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Fa unes setmanes vam preguntar a infants i joves què és 
per ells Germina. A cadascun dels 3 centres van dir el ma-
teix: “un lloc ple d’oportunitats, on m’hi trobo bé, aprenc, m’es-
colten i conec gent nova”.

És la millor manera que trobo per resumir què fem aquí, i 
per tant, per introduir aquesta memòria. Aquesta frase és la 
síntesi del que trobareu a les properes pàgines.

Estem en moments de creixement. Amb la seu de Santa 
Coloma-Fondo al 100%, seguim desplegant segons el ca-
lendari previst les seus de Riu i Badalona, i a més a més-
hem estrenat edifici en aquesta última! Estem creixent i en 
aquest moment és clau fer les coses fàcils i senzilles, cen-
trats en allò important i sense complicacions, tan simple-
com la frase amb què els nois i noies descriuen Germina.

Creixem com a organització i això vol dir canvis: a l’equip, 
en els rols, la necessitat de més ordre i sistematització i en 
la manera de relacionar-nos internament. Però també vol 
dir observar què passa amb més perspectiva, per poder 
encarar els reptes directament, com els que trobem a cada 
centre. Al barri del Fondo de Santa Coloma de Gramenet 
-barri amb un gran dinamisme-, atenem ja a moltes famí-
lies xineses amb fills nascuts aquí reflectint així la diversitat 
del barri, amb les dificultats mútues que tenim per adap-
tar-nos i seguir treballant per la cohesió social. A Germina 
Riu – barri del Raval de Santa Coloma-, treballem amb es-
pecial cura tenint en compte que un 40% de les famílies 
que hi atenem pateixen o arrosseguen la lacra de la violèn-
cia masclista. En aquest segon any a La Pau, a Badalona, ja 
ens estem fent al barri. Es tracta d'un barri a la perifèria de 
la ciutat, oblidat durant molt de temps i on hem vist que 
la vulnerabilitat social es torna normalitat i calen enormes 
esforços per fer passes endavant.

El 2018 comencem un nou pla estratègic que ens servirà 
de guia per als propers 5 anys. Concentrem els nostres es-
forços en aconseguir que qualsevol infant, jove o família 
que passi per aquí millori en 4 aspectes: nivell educatiu, 
salut, habilitats socials i la seva xarxa de relacions. El pla 
estratègic és com els carrils que ens condueixen a assolir 
aquestes millores en els propers anys: el desplegament de 
les seus i la sistematizació dels programes, el compromís 
amb la transformació dels barris, i el desenvolupament de 
projectes que afegeixen valor al que fem, com l'atenció es-
pecífica a les situacions de maltractament o les oportuni-
tats internacionals en són exemples.

Espero que en aquestes pàgines hi veieu els ingredients 
que han portat a que es visqui Germina com un lloc ple 
d’oportunitats, on acompanyem infants, joves i famílies 
que expliquen que s’hi troben bé, són escoltats, aprenen i 
coneixen gent nova.

Mario Cuixart Cardús
Director

GRANS XIFRES

SEUS EN FUNCIONAMENT 3
INFANTS I JOVES ATESOS 278
FAMÍLIES ATESES 195
JOVES CONTRACTATS A EMPRESA SOCIAL 26
ACTIVITATS OBERTES AL BARRI 26
PROFESSIONALS 27
VOLUNTARIS 52
ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES 30
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Som una entitat sense ànim de lucre fun-
dada l’any 2004 que treballa a Santa Colo-
ma de Gramenet 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 directa-
ment cada dia a 250 infants, adolescents i 
joves i les seves respectives famílies a través 
dels seus projectes i iniciatives.

CAP A ON ANEM?
la nostra visió
Esdevenir un sistema que generi oportuni-
tats a partir de la llibertat individual i que 
produeixi 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; i el Centre Obert Germina Riu situat a Pl.Cultures, 6 de Santa Coloma de Gramenet està inscrit amb el número S-09468.

QUÈ VOLEM?
la nostra missió
Oferir oportunitats per millorar la qualitat de vida 
a infants, joves i les seves famílies, especialment 
les que es troben en situació de vulnerabilitat, 
acompanyant-los i promovent que siguin prota-
gonistes d’aquest procés dins del seu territori.

QUÈ ÉS
GERMINA?
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EDUCACIÓ

COMPETÈNCIES
PERSONES 

competents,
amb capacitat per 
a desenvolupar-se

en societat
i compromeses

amb el seu
entorn

RELACIONS

SALUT

ENTORN

VALORS EL NOSTRE IMPACTE
com aconseguim canvis

Centrem els nostres esforços en 
aconseguir millores mesurables en:

Educació
La formació i el coneixement com a 
eixos bàsics de desenvolupament de 
la persona. És factor integrador en so-
cietat, facilita oportunitats i evita que 
apareguin, es repeteixin o es perpetuïn 
situacions d’exclusió social.

Competències i habilitats
Posem el focus en treballar competènci-
es com l’autoestima, el control i la intel·li-
gència emocional o el saber estar, entre 
moltes altres. Les entenem com a eines 
bàsiques per a desenvolupar-se i créixer.

Xarxa de relacions
Afavorim que les persones desenvo-
lupin al seu voltant una xarxa 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 en-
torn 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.

RESPECTE MÀXIM
A LA PERSONA
Posem la persona al centre. Confiem en 
les seves potencialitats i el seu apode-
rament, dipositant expectatives altes i 
sense jutjar, sigui quina sigui la circums-
tància.

RIGOR
Treballem per aconseguir l’excel·lència, 
amb autoexigència, esperit crític i visió 
de futur en allò que és nuclear.

CONSTRUCCIÓ COMÚ
Generem valor compartit. Som un equip 
on tothom suma i aporta des d’allò que 
és, de forma participativa, en xarxa amb 
altres entitats i comptant amb el barri on 
som presents.

INNOVACIÓ
Tenim la ment oberta per mirar enfora, 
provar, aprendre i trobar millors solu-
cions als reptes socials actuals.
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PLA 
ESTRATÈGIC 
2018-2022
En base a l’avaluació de 
l’anterior pla estratègic i 
al diagnòstic de la situa-
ció actual de l’entitat, hem 
portat a terme un procés 
participatiu per definir un 
nou pla estratègic. En l’ela-
boració d’aquest pla hi ha 
participat el Patronat, el 
Consell assessor, tot l’equip 
professional, voluntaris i in-
fants, joves i famílies.

