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El 12 de març de 2020 vam tancar les portes i vam anar
cap a casa. Aquella tarda vaig sortir per la porta de la seu
de Badalona arrossegant una cadira d’oficina davant la
mirada atònita (i més d’un somriure) d’un grup d’adolescents i part de l’equip. Més d’un any després, escric això
des de casa i des de la mateixa cadira.
En 24 h tot l’equip anava online. En una setmana teníem les 270 famílies (340 infants i joves) contactades i
havíem establert un sistema setmanal de calibració de
les situacions de risc que ens permetia prioritzar recursos i respostes. Vam fer coses que no havíem fet mai
abans. Fins i tot desplaçant-nos a domicilis o als nostres
centres com a servei essencial quan els carrers estaven
deserts.
Com a director, sovint, aquest any m’he preguntat: “En
què puc ser més útil?” A vegades ha estat prendre la iniciativa en decisions difícils o ràpides, altres ordenar amb
criteris clars, altres oferir suport a l’equip com millor sabia
o podia o altres escoltar de prop (amb distància social)
què estava passant als projectes.

Ha estat un any dur, duríssim, una
“tempesta perfecta” on drames
socials han anat al límit. Però també un any d’estar al costat, d’enfortir vincles, de flexibilitzar-nos
davant la incertesa i de reconèixer-nos en l’essència del que som fent coses diferents.
Per mi, dos ingredients han estat clau i acceleren canvis
sense marxa enrere: la confiança i la corresponsabilitat.
Confiança per establir vincles més profunds, tant entre
l’equip com amb les persones que atenem. I la responsabilitat compartida, doncs qui està més a prop d’aquestes
persones és qui millor pot veure quina resposta donar.
Des d’aquí et convido a llegir les pàgines que segueixen i
reconèixer què hem viscut aquest any, i t’animo a seguir
sumant de la millor manera que creguis per a que infants
i joves com els que veus a les fotos arribin tan lluny com
vulguin.
Mario Cuixart Cardús
Director

INFANTS I JOVES QUE HEM ATÈS
FAMÍLIES ATESES
ACTIVITATS COMUNITÀRIES
PROFESSIONALS
PERSONES VOLUNTÀRIES
ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES

2020
366
216
8
28
54
39
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QUÈ ÉS
GERMINA?
Som una entitat sense
ànim de lucre fundada
l’any 2004 que treballa a
Santa Coloma de Gramenet
i Badalona oferint suport i
acompanyament a infants,
joves i famílies en situació
de vulnerabilitat.

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.
Tots els espais estan degudament inscrits al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) de la Generalitat de Catalunya:
- Centre Obert Infantil Germina situat a c/Nàpols, 35 de Santa Coloma de Gramenet: S06908.
- Centre obert d’adolescents Germina a c/Beethoven, 11 de Santa Coloma de Gramenet: S09161
- Centre Obert Germina Riu a Plaça de les Cultures, 6 de Santa Coloma de Gramenet: S09468.
- Germina Riu Joves Santa Coloma de Gramenet a Av. Salzereda, 106 de Santa Coloma de Gramenet: S10344.
- Centre Obert Germina Badalona a c/Vallvidrera, 4 de Badalona: S10352.
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QUÈ VOLEM?

La nostra missio

Oferir oportunitats per a millorar la
qualitat de vida d’infants, joves i les
seves famílies, especialment aquelles
en situació de vulnerabilitat, acompanyant-los i promovent que siguin
protagonistes d’aquest procés dins
del seu territori.

VALORS
Respecte maxim
a la persona

Posem la persona al centre. Conﬁem en les seves
potencialitats i el seu empoderament. Dipositem en
ella altes expectatives i ens relacionem sense jutjar,
sigui quina sigui la circumstància.

Rigor

Treballem amb autoexigència, esperit crític i visió
de futur, centrats en allò que és central.

Construccio comu

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 estem presents.

Innovacio

Tenim la ment oberta a mirar enfora, provar,
aprendre i trobar solucions millors als reptes socials actuals.

CAP A ON ANEM?

La nostra visio

Esdevenir un sistema que generi
oportunitats a partir de la llibertat
individual i que produeixi un impacte
d’alt valor social

EL NOSTRE IMPACTE

Com aconseguim canvis
Acompanyem infants i joves per a que aconsegueixin millores en els
següents àmbits:

EDUCACIÓ

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

COMPETÈNCIES I HABILITATS

Posem el focus en treballar competències com l’autoestima, el control i la
intel·ligència 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 desenvolupin al seu voltant una xarxa de relacions sana, que estimuli el suport mutu i un intercanvi enriquidor.

SALUT

Treballem per a assolir uns mínims bàsics 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.
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QUI SOM

PATRONAT

CONSELL ASSESSOR

Mauricio Botton Carasso
(President)
Charlotte Staticelli-Revel
de Botton (Secretària)

El Consell assessor té funcions
d’assessorament i recolzament
tant al Patronat com a la Direcció.
Està format per: Agustí Viñas,
Ana Bassat, Albert Alonso i
Laura Díez Bueso

Bertrand Bonello (Vocal)

EQUIP OFICINES

EQUIP BADALONA
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EQUIP TÈCNIC
Director: Mario Cuixart
Responsables de centre: Anna
Palazón, Marina Peyrí
i Natxo Orts
Responsable de gestió de
persones: Marisa Piedra

EQUIP RAVAL

Responsable de finances:
Isabel Menéndez
Administració: María Trenza
Responsable Connecta: Raül
Rubiales
Coordinacions de programes:
Anna Isal, Ariadna Sánchez,
Bernat Almirall, Clara Pons,
Joan Todó, Marc Salvadó,

Marina Montoya, Núria
Mesa i Raúl Almansa
Educadors/es: Aina Laín,
Andrea Martínez, Eli Baroja,
Gisela Ortega, Guillem Mases, Isaac Tort, Marina Puig,
Miriam Surroca, Ona Espot,
Pau Safont i Vero Carmona
Monitores Connecta: Carla
Carvajal i Mahak Preet

EQUIP FONDO
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ON SOM?
Estem replicant
un model
de seu propi
A partir del 2016 comencem a créixer replicant un
mateix model: una seu “petita” on atenem fins a 100
persones dels 5 als 21 anys i les seves famílies. Un
ecosistema no massa gran on tothom es coneix: infants, joves, famílies i equip educatiu (8-9 professionals + voluntariat i pràctiques). Diferents programes
d’atenció directa es complementen amb projectes comunitaris que fomenten la participació, l'arrelament i el compromís en la transformació del barri.
A llarg dels anys dues característiques s’han mantingut:

MONOPARENTALITAT: la meitat de les famílies les formen mares soles.

