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PRESENTACIÓ
Per escriure aquestes línies rellegeixo un missatge que vaig enviar a tot l'equip pocs dies 
abans d'acabar el 2021, quan tot just esclatava la variant òmicron que ens feia tancar 
de nou i ens deixava amb una sensació d'"una altra vegada!! Quan s'acabarà tot això?!".

Han passat ja uns mesos i ara sembla lluny. Hem recuperat força coses i també n'hem 
deixat altres pel camí (adeu, mascaretes!). I és que ens toca viure uns temps -com sentia 
fa poc- de concatenació de calamitats: guerra a Europa, crisis amb l'energia..., i qui sap 
quina serà la propera i com ens afectarà! Algunes coses funcionen i van bé, però també 
veiem en les persones que atenem i els barris on estem com persevera la pobresa i la 
precarietat, i les seves conseqüències... que tenen protagonistes amb noms i cognoms.

Per Germina ha estat un any d'evolució i creixement intern. Que després de 10 anys 
hàgim canviat un dels valors -Rigor per Responsabilitat- n'és una mostra. Amb la pandè-
mia hem canviat la manera de treballar, de relacionar-nos, gent ha marxat i d'altres han 
vingut…, i amb les aportacions de tothom hem evolucionat. Donem més pes a les seus 
–que a vegades són un ecosistema en ella mateixa- on un equip d'entre 8 -10 persones 
treballen de forma autònoma i des d'aquí es connecten: entre elles fent aflorar diferents 
talents, amb infants, joves i famílies i amb l'entorn més proper, i també amb la resta de 
l'entitat. D'aquesta manera podem donar una resposta més ràpida, flexible, adaptada i 
amb més cura.

Ja ens va passar quelcom similar el 2020. Fem aquesta memòria per mostrar i explicar 
què hem fet i aconseguit el darrer any en aquest projecte de molta gent que suma i li 
diem Germina. Però també com a mostra i recull dels temps que corren, de com des 
d'uns barris de grans ciutats continuem oferint oportunitats a infants i joves perquè 
arribin tan lluny com vulguin, al costat de la seva família i comunitat.

Mario Cuixart Cardús
Director

INFANTS I JOVES
QUE HEM ATÈS 426

FAMÍLIES ATESES 296

ACTIVITATS
COMUNITÀRIES 31

PROFESSIONALS 31

PERSONES
VOLUNTÀRIES 47

PERSONES EN
PRÀCTIQUES 51
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QUÈ ÉS GERMINA?

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.

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. 
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,,Germina, un espai 
d,oportunitats on 
m,hi trobo be, aprenc, 
m,escolten i conec 
gent nova,,
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VALORS

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 vulne-
rabilitat, acompanyant-los i promovent que 
siguin protagonistes d’aquest procés dins del 
seu territori.

QUÈ ÉS GERMINA?

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 saber estar, entre moltes altres. 
Les entenem com a eines bàsiques per a desenvolupar-se i créixer.

XARXA DE RELACIONS: Afavorim que les persones despleguin 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.

Responsabilitat
Treballem per l’excel·lència en la nostra tasca, donant 
resposta proactivament a les diferents situacions, amb 
mirada àmplia i sentit crític.

Posem la persona al centre.Confiem en les seves potenciali-
tats i les promovem, dipositant en ella altes expectatives. Ens 
relacionem sense jutjar -sigui quina sigui la circumstància-, 
partint del seu protagonisme com a persones lliures. Donem 
espai a la diversitat amb mirada oberta.

Respecte maxim
a la persona

Generem valor compartit. Aquí 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.

Tenim la mirada oberta. Mirem enfora i contemplem dife-
rents perspectives, qüestionant el que fem de forma aterra-
da a les necessitats. Portem la reflexió al dia a dia per provar, 
aprendre, generar canvis i trobar millors solucions als reptes 
socials actuals.

Aquest 2021 hem decidit fer un canvi en la definició dels nostres 
valors. Durant més de 10 anys hem treballat el RIGOR, fent refe-
rència a l’autoexigència amb què portem a terme la nostra tasca 
i l’esperit crític, però els temps canvien i Germina també, és per 
això, que hem decidit dir adéu al RIGOR, que ens donava poca 
flexibilitat al canvi i donem la benvinguda a RESPONSABI-
LITAT, que representa millor la resposta proactiva que tenim a les 
diferents situacions, amb mirada àmplia i sentit crític.

Construccio comu

Innovacio

CAP A ON ANEM?
La nostra visio
Esdevenir un sistema que genera oportu-
nitats a partir de la llibertat individual i que 
produeix un impacte d’alt valor social.
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PATRONAT
Mauricio Botton Carasso 
(President i representant de la 
Fundación Mauricio y Carlota 
Botton)

Charlotte Staticelli-Revel 
de Botton (Secretària)

Bertrand Bonello (Vocal)

CONSELL ASSESSOR
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

QUI SOM?

EQUIP
 OFICINES CENTRALS

EQUIP FONDO

EQUIP RAVAL

E Q U I P  B A DA LO N A
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EQUIP TÈCNIC
Director:
Mario Cuixart

Responsables de centre:
Anna Palazón, Marina Peyrí, Clara 
Pons i Natxo Orts

Responsable d’administració i gestió de 
persones:
Isabel Menéndez

Administració:
María Trenza

Gestió de persones:
Marisa Piedra

Coordinacions de programes: Natalí 
Camuratti, Vero Carmona, Alba 
Díez, Anna Isal, Aina Laín, Raül 
Rubiales, Ariadna Sánchez, Miriam 
Surroca, Joan Todó, Isaac Tort i 
Rosina Vilalta

Educadors/es:
Esperanza Aguillo, Raúl Almansa, 
Eli Baroja, Daniel Berceo, Agnès 
Casanovas, Cristina Colmenero, 
Clàudia de Sandoval, Ona Espot, 
Júlia Esteve, Marina Puig, Rut 
Robert, Àngel Torres i Adriana 
Torroella

Monitores Connecta:
Carla Carvajal i Mahak Preet

EQUIP
 OFICINES CENTRALS

E Q U I P  B A DA LO N A

EQ
UI

P M
ADRID-TETUÁN
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A partir del 2016 comencem a créixer repli-
cant 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, fa-
mílies i equip educatiu (8-9 professionals + 
voluntariat i pràctiques). Diferents programes 
d'atenció directa es complementen amb pro-
jectes comunitaris que fomenten la participa-
ció, l'arrelament i el compromís en la transfor-
mació 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 fa-
miliars propers a la ciutat. 