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’assessorament i suport 
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: Natxo Orts, Anna Palazón, Marina Peyrí i Raül Rubiales
Responsable gestió de persones: Marisa Piedra
Responsable de finances: Isabel Menéndez
Coordinadors/es de programes: Àngela Garcia, Anna Sito, Arantza Jiménez, Ber-
nat Almirall, Clara Pons, Marc Salvadó, Marina Montoya i Núria Mesa 
Educadors/es: Andrea Martínez, Anna Isal, Arnau Brunet, Eli Baroja, Isaac Tort, 
Joan Todó, Marina Sànchez, Miriam Sarroca, Neus Alcántara, Oriol Carceller i 
Vero Carmona
Administració: María Trenza
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1
DESPLEGAMENT DE SEUS

• Portar a terme la rèplica del model a les diferents seus territorials.
• Sistematitzar i ordenar els programes de cada seu, garantint un 

nivell de qualitat homogeni.
• Alineament de l’equip i sistematització de procediments de gestió 

de persones.
• Ús compartit de recursos materials i educatius.

2
PROJECTES D’IMPACTE
TRANSVERSAL

Definim 5 projectes transversals a nivell d’entitat amb impacte a to-
tes les seus:
• Internacional
• Maltractament infantil i adolescent
• Igualtat i gènere
• Generació de coneixement
• Germina verda

3
COMPROMÍS COMUNITARI

Millora de l’entorn en base a 2 eixos:
• Treball comunitari: participació, apoderament de les famílies i 

transformació social
• En xarxa amb l’entorn

4
CONSOLIDACIÓ EMPRESA SOCIAL

Definició i replantejament del projecte d’empresa social Urban Time 
iniciat el 2015 per oferir oportunitats laborals a joves.



ESTRENEM EDIFICI
A BADALONA

El 2018 hem estrenat nou 
espai al C/ Vallvidrera, 

4 de Badalona, on hem 
traslladat les oficines centrals. 

L’edifici és obra del despatx 
d’arquitectura b720.

II JORNADA SOBRE 
MALTRACTAMENT 

INFANTIL
Amb el títol “Els primers 

indicis. Què fem?" es va portar 
a terme aquesta jornada 

formativa que va comptar 
amb la participació de més de 

130 professionals de l’àmbit 
educatiu, social i sanitari.

OPEN YOUR BORDERS
Un grup de joves de GR ha 

portat a terme aquest projecte 
per conèixer i fer visible 

la realitat de les persones 
refugiades. Han viatjat a 

Àustria per conèixer l’entitat 
MTOP, que treballa en la 

inserció laboral de refugiats 
provinents de Síria.

VOLUNTARIS 
INTERNACIONALS

Aquest any hem acollit fins a 
14 voluntaris internacionals 
procedents de països com 

França, Itàlia o els Estats Units.

PROJECTES 
D’APRENENTATGE

-SERVEI
Els més petits han liderat 
diversos projectes com la 
col·laboració amb una llar 

d’avis, l’organització de jocs 
tradicionals a la plaça, la 

pintada de diversos murs i una 
plantada de flors al barri del 

Fondo.

OBRIM ESPAI JOVE
A BADALONA

Seguint el pla de creixement 
i desplegament de les seus, 
al setembre va començar un 
primer grup d’adolescents a 
Germina Badalona. Alguns 
d’ells continuaven de l’any 

anterior i altres hi entraven per 
primera vegada derivats pels 

Serveis Socials.

MALTRACTAMENT
INFANTIL

I ADOLESCENT
ELS PRIMERS INDICIS, QUÈ FEM?

J O R N A D A  F O R M A T I V A  2 3  D E  M A R Ç  D E  2 0 1 8

Museu Torre Balldovina
Plaça de Pau Casals, s/n, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona

Inscripció prèvia per correu electrònic: comunicacio@germina.org / 93 362 10 34. Places limitades (per ordre d’inscripció)

COL·LABORA:ORGANITZA:

DESTACATS DE L’ANY
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Badalona Infantil
i JovesFondo Infantil

Fondo Joves

BADALONASANTA COLOMA
DE GRAMENET

Riu Infantil

Riu Joves

ON SOM?
LA RÈPLICA D’UN MODEL DE SEU

Després d’uns per a validar el model, a partir del 2016 vam 
començar a replicar-lo.

Del 2007 al 2015 vam desenvolupar un model de seu “pe-
tita” on ateníem un màxim de 100 persones dels 5 als 21 
anys, corresponents a unes 60 famílies a través de 4 progra-
mes: Centre Obert Infantil, Espai Jove, GR i Famílies, i dife-
rents programes comunitaris que buscaven la participació 
de tots ells, el seu arrelament i el compromís en la transfor-
mació del barri.

A partir de l’anàlisi, ens vam adonar de dues característi-
ques de les famílies que atenem que es mantenen al llarg 
dels anys:

• Alta taxa de monoparentalitat: un 51% de les famílies 
estan formades per mares soles.

• Dèbil xarxa de suport: que tenen gairebé la meitat de 
les famílies (48%), les quals no compten amb familiars 
propers a la ciutat.

És per aquests motius que vam creure oportú afavorir que 
les famílies poguessin crear una xarxa de suport entre elles 
amb Germina i l’atenció als seus fills com a nexe d’unió, 
generant una xarxa de no més de 200 persones on tothom 
es coneix i es dona suport mutu. 

Des de 2015 aquest model exitós (també quant a l’estabi-
litat de l’equip i a una mínima estructura) s’ha replicat en 
altres territoris: una seu al barri del Raval de Santa Coloma 
de Gramenet (2016) i un tercer centre al barri de La Pau-Llo-
reda a Badalona (2017).

M E M Ò R I A  2 0 1 8  9
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ATENCIÓ SOCIAL DIRECTA
CENTRE OBERT INFANTIL

Créixer i aprendre en un entorn 
protector
El Centre Obert Infantil atén infants de 5 a 12 anys per 
tal que desenvolupin habilitats i competències socials 
com l’autoestima, l’autoconeixement, el control emo-
cional o la gestió de conflictes. També s’hi reforcen els 
aprenentatges escolars i s’hi estimulen aquelles àrees 
on els infants se senten més còmodes. L’equip educa-
tiu vetlla perquè sigui un espai de bon tracte, on pre-
domini el respecte mutu i les relacions sanes. 

En paral·lel a la vessant educativa el Centre Obert In-
fantil també té la funció de detectar situacions que 
podrien afectar el desenvolupament adequat de l’in-
fant, ja sigui físic, psicològic o del seu entorn. Quan 
això passa l’equip educatiu posa tots els elements per 
a 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.

QUÈ FEM?
• Horari: de 16.30 a 20.00 h de dilluns a divendres.

• 90 places per a infants de 5 a 12 anys. 30 a cada seu.

• Preparació d’un berenar saludable conjuntament 
amb l’equip d’educadors i voluntaris.