DÈBIL XARXA DE SUPORT: 6 de cada 10 dels infants que
atenem no compten amb familiars propers a la ciutat.
Afavorim que aquestes famílies creïn llaços de suport
entre elles, amb Germina amb l’atenció als seus fills
i filles com a nexe d’unió, generant una xarxa de no
més de 200 persones on gairebé tothom es coneix
i es dona suport mutu.
De la seu original al barri Llatí i Fondo de Santa Coloma de Gramenet, obrim un segon centre al barri del
Raval de Santa Coloma de Gramenet (2016) i un tercer
al barri de La Pau-Lloreda a Badalona (2017).

Canvi de nom! Germina Riu a Germina Raval
Al 2020 hem canviat de nom la seu, mirant al barri, agafant el seu nom
i obrint-nos al compromís amb la comunitat.
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PLA ESTRATÈGIC
2018-2022

LÍNIA

1

DESPLEGAMENT
DE SEUS

2

PROJECTES
D’IMPACTE
TRANSVERSAL

3

COMPROMÍS
COMUNITARI
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CONSOLIDACIÓ
EMPRESA SOCIAL

ACCIONS
Rèplica del model a les diferents seus
territorials.
Sistematitzar 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.
Definim 5 projectes transversals a nivell
d’entitat amb impacte a totes les seus:
Internacional.
Maltractament infantil i adolescent.
Igualtat i gènere.
Generació de coneixement.
Germina verda.

FITES 2020
Seu Fondo desplegada al 100%, Raval al 80%, Badalona al 60%.
Desplegament s’ha alentit al 2020 degut a la pandèmia.
Finalitzat projecte de sistematització. Document Llibre blanc del Centre obert
infantil. En procés Espai jove i GR.
Relació interseus mantinguda en teletreball i pandèmia. Sistematització
processos de selecció, avaluació i talent.
Recull sistematitzat de mesures de conciliació i beneficis socials.
Recursos informàtics i digitals a l’abast durant la pandèmia.
Es cancel·len intercanvis internacionals previstos pel 2020 (3).
Projecte maltractament es consolida amb èmfasi en formació interna de tot
l’equip i sistematització de l’assessorament interseus per casos i situacions
d’urgència.
Formació a tot l’equip en qüestions de gènere i primers tallers realitzats. Inicies
de guia prevenció salut afectivo-sexual.
Posposada jornada formativa. Assessoraments es mantenen en format online.
Criteris ambientals incorporats a gestió infraestructura.

Treball comunitari, basat en 3 eixos:
participació, apoderament de les famílies
i transformació social.
En xarxa amb l’entorn.

Es dona resposta comunitària d’emergència a necessitats bàsiques durant
el confinament dur.
S’intensifica presència en xarxes locals, com a resposta coordinada a crisis
Covid.

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

Es materialitzen els aprenentatges en el projecte Connecta, amb la contractació
de 2 joves monitores de GR.
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IMPACTE
COVID-19
,

Queda t a casa

El 13 de març tancàvem les portes. Tot l’equip anava
online en 24 h i en una setmana havíem contactat el
100% dels 300 infants i joves (230 famílies) establint
un barem d’actualització setmanal per les situacions
més crítiques.

Acompanyament
en confinament

El contacte va ser com a mínim setmanal en diferents modalitats (videotrucades, telèfon, instagram);
i diferents intensitats segons el risc de cada situació.
Hi va haver contacte individual, pautes de benestar i rutines, activitats online en grups i coordinació amb altres agents del territori per les situacions
més fràgils.

Cobertura de
necessitats basiques

La situació excepcional ens va portar a fer accions
que no havíem fet mai: repartir targetes moneder,
aliments o fins i tot visites a domicili com a servei
essencial. També vam donar suport en tràmits i gestions vàries. Les entregues d’aliments van servir com
a primer espai de trobada i veure’ns les cares de nou.

Bretxa digital
i educativa

Vam oferir suport en tasques escolars en coordinació amb l’escola i vam fer entrega de material escolar i dispositius electrònics. Tot i obrir les wifi dels
nostres centres, 1 de cada 4 infants/adolescents en
va quedar exclòs. El casal d’estiu va posar èmfasi en
la recuperació escolar i també vam oferir suport escolar al setembre abans de que comencés l’escola.
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,
Reobertura a l estiu

La prioritat de les famílies a l’estiu era
molt clara: espai de trobada i suport escolar.
Cancel·lades les colònies, vam oferir atenció
només interrompuda 2 setmanes i un casal de
recuperació emocional i reconstrucció d’hàbits.

Adaptacio de
protocols i gestio
de casos Covid

Reoberts a partir de juny, hem hagut d’adaptar
l’activitat als protocols i estar atents als casos. Hem
tingut un mitjana de 5% d’infants i joves confinats
i el tancament puntual d’un dels centres per casos positius. Tot i això, no tenim constància de cap
contagi produït durant les activitats.

Mesures sanitaries

L’any ha estat marcat per les mesures personals i
en espais per prevenir contagis: mínima interacció
entre grups bombolla, atenció a símptomes,
higiene freqüent, ventilació i ús intensiu d’espais
exteriors.

Que hem apres

creatius
flexibles davant la incertesa
vincles més profunds
respostes cas per cas
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LA NOSTRA ACCIÓ SOCIAL

HO FEM AMB DIFERENTS
PROGRAMES ADAPTATS
A LES NECESSITATS I
INTERESSOS DE CADA EDAT

CENTRE OBERT INFANTIL

A CADA SEU ATENEM 100
INFANTS I JOVES: UN GRAN
GRUP ON TOTHOM ES CONEIX

30 places
3 membres de l'equip educatiu

+ PROJECTE
CONNECTA

5-12 ANYS

Educació Primària

Un projecte de lleure inclusiu a mig camí del Centre
obert infantil i les activitats de lleure tradicionals dirigit a infants amb situacions de risc moderat o lleu.

+ PROGRAMA
D’ATENCIÓ
A FAMÍLIES

Capacitats parentals i creació de xarxes de suport
mutu. Dirigit a les famílies dels grups d'infants i
adolescents que atenem.

+ PROJECTES
D’IMPACTE
COMUNITARI

Busquen la millora de l’entorn i els barris on som
presents.
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TREBALLEM PERQUÈ INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES ARRIBIN

TAN
LLUNY
COM
VULGUIN,
INDEPENDENTMENT DEL SEU CONTEXT SOCIOECONÒMIC I FAMILIAR

ESPAI JOVE

GR-GRAN RECORREGUT

Educació Secundària

Estudis postobligatoris

12-16 ANYS

30 places
3 membres de l'equip educatiu
I dins de cada projecte...
DERIVACIÓ: principalment dels
serveis socials a partir d’un informe
de necessitats.
ACOLLIDA: presentem l’entitat,
l’equip, què volem treballar i com ho
farem.
VINCULACIÓ I ATENCIÓ DIRECTA:
a partir de les activitats de cada
programa.
SEGUIMENT: a partir de diverses
eines d’avaluació i COORDINACIÓ,
amb agents de la xarxa i entorn de
l’infant o jove (la família, els serveis
socials, l’àmbit educatiu, l’àmbit
sanitari).
DESVINCULACIÓ: ja sigui per
decisió pròpia, factors externs o
assoliment dels objectius.

