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Carta del president
Amics,

L’any 2017 hem passat d’atendre 421 a 611 persones. El Centre Sant Jaume va 
endavant en tots els seus projectes i l’espai se’ns ha quedat petit. Creixem!

El compromís, la dedicació i els bons resultats obtinguts pels professionals i els 
voluntaris són molt evidents. Ens sentim tots satisfets de treballar en la 
promoció d’un millor futur per cada vegada més nois i noies. És la nostra raó de 
ser. També ens reconforta l’encoratjament que rebem de moltes entitats del 
sector social, que valoren molt positivament la feina que es fa des del Centre 
Sant Jaume.

És per tot això que ens hem proposat créixer, ampliar les instal·lacions dels 
actuals 255m2 a 863m2 amb la construcció d’un nou edifici i la remodelació de 
l’actual.

L’equip d’arquitectes format per Mercè Zazurca, Enrique Corbat i Xavier Botet 
han dissenyat un edifici utilitzant tècniques d’edificació sostenibles i ecològi-
ques que s’adaptarà a les necessitats del centre; amb unes instal·lacions més 
grans, lluminoses; amb aules, tallers i espais polivalents; i que permetrà 
incrementar i millorar la realització dels actuals projectes i dels que puguin 
arribar en el futur. Confiem iniciar les obres abans d’acabar l’any 2018.

Em complau dir-vos que, en la data en què us escric, i gràcies al suport de la 
Companyia de Jesús, de fundacions com la Fundació Josep Botet, la Fundació 
Matías Gomà Serra, la Fundació Pere Tarrés i d’altres fundacions, l’Obra Social 
de La Caixa; gràcies a la implicació de la comunitat educativa del col·legi 
Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi,  l’AMPA i l’Associació d’Antics Alumnes, i d’altres 
empreses i particulars que confien en la tasca socioeducativa que duem a 
terme, tenim compromesos més del 80% dels recursos per realitzar l’obra. Un 
agraïment molt gran a cadascuna de les aportacions rebudes, petites o grans!

Moltes gràcies en nom dels més importants, els destinataris de tot aquest 
esforç: els infants, els joves i les famílies que participen dels projectes del 
Centre Sant Jaume!

Jaume Boadas Matamala

President del patronat
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Promou el treball en xarxa de forma estratègica i 
que aporti valor a l'entitat i al territori, especial-
ment amb el Sector Social de la Companyia de 
Jesús.

Aconsegueix que tota la comunitat educativa del 
Col·legi Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi conegui, es 
vinculi i es comprometi amb els objectius i la 
continuïtat del Centre Sant Jaume.

És reconegut per la comunitat educativa del país, 
per l'administració pública i per les iniciatives 
privades de caire social i està integrat en l’entorn.

Disposa d'unes instal·lacions suficients i adequa-
des pel desenvolupament dels seus projectes.

Missió
El Centre Sant Jaume es compromet amb la formació i la promoció humana, social i cultural dels infants i joves en 
situació d’alta vulnerabilitat o risc d’exclusió social. Un equip educatiu format per professionals i voluntaris 
qualificats acompanyen els processos socioeducatius d’aquests infants i joves i les seves famílies. L’objectiu: que 
puguin transformar la seva realitat i el seu entorn i esdevenir agents de canvi per a una societat més justa.

Aconsegueix la millora de les competències 
personals dels infants i joves que acull a fi que 
desenvolupin les habilitats necessàries per a una 
inserció social i laboral que els permeti decidir el 
seu futur.

És un centre completament arrelat als valors 
identitaris de la Fundació Carles Blanch.

És un centre de referència per la seva qualitat i 
metodologia en la formació i promoció dels joves 
en situació de vulnerabilitat.

Disposa d’un equip de professionals i de volunta-
ris qualificat, motivat, implicat i divers.

Té garantida la viabilitat i la continuïtat 
mitjançant una eficaç gestió dels recursos.

Visió
El Centre Sant Jaume, a mig termini:

MISSIÓ I VISIÓ

05 Memòria 2017



Persones ateses
Persones ateses per franja d’edat

Infants de 0-11 anys

Joves de 12-21 anys

322Adults de més de 22 anys

611TOTAL

111

178 331
Dones ateses

280
Homes atesos

Famílies ateses segons país d’origen

Espanya   126

Marroc  21

Amèrica Llatina  11

Àfrica Subsahariana   8

Resta d'Europa 5

Pakistan 5

TOTAL 176

L'atenció i acompanyament a infants i joves passa per 
apoderar les famílies en el seu procés vital. L'atenció a les 
famílies és un dels eixos del Centre Sant Jaume.