• Temps lliure: jocs al pati, espai de lectura, jocs de tau-
la o ludoteca, manualitats...

• Suport en aprenentatges acadèmics i anglès.

• Activitat lúdica o taller per tancar la tarda.

• Treball de l’autoconeixement i la gestió de les prò-
pies emocions des de dinàmiques adequades a les 
edats dels infants.

• Mitja hora diària dedicada a l’atenció a les famílies.

• Realització d’activitats de dia sencer a l’entorn pro-
per durant les vacances escolars.

• Casal a l’estiu i cinc dies de colònies l’última setmana 
de juliol.
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Adam Ahmed
11 anys
PARTICIPA AL CENTRE OBERT INFANTIL
A GERMINA RIU
L’Adam ha acabat sisè de primària i es
prepara per començar l’institut. Passa les 
tardes a Germina Riu juntament amb el
seu germà Isma, de 10 anys. 

Com ha anat el curs, Adam?
Bé. Ara començaré l’institut tot i que encara no sé 
a quin aniré.

Hi ha alguna assignatura que t’hagi costat 
més?
Sí, les mates i l’anglès. A Germina m’han ajudat 
amb aquestes dues matèries, sobretot a l’hora de 
fer els deures.

A més dels deures aquí hi fas altres activi-
tats...
Sí! Berenem, juguem, fem taller de cuina o anem a 
la piscina! És el que m’agrada més!

T’agrada moure’t...
Sí, per això també m’agraden molt les colònies a 
l’estiu o quan anem d’excursió. El que no m’agrada 
és quan ens diuen que anirem al parc i resulta que 
sorgeix algun problema i no hi podem anar...

A ningú li agraden els canvis de plans. Quins 
amics has fet a Germina?
Tinc una molt bona amiga, la Dileydi.

I el teu germà també ve? 
Sí, ell va al grup de mitjans i jo al de grans. Normal-
ment venim cada tarda però depèn de la setmana 
venim més o menys dies. A la meva mare li agrada 
portar-nos. Es queda tranquil·la i mentrestant pot 
fer altres coses.

Que tinguis molta sort amb l'ESO! 
Moltes gràcies!

E N T R E V I S T A

"ON M'HO PASSO MILLOR ÉS DE
COLÒNIES I A LES EXCURSIONS"

2018 2017

INFANTS ATESOS DURANT L’ANY 115 139

AMPLIACIÓ DURANT L'ESTIU 39 30

ATESOS A 31 DE DESEMBRE 91 76

RÀTIO DE PROFESSIONALS 
D’ATENCIÓ DIRECTA (INFANTS PER 
EDUCADOR)

9,5 8,4

ASSISTÈNCIA MITJANA 84% 89%

GRAU D’ABANDONAMENT 8% 5%

TOTES LES ASSIGNATURES
APROVADES

51% 52%
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Un espai sa de referència
per als adolescents
Els adolescents entre 12 i 16 anys troben en l’Espai 
Jove un acompanyament proper, un espai per a de-
senvolupar-se entre iguals amb el respecte 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 
s'estableixen vincles i relacions saludables. 

Posem l’èmfasi en el suport a l’estudi (ajustant-nos a 
les necessitats de cadascú) i en l’adquisició i foment de 
competències socials, tot això partint de l’adaptació als 
seus interessos i motivacions.

El compromís amb l’entorn proper hi és molt present 
i es materialitza als projectes d’aprenentatge-servei: 
iniciatives que els capaciten al mateix temps que pro-
mouen una millora directa per al barri o en col·lectius 
de la ciutat. A partir dels 15 anys són convidats a fer un 
voluntariat al Centre Obert Infantil: així desenvolupen 
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:

Aprèn: Metodologia alternativa al reforç escolar tra-
dicional (fer els deures o repassar) partint d’un espai 
informal, amb suport audiovisual i presentacions orals 
o debats aprofundint en temes d’actualitat o que inte-
ressen espacialment als adolescents. 

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

QUÈ FEM?
• Horari de 16:00h a 19:30h.

• 80 places disponibles repartides entre les 3 seus.

• Preparació individual i autònoma del berenar salu-
dable.

• “Punt de Trobada” amb jocs de taula, tornejos de 
ping-pong i futbolí o decoració de l’espai.

• Espai “Aprèn” i espai d’estudi amb materials i suport 
individualitzat d’educadors i voluntaris.

• Elaboració de tallers específics segons els seus inte-
ressos: cuina, futbol, psicomotricitat i esports urbans 
(skate i parkour).

• Assemblea setmanal per tractar temes del dia a dia.

• Anglès pràctic (una hora per setmana) i anglès avan-
çat per aquells que vulguin millorar nivell.

ATENCIÓ SOCIAL DIRECTA
ESPAI JOVE
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E N T R E V I S T A

Patricia Pedroche
12 anys
PARTICIPA A L'ESPAI JOVE A BADALONA
A la Patricia li agrada molt dibuixar. És la 
mitjana de set germans i va a Germina
Badalona juntament amb el seu germà
més petit, l’Héctor. 

Per què t’agrada tant dibuixar Patricia?
No ho sé ben bé... potser perquè puc expressar el 
que vull. Sé que vaig començar de petita, sobre els 
6 anys.

I t’hi voldries dedicar?
Sí! En un futur m’agradaria ser dibuixant.

Si haguessis de dibuixar Germina, què hi po-
saries al dibuix?
Nens jugant, amb les cares contentes, llibres i un 
arc de Sant Martí.

Això vol dir que hi estàs molt bé aquí. Què 
t’agrada de Germina?
Passar temps amb les persones que considero els 
meus amics: en Luis, la Natalie, l’Àngels, la Zaira... 
i poder escollir, amb els educadors, part de les ac-
tivitats que fem. Sento que compten amb la meva 
opinió.

Amb què creus que t’ha ajudat l’equip edu-
catiu?
A resoldre problemes personals... sobretot quan 
estic trista. El meu educador és en Bernat i li puc 
explicar tot allò que necessito treure. I ell m’ha aju-
dat amb tot en general. Tot l’equip es porta molt 
bé amb nosaltres!

Que puguis seguir dibuixant per molt de 
temps! 
Gràcies!