16-21 ANYS

40 places

2 membres de l'equip educatiu
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LA NOSTRA ACCIÓ SOCIAL

CENTRE
OBERT
INFANTIL
Creixer i aprendre
en un entorn protector
per infants de
5 a 12 anys

OBJECTIUS. Que volem aconseguir

FAMÍLIA: Una dinàmica familiar basada en el bon tracte.
HABILITATS: Disposar d’eines per desenvolupar-se bé en contextos variats.
FORMACIÓ: Hàbits d’estudi i motivació per aprendre.
SALUT: Un benestar físic i emocional a partir d’hàbits de vida saludable.
ENTORN: Conèixer i participar de l’entorn proper.

FAMÍLIA
Reconeix les
dificultats,
demana ajuda i
busca recursos
Protegeix
i ofereix un
espai segur

Té una m
possibilitairdada
ora

HABILITATS
Té eines de ges
ti
emocional ó
Genera vincles
saludables

Sap expressar
les seves
necessitats
i posar límits

FORMACIÓ

SALUT

Té bons hàbits
d’estudi i sap
organitzar-se

Activitat física
en el dia a dia

Té curios
per aprenditat
re

La família
acompanya a
l’infant

Alimentació sana
i variada

Descansa le
sh
adients ores
Té cura del seu cos
i preserva la seva
intimitat

Seguim
pediàtric ael nt
dia

ENTORN
Participa
en activitats
del barri
Participa en activitats
d’oci variades

Sap ub
a l’entoricn ar-se
m
proper és
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QUÈ FEM?
Tardes 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.
Berenar saludable.
Temps lliure: jocs al pati, espai de lectura, jocs de
taula o ludoteca, manualitats...
Suport escolar.
Activitat o taller per tancar la tarda.
Tutories individuals.
Casal d’estiu i colònies a les vacances escolars (colònies suspeses al 2020).

L’ENTREVISTA

10 ANYS // GRUP DE GRANS DEL CENTRE OBERT
INFANTIL DE FONDO. PARTICIPA DES DEL 2015.
Seguiment setmanal durant el confinament
amb trucades i activitats virtuals.
Entrega de tablets i material escolar.
Preparació de materials físics pels més petits o
per qui no tenia bona connexió.
Casal d’estiu des de finals de juny fins a mitjans
d'agost.
Preparació del retorn escolar, 1a quinzena de
setembre.
Mesures de prevenció sanitària personals i en espais.
Grups bombolla estables de màxim 12.
“Maleta confinada”: material en cas d’aïllament.
Activitats a l’aire lliure i ús intensiu de parcs/escoles.
Seguiment i coordinació per casos Covid.

"Aquí em sento com a casa"
Què és per a tu Germina?
Per a mi Germina és un lloc meravellós, on aprenc,
comparteixo moments amb companys i companyes
i realitzo diferents activitats.
Què t’aporta venir aquí?
He après a relacionar-me, he fet amics nous i he après a
treballar en grup.
Com et sents al formar part de Germina?
Em sento molt afortunat i molt feliç de formar part de
Germina, ja que em sento com a casa.
Quines activitats o moments són els que t’il·lusionen
més?
L’activitat que m’agrada més és l’Aprèn, un espai on es
poden fer deures i on aprenem jugant.
Què has descobert de tu mateix des de què vens?
He après que no estic sol, ja que els educadors sempre
m’ajuden quan tinc algun problema i també he après que
la meva opinió es té en compte.

2020

2019

122

124

8

63

89

97

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

10,4

10,4

ASSISTÈNCIA MITJANA

90 %

86 %

TOTES LES ASSIGNATURES APROVADES

61 %

62 %

7%

7%

INFANTS ATESOS DURANT L’ANY
PLACES AMPLIADES NOMÉS A L'ESTIU
OCUPACIÓ (ATESOS/ES A 31 DE DESEMBRE)

GRAU D'ABANDONAMENT (BAIXES VOLUNTÀRIES)
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LA NOSTRA ACCIÓ SOCIAL

ESPAI JOVE
Un espai sa de
referencia per al
,
grup d adolescents
de 12 a 16 anys

OBJECTIUS. Que volem aconseguir

HABILITATS: Competències emocionals i relacionals per desenvolupar-se a la societat actual.
ENTORN: Disposar d’una xarxa de suport i implicar-se en millorar l’entorn més directe.
FORMACIÓ: Aconseguir un nivell acadèmic adequat despertant l’interès per aprendre i coneixent
les pròpies potencialitats.
FAMÍLIA: Una dinàmica familiar basada en el bon tracte que garanteixi el seu desenvolupament.
SALUT: una bona salut física i emocional a partir de la pròpia cura, hàbits saludables
i amb atenció a la salut afectiva-sexual pròpia de l’adolescència.

HABILITATS
Té una
autoestima
saludable i posi
tiva
S’adapta
a contextos
diversos

Sap demanar
ajuda i posar lím
its
Sap encarar els
conflictes amb
assertivitat

Respecta
la diversitat

ENTORN
Té una xarx
relacions posiatide
va
Està vinculat a alguna
activitat d’oci saludable
Sap
enllà situar-se
del
mé
més pseu entorns
roper

Té capacitat reflexiva
i mirada crítica vers
el que passa en
el seu entorn

FORMACIÓ
Vinculat al
sistema
educatiu

t
Té capacita, bons
a
v
organitzatid’estudi
s
it
b
à
h
amb
i treballa m
autono ia

Explora les seves
potencialitats i les
comença a posar
en pràctica
Comença a definir
el seu itinerari
formatiu

FAMÍLIA

SALUT

Protegeix i ofereix
un espai segur

Activitat física
en el dia a dia

Acompanya
emocionalment
les seves
necessitats

Té una m
possibilitairdada
ora
Accepta els trets
de diversitat
de l’adolescent

Hi ha u
comunicacnióa bona
estan ben u i els rols
bicats

Alimentació sana
i variada

Hàbits higiè
n
adequats cics
Té una salut afectivasexual d’acord amb
el seu benestar

Coneix els riscos del
consum de tòxics i actua
en conseqüència

Fa un ús responsable
de les pantalles
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QUÈ FEM?
Horari de 16:00 h a 19:30 h.
90 places repartides entre les 3 seus.
Preparació autònoma del berenar saludable.
“Punt de Trobada” amb jocs de taula i espais de
conversa.
Espai d’estudi amb materials i suport individualitzat.
Tallers i activitats segons els seus interessos.
Assemblea setmanal.
Espai d‘atenció individual.
Casal d’estiu i colònies a les vacances escolars
(colònies suspeses al 2020).

