodes de vacances organitzem 
activitats de lleure per infants i adolescents per escoles, centres cí-
vics o AMPAs. El recorregut en projectes educatius a la Fundació Ger-
mina ens avala, garantint així l’alt valor pedagògic de les activitats. 
Busquem apropar-nos als interessos d’infants i adolescents amb ac-
tivitats actuals en el context urbà com els esports sobre rodes (skate, 
scooter), els balls urbans i l’art i la creativitat a través del graffiti.

Projectes comunitaris
L’equip de monitors d’Urban Time, per la seva formació, experiència 
i habilitats, són autèntics especialistes en els 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 mo-
nitors són autèntics referents positius pels participants en aquestes 
activitats, ja que els veuen molt propers: nois i noies –sovint del bar-
ri-, que van endavant amb feina i estudis. Aquest tipus de projectes 
poden variar en el temps i els realitzem a mida segons l’encàrrec de 
l’administració o organització que els sol·liciti.

Esdeveniments i teambuildings 
per empreses
Organitzem activitats que requereixin monitors i esdeveniments per 
a empreses que volen tenir un impacte social a través d’ una activitat. 
Sovint són activitats de “team building” per a empreses consistents 
en tallers de graffiti. També realitzem projectes a mida per diferents 
públics amb les activitats urbanes com a eix principal.
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2017 2016
Monitors contractats 89 45

Monitors perfil GR 34 18

Hores treballades 8.632 6.088

Vendes 240.817 138.419

Salaris bruts monitors 86.825 63.084

Arwinder
(21 anys)
Quant de temps portes a Germina? Com hi vas 
arribar?
Porto ja 3 anys. Vaig venir a través d’una amiga que 
ja no està a la fundació. Ella m’anava explicant i em 
va parlar súper bé de Germina i com l’havien ajudat 
personalment amb problemes que tenia. Anàvem 
a la mateixa classe i cap de les dues volíem estudi-
ar. Primer va ser millorar els estudis i després vaig 
treure’m el carnet de monitora. Arran d’això em van 
contractar a Urban, però abans em van fer una en-
trevista.

Explica’ns una mica que fas?
Fem tant activitats amb nens com també per a 
grans, gent que treballa a empreses grans. Amb ells 
fem els tallers de graffiti. Jo quan vaig començar no 
sabia res, però va ser una oportunitat i ara m’agrada. 
Amb els nens, sobretot és organitzar activitats i estar 
pendent d’ells. M’encanta treballar amb nens.

Què t’aporten aquest tipus d’activitats?
A més d’una feina, coneixement i, a mi personal-
ment, a perdre la timidesa amb les persones. M’he 
d’adaptar a cada situació, ja sigui amb nens o amb 
adults.

I ara què fas?
Treballo en casals i en un projecte a la biblioteca, i 
tot just estic acabant de treure’m la ESO per entrar 
el curs que ve a estudiar Integració Social. És el que 
m’agrada.

ENTREVISTA

Una empresa 100% 
social
Urban Time és una societat limitada participa-
da al 100% per la Fundació Germina. Per tant, 
manté l’essència sense ànim de lucre i tot el be-
nefici queda reinvertit en el projecte per acon-
seguir més impacte social. És empresa degut 
a la naturalesa mercantil de la seva activitat, ja 
que és gràcies al pagament dels serveis oferts 
que podem contractar els joves monitors i co-
brir també, els costos d’estructura del projecte. 

ENS PODEU
CONTACTAR A:

INFO@URBANTIME.EU
WWW.URBANTIME.EU
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2 VOLUNTARIAT
Els voluntaris i voluntàries aporten un valor insubstituïble: 
exemplifiquen valors com l’altruisme, la solidaritat i la cor-
responsabilitat per millorar la nostra comunitat. Són peça 
essencial en la construcció comú del projecte.

La seva tasca al costat dels infants i joves aporta proximi-
tat i calidesa i un grau de personalització més gran. Esde-
venen autèntics referents per a tots ells, donant un cop de 
mà en tasques del dia a dia com els deures, la preparació 
d’exàmens, la realització de tallers o l’acompanyament en 
estones de lleure i durant les activitats d’estiu.

2017 2016

Nombre de voluntaris 78 78

Edat mitjana 21 anys 24 anys

Procedència de Santa
Coloma de Gramenet/
Badalona

69% 74%

Mitjana de permanència 6 mesos
i 5 dies

6 mesos
i 3 dies

“Eduquem des
del que som”



SI VOLS
FORMAR 
PART DE 
L’EQUIP DE
VOLUNTARIS,
T’ESTEM
ESPERANT! 