Afavorim que aquestes famílies creïn llaços de 
suport entre elles amb Germina amb l'aten-
ció als seus fills i filles com a nexe d'unió, ge-
nerant una xarxa de persones on gairebé 
tothom es coneix i es dona suport mutu.

De la seu original al barri Llatí i Fondo de San-
ta 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). Preparem l’obertura el 2022 
d’un nou centre a Madrid.

Germina Raval

ON SOM?

Germina BadalonaGermina Fondo

Estem replicant un model
de seu propi

Germina Tetuán-Cactus

8 FUNDACIÓ GERMINA
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LÍNIA ACCIONS FITES 2021

1
DESPLEGAMENT
DE SEUS

 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 sistematit-
zació de procediments de gestió de 
persones.

 Ús compartit de recursos materials i 
educatius.

 La Seu Fondo desplegada al 100%, Raval al 90% i Badalona al 70%.
 Preparatius per inici a 2022 de la seu de Madrid-Tetuán.
 Procés sistematització dels programes: presentació llibre blanc centre 

obert i redefinició objectius/indicadors, Centre obert i Espai jove.
 Enquesta de satisfacció a tot l’equip com a diagnòstic de propers 

passos per fomentar alineament de l’equip.
 Redefinició sistema retributiu a escala entitat.
 Ordenació recursos informàtics i digitals.

2
PROJECTES
D’IMPACTE
TRANSVERSAL

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.

 Recuperació postpandèmia per projectes internacionals: preparació 
primer intercanvi pel 2022 i retorn primers voluntaris internacionals.

 Sistematització assessoraments interns en qüestions de maltracta-
ment, formació a tot l’equip (voluntariat i pràctiques) i jornada en 
línia amb gran èxit d’assistència.

 Tallers preventius de violència de gènere, formació a tot l’equip i 
derivació a recursos especialitzats en cas d’incidència.

 Continuació d’assessoraments en format híbrid, jornada formativa     
i inici de projecte de recerca amb universitat.

 Redefinició d’objectius ambientals, recollida d’indicadors i incorpora-
ció de criteris en infraestructura i gestió de proveïdors.

3
COMPROMÍS
COMUNITARI

 Treball comunitari, basat en 3 eixos: 
participació, apoderament de les 
famílies i transformació social.

 En xarxa amb l’entorn.

 Represa d’activitats comunitàries postpandèmia.
 Enfocament centrat en la seu com a pol de treball comunitari              

i millorar de l’entorn proper.
 Presència en xarxes locals i properes més intensa des de la           

pandèmia.

4
CONSOLIDACIÓ
EMPRESA SOCIAL

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

 Tancament del projecte empresa social (i, per tant, de la línia      
estratègica com a tal) i aprenentatges assimilats dins projecte 
Connecta.

PLA ESTRATÈGIC 2018-2022
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DESTACATS DE L'ANY

Seguiment Covid
Un any marcat pels protocols d'higiene i seguretat, 
aïllaments preventius i activitat en grups bombolla. 
Afectació molt gran a les activitats d'estiu i espe-
cialment a les colònies. Esclat de la variant òmicron 
a final d'any.

Consolidacio 
Projecte Connecta

Van iniciar aquest projecte el gener del 2020 i fins al 
2021 no ha tingut un any en "condicions normals". 
Infants i famílies s'hi han identificat i hi ha hagut els 
primers traspassos d'infants de Centre obert a 
Connecta alliberant així places a un lloc i l'altre.
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Evolucio 
organitzativa

Arran d'una enquesta de clima a tot l'equip -on des-
taca que el 96% recomanaria Germina com un bon 
lloc a treballar- avancem cap a una manera de fer 
amb una mica més d'horitzontalitat i corresponsa-
bilitat: com a exemple, s'obren les vacants internes 
amb processos més transparents o s'inicia un espai 
trimestral de cura pels equips. En un procés on par-
ticipa tot l'equip optem per canviar el valor "Rigor" 
per "Responsabilitat", ja que creiem que s'ajusta més 
a com fem les coses.

Constatem un 
deteriorament de la 

salut mental en joves
Detectem inicialment un ús abusiu de pantalles per 
part d'adolescents, que minva la seva socialització i 
connexió amb l'entorn. A partir del setembre aug-
menten exponencialment –com no havíem vist 
abans–, les temptatives de suïcidi en adolescents i 
joves.

Obertura de GR 
Badalona

Seguint el desplegament de les seus, obrim el pro-
jecte GR per joves de 16 a 21 anys a Badalona (pos-
posat per la pandèmia) i ampliem fins a la plena 
capacitat el GR a Raval.

Ens preparem per 
obrir a Madrid

Amb equip ja sobre terreny, comencem els prepa-
ratius per adequar els espais i connectar-nos amb el 
territori per la pròxima obertura d'un nou centre al 
districte de Tetuán.
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Ho fem amb diferents programes adaptats
a les necessitats i interessos de cada edat.

LA NOSTRA ACCIÓ SOCIAL

PROJECTE CONNECTA
6-12 ANYS

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.

CENTRE OBERT INFANTIL
5-12 ANYS

Educació Primària

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

atenem.

Busquen la millora de l’entorn i els barris on som presents.

ESPAI JOVE
12-16 ANYS

Educació Secundària

A CADA SEU ATENEM 100
INFANTS I JOVES: UN GRAN

GRUP ON TOTHOM ES CONEIX

30 places
3 membres de l'equip educatiu

+ PROGRAMA D’ATENCIÓ A FAMÍLIES

+ PROJECTES D’IMPACTE COMUNITARI

12 FUNDACIÓ GERMINA
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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.

13

TREBALLEM PERQUÈ INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES ARRIBIN

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

ESPAI JOVE
12-16 ANYS

Educació Secundària

GR-GRAN RECORREGUT
16-21 ANYS

Estudis postobligatoris

30 places
3 membres de l'equip educatiu

40 places
2 membres de l'equip educatiu

MEMÒRIA 2021 13
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Creixer i 
aprendre
en un entorn 
protector
per infants
de 5 a 12 
anys

CENTRE OBERT INFANTIL
LA NOSTRA ACCIÓ SOCIAL

FAMÍLIA

Reconeix les
dificultats,

demana ajuda i 
busca recursos

Protegeix
i ofereix un
espai segur

Té una mirada possibilitadora

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.

HABILITATS

Té eines de gestió emocional

Genera vincles 
saludables

Sap expressar
les seves

necessitatsi posar límits

FORMACIÓ

Té bons hàbits 
d’estudi i sap 
organitzar-se

Té curiositatper aprendre

La família
acompanya a 

l’infant

SALUT

Activitat física
en el dia a dia

Alimentació sana
i variada

Descansa les hores adients

Té cura del seu cos
i preserva la seva 

intimitat

Seguimentpediàtric al dia

ENTORN

Participa
en activitats

del barri

Participa en activitats 
d’oci variades

Sap ubicar-sea l’entorn més proper

14 FUNDACIÓ GERMINA
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11 ANYS // GRUP DE GRANS DEL CENTRE OBERT 
INFANTIL RAVAL. PARTICIPA DES DEL 2019.