"SI HAGUÉS DE DIBUIXAR GERMINA,
HI SORTIRIA UN ARC DE SANT MARTÍ"

2018 2017

ADOLESCENTS ATESOS DURANT L’ANY 80 55

ATESOS A 31 DE DESEMBRE 61 39

RÀTIO DE PROFESSIONALS D’ATENCIÓ 
DIRECTA (ADOLESCENTS PER 
EDUCADOR)

9,8 7,8

ASSISTÈNCIA MITJANA 70% 82%

GRAU D’ABANDONAMENT 14% 8%

TOTES LES ASSIGNATURES
APROVADES

50% 36%
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Orientem i acompanyem els 
joves
L’objectiu de GR –Gran Recorregut– és el d’ori-
entar i acompanyar joves d’entre 16 i 21 anys 
en situació de risc o vulnerabilitat social en la 
definició del seu itinerari formatiu i sociolabo-
ral posant especial èmfasi en l’aprenentatge i 
l’autonomia i promovent l’accés a una primera 
experiència en l’entorn laboral. 

Una aposta per l’assoliment 
de formacions post 
obligatòries 
La millora dels nivells formatius és un dels eixos 
bàsics de treball del projecte i el que permet als 
joves poder desenvolupar un itinerari de futur 
d’acord amb les seves motivacions i potencia-
litats. Treballem l’orientació acadèmica perquè 
puguin escollir amb criteri, abandonant la zona 
de confort i escollint estudis que els suposin un 
repte i una motivació real.

Juntament amb els centres educatius es fa un 
seguiment per tal d’oferir al jove aspectes de 
millora i recursos per igualar les oportunitats 
socials d’accés i sosteniment a l'hora de finan-
çar els estudis: espai estudi, reforç a l’estudi in-
dividualitzat mitjançant voluntariat 1x1 i la pos-
sibilitat d’accedir a beques formatives (selecció 
rigorosa d’accés). 

Millorant competències
i la seva xarxa 
Treballem per millorar les seves competències, 
bàsicament l’autoconeixement, cercant les prò-
pies potencialitats i el “saber estar” per reaccio-
nar amb responsabilitat i maduresa a diferents 
situacions. El projecte també busca reforçar 
vincles positius, donar l'oportunitat de conèi-
xer gent i contextos nous alternatius al carrer 
i crear un ecosistema de referents positius per 
als joves.

QUÈ FEM?
• Tutories personalitzades amb els joves per definir i fer un 

seguiment del seu itinerari. 

• Trobades grupals per treballar competències socials, labo-
rals o habilitats de treball en equip.

• Suport acadèmic individualitzat.

• Aprenentatge de l’anglès com a oportunitat personal (a 
l’hora de fer intercanvis) i professional (per tal d’augmentar 
les possibilitats d’entrar al món laboral).

• Oferir i canalitzar beques.

• Projecte d’emancipació on poden adquirir habilitats per-
sonals i actituds crítiques davant temes com el consum de 
roba, l’habitatge o la cuina de reaprofitament.

• Espai pre-laboral: aprendre a treballar en equip i com a mo-
nitor de lleure realitzant activitats extraescolars a una escola 
del barri de manera voluntària.

ATENCIÓ SOCIAL DIRECTA
GR
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2018 2017

JOVES ATESOS DURANT L’ANY 50 52

JOVES QUE ES MANTENEN ESTUDIANT
O RECUPEREN L'EDUCACIÓ FORMAL

94% 94%

GRAU D’ABANDONAMENT 8% 10%

RÀTIO D'ATENCIÓ 19 16,5

JOVES CONTRACTATS A L'EMPRESA SOCIAL 24 20

Mahak Preet 
Kaur
17 anys
PARTICIPANT DEL GR A FONDO
Filla de pares indis, la Mahak estudia
batxillerat i treballa com a monitora de 
parkour a Urban Time. 

Com vas conèixer Germina?
A través d’una amiga. Ella em va presentar la Ma-
rina –educadora– i de seguida em va animar a 
entrar. Em va ajudar molt perquè a casa em sentia 
ofegada.

No hi estaves bé, a casa? 
No tenia gaire bona relació amb els meus pares. 
Em controlaven molt els horaris i tot el que feia 
durant el dia i jo em sentia molt lligada. Entrar a 
Germina em va ajudar a millorar molt la relació 
amb ells. Com que saben on vaig i què faig estan 
més tranquils i em deixen escollir més. D’això ara 
en fa tres anys.

Sempre has tingut clar que volies estudiar...
Sí! A Germina m’han ajudat amb els estudis i a ser 
més autònoma. Gràcies a ells he fet de voluntària 
i he començat a treballar com a ajudant de mo-
nitora.

Què diries que hi has après a Germina du-
rant aquests tres anys?
He pogut viure moltes experiències que no sabia 
que existien. He fet dos intercanvis –vaig viatjar a 
Finlàndia!– i també hem fet un projecte sobre per-
sones refugiades. He conegut cultures i maneres 
diferents de viure. 

I a casa com van encaixar el viatge a Finlàn-
dia?
Al principi no gaire bé. No volien que hi anés. Però 
com que coneixien la Marina, la meva educadora, 
i el grup, al final hi van accedir. Va ser un viatge 
increïble!

"EN UN FUTUR M’AGRADARIA SER
CRIMINÒLOGA"

Com veus el teu futur, Mahak?
Vull estudiar i aconseguir una feina estable. No vull de-
pendre d’una parella com li va passar a la meva mare de 
jove ni tampoc casar-me amb qui jo no vulgui. M’agrada-
ria estudiar criminologia i ser Mosso d’Esquadra. 

Que tinguis molta sort!
Espero que sí! De moment les notes van bé, tot i que el 
camí no ha estat fàcil. He tingut sort perquè gràcies a 
Germina els meus pares han confiat més en mi. En una 
família tradicional de l'Índia a les noies no les deixen estu-
diar, ni relacionar-se fora de casa. A mi, per sort, no m’ha 
passat!
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Treballem al costat de les famílies perquè 
qualsevol millora que puguin aconseguir 
revertirà, segur, en la vida dels infants i ado-
lescents. 

Objectius del programa famílies 
• Oferir eines d’educació emocional als pa-

res i mares perquè puguin establir relaci-
ons més sanes amb els seus fills. 

• Generar una xarxa de suport i ajuda mú-
tua entre les mateixes famílies. 

Pares i mares participen
setmanalment (matí o tarda) en 
activitats pensades per a ells:
“Parlem en família”: comparteixen experi-
ències, dubtes i preocupacions en la crian-
ça dels seus fills. L’educador manté un pa-
per de moderador del debat sobre temes 
suggerits per les famílies: “com implicar els 
fills en les tasques de casa”, “com els acom-
panyo a l'hora de fer els deures quan jo no 
en sé” o “com gestionar l’adolescència”.

Altres tallers específics en funció de les se-
ves preocupacions: primers auxilis, alimen-
tació saludable o estalvi energètic.