L’ENTREVISTA

Laila Aoufi

14 ANYS // PARTICIPA A L’ESPAI JOVE DE RAVAL I VE A
GERMINA DES DEL 2016.
Seguiment setmanal durant confinament amb
trucades, activitats virtuals i adaptació als horaris del grup d'adolescents.
Entrega de tablets i material escolar.
Material fora de línia per qui tenia mala connexió.
Atenció presencial individual a la desescalada.
Casal d’estiu des de finals de juny fins entrat
agost.
Preparació del retorn a l’institut 1a quinzena de
setembre.
Mesures de prevenció sanitària personals i en
espais.
Grups bombolla estables de màxim 20.
Activitats a l’aire lliure i ús intensiu de parcs/escoles.
Seguiment i coordinació per casos Covid.

"He canviat i he descobert que puc
millorar i canviar coses de mi
mateixa"
Què és per a tu Germina?
Per mi és un espai on comparteixo, estic a gust i puc fer moltes coses. És una oportunitat més que tinc.
Què t’aporta venir aquí?
M’aporta alegria, emocions, conèixer persones noves, aprendre i moltes altres coses. També m’aporta fer coses noves que
no faria jo sola perquè potser no m’hi atreviria. Per exemple
vaig llegir un manifest a la Plaça de la Vila de Santa Coloma
en nom dels joves de Germina.
Com et sents al formar part de Germina?
Em sento bé i contenta, sento que formo part de veritat de
Germina.
Quines activitats o moments són els que t’il·lusionen
més?
M’il·lusionen totes les activitats, la que més les colònies i les
sortides llargues perquè m’agrada veure llocs nous i compartir amb els meus companys i companyes. També m’agraden
les altres activitats que fem a les tardes, sobretot cuina i ball.
Què has descobert de tu mateix des de què vens?
He descobert que he canviat i puc canviar moltes coses de
mi mateixa i millorar. He descobert que cuido molt a la gent,
sobretot quan alguna persona arriba nova: li ensenyo l’espai
i faig que estigui a gust.

2020

2019

ADOLESCENTS ATESOS DURANT L’ANY

117

123

PLACES AMPLIADES NOMÉS A L'ESTIU

11

11

OCUPACIÓ (ATESOS/ES A 31 DE DESEMBRE)

99

109

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

10,4

10,4

ASSISTÈNCIA MITJANA

89 %

79 %

TOTES LES ASSIGNATURES APROVADES

47 %

38 %

6%

14 %

GRAU D'ABANDONAMENT (BAIXES VOLUNTÀRIES)
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GR-GRAN RECORREGUT
Orientem i acompanyem
a joves de 16 a 21 anys
L’objectiu de GR és
orientar i acompanyar
joves en el seu procés
vital per una transició a
la vida adulta, partint
del seu protagonisme en
la definició de l’itinerari
formatiu i sociolaboral.

DONEM
SUPORT PER....
COMPROMÍS PER
FORMARSE
I SEGUIR APRENENT

ull
Saber què vr
estudia

Vincular-me
a un recurs
formatiu
s

Assolir els meu
objectius
acadèmics

UNA XARXA DE SUPORT
SALUDABLE I POSITIVA

COMPETÈNCIES PERSONALS,
FOMENTANT L’AUTONOMIA PER
FER FRONT ALS NOUS REPTES
DE LA VIDA ADULTA

Identifico
activitats i
companyies
positives per a mi,
i m’hi vinculo

Conec els meus
punts forts
i àrees de
millora

Aprenc a
demanar ajuda
i a obtenir-la

M’organitzo
i em planifico

Em moc bé
en diferents
entorns

UN PRIMER CONTACTE
AMB EL MÓN LABORAL

Participo
en experiències
prelaborals

Conec les
possibilitats
laborals de
l’itinerari
que he triat

Conec com
funciona la
cerca de feina

Signo un p
r
contracteimer
laboral
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QUÈ FEM?
60 places repartides en 2 seus: Fondo i Raval.
Tutories personalitzades per definir i fer un
seguiment de l’itinerari.
Trobades grupals per treballar competències
socials, laborals o habilitats de treball en equip.
Suport a l’estudi.
Accés a beques formatives.
Espai prelaboral en projectes de millora social del barri.
Derivació a d’altres recursos o coordinació amb
persones de l’entorn del jove.
Tutories de tancament i desvinculació de l’entitat.

L’ENTREVISTA

Sharon Gheraldine
20 ANYS // PARTICIPA AL GR DE FONDO I VE A
GERMINA DES DEL 2019.

L’obertura del programa GR a la seu de Badalona
prevista pel setembre 2020 ha quedat posposada pel 2021. També el desplegament complet de les 40 places a la seu de Raval ha quedat
ajornat.
Tutories individuals i activitats grupals telemàtiques durant el confinament.
Contacte garantit setmanal durant el confinament.
Flexibilització de l’acompanyament adaptant a
necessitats i horaris dels joves.
Usos variats de nous canals de comunicació
(whatsapp, instagram, videotrucades individuals
i grupals).
Anàlisis d’accés a internet i dispositius digitals
per seguiment acadèmic.
Prioritat en atenció individualitzada.
Mesures de prevenció sanitària personals i en
espais.
Seguiment i coordinació per casos Covid.

2020

2019

JOVES ATESOS/ES DURANT TOT L'ANY

67

54

OCUPACIÓ ATESOS/ES A 31 DE DESEMBRE

58

41

24,2

16,5

GRAU D'ABANDONAMENT BAIXES VOLUNTÀRIES

7%

11 %

JOVES AMB VINCULACIÓ A L'EDUCACIÓ FORMAL

84 %

81 %

JOVES QUE SUPEREN EL CURS INICIAT

69 %

*

VALOREN EL SEU CERCLE D'AMISTATS COM A
POSITIU

73 %

*

SABEN IDENTIFICAR ELS SEUS PUNTS FORTS
I ÀREES DE MILLORA

84 %

*

ES PERCEBEN A SÍ MATEIXOS MÉS SEGURS/ES A
L'HORA DE PRENDRE DECISIONS

57 %

*

PARTICIPEN A PROJECTES PRELABORALS

38 %

*

TENEN UN PRIMER CONTRACTE LABORAL

11 %

*

RÀTIO D'ATENCIÓ JOVES PER EDUCADOR/A

* Indicadors recollits sistemàticament per primera vegada al 2020.