2021 2020

INFANTS ATESOS DURANT L’ANY 122 124

PLACES AMPLIADES NOMÉS A L'ESTIU 8 63

OCUPACIÓ (ATESOS/ES A 31 DE DESEMBRE) 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 %

GRAU D'ABANDONAMENT (BAIXES VOLUNTÀRIES) 7 % 7 %

"Sento que no estic sola
i això m’agrada"
Què és per a tu Germina?
És un lloc on em sento a gust i on puc fer activitats diverti-
des, que em senten bé.

Què t’aporta venir aquí?
Puc gaudir, parlar amb les meves amigues i puc fer el que 
m'agrada. També he fet nous amics.

Com et sents al formar part de Germina?
Em sento més lliure i també em sento més ocupada fent 
coses divertides.

Quines activitats o moments són els que t’il·lusionen 
més?
Les activitats que més m'agraden són les de cuina, les activi-
tats especials de divendres, el Casal d'Estiu i les colònies!. 

Què has descobert de tu mateix d'ençà que vens?
He descobert coses de mi mateixa que m'agradaria millorar, 
però també he descobert que puc confiar en les educadores. 
També em sento contenta amb les amistats que he creat. 
Sento que no estic sola i això m'agrada.

 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, treballs manuals...
 Suport escolar i reforç acadèmic de forma 

coordinada amb l’escola.
 Activitat o taller per tancar la tarda: esports, cuina, 

educació emocional,...
 Derivació a recursos especialitzats en casos de 

salut mental.
 Tutories per treball individual.
 Entrevistes i treball amb la família.
 Casal d'estiu i colònies a les vacances escolars (les 

colònies s’han reprès després de quedar anul·lades 
el 2020).

QUÈ FEM?

Mileidy

A l’estiu hem pogut ampliar les 
places disponibles per activitats 

d’estiu a la seu de Badalona, on 
també s’ha comptat amb personal de 

suport a la diversitat. Això ha suposat que 
més infants han pogut gaudir d’activitats 
de lleure durant les vacances escolars, 
suport alimentari i activitats saludables.

L’
EN

TR
EV

IS
TA
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Un espai sa de referencia per 
al grup d,adolescents de 12
a 16 anys

ENTORN

Té una xarxa de relacions positiva

Està vinculat a alguna 
activitat d’oci saludable

Sap situar-se més 
enllà del seu entorn 

més proper

Té capacitat reflexiva
i mirada crítica vers

el que passa en
el seu entorn

SALUT

Activitat física
en el dia a dia

Alimentació sana
i variada

Hàbits higièncics adequats

Té una salut afectiva-
sexual d’acord amb

el seu benestar

Coneix els riscos delconsum de tòxics i actua
en conseqüència

Fa un ús responsable
de les pantalles

FAMÍLIA

Protegeix i ofereix 
un espai segur

Acompanya
emocionalment

les seves
necessitats 

Té una mirada possibilitadora

Accepta els trets
de diversitat

de l’adolescent

Hi ha una bonacomunicació i els rols estan ben ubicats

HABILITATS

Té una
autoestimasaludable i positiva

S’adapta
a contextos

diversos

Sap demanarajuda i posar límits

Sap encarar els 
conflictes amb 

assertivitat

Respecta
la diversitat

FORMACIÓ

Vinculat al
sistema
educatiu

Té capacitat

organitzativa, bons 

hàbits d’estudi

i treballa amb

autonomia

Explora les seves 
potencialitats i les 
comença a posar

en pràctica

Comença a definir
el seu itinerari

formatiu

ESPAI JOVE
LA NOSTRA ACCIÓ SOCIAL

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 mateixes potencialitats.

FAMÍLIA: Una dinàmica familiar basada en 
el bon tracte que garanteixi el seu desenvo-
lupament.

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.

16 FUNDACIÓ GERMINA
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2021 2020

ADOLESCENTS ATESOS DURANT TOT L’ANY 121 117

PLACES AMPLIADES NOMÉS A L'ESTIU 11 11

OCUPACIÓ (ATESOS/ES A 31 DE DESEMBRE) 82 99

RÀTIO DE PROFESSIONALS D’ATENCIÓ DIRECTA 
(ADOLESCENTS PER EDUCADOR/A) 10,2 10,4

ASSISTÈNCIA MITJANA 74 % 89 %

TOTES LES ASSIGNATURES APROVADES 40 % 47 %

GRAU D'ABANDONAMENT (BAIXES VOLUNTÀRIES) 17 % 6 %

15 ANYS // ADOLESCENT D'ÚLTIM ANY D'ESPAI JOVE 
FONDO. PARTICIPA DES DE 2016.

"Em sento algú amb molta sort 
perquè formar part del Germina
és una oportunitat"
Què és per a tu Germina?
És un espai on et pots relacionar amb més adolescents. A 
més de poder fer diferents activitats tant amb ells com amb 
els educadors.

Què t’aporta venir aquí?
Em fa estar bé amb mi mateix, he conegut gent nova i crec 
que gràcies a això m'ha estat més fàcil poder-me relacionar 
amb la gent.

Com et sents al formar part de Germina?
Em sento algú amb molta sort perquè formar part del 
Germina és una oportunitat. Com he dit abans, he pogut 
conèixer gent nova i he participat en diferents projectes que 
han estat força xulos.

Quines activitats o moments són els que t’il·lusionen 
més?
Les que es fan a l'estiu! El Casal d'Estiu i les colònies són 
moments molt guais. Un altre dels moments que m'han fet 
més il·lusió són els intercanvis en què he participat, és una 
oportunitat que molt poques persones poden fer i crec que 
poder participar-hi és molt emocionant. 

Què has descobert de tu mateix d'ençà que vens?
Que al final no és tan difícil relacionar-te amb la resta de 
persones. Jo al principi era molt tímid i crec que el fet de 
venir aquí m’ha facilitat relacionar-me amb la gent pel 
simple fet que solen entrar persones noves i en compartir-hi 
espai és més fàcil.

Ismael

L’
EN

TR
EV

IS
TA

 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, de forma coordinada amb l’institut.
 Tallers i activitats segons els seus interessos: 

esports.
 Assemblea setmanal.
 Espai d‘atenció individual.
 Entrevistes i treball amb la família.
 Derivació a recursos especialitzats en casos de 

salut mental.
 Casal d’estiu i colònies a les vacances escolars (les 

colònies s’han reprès després de la pandèmia en 
quedar suspeses el 2020).