Arrelades al barri!
El projecte de famílies inclou un espai des-
tinat a la participació d’algunes mares a 
centres cívics o esportius com a part del 
seu pla de treball. Fan activitats com ioga, 
costura o aquagym per aconseguir un 
espai propi de cura per a elles mateixes, 
arrelar-se al barri i ampliar el seu cercle 
social. 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 manera expo-
nencial la dinàmica familiar.

QUÈ FEM?
• Entrevistes individuals. Per parlar del dia a dia dels seus fills a 

Germina, per comentar les necessitats del nucli familiar o per 
oferir eines per millorar la relació pares-fills.

• Espais grupals per compartir preocupacions i pautes a seguir.

• Tallers específics amb col·laboradors externs.

• Participació conjunta de pares, mares i fills/es en els berenars i 
activitats que tenen lloc cada tarda.

• Assemblea de famílies per decidir, fer propostes i expressar la 
seva opinió sobre el projecte.

• Participació en activitats de centres cívics o equipaments de la 
ciutat.

• Participació en activitats comunitàries de l’entitat com les festes 
del barri o festivitats especials o projectes de millora del barri.

• Activitats lúdiques amb els fills al final de cada trimestre aprofi-
tant recursos naturals i culturals de la ciutat.

ATENCIÓ SOCIAL DIRECTA
FAMÍLIES
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Vanessa Segura
38 anys
MARE DE DUES NENES A GERMINA BADALONA
La Vanessa és la mare de l’Andrea i la Natalie, 
de 12 i 8 anys. Passen les tardes a Germina 
Badalona, on fan múltiples activitats i han 
fet noves amistats. 

Com estan l’Andrea i la Natalie?
Molt més tranquil·les. Des que venen a Germina 
les veig molt millor, més serenes.

Passar per una separació dels pares mai no 
és fàcil... 
No, i elles ho van patir molt. Amb el meu ex-ma-
rit la relació no és bona i durant la separació es-
taven tristes, no menjaven... Va ser dur. A més, jo 
em vaig quedar sense feina i tot es va complicar 
encara més. Quan l’assistent social em va recoma-
nar portar-les a Germina, no ho vaig dubtar ni un 
moment.

Què hi fan a Germina?
Venen cada tarda, de dilluns a divendres. L’Andrea, 
com que ja té 12 anys, arriba sola. Jo acompanyo 
la Natalie i després marxo. Fan els deures, berenen 
i després cada dia fan alguna activitat diferent: 
ball, gimnàs, cuina...

I s’ho passen molt bé..!
Sí! Molt! Han fet nous i bons amics i amb l’equip 
educatiu també s’hi senten molt a gust. Crec que 
venir aquí les ha ajudat a estar molt millor amb 
elles mateixes. Ara cal que millorin una mica els 
estudis. A poc a poc... 

I si tu les veus bé, segurament tu també es-
tàs millor...
Molt millor. Tot i que encara estic a l’atur sé que 
quan venen a Germina estan bé. Aquí troben un 
entorn segur i en pau. Fins i tot encara que estiguin 
malaltes volen venir.

"GERMINA ELS OFEREIX UN ENTORN
SEGUR I EN PAU"

Què hi has après a Germina?
A organitzar-me millor, a posar límits i a iniciar 
hàbits d’alimentació. Abans menjaven el que els 
agradava, ara sé que han de menjar fruita i verdu-
ra cada dia. Els encanta el kiwi i la crema de verdu-
res. Cada dia cuinem alguna cosa diferent i no hi 
ha modificacions de menús. 

Una gran ajuda, així doncs...
Sí! M’han escoltat, m’han donar suport i sempre 
m’hi he sentit molt a gust. Que per molt de temps 
puguem seguir venint!

2018 2017

FAMÍLIES ATESES 195 149

FAMÍLIES QUE HAN PARTICIPAT
ALS TALLERS

90% 83%
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Fent barri: compromesos
amb l’entorn més proper
L’acció comunitària a la Fundació Germina parteix del pro-
tagonisme dels infants, joves i famílies compromesos amb 
la millora del seu barri. Tots ells donen sentit i continuïtat 
als projectes de Germina obrint-se als carrers i places i als 
veïns i veïnes.

Aquest compromís es fonamenta en 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 som, millorant la 

qualitat de vida al nostre entorn.
• L’arrelament de les persones que atenem a la comunitat, 

ja que només sentint l’entorn com a propi és quan ens 
comprometem a tenir-ne cura.

Actualment, l’acció comunitària es concreta en:

MADE IN JOVE
És el punt de trobada entre els interessos dels adolescents i l’ofer ta 
de lleure de la ciutat. Es tracta d’una iniciativa dinamitzada pels 
propis adolescents amb exhibicions i tallers per donar a conèixer 
al seu entorn una proposta d’activitats tan variades com l’skate, el 
parkour, el hip-hop, el futbol, el karate o els castellers.

BARRI A ESCENA
És un cicle d’espectacles participatius, gratuïts i familiars que cada 
mes omple places i carrers dels barris on estem presents de titelles, 
màgia, circ, animacions o contes. És un punt de trobada entre veïns 
i veïnes que vol promoure la convivència i la cohesió social millorant 
a partir d’espectacles culturals i lúdics.

ACCIÓ COMUNITÀRIA

2018 2017

ACTIVITATS REALITZADES 26 20

ASSISTÈNCIA MITJANA 175 200

ENTITATS PARTICIPANTS 20 16



M E M Ò R I A  2 0 1 8  1 9

ACTIVITATS ESPECIALS
Una plantada de flors anomenada “Germinem Fondo”, la recuperació i millora dels 
bancs davant de Germina Badalona amb l’activitat “Què passa a la plaça” i la Rua de 
Carnaval són altres activitats que reforcen la participació i compromís amb la transfor-
mació del barri.

JUGUEM AL CARRER
Infants del Centre Obert dinamitzen les places 
i carrers a partir de jocs tradicionals i obrint la 
participació a tota la ciutadania. Ells mateixos 
han decidit els jocs i espais on dur-los a terme 
amb l’objectiu de recuperar les places com a 
espai de joc infantil.

HORT COMUNITARI
En dos horts comunitaris, infants, joves, famí-
lies i voluntaris hi conreen verdures i hortalis-
ses de temporada. És un projecte col·laboratiu 
entre persones d'edats diferents i que compta 
amb la implicació d'altres entitats del territori. 
L’hort és un espai on s’afavoreix l’autogestió 
per part de les famílies, la participació interge-
neracional i el coneixement dels productes de 
proximitat i, a més, ajuda a trencar estereotips 
de gènere.
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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 proximitat 
i calidesa i un alt grau de personalització. Esdevenen refe-
rents per a ells, donant un cop de mà en tasques del dia a 
dia com els deures, la preparació d’exàmens, la realització 
de tallers o durant les activitats d’estiu.