"Aquí he après que tot és possible"
Què és per a tu Germina?
És un gran suport per créixer personalment i socialment. He
tingut la gran sort de trobar-me amb educadors que m’han
acompanyat en tot moment i m’he sentit recolzada per ells.
Què trobes aquí que no trobes a altres llocs?
Aquí trobo suport, confiança, seguretat, em sento a gust, em
fan sentir que puc ser jo mateixa.
Com et sents al formar part de Germina?
Em sento orgullosa de formar-ne part. Quan les meves amigues em diuen de quedar i jo no puc perquè tinc compromisos aquí, ja sigui una trobada amb l’educador o una activitat, em sento a gust perquè sé que venir a Germina significa
aprendre.
Quins reptes tens davant i quin suport reps des
d’aquí?
El repte que tinc més gran des de que he arribat a Espanya és
l’adaptació. Adaptar-me als costums, a l’estil de vida d’aquí.
Jo abans de venir aquí tenia les coses molt marcades, i gràcies als educadors m’han orientat i m’han ensenyat una altra
manera de veure les coses.
Què has descobert de tu mateixa des que véns?
Vaig arribar a Espanya amb la idea d’estudiar medicina. Després vaig voler estudiar Dret, i vaig anar canviant d’idea. Per
necessitat vaig haver de començar a treballar a un restaurant i vaig adonar-me que m’agradaria formar-me en l’àmbit de l’hostaleria. Ho vaig comentar amb la meva família
però creien que no tenia futur. Quan vaig entrar a Germina
em van ensenyar les diferents opcions, i vaig fer participar en
un coaching per a conèixer-me i saber realment què volia.
Finalment vaig decidir fer un grau mig d’hostaleria.
Quan hagin passat uns anys i ja no vinguis aquí, què
creus que t’hauràs emportat?
A part de la tristesa de no poder venir, crec que m’emporto
l’aprenentatge de que tot és possible i això no ho hauria
après si no hagués vingut a Germina.
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UN PROJECTE INICIAT
EN UN 2020 SINGULAR
AMB VOCACIÓ RÈPLICA

CONNECTA
N

AT!
OVET

El projecte Connecta va atendre els primers infants al
gener de 2020, quedant interromput al març. Al juliol
es va seguir en format casal d’estiu i l’activitat es va
reprendre amb l’inici de curs escolar. El projecte està
vinculat a la seu de Fondo de Santa Coloma de Gramenet, amb vocació de ser replicat a les altres seus un
cop consolidat.

QUÈ FEM?
Tardes de dilluns a dijous, de 16.30 a 18.30h.
40 infants participen dos dies a la setmana en dos
grups diferenciats.
Temps lliure i berenar saludable al pati de l’escola.
Activitat o taller de tarda.
Casal d’estiu durant tot el mes de juliol.

QUÈ ÉS EL CONNECTA?
És un projecte pont entre el Centre obert infantil
i les activitats extraescolars tradicionals: una
opció de lleure inclusiu per infants en
situacions de risc moderades o lleus que no
necessiten un seguiment tan intensiu com els del
Centre obert infantil. Oferim activitats de lleure 2
dies a la setmana a infants d’entre 5 i 12 anys en
els espais d’una escola propera. Dues monitores
amb recorregut com a infants/joves a l’entitat,
voluntariat i un responsable donen forma al
projecte.

Seguiment setmanal durant el confinament
amb trucades i activitats virtuals.
Preparació de materials físics pels més petits o
per qui no tenia bona connexió.
Casal d’estiu des de finals de juny fins a mitjans
d'agost.
Mesures de prevenció sanitària personals i en
espais
Grups bombolla estables.
Seguiment i coordinació per casos Covid.

LA RESPOSTA A UNA NECESSITAT.
PER QUI ÉS?
Infants atesos al centre obert infantil que tenen
una millora sostinguda i no requereixen atenció
diària ni seguiment exhaustiu.
Infants amb situacions fràgils o primers
indicadors de risc no atesos a cap altre lloc.

2020
INFANTS ATESOS DURANT TOT L'ANY

35

OCUPACIÓ ATESOS/ES A 31 DE DESEMBRE

33
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FAMÍLIES
L’ENTREVISTA

Jinxing Huang

61 ANYS // PARE DEL SHIMING, 10 ANYS. FAMÍLIA DE
GERMINA BADALONA.

"M’han ajudat molt amb
el meu fill"
Què és per a tu Germina?
Un lloc especial que m’ha ajudat molt amb el meu fill.
Què trobes aquí que no trobes a altres llocs?
Aquí s’aprenen coses diferents, no només coses relacionades
amb aprenentatges acadèmics.
Quins suport reps tu i els teus fills des de Germina?
Aquí aprèn a relacionar-se amb altres infants i no està tota
l’estona jugant a videojocs a casa.

Oferim eines d’educació emocional perquè les
famílies puguin establir relacions més sanes amb
els seus fills i filles, al mateix temps que generem
una xarxa de suport i ajuda mútua entre les
mateixes famílies. Portem a terme atenció
individual, espais grupals, tallers i participem en
activitats comunitàries.

Què diuen o han vist altres persones del teu entorn
des de que veniu aquí?
No tinc amics o coneguts que participin a Germina, però si
algú m’ho demana o pregunta, sí que recomanaria que portessin als seus fills aquí.
Què has après a Germina?
Que el meu fill tingui un altre espai diferent on poder estar i
conèixer professionals que els ajuden.

L’atenció individual ha guanyat pes, amb èmfasi en el suport
en gestió de tràmits.
A finals d'any s'han reprès algunes activitats grupals.

2020

2019

216

229

MONOPARENTALITAT MARES SOLES

45 %

45 %

NIVELLS EDUCATIUS ELEMENTALS NIVELL MÀXIM ASSOLIT PRIMÀRIA

59 %

61 %

XARXA DE SUPORT FEBLE NI TIETS NI AVIS A LA CIUTAT

55 %

69 %

FAMÍLIES ATESES
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ACCIÓ COMUNITÀRIA
Fem barri.
compromesos
,
amb l entorn mes proper
L’acció comunitària parteix del
protagonisme dels infants, joves i
famílies compromesos en la millora
del seu barri i s’adapta a l’entorn de
cada seu: els seus moments festius,
la xarxa d’entitats present, la realitat
de cada territori i els seus veïns
i veïnes.

PARTICIPACIÓ
EN LA VIDA
DEL BARRI

TRANSFORMACIÓ
SOCIAL DEL
TERRITORI

ARRELAMENT
A LA COMUNITAT

ALGUNS PROJECTES
Viu el barri. Activitats obertes al barri com Què passa a la plaça,
Concurs de truites o espectacles del cicle Barri a escena.
Àgora. Espai de participació infantil per posar de manifest necessitats del barri amb mitjans audiovisuals.
Aprenentatge-servei. Activitats de millora de la comunitat
com voluntariat en extraescolars a una escola propera.