Per més informació
i contacte, visita:
www.germina.org

o escriu-nos a:
voluntaris@germina.org.

Andrea (voluntària, 24 anys)
Com vas conèixer la Fundació Germina?
Vaig estudiar Educació Primària i ara ja sóc mestra. 
Quan vaig acabar la universitat em va quedar molt 
de temps lliure i vaig pensar que seria el moment 
ideal per fer voluntariat. Em vaig apuntar al Punt del 
Voluntariat de Santa Coloma i em va semblar inte-
ressant el de Germina. Després de fer una entrevista 
vaig començar.

Quines activitats feu?
Només puc venir els divendres i les activitats són di-
verses. Primer hi ha berenar i deures i després o sor-
tida, o Barri escena o activitats comunitàries com 
Juguem al carrer. Sempre hi ha una activitat que 
implica comunitat, barri o diversió dels nens.

Com creus que Germina ajuda a millorar a les 
persones?
Una cosa molt bona que crec que té Germina és que 
les activitats que proposa pels nens i nenes treuen tot
el seu potencial o, almenys, aquest és el seu objectiu 
principal, aprofitar totes les capacitats que tenen i a 
partir d’allà començar a treballar tot el que poden 
oferir a la resta. I, en l’àmbit familiar, també fan una 
bona feina perquè les famílies no neixen ensenyades 
i teneir aquest suport de “mira, pots fer això, o no” o 
“mira, això li convé al teu fill, o no” els pot fer sentir 
més segurs i millorar la seva tasca educativa.

I la relació dins l’equip educatiu?
Una cosa súper bona que ja els hi he dit alguna ve-
gada és que, encara que siguis voluntari, l’acollida és 
molt bona, els educadors no et veuen per sota seu, 
sinó com a un més. I els nens, igual. T’agafen com 
a referent com a qualsevol altre educador. Des del 
primer moment tens súper bon tracte, i si un dia no 
pots venir, al següent et trobes “ai, per què no has po-
gut venir...” et diuen “van preguntar per tu perquè no 
sabien que no venies”. De vegades penses que estàs 
passant una mica desapercebuda, i després veus que 
no, que hi ha nens que realment et troben a faltar.

ENTREVISTA
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OPORTUNITATS INTERNACIONALS

PROJECTES D’IMPACTE 
TRANSVERSAL

El 2013 la Fundació 
Germina va iniciar el seu 
recorregut en projectes 
internacionals que han 

anat evolucionant cap a 
tres iniciatives diferents:

Intercanvis
Participació d’ado-
lescents o joves en 
projectes junt amb 
d’altres entitats.

Projectes
Sobretot en l’àmbit europeu, 
es basen en l’intercanvi de 
coneixement i bones pràc-
tiques i també en conèixer 
nous “partners” per a la futura 
realització d’intercanvis.

Voluntaris
Presència permanent de 
voluntaris estrangers en 
els diferents programes 
per al foment de l’anglès.

Intercanvis
Són una experiència molt positiva pels partici-
pants que complementen a l’aprenentatge de 
l’anglès per a tots els infants i joves a tots els pro-
grames. Participar viatjant a un intercanvi és 
una oportunitat que, en el seu context, pocs 
d’ells tenen a l’abast. Als participants els permet 
tenir una experiència en un context diferent, ha-
ver-se de desenvolupar i comunicar amb joves 
d’altres països, aplicar directament el coneixement 
de l’anglès i sumar una experiència vital memora-
ble (amb l’obertura de mires que això suposa).

El 2017 s’ha realitzat un intercanvi doble amb Fin-
làndia (anada per Setmana Santa i acollida al juliol) 
amb un grup d’adolescents de la població d’Yli-
vieska de l’entitat Sputnik 2022. 18 adolescents 
dels programes Espai Jove i GR hi han participat.

També s’ha realitzat un intercanvi a Lisboa (Portu-
gal) amb infants i adolescents de l’entitat Acade-
mia Dos Champs, en el marc de l’esport.

Projectes
Hem participat en un 
projecte europeu ba-
sat en les TIC aplicades 
a l'educació no formal 
amb joves a Roma i en 
un altre projecte d’as-
sesorament en eines 
educatives i projectes 
a Lisboa.