QUÈ FEM?
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Orientem i 
acompanyem
a joves de 16 a 
21 anys

DONEM SUPORT PER....

GR-GRAN RECORREGUT
LA NOSTRA ACCIÓ SOCIAL

COMPETÈNCIES
PERSONALS,
FOMENTANT

L’AUTONOMIA PER FER 
FRONT ALS NOUS

REPTES DE LA VIDA 
ADULTA

UN PRIMER CONTACTE
AMB EL MÓN LABORAL

COMPROMÍS PER
FORMAR-SE

I SEGUIR APRENENT

UNA XARXA DE
SUPORT SALUDABLE

I POSITIVA

Conec els meus 
punts forts
i àrees de

millora

M’organitzoi em planifico

Em moc bé
en diferents

entorns

Participo
en experiències

prelaborals

Conec com
funciona la

cerca de feina
Conec les

possibilitats
laborals de 

l’itinerari
que he triat

Signo un primer contractelaboral

Saber què vull 

estudiar

Vincular-me
a un recurs 
formatiu

Assolir els meus
objectius
acadèmics

Identifico
activitats i

companyies
positives per a mi,

i m’hi vinculo

Aprenc ademanar ajudai a obtenir-la

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.

18 FUNDACIÓ GERMINA
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16 ANYS // GR BADALONA. PARTICIPA DES DE 2018.

"És com una segona família
per mi"
Què és per a tu Germina?
És un lloc on ajuden als joves que es troben perduts. Jo vaig 
venir aquí amb dotze o tretze anys, i m'ha ajudat molt. Fas 
activitats divertides en comptes d'estar tot el dia al carrer 
amb altra gent que et pot portar pel mal camí.

Què trobes aquí que no trobes a altres llocs?
T'ajuden i no et deixen sol. Et donen tot el suport que 
necessites i quan ho necessites. Hi ha molta gent disposada 
a ajudar-te.

Com et sents al formar part de Germina?
És com una segona casa per a mi, com una segona família.

Quins reptes tens davant i quin suport reps des 
d'aquí?
Acabar els meus estudis i practicar esport, des del Germina 
m'han donat suport i alternatives més bones per a mi. S'han 
interessat per mi quan no venia i m'han ajudat a millorar 
perquè s'han preocupat per a mi. 

Què has descobert de tu mateix d'ençà que vens?
He conegut a molta gent i també m'han donat moltes 
oportunitats per conèixer el meu entorn amb excursions 
i aquestes experiències m'han ajudat a obrir-me amb els 
meus companys i companyes.

Quan hagin passat uns anys i ja no vinguis aquí, què 
creus que t'hauràs emportat?
M'emporto tots els bons moments, i tot el suport que he 
rebut dels educadors i les educadores i tota la gent que he 
conegut aquí. Tots i totes són i seran una segona família per 
a mi. I espero que continuïn ajudant a més infants i joves 
durant molt de temps.

 100 places repartides en 3 seus.
 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.

QUÈ FEM?

Reda

El 2021 hem pogut reprendre 
el desplegament de les seus 

que havia quedat aturat per la 
pandèmia. Hem obert el projecte GR 

a Badalona, donant continuïtat a partir 
dels 16 anys, als joves que havíem atès i 
des de Raval hem ampliat 20 places més 
arribant a tenir el GR completament 
desplegat en aquesta seu. Amb un GR a 
cada seu, sumem sinergies i millorem les 
oportunitats que podem oferir a aquesta 
franja d'edat.

L’
EN

TR
EV

IS
TA

2021 2020

JOVES ATESOS/ES DURANT TOT L'ANY 94 67

OCUPACIÓ (ATESOS/ES A 31 DE DESEMBRE) 61 58

RÀTIO D'ATENCIÓ (JOVES PER EDUCADOR/A) 16,2 24,2

GRAU D'ABANDONAMENT (BAIXES VOLUNTÀRIES) 23% 7%

JOVES VINCULATS A L'EDUCACIÓ FORMAL 90% 84%

JOVES QUE SUPEREN EL CURS INICIAT 78% 69%

VALOREN EL SEU CERCLE D'AMISTATS COM A 
POSITIU 100% 73%

SABEN IDENTIFICAR ELS SEUS PUNTS FORTS
I ÀREES DE MILLORA 67% 84%

ES PERCEBEN A SÍ MATEIXOS MÉS SEGURS/ES A 
L'HORA DE PRENDRE DECISIONS 80% 57%

PARTICIPEN A PROJECTES PRELABORALS 29% 38%

TENEN UN PRIMER CONTRACTE LABORAL 15% 11%
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 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 FEM?

CONSOLIDANT UN PROJECTE 
SINGULAR AMB VOCACIÓ
RÈPLICA
El projecte Connecta va iniciar-se el gener de 2020, quedant 
interromput al març a causa de la pandèmia. Al juliol es va 
poder reprendre en format casal d’estiu i l’activitat va tenir 
continuïtat amb l’inici de curs escolar 2021-22. El projecte 
s’ha implementat inicialment a la seu de Fondo de Santa Co-
loma de Gramenet, però amb l’expectativa de poder repli-
car-lo a les altres seus.

QUÈ ÉS EL CONNECTA? 

És un projecte de lleure inclusiu per a infants en situa-
cions de risc moderades o lleus que no necessiten un 
seguiment tan intensiu com el que reben els infants 
que acudeixen al Centre Obert Infantil. El Connecta té 
naturalesa de projecte pont en dos direccions, ja que 
dóna resposta a aquelles situacions del Centre obert 
que milloren notablement facilitant el camí fins a les 
activitats extraescolars ordinàries. Es duu en una es-
cola propera, 2 dies a la setmana amb infants d'entre 
6 i 12 anys. Una característica que fa especial aquesta 
iniciativa és la coordinació conjunta d'un responsable 
amb la implicació de dues monitores amb recorregut 
com a joves a la pròpia entitat.

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.