Wifi oberta a totes les seus.
Activitats, consells i recursos per xarxes socials
Espectacles amb limitació d’aforament.

ACTIVITATS REALITZADES

2020

2019

8

17
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GERMINA
I ELS ODS
Som una
entitat
connectada
i compromesa
amb els
reptes
globals

La nostra contribució als ODS:
SALUT
I BENESTAR
Promoció d’hàbits saludables.
Activitats que inclouen treball sobre la salut, l’esport, el benestar
emocional i l’educació sexual en adolescents.
Alimentació saludable en berenars, dinars i tallers.
Prevenció del maltractament.

EDUCACIÓ
DE QUALITAT
Reforç escolar i aprenentatges adaptats a cadascú.
Suport a itineraris formatius i accés a beques d’estudi.
Treball conjunt amb centres educatius.
Aprenentatge servei.
Accés a tecnologies de la informació.

IGUALTAT
DE GÈNERE
Perspectiva de gènere incorporada a tots els programes.
Coeducació i foment de la igualtat d’oportunitats per a nens i nenes.
Tallers específics i formació a professionals.
Paritat a l’equip educatiu i equitat salarial.

El 2015 l’Assemblea General de les Nacions Unides
va aprovar l’Agenda 2030 de Desenvolupament
Sostenible que a partir d’un procés participatiu
configura un full de ruta comú per a un
desenvolupament sostenible mundialment.
Aquesta agenda desplega 17 objectius de
desenvolupament sostenible (ODS) per abordar els
grans reptes globals.

REDUCCIÓ DE
LES DESIGUALTATS
Millora dels nivells educatius per crear noves oportunitats.
Acció comunitària per promoure la inclusió social.
Oportunitats d’accés a estudis i recursos del territori.
Participació a intercanvis internacionals.
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PREVENCIÓ I
DETECCIÓ DEL
MALTRACTAMENT
Som una entitat
compromesa amb
fomentar un
bon tracte vers
els infants
AFLORAMENT DEL MALTRACTAMENT
EN REPRENDRE L’ACTIVITAT

SUPORT I ACOMPANYAMENT MÉS
INTENSIU

38 casos detectats (unitats familiars) en tot l’any.
15 d’ells són maltractaments molt greus (39,5%).
El 40% s’han manifestat en el darrer trimestre de l’any, coincidint amb la represa de
l’activitat.
El 100% dels casos s’han originat dins el nucli
familiar.
Mantenim 100% de l’equip format (professionals, voluntariat i pràctiques).

Poca visibilitat d’indicadors i limitació d’accions
durant el confinament, tot i l’acompanyament
telemàtic.
Grups bombolla on s’ha enfortit el vincle amb
l’educador/a i espais individuals de tutoria han
afavorit les verbalitzacions, sobretot en adolescents.
S’ha intensificat el treball amb la família i el
treball amb la xarxa professional.
Importància de la mirada i formació de l’equip.

QUÈ FEM?
Servei intern de consulta
i assessorament

Assessorament formatiu

Assessorament i suport permanent
a tot l’equip educatiu davant d’indicis
de maltractament o abús, incloent
disponibilitat en cas d’urgències,
dubtes en l’aplicació dels protocols i
enllaç amb la xarxa hospitalària especialitzada.

Hem finalitzat un projecte
formatiu a tota la xarxa
professional educativa, sanitària,
serveis socials i entitats del
districte 8 de Badalona, que ha
comptat amb la participació de 60
professionals.

CASOS DETECTATS

2020

2019

38

27

Jornada formativa oberta
al sector
La IV jornada formativa presencial
prevista pel mes de maig va ser
posposada.

11%
PSICOLÒGIC
50%
FÍSIC

16%
ABÚS SEXUAL
24%
NEGLIGÈNCIES
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IGUALTAT
I GÈNERE

ACCIÓ SOCIAL

INDICADORS

Tallers preventius per a tots els grups d’infants,
adolescents i joves, a través de l’impuls d’un
programa afectivo-sexual .
Millora de competències de l’equip: pla formatiu de gènere.100% de l’equip format.
Accions de sensibilització comunitària:
8 març, dia de la dona.
Derivació de casos de violència masclista
a recursos especialitzats.
Registre intern d’incidència de violència.

11 dones, 8 (mares) i 3 (joves) han patit violència
masclista (10 al 2019).
10 dones han estat derivades i vinculades a
recursos especialitzats en l’abordatge de la
violència masclista.
El 26% de les famílies ateses han patit violència
masclista al llarg de la seva vida: 56 dones
(mares) i 3 joves.

L'EQUIP
La comissió d’igualtat creada el 2019 ha fet un recull de les mesures de conciliació i ha creat un diccionari de
comunicació no sexista. Per altra banda, hem participat de diverses accions formatives i de divulgació, com una
entrevista a Ràdio4 sobre equitat de gènere al sector o com a ponents al Taller "Com està l'equitat de gènere a la
teva entitat?" organitzat per La Confederació i la Xarxa DIPPAS.

65%
DONES

35%
HOMES

DISTRIBUCIÓ
DE LA PLANTILLA
PER GÈNERE

50%
DONES

50%
HOMES

DISTRIBUCIÓ ÒRGANS
DE GOVERN PER GÈNERE

45%
PARCIAL

55%
COMPLETA

DISTRIBUCIÓ PLANTILLA
TIPUS JORNADA

Mitjana d’edat: 32 anys // El 80 % tenen menys de 5 anys d’antiguitat // Un 6,45 % de les persones treballadores han estat promocionades.

32%
TEMPORAL

68%
INDEFINIT

DISTRIBUCIÓ PLANTILLA
TIPUS CONTRACTE

26

GENEREM
CONEIXEMENT
El nostre coneixement,
experiencia i recorregut
a disposicio de qui hi
pugui tenir interes com
a forma de tenir mes
impacte.

JORNADES FORMATIVES
Realitzem jornades formatives
obertes a professionals de l’àmbit
social, educatiu i sanitari al voltant
de la prevenció i detecció del
maltractament infantil i adolescent.
Fins al 2020 n’hem realitzat 3. La 4a
jornada prevista pel mes de maig
i amb el títol “Maltractament en
l’entorn familiar. Com reparem el
vincle” es va haver de posposar.

ASSESSORAMENT
I CONSULTORIA
Són serveis d’assessorament, acompanyament i formació que oferim a
tercers en relació al nostre àmbit de
coneixement, ja siguin institucions
públiques, privades o entitats del
tercer sector.
Alguns dels treballs que hem realitzat al 2020:
Assessorament formatiu sobre
el maltractament infantil per a
professionals educatius, socials,
sanitaris i altres agents de la xarxa
del districte 8 de Badalona, per
encàrrec de l’Ajuntament de
Badalona.
3 municipis assessorats en el seu
desplegament del model de Serveis d’Intervenció Socioeducativa,
per encàrrec de la Diputació de
Barcelona i ja són un total de 14.

