Urban Time comença a caminar el dia de
Sant Jordi
Els monitors van guiar cinc activitats durant la tarda
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La diada de Sant
Jordi de dijous
passat era una
data assenyalada
en el calendari
dels joves
monitors que
formen part de
l’empresa social
Urban Time, que
ven els seus
serveis a escoles,
ajuntaments o
associacions de
comerciants, entre
d’altres. Només
un mes després
de crearse com a
empresa, els nou
joves que formen
la plantilla es van
estrenar
oficialment com a
monitors per guiar
activitats urbanes.
I va ser tot un èxit.

La Lina, una de les monitores de l’empresa social, guiant una activitat el dia de Sant Jordi. / MANOLO GARCÍA

L’epicentre de la diada a Santa Coloma de Gramenet va ser la plaça del Rellotge, on hi havia diverses parades, un
escenari i molta gent. La Fundació Germina, la creadora de l’empresa, concentrava al voltant de les seves dues
activitats la majoria dels nens que poblaven la plaça.
En un cantó s’hi arremolinaven els més menuts per pintarse la cara. A l’altre, sota l’escenari on sonaven Els Pets, hi
havia l’activitat estrella per als adolescents: pintar grafitis. Dos dels monitors de l’empresa, amb la corresponent
samarreta verda identificativa, ensenyaven a pintar un drac de Sant Jordi a tothom que volgués aprendre’n. Durant la
tarda molts nens i uns quants adults van passar per la parada i van experimentar amb els diferents esprais.
L’objectiu era fomentar el treball en equip i per això van animar a escriure “Sant Jordi” en lletres ben grosses sobre
unes fustes.
La força de l’experiència
Els altres joves, que van poder ser contractats per una associació de comerciants de la ciutat gràcies al fet que ja
tenien el títol de monitor, estaven repartits en quatre parades més al llarg de la rambla de Sant Sebastià. Tots ells
són majors d’edat i tenen experiència en qüestions organitzatives, de lideratge i motivacionals en activitats com les

que van fer dijous passat. Tenen l’aval dels més de quatre anys que fa que són monitors dels nens més petits a la
Fundació Germina. Aquest bagatge els dóna les eines necessàries per ser capaços de guiar qualsevol activitat, ja
sigui amb infants o adults.
Lina Elogri, la noia que porta més temps a la Fundació, explica que “aquests dies com el de Sant Jordi tothom vol el
mateix i, per tant, les activitats funcionen molt bé”. La història de la Lina està lligada a la d’aquesta fundació. Va
arribarhi als onze anys, i hi anava a les tardes per fer els deures, per participar en tallers i per berenar amb la resta
de nens. Hi ha estat fins ara, malgrat que va passar una època en què va desconnectar tant dels estudis com de la
Fundació. “Vaig fallar, vaig marxar, però al cap d’un temps em vaig adonar que jo estava feta per ser monitora”,
recorda.
Després del temps allunyada del dia a dia de la Fundació Germina va tornar decidida a ser un model a seguir per
tots els nens i nenes que passaven situacions com les que ella havia viscut. “Els monitors som l’exemple del que
volen fer els nostres nens de grans”, diu convençuda la Lina. I és que tant ella com els ideòlegs de l’empresa
comproven que cada cop hi ha més infants que volen ser monitors quan siguin grans.
Al gener els joves que ja havien fet els divuit anys van fer el curs per ser monitors reconeguts, un pas necessari per
optar a una feina remunerada. Durant aquests mesos els nois d’Urban Time han organitzat i han participat en tallers
de diferents vessants, des del voluntariat amb la gent gran fins a fer classes de ball. Els joves de la Fundació
Germina han fet créixer una idea petita fins a convertirla en una realitat. “En el grup de gent que formem l’empresa
social tots tenim el mateix objectiu i això es nota a l’hora de treballar”, destaca la Lina.
Des de la direcció d’Urban Time veuen primordial que no deixi de créixer el nombre de joves que volen ser monitors,
perquè fan una funció social molt important i ells en surten beneficiats, ja que podran seguir estudiant sense deixar
de banda els ingressos familiars. La Lina ho té clar: “Recomano el que fem a tothom, ens fa feliços”.