CONNECTA
LA NOSTRA ACCIÓ SOCIAL

2021 2020

INFANTS ATESOS DURANT TOT L'ANY 51 35

OCUPACIÓ (ATESOS/ES A 31 DE DESEMBRE) 37 33

RÀTIO DE PROFESSIONALS D’ATENCIÓ DIRECTA (INFANTS PER MONITORA) 9,1 *

ASSISTÈNCIA MITJANA 99% *

GRAU D'ABANDONAMENT (BAIXES VOLUNTÀRIES) 4% *

*: Dades no suficientment representatives pel 2020.
20 FUNDACIÓ GERMINA
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FAMÍLIES
LA NOSTRA ACCIÓ SOCIAL

MARE DE L'ERICK, 8 ANYS I L'ÁNGELA, 13 ANYS.
FAMÍLIA DE GERMINA FONDO

"Mai no m’havia trobat amb
el suport que em donen aquí"
Què és per a tu Germina?
Per mi és un lloc educatiu i recreatiu, així com d'acompa-
nyament per als nens, els adolescents i les seves famílies. 
Valoro molt com es treballa aquí.

Què trobes aquí que no trobes a altres llocs?
L’ajuda i el suport a les famílies. Anteriorment, vaig tenir 
experiència en una altra entitat i mai no m'havia trobat 
amb el suport que em donen aquí. Valoro molt les reunions 
amb les educadores.

Quins suports reps tu i els teus fills des de Germina?
Orientació tant a l'educació, com al comportament, l'auto-
estima dels nens i de mi mateixa...

Què diuen o han vist altres persones del teu entorn 
d'ençà que veniu aquí?
Des que la meva filla és aquí, està més contenta al seu 
dia a dia, i pel que fa a mi, em diuen que em veuen més 
alliberada des que ells participen a Germina. Jo diria que la 
paraula no és alliberada, sinó tranquil·la que formin part de 
Germina. 

Què has après a Germina?
He après a entendre millor els meus fills, a tenir més pacièn-
cia... També em sento còmoda demanant ajuda i acompa-
nyament quan ho necessito.

Juana

L’
EN

TR
EV

IS
TA

2021 2020

FAMÍLIES ATESES 296 216

MONOPARENTALITAT (MARES SOLES) 42% 45%

NIVELLS EDUCATIUS ELEMENTALS (NIVELL MÀXIM ASSOLIT PRIMÀRIA) 55% 59%

XARXA DE SUPORT FEBLE (NI TIETS, NI AVIS A LA CIUTAT) 61% 55%

L’atenció a famílies és individualitzada des dels 
projectes, adequant-nos a les necessitats de cadascú 
i també es compta amb la seva participació en els 
moments festius i comunitaris. A més a més, des de 
cada seu s’ofereixen espais grupals específics per a 
elles perseguint un doble objectiu: 

 Oferir eines d'educació emocional perquè puguin 
establir una relació més sana amb els seus fills i 
filles.

 Generar xarxes de suport i ajuda mútua entre elles 
a partir del coneixement i moments compartits.

Aquest 2021 de retorn a la 
normalitat, hem fet un treball de 

suport en gestions administratives 
que per la pandèmia eren més difícils 

o havien quedat encallades i hem pogut 
tornar a programar activitats amb les 
famílies. Moments de diversió, distensió 
i acompanyament que, a la vegada, 
han permès generar vincles i xarxes de 
suport entre les famílies. Hem dut a 
terme activitats com tallers de cuina, cura 
personal, classes de ioga i fins i tot un 
curs d’autodefensa per a dones. Algunes 
d’aquestes activitats han estat liderades 
per elles mateixes a partir de les seves 
aficions o habilitats.
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ACCIÓ COMUNITÀRIA

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.

 Barri a escena. Reprenem amb distància i mesures 
Covid el cicle d’espectacles familiars participatius a 
les places del barri: circ, animació i ball, música.

 Il·lumina Raval va ser una iniciativa de diferents 
entitats del barri de Raval, que va consistir en enga-
lanar carrers, places i façanes del barri.

 Aprenentatge-servei. Infants i adolescents han fet 
projectes de voluntariat amb gent gran al Centre 
Cívic Lloreda i amb l’entitat Aspanide que atén per-
sones amb discapacitat intel·lectual.

ALGUNES INICIATIVES

2021 2020

ACTIVITATS REALITZADES 31 8

TRANSFORMACIÓ
SOCIAL DEL
TERRITORI

ARRELAMENT
A LA COMUNITAT

PARTICIPACIÓ
EN LA VIDA
DEL BARRI

Durant el 2021 hem pogut reprendre, a poc a poc, la participació 
en activitats comunitàries, ja sigui a través de les diferents xarxes 
dels barris on estem presents, festivitats o activitats pròpies.

Fem barri. 
Compromesos amb 
l
,
entorn mes proper
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La nostra contribució als ODS:

 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.

REDUCCIÓ DE 
LES DESIGUALTATS

 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.

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

 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.

IGUALTAT
DE GÈNERE

 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.

SALUT
I BENESTAR

Som una entitat 
connectada
i compromesa
amb els reptes
globals

GERMINA I ELS ODS

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.
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Som una entitat compromesa 
en fomentar un bon tracte 

vers els infants

2021 2020

CASOS ATESOS (PER UNITAT FAMILIAR) 54 38

INFANTS I ADOLESCENTS AFECTATS 89 61

PREVENCIÓ I DETECCIÓ DEL MALTRACTAMENT

ACOMPANYAMENT I SUPORT PELS 
CASOS MÉS GREUS
 Assessorament i suport permanent a l’equip educatiu amb un 

canal obert de consultes pel que fa a l’abordatge del maltrac-
tament des dels primers indicis.

 Assessorament i intervenció en situacions d’urgència.
 Formació per a la prevenció i detecció de maltractament a tot 

l’equip: tant professional, com voluntariat i pràctiques.
 Creació d’una guia per abordar les situacions de maltractament 

amb la família.
 Xarxa de contactes amb serveis especialitzats en detecció, pre-

venció i intervenció en casos de maltractament i/o abusos se-
xuals per a la seva derivació.

JORNADES FORMATIVES OBERTES 
AL SECTOR
Al mes d’abril vam celebrar en format virtual les IV Jornades 
sobre Maltractament Infantil i Adolescent, sota el títol “Mal-
tractament en l’entorn familiar, com reparem el vincle?” Van 
comptar amb la participació de més de 400 assistents, professio-
nals dels àmbits social, educatiu i sanitari, i hi va haver espai per 
escoltar diferents ponències.

89 infants o adolescents atesos per 
situacions de maltractament

54 famílies implicades

40% dels casos han estat maltractaments greus

90% dels casos han succeit dins context familiar

MALTRACTAMENT SEGONS TIPOLOGIA

49% FÍSIC

17%
NEGLIGÈNCIES

- Consum tòxics per part dels adults
- Falta de rutines en menjar i descans
- Desatenció generalitzada

17%
MALTRACTAMENTS
PSICOLÒGICS

- Amenaces
- Tractes diferencials degradants 

entre germans
- Sobreprotecció desmesurada...