PUBLICACIONS I ESTUDIS
El 2020 hem posat les bases per
iniciar recerques en l’àmbit social
i en col·laboració amb universitats
a partir del nostre coneixement
pràctic, aterrat al dia a dia i en contacte directe amb persones
i territori.
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GERMINA
VERDA
Som una entitat
responsable
i compromesa
amb un us
sostenible
dels recursos

QUÈ ESTEM FENT?
Tallers de reflexió i consciència ambiental incorporats
a la programació.
Cura de l’entorn proper i vinculació a territori en sortides.
Promoció d’activitats a la natura respecte altres opcions d’oci urbanes.
Criteris de proximitat en totes les compres (especialment d’aliments).
Reducció i/o eliminació de materials quotidians no
reciclables i substitució per alternatives reciclades
(tovallons, paper,..).
Tallers ambientals en la programació.
Impressions per defecte a doble cara.
Sistema de reciclatge de residus i coordinació amb
empresa de neteja.
Productes de neteja ecològics.
Cartelleria a totes les instal·lacions que promouen
un bon ús energètic.
100% il·luminació baix consum i encesa/apagada
automàtica a zones de pas.
Edifici Badalona amb segell BREEAM de responsabilitat ambiental.
2020

2019

CONSUM ELÈCTRIC kWh

34.352

43.603

CONSUM GAS kWh

30.925

82.923

CONSUM AIGUA m 

375

454

44.888

53.532

3

CONSUM PAPER fulls

La disminució generalitzada en consums es deu bàsicament al tancament dels centres de març
a juny. Pel que fa al gas, la lectura del consum de 2019 a Badalona incloïa consums endarrerits
de l’any anterior.

Intercanvis

OPORTUNITATS
INTERNACIONALS
Des de 2013 tenim un
recorregut en projectes
internacionals

Participació
d’adolescents i joves
en projectes amb altres
entitats.

Voluntariat

Presència permanent de
voluntariat estranger als
diferents programes per
promoure l’aprenentatge
de l’anglès.

Projectes

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

Degut a la pandèmia moltes
activitats han quedat posposades,
mantenint un contacte virtual.
Intercanvi juvenil a Brno (Txèquia)
Intercanvi a 5 bandes a Leipzig (Alemanya)
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INFORMACIÓ ECONÒMICA
INGRESSOS I DESPESES

INGRESSOS

2020

2019

Subvencions públiques

273.779

281.240

Fundacions/Institucions

363.005

310.997

Donacions privades

585.342

595.000

128

1.917

Prestació de serveis

40.626

51.003

Altres ingressos

49.074

50.020

Aportacions dels participants

Total

Altres
7%

Donacions
privades 45%

Subvencions
públiques
21%

1.311.954 1.290.177

Fundacions/
Institucions 28%

INGRESSOS PÚBLICS 21% // INGRESSOS PRIVATS 79%

DESPESES

2020

2019

Despeses de personal

940.499

850.875

Despeses directes de
l’activitat

96.924

159.011

205.853

256.787

92.906

92.249

Despeses de gestió i altres
indirectes
Amortitzacions
Altres despeses
Total
Resultat de l’exercici

3.701
1.336.182 1.362.623
-24.228

-72.445

Amortitzacions 7%

Despeses
indirectes
15%

Despeses
directes
de l'activitat
7%
Despeses del personal
70%

En un any marcat per l´excepcionalitat de la pandèmia els ingressos totals han augmentat un 1,7%. Això ha estat possible
gràcies al manteniment de l´activitat amb ingrés vinculat i a la consecució de noves ajudes específiques per pal·liar els efectes de la COVID-19 en els infants, joves i famílies que atenem a la Fundació. L´adaptació i reinvenció de la nostra activitat
durant el confinament, amb els centres tancats i l´equip professional teletreballant, ha rebaixat notablement tant les despeses directes (39%) com les indirectes (19%). L´augment en la partida de personal (10%) respon a les noves contractacions
associades al desplegament de seus i projectes segons el Pla estratègic 2018-22.
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INFORME AUDITORIA

POTS CONSULTAR
L’INFORME D’AUDITORIA
COMPLET, AIXÍ COM ELS
COMPTES ANUALS, A
WWW.GERMINA.ORG

30

VOLUNTARIAT

UN TREBALL
CONJUNT

Les persones voluntàries aporten un
valor insubstituïble: exempliﬁquen
valors com l’altruisme, la solidaritat i la
corresponsabilitat per millorar la nostra
comunitat. Són peça essencial en la
construcció comú del projecte.
La seva tasca al costat d’infants i joves
aporta proximitat i calidesa i un alt grau
de personalització. Esdevenen referents
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.

SI VOLS FORMAR PART
DE L’EQUIP DE VOLUNTARIAT,
T’ESTEM ESPERANT!
Per a més informació i contacte, visita: www.germina.org
També ens pots escriure a: voluntariat@germina.org
O trucar-nos: 93 468 61 29 // 662 495 990
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L’ENTREVISTA

Paula Gimenez
20 ANYS // VOLUNTÀRIA A BADALONA.

"M’emporto un canvi
de mentalitat i projecció
del meu futur"
Què és per a tu Germina?
Una oportunitat per conèixer el món de l’educació social, per
aplicar coneixements de la meva formació en educació infantil i per conèixer el món del voluntariat social.
Què et va impulsar a fer un voluntariat?
Va sorgir la oportunitat. Feia molts anys que tenia ganes de
poder fer-ho i tenir noves experiències i poder acompanyar
als infants.
Quina és la teva tasca a Germina? I la teva aportació?
Acompanyar a infants en les tasques, jugar amb ells, comunicar-me amb ells, donar espai a que puguin expressar-se.
Quins moments són els que t’il·lusionen més?
L’hora de berenar. Es reuneix tothom, ens expliquen com va el
dia i les seves experiències.
Quan ja no facis un voluntariat aquí, què creus que
t’hauràs emportat?
Experiències, bon referents i un canvi de mentalitat i de projecció del meu futur. Volia estudiar psicologia i al setembre
començo la carrera d’educació social.

2020
NOMBRE DE PERSONES VOLUNTÀRIES
MITJANA D'EDAT
PROCEDÈNCIA LOCAL STA.COLOMA/
BADALONA
MITJANA DE PERMANÈNCIA

2019

54

51

20 anys i
3 mesos

21 anys i
9 mesos

84%

78%

3 mesos

5 mesos
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XARXES DE
TREBALL

Estem presents a les següents xarxes:
FEDAIA, Federació d’Entitats d’Atenció i
d’Educació a la Infància i a l’Adolescència,
agrupa la major part de les entitats d’iniciativa
social de Catalunya que treballen amb infants,
adolescents, 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 Voluntariat
Social que aplega més de 340 entitats que
ofereixen voluntariat social de tot Catalunya.