611
persones ateses

268menors 343familiars

06 Memòria 2017

Persones ateses per projecte
PSAE

58%25%

9%

8%

Centre Obert Activa’t UEC
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DistribuciÓ
de famílies ateses segons barris de residència a 
la ciutat de Badalona.
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TREBALL EN XARXA

Càritas

Centres escolars

Equip d'Assessorament i
Orientació Psicopedagògica

Equips d'Atenció a la 
Infància i l'Adolescència

Serveis Socials

Entitats del territori

Salut Mental Infantil i 
Juvenil i Hospital de dia

Centre Sant Jaume

Des de la Fundació Carles Blanch es treballa en xarxa amb moltes entitats, organismes, administracions i empre-
ses.  Aquesta dinàmica permet col·laborar de forma estable i sistemàtica per oferir el millor servei, resposta i/o 
acompanyament a infants, joves i famílies.
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13Patronat

Perfil de persones vinculades

Personal contractat

Voluntariat

Personal extern

Alumnes en pràctiques

Altres (neteja, manteniment...)

177TOTAL

23

127

3

3

8

Perfil de formació de l’equip professional

EQUIP

4%

46%

4%
4%

4%

13%

4%

17%
4%

Economia

Educació Social

Humanitats

Integració Social

Monitor de Lleure

Psicologia

Psicopedagogia

Treball social

Hosteleria i Restauració

10 Memòria 2017

L’atenció a aquest volum de persones es garanteix gràcies a 
la participació i implicació dels professionals i voluntaris de 

l’entitat. L’equip de professionals de la Fundació Carles 
Blanch està format, en la seva gran majoria, per educadors 

socials que promouen una acció socioeducativa integral, 
gràcies al treball interdisciplinari i transversal.

11 Memòria 2017



CENTRE OBERT

“Una vegada estava malalta i volia venir”

Susana, 8 anys, participa al Centre Obert.

El Centre Obert Sant Jaume és un centre diürn d’atenció socioeducativa 
format per professionals i voluntaris. Aquest equip potencia el desenvolupa-
ment personal, l’adquisició d’hàbits i les competències socials dels nois i noies 
per afavorir-ne els processos d’integració.

 

298
Hores de reforç 

escolar i habilitats 
bàsiques per a 
l'aprenentatge.

663
Coordinacions amb 

escoles, serveis socials 
i altres serveis que 
atenen als infants i 

joves. 

242
Coordinacions 

(reunions, tutories, 
trucades…) directes 

amb les famílies.

El 100% dels menors continuen 
amb formació postobligatòria.

El 86% d'infants i joves 
assoleixen els objectius 
educatius, socials, emocionals i 
de salut plantejats pel 2017.

El 55% de famílies s'impliquen i 
corresponsabilitzen en el 
procés educatiu i de creixe-
ment dels seus fills/es.

163
persones ateses

69menors 94 familiars
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https://www.fundaciocarlesblanch.org/que-fem/projectes/centre-obert
https://www.youtube.com/watch?v=bGwG2MoPZMU


ACTIVA’T

“El Centre Sant Jaume és una oportunitat 
per canviar el món”

Ignasi, membre del Patronat.

Activa’t és un espai de formació i acompanyament socioeducatiu per a joves de 
16 a 21 anys. L’equip de professionals i voluntaris treballa perquè aquests joves 
millorin el seu nivell d’ocupabilitat i puguin afrontar un procés d’inserció 
sociolaboral amb èxit.

 

39
Hores de servei 

terapèutic, individual i 
grupal.

149
Hores de reforç 

escolar i habilitats 
bàsiques per a 
l'aprenentatge.

31
Recursos externs 

d'orientació formativa 
i laboral visitats.

El 83% de joves aconsegueixen els 
objectius educatius, socials, 
emocionals i de salud plantejats 
pel 2017.

El 67% de joves han continuat 
amb estudis postobligatoris.

El 28%  de joves han aconseguit 
feines relacionades amb els 
estudis que estan cursant.

50
persones ateses

38menors 12 joves

*

* De les persones ateses al projecte Activa't, 32 també participen als projectes de la UEC i del Centre Obert.
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https://www.fundaciocarlesblanch.org/que-fem/projecte/activat
https://youtu.be/t-g1kKqPre4


Unitat d’escolarització compartida

“El Centre Sant Jaume permet als voluntaris 
tornar a la societat una sèrie de coses que hem 
rebut gratuïtament”

Joaquim, voluntari del CSJ, veí de Badalona i 
exalumne de Sant Ignasi.