2% ENTRE IGUALS

15% ABUSOS 
SEXUALS
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Mitjana d’edat: 32 anys // El 73 % tenen menys de 5 anys d’antiguitat // Un 15 % de les persones treballadores han estat promocionades, el 80% són dones (6,45% al 2020).

DISTRIBUCIÓ
DE LA PLANTILLA

PER GÈNERE

DISTRIBUCIÓ PLANTILLA
PER TIPUS DE JORNADA

DISTRIBUCIÓ ÒRGANS
DE GOVERN PER GÈNERE

DISTRIBUCIÓ PLANTILLA
PER TIPUS DE CONTRACTE

70%
DONES 52%

PARCIAL
50%

DONES
40%

TEMPORAL

30%
HOMES 48%

COMPLETA
50%

HOMES
60%

INDEFINIT

IGUALTAT I GÈNERE

ACCIÓ SOCIAL
 Tallers preventius per a tots els grups d'infants, ado-

lescents i joves, a través de l'impuls d'un programa 
afectivosexual.

 Incorporació assemblees no mixtes al projecte 
d'adolescents i joves.

 Millora de competències de l'equip: pla formatiu de 
gènere.

 Formació per tot l'equip educatiu en prevenció i in-
tervenció en violència masclista

 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.

INDICADORS
 21 dones, 15 (mares) i 6 (joves) han patit violència 

masclista (11 al 2020).
 El 100% de les dones han estat derivades i vincu-

lades a recursos especialitzats en l'abordatge de la 
violència masclista.

 El 21% de les famílies ateses en el 2021 han patit 
violència masclista al llarg de la seva vida, respecte 
al 26% de l'any anterior.

La comissió d'igualtat ha portat a terme 
diferents accions entre les quals destaca la 
definició d'un protocol intern de desconnexió 
digital, que se suma al recull de mesures de 
conciliació i el diccionari de comunicació no 
sexista, definits l'any anterior. També s'ha for-
malitzat el Pla d'Igualtat i s'ha iniciat un treball 
per actualitzar el protocol de prevenció de 
l'assetjament sexual i per raó de gènere.

L'EQUIP
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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 
Organitzem jornades formatives 
dirigides especialment a profes-
sionals de l'àmbit social, educatiu i 
sanitari al voltant de la prevenció i 
detecció del maltractament infantil 
i adolescent.
En el 2021 hem realitzat la 4a edició 
en un format virtual, sota el títol 
"Maltractament en l'entorn familiar. 
Com reparem el vincle".

PUBLICACIONS I ESTUDIS 
El 2021 hem iniciat projectes
i recerques concretes en l’àmbit 
social en col·laboració amb
universitats a partir del nostre
coneixement pràctic, aterrat al
dia a dia i en contacte directe amb 
persones i territori.

ASSESSORAMENT
I CONSULTORIA 
Són serveis d'assessorament i 
acompanyament que oferim a ter-
cers en relació amb el nostre àmbit 
de coneixement, siguin institucions 
públiques, privades o entitats del 
tercer sector.

 2 municipis assessorats el 2021 
en el seu desplegament del 
model de Serveis d'Intervenció 
Socioeducativa, per encàrrec de 
la Diputació de Barcelona i ja són 
un total de 16. Aquest any, per les 
excepcionals circumstàncies de la 
COVID s'han dut a terme en línia i 
en format híbrid.
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 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 a altres opcions 

d’oci urbanes.
 Criteris de proximitat en totes les compres (especialment 

d’aliments).
 Reducció i/o eliminació de materials quotidians no recicla-

bles i substitució per alternatives reciclades (tovallons, pa-
per,...).

 Tallers ambientals en la programació.
 Impressions per defecte a doble cara.
 Sistema de reciclatge de residus i coordinació amb em-

presa 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 automàti-

ca a zones de pas.
 Edifici Badalona amb segell BREEAM de responsabilitat am-

biental.

QUÈ ESTEM FENT?

*2020 era lectura estimada.

GERMINA VERDA

OPORTUNITATS INTERNACIONALS

Projectes
Es realitzen en l'àmbit europeu i es basen en l'intercanvi de coneixements 
i bones pràctiques.

Intercanvis
Des de 2013 grups d’adolescents 
i joves han participat en fins a 12 
intercanvis internacionals amb 
entitats de Finlàndia, Àustria, 
Portugal o Alemanya.

Voluntariat
Presència de voluntariat
estranger a les nostres entitats,
repartit pels diferents
programes per promoure
l'aprenentatge de l'anglès. 

Joves que surten del seu 
entorn, posant en marxa 
habilitats diferents en 
una experiencia que deixa 
petjada en el temps

2021 2020

CONSUM ELÈCTRIC (KWH) 46.082 34.352

CONSUM GAS (KWH)* 89.056 30.925

CONSUM AIGUA (M3) 393 375

CONSUM PAPER (FULLS) 33.512 44.888

Som una entitat 
responsable
i compromesa amb
un us sostenible
dels recursos
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INFORMACIÓ ECONÒMICA

INGRESSOS 2021 2020

Subvencions públiques 272.510 273.779

Fundacions/Institucions 348.732 363.005

Donacions privades 740.000 585.342

Aportacions dels participants 1.353 128

Prestació de serveis 15.824 40.626

Altres ingressos 47.564 49.074

Total 1.425.982 1.311.954

DESPESES 2021 2020

Despeses de personal 1.000.615 940.499

Despeses directes de
l’activitat

135.909 96.924

Despeses de gestió i altres 
indirectes

200.395 205.853

Amortitzacions 87.047 92.906

Altres despeses 4.728

Total 1.428.694 1.336.182

Resultat de l’exercici -2.712 -24.228

El 2021 ha estat un any de progressiva tornada a la normalitat després de l'impacte de la COVID-19. Els ingressos totals 
augmenten en un 8,7% principalment degut a l'increment de les donacions privades. S'han mantingut en línia les subven-
cions públiques i les aportacions de fundacions i institucions s'han vist lleugerament reduïdes (-3%) en finalitzar ajudes 
específiques que es van rebre l'any anterior per pal·liar els efectes de la pandèmia. Els ingressos per prestació de serveis 
s'han reduït (61%) doncs no han tingut continuïtat alguns dels serveis prestats el 2020 per tal d'enfocar-nos en allò que 
és més essencial a la nostra missió. En gran manera aquest 2021 s'han recuperat els nivells d'activitat presencial habituals, 
cosa que es veu reflectida en l'increment de despeses directes (+40%). L'augment en despeses de personal (+6%) respon 
a la reactivació del desplegament de seus i projectes, segons el Pla estratègic 2018-22, amb l'obertura del projecte GR a 
Badalona i amb les primeres passes per la posada en funcionament de la nova seu a Madrid en 2022.