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

Associació Catalana per la Infància
Maltractada, que treballa pels drets d’infants
i adolescents, 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 dinamització cultural i de lluita contra
l’exclusió social.

Altres xarxes de les quals formem part:
Comissió educativa de La Pau, Badalona
Espai de Reflexió a l’Entorn de la Infància i l’Adolescència (EREIA)
PLACI Santa Coloma de Gramenet
Punt del Voluntariat de Santa Coloma de Gramenet
Taula pels Drets de Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet
Taula d’infància 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
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SUPORTS

SUPORTS PÚBLICS:

ALTRES COLLABORACIONS INSTITUCIONALS:

ALTRES COLLABORACIONS:
12 MESES XARXA D'OCI SOLIDARI • 48 H OPEN HOUSE • ABS NOVA LLOREDA • AMIBA • AMICS • ASSOCIACIÓ AJUDAM PREDEGENT •
ASSOCIACIÓ BAOBAB • ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LLOREDA • ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL RAVALSANTA COLOMA • ASSOCIACIÓ LA
ROTLLANA • B720 FERMÍN VÁZQUEZ ARQUITECTOS • BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA • BARCELONA ACTIVA • BECO MEDICAL
BETSAN FUNDACIÓ • BIBLIOTECA CAN PEIXAUET • BIBLIOTECA DEL FONDO • BOBO CHOSES • CÀRITAS • CASAL CÍVIC BADALO
NALLOREDA • CENTRE CÍVIC DEL BARRI LLATÍ • CENTRE CÍVIC DEL RAVAL • COLLEGI DE METGES DE BARCELONA • CONCEPT •
CONNECT 1,2,3 • EDUVIC • ESCOLA ANTONI GAUDÍ • ESCOLA AUSIÀS MARCH • ESCOLA BEETHOVEN • ESCOLA MERCÈ RODOREDA •
ESCOLA MIGUEL HERNÁNDEZ • ESCOLA PAU PICASSO • ESCUELA EUROPEA DE COACHING • FUNDACIÓ ASPANIDE • FUNDACIÓ F. C.
BARCELONA • FUNDACIÓ FERRER I GUÀRDIA • FUNDACIÓ INTEGRAMENET • FUNDACIÓ VICKY BERNADET • FUNDACIÓN HAZLOPO
SIBLE • HACESFALTA.ORG • ILLUSIONS SOLIDÀRIES • INSTITUT GESTALT • INSTITUT NUMÀNCIA • INSTITUT PAU CASALS • PROBENS
PUB YESTERDAY • SANITARISXREP • SCISERVEI CIVIL INTERNACIONAL • SOZIOKULTURELLES ZENTRUM DIE VILLALEIPZIG • SPUTNIK
2022 • UNITAT FUNCIONAL D’ABÚS AL MENORSANT JOAN DE DÉU • UNITAT PEDIATRIA SOCIAL HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOLF.
CONCEPCIÓ JUVANTENY • VOLUNTARIAT UB • WAPSI.ORG • XARXA DDIPAS • XARXA NUST • XARXANET.ORG
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DIUEN DE
NOSALTRES

Carme Sojo, Directora Escola Antoni

Gaudí (Santa Coloma de Gramenet)
“Aquest curs tan diferent i esp
ecial hem compartit espais de
l’escola amb el centre obert Ger
mina. És una entitat sense àni
m
de lucre amb un objectiu prin
cipal d’equitat, promovent i
oferint
als infants, joves i llurs famílies
, projectes, tallers, activitats,
accions conjuntes, il·lusió, con
fiança, molt d’estima....i tantes
altres més.
No podem deixar passar l’evol
ució de l’hort. Van heretar un
petit
bancal ple d’herbes i matolls.
Ja des d’un inici es van veure
les
millores, van treure males her
bes i matolls, van airejar i rem
oure la terra, van plantar, van reg
ar, van començar a sortir els
primers brots.... Gràcies Germin
a per orientar i acompanyar
els
joves en una adequada presa
de decisions.”
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“Des de l'e
scola valo
rem
tasca que
duu a term molt positivamen
t la
e el Projec
Germina
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ta
participen l nostre centre. Els
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Naiara Nog
uera, Orien
tadora educa
Institut Ven
tiva
tura Gassol
(Badalona)
“Una enti
tat molt p
ropera, am
facilitat d
b
e coordin
a
ció, de com
implicats,
p
on el treb
all en xarx artir,
i molt nec
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Esther Estallo,, Treballadora social
ASAUPAM

l EAP
Treballadora Socia
Susana Casado,
de
a
m
lo
es (Santa Co
Escola Les Palmer
Gramenet)
n un
olescents rebe
“Els infants i ad
olt
t
panyamen m
suport i un acom acar la seva
dest
proper i s'ha de
vina. Els ajuden a
tasca preventiv
es estr
ho fan en d'al
cular quan no
b els
de l'entitat am
pais. La relació
t bé
ol
i treballen m
serveis és fluïda
molt
ta
nt una respos
en xarxa dona
fer
et
rm
qual cosa pe
immediata, la
s
un
ir
rt
unt i compa
un treball conj
uns.”
objectius com

“Germina, un fantàstic projecte
ple de millors professionals.
M'han obert l'espai des del primer
dia i m'he sentit com a casa. He
pogut treballar amb els referents
del cas que compartim des de la
proximitat i amb el sentiment de
compartir una forma d'intervenció amb objectius comuns. En
aquests temps tant convulsos és
fantàstic trobar recursos i espais
de coordinació per poder treballar millor per a les persones amb
les quals intervenim, i que al final
és l'important.”
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TRAJECTÒRIA

2004

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

Constitució
de l’entitat

2012

2009

2016
Ampliació a
joves més grans
de 16 anys

OBRIREM A MADRID
Al 2020 la Fundació Germina ha posat les
bases per tal de portar properament el seu
model d’atenció social a la ciutat de Madrid,
concretament al barri de Tetuán. Pretén
replicar en aquesta ciutat el model d’èxit
que ha consolidat a l’àrea de Barcelona.

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

2017
Obertura segona seu
al barri del Raval a
Santa Coloma de
Gramenet

Obertura tercera seu
a Badalona
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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 RAVAL INFANTIL
Pl. Cultures, 6 • 08923 Santa Coloma de Gramenet • T. 93 394 99 79
GERMINA RAVAL JOVES
Pg. Salzereda, 106 • 08923 Santa Coloma de Gramenet • T. 93 394 99 79
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

www.germina.org