Voluntaris
El 2017 hem acollit 
fins a 14 voluntaris 
internacionals pro-
vinents de països més 
propers com França 
o Itàlia i d’altres més 
llunyans com els Estats 
Units.
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La cura i respecte pel nostre entorn més proper és un eix clau 
dels programes de l’entitat. Té dos punts principals: l’ús soste-
nible dels recursos i la sensibilització.

Pel que fa a consum responsable, s’han incorporat criteris de 
proximitat en totes les compres (especialment d’aliments, 
que es fan a nivell local) i s’ha apostat per la reducció i/o eli-
minació d’aquells materials de l’activitat diària que no siguin 
reciclables com tovallons reciclats, paper reciclat, bosses bi-
odegradables, etc. Progressivament s’han substituït els llums 
per elements de baix consum. Les obres que s’estan realitzant 
a Badalona s’estan fent amb criteris ambientals i comptaran 
amb el segell BREEAM de responsabilitat ambiental.

Pel que fa a sensibilització, s’estan implementant missatges 
de sensibilització ambiental a totes les instal·lacions. També 
s’han introduït activitats i tallers formatius i de sensibilització 
en la protecció del medi ambient en els diferents programes 
i, concretament, al projecte d’hort comunitari. 

Els principals consums totals es mostren a continuació:

2015 2016 2017
Consum elèctric (kWh) 5.689 6.708 20.124

Consum gas (kWh) 12.384 11.817 11.398

Consum aigua (m3) 74 183 258

Consum paper (fulls) 41.785 55.046 64.877

L’augment en consums està totalment vinculat a l’obertura 
de les noves seus des de 2015.

GERMINA VERDA: 
UNA APOSTA PEL 
MEDI AMBIENT

PREVENCIÓ
I DETECCIÓ
DEL MALTRAC-
TAMENT
El 2017 s’ha iniciat aquest projecte, fer que ha 
suposat un salt de qualitat i un camí de no re-
torn en l’atenció social tal com la coneixíem. 
Hem proporcionat la dedicació d’un professional 
especialitzat que ha esdevingut el tècnic referent 
de maltractament dins l’entitat.

Això ha implicat ja en aquest primer any:

• Disposar permanentment d’un tècnic a qui 
els educadors poden dirigir dubtes sobre 
com actuar i quines accions emprendre quan es 
detecten situacions de maltractament o abús. 
També és l’enllaç amb la xarxa especialitzada 
d’atenció als maltractaments (unitats de Can 
Ruti i Sant Joan de Déu).

• Elaborar conjuntament amb la Fundació 
Vicky Bernadet un protocol intern d’actu-
ació i reducció de riscos que inclou des de 
línies d’actuació, disseny d’espais i criteris edu-
catius o criteris en situacions de risc (colònies, 
sortides, vestuaris, voluntaris, etc.)

• Realització de la 1a Jornada de Maltractament 
infantil i adolescent: Eines per la detecció. Ha 
estat una jornada formativa oberta a professionals 
de l’àmbit sanitari, educatiu i social realitzada al mes 
de març amb gran èxit de participació.
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6 INFORMACIÓ ECONÒMICA
Ingressos i despeses

Ingressos 2017 2016

Subvencions públiques 274.865 242.342

Fundacions/Institucions 205.681 195.027

Donacions privades 596.095 493.920

Aportacions dels participants 6.808 5.681

Prestació de serveis 17.513 3.210

Altres ingressos 2.237 5.604

Excés de provisions 32.059

Ingressos financers 12 106

Total 1.135.270 945.890

Despeses 2017 2016

Despeses de personal 579.675 424.918

Despeses directes de l’activitat 286.591 130.893

Despeses de gestió
i altres indirectes

160.994 132.522

Amortitzacions 42.199 36.711

Pèrdues per deteriorament
d’immobilitzat

0 25.577

Pèrdues per inversions
financeres

0 12.162

Total 1.069.459 762.783

Resultat de l’exercici 65.811 183.107

L’augment de les magnituds generals (tant ingressos com 
despeses) respecte l’any anterior és resultat del creixe-
ment en nous programes a les noves seus territorials (San-
ta Coloma Riu i Badalona). Els ingressos han augmentat 
(tant els públics com els privats) i també ho han fet les 
despeses, sobretot pel que fa a nou personal contractat 
als nous centres.