2018 2017

NOMBRE DE VOLUNTARIS 52 78

MITJANA D'EDAT 21 21

PROCEDÈNCIA LOCAL
(SANTA COLOMA /BADALONA)

76% 69%

MITJANA DE PERMANÈNCIA
6 MESOS
i 12 DIES

6 MESOS
i 5 DIES

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.

VOLUNTARIAT
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Àlex Morales 
Garcia 22 anys
VOLUNTARI A GERMINA BADALONA
L’Àlex estudia un Cicle Formatiu de Grau 
Superior en Integració Social i és voluntari a 
Germina Badalona. Hi passa tres tardes a la 
setmana que compagina amb els estudis dels 
darrers cursos del grau. 

Quina és la teva tasca a Germina?
Una mica de tot, el que em demanen. Vinc les 
tardes dels dimarts, dijous i divendres. Arribo a les 
16:00 h -una mica abans que els nens i nenes-, els 
preparo el berenar i després passem la tarda junts. 
Fem els deures, juguem, els faig bromes... m’agra-
da molt compartir temps amb ells. Quan ells mar-
xen a les 19:30 h ens quedem recollint i deixem 
l’espai endreçat per al dia següent.

Ho expliques amb un somriure a la cara... 
Sí... m’agrada molt venir perquè em sento molt bé 
aquí. L’equip educatiu em tracta com a un igual i 
per a mi és una gran satisfacció veure com evolu-
cionen els infants, com aprenen dels errors i com 
gaudeixen dels seus èxits personals. 

I tu també hi has après alguna cosa a Ger-
mina?
I tant! Per exemple, a superar-me a mi mateix i a ti-
rar endavant en moments difícils, cosa que abans 
no sabia fer. He guanyat en iniciativa i en motiva-
ció i he après a fer coses que mai no hauria pensat 
que podria aprendre. 

Com vas conèixer l’entitat?
Doncs arran d’una primera visita com a estudiant 
d’integració social que vaig fer a Germina Santa 
Coloma. Em va agradar molt i vaig decidir fer-hi 
tot el període de pràctiques, amb el casal d’estiu i 
les colònies incloses. Un cop acabat aquest perío-
de, vaig optar per no desvincular-me i començar 
com a voluntari.

"QUAN VINC A GERMINA EM SENTO PLE"

Àlex, què suposa Germina per a tu?
Un espai on els infants poden millorar en qualitat de vida i 
que a mi m’ha ensenyat a evolucionar i créixer com a per-
sona. Sovint són ells qui m’ensenyen a mi com actuar en 
moments difícils i a no rendir-me davant una adversitat. 
Quan vinc aquí, em sento ple.
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OPORTUNITATS INTERNACIONALS
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 i joves en 
projectes amb altres 
entitats.

Projectes
Tenen lloc, sobretot, en l’àmbit 
europeu i es basen en l’inter-
canvi de coneixement i bones 
pràctiques i també en conèixer 
nous col·laboradors per a la 
futura realització d’intercanvis.

Voluntaris
Presència permanent de 
voluntaris estrangers als 
diferents programes per 
promoure l’aprenentatge 
de l’anglès.

INTERCANVIS
Els infants i joves que participen en intercanvis durant uns 
dies surten del seu entorn i obtenen eines que reforcen el 
seu potencial i els deixen una petjada que serà present du-
rant molt de temps. És una experiència molt positiva que 
reforça la seva autoestima.

Un viatge d’intercanvi és una oportunitat que, en el seu 
context, pocs d’ells tenen a l’abast. Els permet passar uns 
dies en un ambient diferent, desenvolupar-se i comuni-
car-se amb infants i joves d’altres països aplicant directa-
ment el coneixement de l’anglès i adquirir una experiència 
vital memorable (amb l’obertura de mires que això suposa).

OPEN YOUR BORDERS
Aquest projecte ha donat visibilitat a la problemàtica que viuen les 
persones refugiades a través de la vivència dels 8 joves de GR que 
hi han participat. A més de conèixer ONGs de l’àrea de Barcelona 
que treballen en aquesta temàtica, han viatjat a Viena a descobrir el 
projecte MTOP, que se centra en la inserció laboral de persones re-
fugiades provinents de Síria. Els joves han documentat l’experiència 
en vídeo i l’han difós a través de les xarxes socials.

Un grup d’infants i adolescents ha viatjat a Winterswijk (Holanda) 
per participar en una trobada esportiva internacional de korfball. 
“Ha estat una experiència única, els pobles són molt bonics 
i he conegut gent molt amable, tranquil·la, generosa i di-
ferent. Això ha estat només el principi, ja que vull donar la 
volta la món i conèixer més gent, nous idiomes i costums.” 
Farjana, 12 anys, participant de Germina Riu a l’intercanvi 
d’Holanda.

VOLUNTARIS
El 2018 hem acollit fins a 14 voluntaris internacionals provinents de 
països com Polònia, Alemanya, Estats Units, França, Itàlia o Síria.

PROJECTES D’IMPACTE
TRANSVERSAL

1
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Aquest any s’ha donat un pas més en la conso-
lidació del projecte de maltractament afinant 
la mirada de l’equip en la detecció i treballant 
per la prevenció i reducció de les situacions de 
risc en les que ens podem trobar.

PREVENCIÓ I DETECCIÓ DEL MALTRACTAMENT

• Una tècnica referent del projecte ha garantit 
el suport i assessorament permanent a tot 
l’equip educatiu, amb disponibilitat perma-
nent en cas d’urgències. Aquesta tècnica, a 
més de conèixer els protocols i normatives 
de primera mà, fa d’enllaç amb la xarxa espe-
cialitzada (unitats de Sant Joan de Déu, Can 
Ruti i Fundació Vicky Bernadet, entre altres 
serveis).

• S’ha finalitzat el “Protocol de detecció, actua-
ció i prevenció dels maltractaments i/o abu-
sos sexuals infantils i adolescents”, comptant 
amb l’assessorament de la Fundació Vicky 
Bernadet i la participació de l’equip de profes-
sionals. Tot l’equip ha estat format en aquest 
protocol i s’ha incorporat el seu coneixement 
als manuals de benvinguda a nous professio-
nals.

• S’ha realitzat la II jornada formativa, titulada 
“Els primers indicis, què fem?”, que ha comp-
tat amb la participació de 160 professionals 
dels àmbits social, sanitari i educatiu.

• S’han realitzat tallers de prevenció en mal-
tractament i abús sexual infantil amb infants i 
adolescents.

• 31 consultes a la referent de maltractament.