INGRESSOS I DESPESES

INGRESSOS PÚBLICS 19% // INGRESSOS PRIVATS 81%

Donacions
privades 52%

Fundacions/
Institucions 24%

Subvencions
públiques
19%

Altres
5%

Despeses del personal
70%

Altres 0,3%

Amortitzacions 6%

Despeses
indirectes
14%

Despeses
directes
de l'activitat
10%
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POTS CONSULTAR
L’INFORME D’AUDITORIA
COMPLET, AIXÍ COM ELS 

COMPTES ANUALS, A
WWW.GERMINA.ORG

INFORME AUDITORIA
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UN TREBALL CONJUNT

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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62 ANYS. VOLUNTARI A GERMINA RAVAL.

"Quan més bé em sento és quan 
veig que la meva intervenció, 
sigui amb infants o joves,
és ben rebuda i aprofitada"
Què és per a tu Germina?
Per mi és una organització que t'ofereix l'oportunitat de 
poder ajudar, des de diferents vessants, persones (infants
i joves) que encara s'estan formant com a adults.

Què et va impulsar a fer un voluntariat?
Abans de jubilar-me jo era mestre a una escola d'alta 
complexitat. Coneixia la problemàtica social, econòmi-
ca, familiar, educativa… I com sempre m'ha agradat 
molt la meva feina vaig pensar que encara em podria 
treure una mica de suc a mi mateix.

Quina és la teva tasca a Germina? I la teva apor-
tació?
A l'inici ajudava al grup dels grans de Centre Obert 
amb la companya Ari, a fer els deures. Més tard em va 
comentar si em veia amb cor de donar un cop de mà 
també amb els més grans de l'Espai jove i vaig dir que sí 
sense dubtar-ho.

Quins moments són els que t'il·lusionen més?
Per la meva vocació i professió, quan més bé em sento 
és quan veig que la meva intervenció, sigui amb infants 
o joves, és ben rebuda i aprofitada. T'adones que estàs 
fent quelcom que té sentit.

Manuel

L’
EN

TR
EV

IS
TA

2021 2020

NOMBRE DE VOLUNTARIS 47 24

EDAT MITJANA 22 anys
8 mesos

20 anys
3 mesos

PROCEDÈNCIA LOCAL (STA.COLOMA/BADALONA) 62% 84%

MITJANA DE PERMANÈNCIA 2 mesos 3 mesos

La tasca del voluntariat al costat d’infants i joves aporta un 
reforç de vincles i lligams positius, esdevenint referents per a 
ells. El voluntariat ens connecta amb la societat, ens estimula 
a ser corresponsables per millorar l’entorn on vivim i posa de 
manifest valors com l'altruisme o la solidaritat. És una peça 
clau en la construcció en comú del projecte.

Les tasques més habituals que desenvolupen les persones 
voluntàries dins l’entitat són donar 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.
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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 desem-
parament.

ECAS, Entitats Catalanes d'Acció 
Social, agrupa entitats que actuen 
de manera prioritària amb col·lec-
tius 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 ambiental, entre d'altres.

Associació Catalana per la 
Infància Maltractada, que actua 
pels drets d'infants i adolescents, 
promou el bon tracte i combat 
qualsevol mena de maltractament 
infantil.

Fundació La Roda, que fa feina 
en col·laboració amb més de 60 
entitats per ser una eina de dina-
mització cultural i de lluita contra 
l'exclusió social.

Estem presents a les següents xarxes:

 Comissió educativa de La Pau, Badalona
 Espai de Reflexió a l’Entorn de la Infància i l’Adoles-

cència (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

Altres xarxes de les quals formem part:

XARXES DE TREBALL
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SUPORTS PÚBLICS:

ALTRES COL·LABORACIONS:

12 MESES XARXA D'OCI SOLIDARI • 48H OPEN HOUSE • ABS NOVA LLOREDA • AMIBA • AMICS • APSAS - ASSOCIACIÓ DE PREVENCIÓ 
DEL SUÏCIDI • ASSOCIACIÓ BANGLADESH DE FONDO • ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LLOREDA • ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL RAVAL - 
SANTA COLOMA • ASSOCIACIÓ LA ROTLLANA • B720 FERMÍN VÁZQUEZ ARQUITECTOS • BADIU JOVE • BANC DELS ALIMENTS DE 
BARCELONA • BIBLIOTECA CAN PEIXAUET • BIBLIOTECA DEL FONDO • BOBO CHOSES • CAMPUS DOCENT SANT JOAN DE DÉU • CAP 
SANTA ROSA • CÀRITAS • CASAL CÍVIC BADALONA-LLOREDA • CENTRE CÍVIC DEL BARRI LLATÍ • CENTRE CÍVIC DEL RAVAL • CENTRE 
D'ESTUDIS ROCA • CLUB JOVENTUT BADALONA • CONNECT 1,2,3 • COS COOPERATIVA DE SALUT • EDITORIAL SANTILLANA • EDU-
VIC • ESCOLA ANTONI GAUDÍ • ESCOLA AUSIÀS MARCH • ESCOLA BEETHOVEN • ESCOLA MERCÈ RODOREDA • ESCOLA MIGUEL 
HERNÁNDEZ • ESCOLA PAU PICASSO • ESCUELA EUROPEA DE COACHING • ESPAI BANÚS • FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS • ESPAI 
LA CIBA • FARMÀCIA BOFARULL • FUNDACIÓ D’OSTEOPATIA DE BARCELONA • FUNDACIÓ FC BARCELONA • FUNDACIÓ INTEGRA-
MENET • FUNDACIÓ TALLERS • FUNDACIÓ VICKI BERNADET • FUNDACIÓN ACCENTURE • FUNDACIÓN HAZLOPOSIBLE • GREVIA UB 
• HACESFALTA.ORG • IL·LUSIONS SOLIDÀRIES • INSTITUT GESTALT • INSTITUT LA BASTIDA • INSTITUT NUMÀNCIA • INSTITUT PAU 
CASALS • INSTITUT SALVADOR SEGUÍ • INSTITUT TORRENT DE LES BRUIXES • YOGA SIN FRONTERAS • KOA TEATRE • MC-IMPERIALES • 
NEVER2CLOSE • PLATAFORMA PER LA LLENGUA • PROBENS • PROLLEMA • PUB YESTERDAY • RELLOTGE XXI • SAGRAT COR DE SARRIÀ 
• SCI-SERVEI CIVIL INTERNACIONAL • SOCIAL.CAT • SOS RACISME • SOZIOKULTURELLES ZENTRUM DIE VILLA-LEIPZIG • SPUTNIK 2022 
• UNITAT FUNCIONAL D’ABÚS AL MENOR - SANT JOAN DE DÉU • UNITAT PEDIATRIA SOCIAL HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL • 
F. CONCEPCIÓ JUVANTENY • UNIVERSITAT DE BARCELONA • UNIVERSITAT DE VIC • UNIVERSITAT RAMON LLULL • FUNDACIÓ PERE 