Ingressos
públics 24%

Ingressos
privats 76%

Despeses de
personal 54%

Amortitzacions 4%

Despeses
directes
de l’activitat
27%

Despeses
indirectes
15%

Donacions
privades 53%

Subvencions
públiques 24%

Fundacions/
Institucions 18%

Altres
5%
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POTS CONSULTAR
L’INFORME D’AUDITORIA 

COMPLET JUNT AMB
ELS COMPTES ANUALS A 
WWW.GERMINA.ORG
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8 XARXES DE TREBALL

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 desempa-
rament. Participem com a vocals a la Junta Directiva.

ECAS, Entitats Catalanes d’Acció Social, agrupa entitats que treballen 
de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social. 

Federació Catalana de Volunta riat Social aplega més de 340
entitats que ofereixen voluntariat social de tot Catalunya.

Coordinadora Catalana de Fundacions agrupa més de 500
fundacions a Catalunya de diferents àmbits: social, educatiu, cultural i 
ambiental entre d'altres.

Estem presents a les següents xarxes:

Altres xarxes de les quals formem part:

• Comissió educativa de la Pau. Badalona
• Espai de Reflexió Entorn la Infància i l’Adolescència (EREIA), Santa Coloma de Gramenet
• Punt del Voluntariat de Santa Coloma de Gramenet
• TIAB- Taula d’Infància i Adolescència de Badalona
• Xarxa de Centres Oberts de Santa Coloma de Gramenet
• Xarxa entitats 8, Badalona
• Xarxa entitats CaixaProinfancia, Badalona
• Xarxa entitats CaixaProinfancia, Santa Coloma de Gramenet
• Xarxa entitats membres de Fundació La Roda
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Obra Social “la Caixa” i el seu programa CaixaProinfància, 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:

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 • EL 
MIRALL • ESCUELA EUROPEA DE COACHING • FUNDACIÓ ASPANIDE • FUNDACIÓ FCBARCELONA • FUNDACIÓ INTEGRAME-
NET • FUNDACIÓ VICKY BERNADET • FUNDACIÓN HAZLOPOSIBLE • HACESFALTA.ORG • HOSPITAL DE L’ESPERIT SANT • PRO-
BENS • SOCIAL ACTION CLUB-IESE BUSINESS SCHOOL • SPUTNIK 2022 • VOLUNTARIAT UB • WAPSI.ORG • XARXANET.ORG

ALTRES COL·LABORACIONS O CONVENIS:



TRAJECTÒRIA

2004

2007
Inici activitat
a Santa Coloma
de Gramenet
amb infants
de 6-12 anys

Constitució
de l’entitat

2012 

2015

2009 

2016 

2017 

Ampliació a
joves més grans

de 16 anys

Constitució
empresa social 

Urban Time

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

Obertura “Germina 
Riu” a Santa
Coloma de 
Gramenet

Obertura “Germina 
Badalona”
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1DIUEN DE NOSALTRES

Maria Nadeu Puig-Pey, directora Fundació Salut Alta 
(Badalona).

“Si pensem en Germina ens ve al cap treball de 
qualitat, treball amb sentit, intervenció amb im-
pacte personal i comunitari, treball per l’entorn 
i interès col·lectiu, implicació social, treball en 
xarxa... La Fundació Germina és un espai que 
genera transformació i participació allà on se si-
tua. En aquest sentit, comptar amb l’entitat dins 
la nostra xarxa aporta en positiu, i per al nostre 
equip no deixa de ser una font d’inspiració i de 
creixement. 

I no és mentida, eh! Una abraçada!”

Judit Orpinell, coordinadora de l’espai Social Santa Colo-
ma de Gramenet de Fundació Catalunya La Pedrera.

“La Fundació Germina és una entitat disposada 
al treball en xarxa i oberta a la ciutat. La bona 
predisposició que tenen vers entitats i professio-
nals de l’entorn fa que hom els tingui presents 
quan pensa en els recursos de qualitat de Santa 
Coloma. Com a entitat hem pogut gaudir de les 
formacions que han dut a terme, molt interessants 
i necessàries per al creixement profesional i per 
promoure vincles entre els diferents agents de la 
ciutat. A més, aquest any hem tingut l’oportunitat 
de retornar-los la seva implicació facilitant-los 
un espai de treball i cal dir que l’experiència 
ha estat tan positiva que ens quedem amb ganes de 
seguir trobant petits espais de col·laboració que 
ens permetin anar creant sinèrgies i oferint-nos 
suport entre entitats.”
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www.germina.org

Nàpols, 35
08921 Santa Coloma de Gramenet

Tel. 93 468 61 29
germina@germina.org