• 26 casos detectats, 6 d’ells molt greus.

• Un 34% de les consultes han estat per mal-
tractament físic i un 19% per abús sexual.

• 160 professionals han participat a la jorna-
da formativa.

• 4 adolescents han participat en l’elaboració 
final del protocol.

• El 100% de l’equip professional ha estat for-
mat en la detecció, intervenció i protocol in-
tern davant de situacions de maltractament.

• 15 voluntaris i monitors de les activitats 
d'estiu han estat formats segons el protocol 
intern.

2
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IGUALTAT I GÈNERE GERMINA VERDA
Aquest any s’ha iniciat la primera fase d’aquest projecte, 
que es proposa abordar la igualtat de gènere dins l’entitat 
a dos nivells:

• Laboral, per garantir la no discriminació per motius de 
gènere i facilitar la conciliació.

• Educatiu, pròpiament lligat a l’activitat, actuant a nivell 
preventiu i formatiu als diferents programes i garan tint 
un llenguatge no sexista.

Aquesta primera fase consisteix en un diagnòstic i determi-
nació d’un pla d’acció i s’ha iniciat a finals de 2018.

• Edat mitjana 31 anys
• El 77,27% tenen menys de 5 anys d'antiguitat
• Un 18,2 % de les persones treballadores han estat pro-

mocionades

La Fundació Germina ha estat seleccionada per participar 
al "Programa d’Acompanyament a la Gestió del Canvi pel 
Foment de l’Equitat de Gènere al Tercer Sector Social de 
Catalunya", promogut per  La Confederació i la xarxa DDi-
PAS.

La cura i respecte pel nostre entorn més proper és un eix 
clau dels programes de l’entitat. Té dos punts principals: l’ús 
sostenible dels recursos i la sensibilització. 

Pel que fa a consum responsable, s’han incorporat criteris 
de proximitat en totes les compres (especialment d’ali-
ments, que es fan localment) i s’ha apostat per la reducció 
i/o eliminació d’aquells materials de l’activitat diària que 
són reciclables, optant per tovallons reciclats, paper reci-
clat, bosses biodegradables, etc. Tota la il·luminació ja és 
de baix consum. El nou edifici de Badalona s’ha construït 
seguint criteris ambientals i compta amb el segell BREEAM 
de responsabilitat ambiental. 

Pel que fa a sensibilització, s’estan implementant missatges 
de conscienciació ambiental a totes les instal·lacions. Tam-
bé s’han introduït activitats i tallers formatius i de conscien-
ciació en la protecció del medi ambient i estalvi energètic 
en els diferents programes.

Els principals consums totals es mostren a continuació:

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

2018 2017

CONSUM ELÈCTRIC (KWH) 41.868 20.124

CONSUM GAS (KWH) 20.491 11.398

CONSUM AIGUA (M3) 384 258

CONSUM PAPER (FULLS) 64.201 64.877

DISTRIBUCIÓ DE LA 
PLANTILLA PER GÈNERE

DISTRIBUCIÓ 
PLANTILLA TIPUS 

JORNADA

DISTRIBUCIÓ
ÒRGANS DE GOVERN

PER GÈNERE

DISTRIBUCIÓ 
PLANTILLA TIPUS 

CONTRACTE

Homes
41%

Parcial
40,91%

Indefinit
63,64%

Homes
53,85%

Dones
59%

Completa
59,09%

Temporal
36,36%

Dones
46,15%
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Amb l’objectiu de promoure la continuïtat 
formativa i l'autonomia dels joves vinculats 
al projecte GR, la Fundació Germina va cre-
ar l’any 2015 l’empresa social Urban Time, 
que ofereix oportunitats laborals a joves 
al mateix temps que segueixen estudiant. 
Amb aquest model, Germina augmenta el 
seu impacte social partint d’una activitat 
econòmica autosostenible.

Urban Time es proposa 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 
(matrícules, transport i materials) junta-
ment amb la pressió per aportar diners a 
casa, que provoca que cerquin altres alter-
natives.

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 monitors es converteixen en referents positius per als participants en 
aquestes activitats. Aquest tipus de projectes els realitzem a mida segons l’encàrrec de 
l’administració o organització que els sol·liciti.

ACTIVITATS RSC PER A EMPRESES
Organitzem activitats per vehicular la responsabilitat social corporativa de les empre-
ses. Sovint són activitats de “team building” consistents en tallers de graffiti o d’altres 
temàtiques dinamitzades pels nostres monitors.

EMPRESA SOCIAL

2018 2017

MONITORS CONTRACTATS 45 89

MONITORS "GR"CONTRACTATS 26 34

HORES TREBALLADES MONITORS "GR" 1.919 2.865

HORES TREBALLADES RESTA MONITORS 632 5.503

VENDES 66.869 240.817

SALARIS BRUTS MONITORS 27.326 86.825
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INGRESSOS I DESPESES

INGRESSOS 2018 2017

Subvencions públiques 284.981 274.865

Fundacions/Institucions 307.877 205.681

Donacions privades 620.000 596.095

Aportacions dels participants 3.623 6.808

Prestació de serveis 30.722 17.513

Altres ingressos 20.738 2.237

Excés de provisions 32.059

Ingressos financers 12

Total 1.267.941 1.135.270

DESPESES 2018 2017

Despeses de personal 668.984 579.675

Despeses directes de l’activitat 160.013 286.591

Despeses de gestió
i altres indirectes

200.935 160.994

Amortitzacions 64.383 42.199

Pèrdues per deteriorament
d’immobilitzat

47.964 0

Altres despeses 169 0

Total 1.142.448 1.069.459

Resultat de l’exercici 125.493 65.811

L'augment de les magnituds generals (tant ingressos com 
despeses) respecte l'any anterior són resultat del creixe-
ment en nous programes a les noves seus (Santa Coloma 
Riu i Badalona). Els ingressos han augmentat (tant els pú-
blics com els privats) i també ho han fet les despeses, so-
bretot pel que fa a nou personal contractat als nous centres.

INFORMACIÓ ECONÒMICA

Ingressos públics 22%

Ingressos
privats 78%

Donacions privades 49%

Fundacions/
Institucions 24%

Subvencions
públiques 22%

Altres
4%

Altres 3%

Despeses del personal 59%

Amortitzacions 6%

Despeses
indirectes
18%

Despeses
directes
de l'activitat
14%
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INFORME AUDITORIA

POTS CONSULTAR
L’INFORME D’AUDITORIA
COMPLET JUNT AMB ELS 

COMPTES ANUALS A:
WWW.GERMINA.ORG
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FEDAIA, Federació d’Entitats d’Atenció i d’Edu-
cació a la Infància i a l’Adolescència, agrupa la 
major part de les entitats d’iniciativa social de 
Catalunya que treballen amb infants, adoles-
cents, joves i famílies que es troben en situació 
de risc d’exclusió social o desemparament.