TARRÉS • VOLUNTARIAT UB • WAPSI.ORG

ALTRES COL·LABORACIONS INSTITUCIONALS:

SUPORTS
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DIUEN DE NOSALTRES Marta Lorite, Espai Banús (Santa Coloma de Gramenet)“Treballar conjuntament amb Fundació Germina ha es-

tat una de les grans sorpreses i privilegis per Espai Banús 

després de l'arribada al territori de Santa Coloma de Gra-

menet. Des de la primera reunió es va fer patent la con-

nexió pel que fa a valors, posicionament i metodologia 

d'intervenció. Són un equip humà excel·lent que col·loca 

sempre a la persona al centre, tenint en compte les seves 

potencialitats i el seu entorn. Són conscients, també, 
de les seves limitacions i que l'impacte que generen en 

els infants i joves als que acompanyen no es fa extensiu 

sempre a la família de la forma que desitjarien. És aquí 

on la sinergia creada amb Espai Banús ha generat un 

win-win que ha facilitat que les mares trobin un espai de 

participació i seguretat. Espai Banús, per la seva banda, 

a trobat un recurs de confiança on derivar als infants i 

joves de les dones participants i en el que gaudir de cessió 

d'espais per les activitats de la programació, compartint 

places i sumant esforços. Aquesta aliança ens ha portat 

a compartir activitat i espais també en esdeveniments 

comunitaris com el Ravaleando 21+1. Destacaria la co-

ordinació facilitadora, clara i permanent que és clau per 

ampliar oportunitats i fer protagonistes a les dones i als 

infants d'ambdues entitats, que és l'objectiu final.“ 

Marta Camps, Directora Espai Familiar La Tribu. ISOM.
“Germinar. Del llatí, germinare. Començar a créixer o desen-volupar-se, especialment una llavor o una espora. Les llavors necessiten temps per germinar, temps i condicions apropiades. I esdevenen arbres impressionants. Ho tenen tot per ser arbres, però potser encara no ho saben. Gràcies a les entitats que, com Germina, treballen amb professionalitat, responsabilitat, perse-verança, cura, temps, paciència, confiança i oportunitats per tal que les petites llavors, esdevinguin arbres impressionants. Llavor que serà arbre, arbre que dona llavors. Fascinant, inspirador i esperançador.” 

Rosa García, Cap d'Unitat Serveis socials (Badalona)

 “La SBAS2 de Serveis Socials de l'Ajuntament 

de Badalona hem mantingut al llarg d'aquests 

anys una relació fluida i molt positiva amb els 

profes sionals del Germina. La idea compartida i 

consensuada de treball en xarxa en benefici i pel 

benestar dels infants atesos i de les seves famílies 

ha estat un dels principals objectius. Des que tre-

ballem amb el Centre Obert Germina, la coordi-

nació periòdica, la bona sintonia, la predisposició 

i l'accessibilitat demostrada entre els professionals 

es repeteix cada curs. Aquest treball conjunt es 

veu reflectit en les intervencions amb les famílies i 

permet oferir una visió més integral i diversa, així 

com afavoreix no només la detecció de necessi-

tats i/o factors de risc, sinó la prevenció d'aquests. 

L'equip de la SBAS2, format per educadores i 

treballadores socials continuarà treballant en 

aquesta línia amb els professionals de Germina 

perquè valorem el treball conjunt com un aspecte 

clau per a la intervenció amb les famílies.” 

Sara Borreguero i Lara Delgado, Tècniques del Projecte 
de transformació social i comunitària del barri del Fondo

“Des del projecte Viu el Fondo del Servei de 
Convivència volem reconèixer la implicació i 
l'empenta de la Fundació Germina, de tots els 
seus professionals i persones vinculades en l'ac-
ció comunitària de la ciutat de Santa Coloma. 
És una aliança estratègica i un recurs fonamen-
tal per assegurar unes bases de suport i acom-
panyament pels infants, joves i famílies amb 
els quals treballem, i per cultivar les rela cions 
positives, l'autoestima i la bona convivència 
entre les veïnes i veïns del barri del Fondo.”

Beth Gil, Mestre de l'escola Ferran de Sagarra 

(Santa Coloma de Gramenet)

“Crec i valoro molt la tasca de caràc-

ter social i educatiu que la fundació 

desenvolupa dins el marc de l'acció 

comunitària. Sempre que hi he fet 

feina la coordinació ha estat molt 

adequada i resolutiva. Valoro l'escolta 

i la capacitat de posar en acció de 

forma proactiva allò que s'acorda en 

les entrevistes i valoracions conjuntes. 

Les sinergies s'han anat consolidant i 

afavoreixen els resultats que valoro a 

través de les evolucions personals.” 

David Garcia Savalls, Responsable de Prollema

“I després de PROLLEMA, què? És quelcom que feia 

temps que pensàvem i cercàvem fórmules per donar 

continuïtat als joves que finalitzen la seva participació 

en la proposta... Sens dubte, pels joves del projecte Pro-

llema liderar el servei d'intermediació lingüística entre 

famílies d'origen estranger i professionals de l'equip 

educatiu de Germina ha permès incrementar, encara 

més, el seu grau de capacitació i apoderament, i fins i 

tot, de manera indirecta, quelcom propi del tarannà de 

Germina, concretar la definició del seu itinerari de vida... 

Estem satisfets de donar resposta a l'#idesprésdeprolle-

maquè, a l'hora de sumar qualitat a les intervencions 

que la Fundació Germina ja fa en el seu dia a dia” 
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2004

2012

2020 2022, OBRIM A MADRID

2007 2009

2016 2017

Constitució
de l’entitat.

Ampliació a
joves més grans
de 16 anys.

Inici del projecte 
Connecta, amb infants 
d’entre 6 i 12 anys.

Durant l’any 2022 la Fundació Germina té 
previst implantar el seu model d’atenció social 
a la ciutat de Madrid, obrint una seu pròpia al 
districte de Tetuán. Pretén replicar en aquesta 
ciutat el model d’èxit que ha consolidat a l’àrea 
de Barcelona.

Obertura tercera seu a 
Badalona.

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

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

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

GERMINA TETUÁN-CACTUS
Cactus, 49 • 28039 Madrid • T. 644 315 064