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 que 
aplega més de 340 entitats que ofereixen volun-
tariat social de tot Catalunya.

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

Associació Catalana per la Infància Maltrac-
tada, que treballa pels drets d’infants i adoles-
cents, promou el bon tracte i combat qualsevol 
tipus de maltractament infantil.

Fundació La Roda, que treballa en col·laboració 
amb 82 entitats per ser una eina de dinamitza-
ció cultural i de lluita contra l’exclusió social.

Estem presents a les següents xarxes: Altres xarxes de les quals formem part:

• Comissió educativa de la Pau, Badalona

• Espai de Reflexió a l'Entorn de la Infància i l'Ado-
lescència (EREIA)

• ICI 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 CaixaProinfància, Badalona

• Xarxa entitats CaixaProinfància, Santa Coloma de 
Gramenet

XARXES DE TREBALL
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El programa CaixaProinfància de l'Obra Social “la Caixa” té com a objectiu trencar el cercle de transmissió de la pobresa 
de pares a fills garantint el seu accés a oportunitats educatives de qualitat. El programa CaixaProinfància dona suport a 

les activitats de Centre Obert, reforç educatiu, casal d’estiu i colònies.

Abans de fer la teva compra online, passar per wapsi.org/germina

COL·LABORADORS INSTITUCIONALS:

AMICS DE GERMINA:

ASSOCIACIÓ AJUDAM PREDEGENT • ASSOCIACIÓ BAOBAB • ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LLOREDA • ASSOCIACIÓ LA ROTLLANA
• ASSOCIACIÓ MUNDUS • B720 FERMÍN VÁZQUEZ ARQUITECTOS • BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA • BIBLIOTECA CAN PEI-
XAUET • BIBLIOTECA DEL FONDO • CEIP AUSIÀS MARCH • CEIP MERCÈ RODOREDA • CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ • CENTRE CÍVIC DEL 
BARRI LLATÍ • CENTRE CÍVIC DEL RAVAL • CONCEP-T • CONNECT 1,2,3 • ESCUELA EUROPEA DE COACHING • FUNDACIÓ ASPANIDE • 
FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA • FUNDACIÓ BARÇA • FUNDACIÓ INTEGRAMENET • FUNDACIÓ VICKY BERNADET • FUNDACIÓN 
HAZLOPOSIBLE • HACESFALTA.ORG • IES NUMÀNCIA • MTOP-MORE THAN ONE PERSPECTIVE • PROBENS • SAP • SOCIAL ACTION 
CLUB-IESE BUSINESS SCHOOL • SPUTNIK 2022 • UNITAT FUNCIONAL D’ABÚS AL MENOR-SANT JOAN DE DÉU • VOLUNTARIAT UB • 

WAPSI.ORG • XARXANET.ORG

ALTRES COL·LABORACIONS O CONVENIS:

AMICS I COL·LABORADORS
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2004

2012

2017 2018

2007

2015

2009

2016

Constitució
de l’entitat

Ampliació a
joves més grans
de 16 anys

Obertura 
“Germina 
Badalona”

Obertura 
“Germina 
Badalona”,
on traslladem
les oficines 
centrals

TRAJECTÒRIA

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

Constitució
empresa social 
Urban Time

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

Obertura 
“Germina Riu”
a Santa Coloma
de Gramenet
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Carmen Rodriguez, Tècnica sòcio-cultural 

Centre Cívic del Raval (Santa Coloma de 

Gramenet)

“Em feu pensar en alegria i

dinamisme. El Centre Civox 

rejoveneix amb els vostres nens 

i nenes cridant i jugant al pati. 

Quan sou aquí no volem que 

marxeu!”

Salva Jaraba, President de l’Associació de 

veïns el Raval (Santa Coloma de Gramenet)

“Trobem la complicitat social de

Germina en temes de gènere,

igualtat, cooperació... sempre en 

contacte directe amb la població 

menuda més desafavorida. És un 

plaer treballar amb vosaltres!”

DIUEN DE NOSALTRES

Silvia Navarro, Educadora de Serveis Socials a Badalona
“Un proverbi africà diu que si vols arribar ràpid, camina sol, però si vols arribar lluny, ves acompanyat. Això és consistent amb el camí que hem realitzat Germina, els professionals de la SBAS2 i jo en particular. 

En un principi va prevaler l'alegria per tenir un nou servei al territori, per després transformar-se en la complicitat entre els tècnics i en el pessic mutu que sentim quan un noi marxa del territori i del país. Quan lluitem, en el bon sentit, per facilitar l’assistència d’un nen, que sabem li farà be a ell i als seus germans. I quan compartim presència amb una nena que només a Germina troba un espai de refugi acollidor en el seu món aïllat i mancat d’atenció i estima incondicional.
Per tot això us dono les gràcies. I sobretot us dono les gràcies per ser un espai on tot és possible: l’atenció de qualitat als nens, la col·laboració en un projecte de maltractament o el deixar-nos la cuina per a un projecte comunitari.

Per tot el que hem viscut i viurem.”

Lluís Vila, Director Fundació
Integramenet (Santa Coloma
de Gramenet)

“Veïns compromesos,
facilitadors d'oportunitats
i bon dat arreu del barri.”

Jessica López, Secretària de l’Associació de 
veïns Lloreda (Badalona)

“Germina és una entitat moltcol·laboradora. Tenen les portes obertes a treballar conjuntament 
amb les altres entitats. Des de l’as-
sociació de veïns hem rebut molt de 
suport des que van arribar al nostre 
barri."
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www.germina.org

OFICINES CENTRALS
Vallvidrera, 4 • 08917 Badalona • T. 93 468 61 29 • germina@germina.org

CENTRES

GERMINA FONDO INFANTIL
Nàpols, 35 • 08921 Santa Coloma de Gramenet • T. 93 017 28 94

GERMINA FONDO JOVES
Beethoven, 11 • 08921 Santa Coloma de Gramenet • T. 93 533 57 46

GERMINA RIU INFANTIL
Pl. Cultures, 6 • 08923 Santa Coloma de Gramenet • T. 93 394 99 79

GERMINA RIU JOVES
Pg. Salzereda, 106 • 08923 Santa Coloma de Gramenet • T. 93 009 63 50

GERMINA BADALONA INFANTIL
Av. Caritg, 96 • 08917 Badalona • T. 93 021 48 37

GERMINA BADALONA JOVES
Vallvidrera, 4 • 08917 Badalona • T. 93 021 48 37