 

269
 Coordinacions amb els 
familiars dels alumnes.

82
Coordinacions amb 

els centres educatius 
d'origen.

128
Tutories individuals.

El 91% alumnes aconsegueixen 
els objectius educatius, socials, 
emocionals i de salut plantejats 
pel 2017.

El 59% d'alumnes passen 
de curs.

El 50% d'alumnes, un cop 
finalitzada la UEC, segueixen 
realitzant una formació 
reglada.

La UEC Gorg Sant Jaume és una unitat d'escolarització compartida (UEC) que 
ofereix un recurs d’educació formal, reconegut pel Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya, per tal de garantir l’escolarització obliga-
tòria dels alumnes adolescents amb absentisme escolar i/o que presenten 
dificultats per assolir l'èxit educatiu.

55
persones ateses

23menors 32 familiars
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https://www.fundaciocarlesblanch.org/que-fem/projecte/uec-gorg-sant-jaume
https://www.youtube.com/watch?v=EgIUTjGim04


Suport a l’acció educativa

“En moments difícils he tingut tot el suport 
del Centre”

Ani, mare i voluntària del Centre Obert.

Suport a l’acció educativa és un projecte que pretén reforçar les 
competències per a la inserció socioeducativa dels menors i les famílies 
dels barris de Badalona Sud en situació de vulnerabilitat. Es brinden 
eines, suport i recursos per tal d’enfortir el seu procés vital, a través de 
dues línies d’acció: l’escolarització i la família.

 

347
Coordinacions amb els 

centres educatius.

576
Hores d'atenció 

terapèutica individual 
i grupal.

97
Hores de treball en 

grup entorn a hàbits i 
enfortiment de 

capacitats.

El 100% de famílies manifesten 
que han aplicat a la seva vida 
diària algun dels hàbits treballats 
durant les activitats del projecte.

El 91% de reunions previstes 
entre família i escola s’han 
realitzat amb èxit.

El 73%  de famílies aconse-
gueixen millorar les seves 
habilitats parentals envers als 
seus fills/es de 0 a 3 anys.

375
persones ateses

170menors 205familiars
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https://www.fundaciocarlesblanch.org/que-fem/projecte/suport-laccio-educativa
https://www.youtube.com/watch?v=bTxr40MKC_8&t=1s


20è aniversari
Celebrem el passat construint el futur

Hi ha celebracions que són una oportunitat per donar les 
gràcies en veu alta. Així ho ha viscut l’equip educatiu del 
Centre Sant Jaume que, amb motiu dels 20 anys, ha pogut 
retrobar-se amb infants i joves vinculats als primers anys de 
l’entitat. “Veus aquells nanos que van començar amb una 
situació molt extrema, i que ara molts d’ells han arribat a ser 
persones que et diuen: ‘Sóc feliç, tinc dona, tinc fills, he sortit 
del no-res i ara he pogut refer la meva vida’. Encara que només 
fos un cas, valdria la pena el Centre Sant Jaume; però en són 
molts!”. Montse Soler va ser responsable de l’entitat en la 
primera etapa. Què significa per a ella aquest projecte 
educatiu? “Ho és tot. És un regal que la vida m’ha donat”.

Del 16 d’octubre al 9 de novembre del 2017, sota el lema 
‘Celebrem el passat construint futur’, l’entitat ha commemo-
rat aquests 20 anys de trajectòria. Una exposició fotogràfica 
va obrir el programa d’actes que va comptar, entre d’altres 
propostes, amb accions educatives per als alumnes de 
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi: tastets de voluntariat al mateix 
Centre Sant Jaume, una bicicletada des de Sarrià fins a 
Badalona, un dinar popular, una festa oberta al barri del Gorg, 
un torneig de pàdel a Cornellà de Llobregat i un sopar i un 
concert benèfics. Més d'un miler de persones van participar 
en alguna de les activitats proposades.

Al Consorci Badalona Sud es va celebrar el retrobament 
d’antics infants i educadors del centre. Un moment emotiu. 
Uns i altres van poder expressar com el seu relat vital és 
indestriable del Centre Sant Jaume. Presència, acompanya-
ment, complicitat i gratitud són alguns dels valors que es van 
formular en veu alta.

20 Memòria 2017 21 Memòria 2017

http://20anys.fundaciocarlesblanch.org/


L'any 2002 s’adquireix i rehabilita un nou 
espai del mateix carrer amb la voluntat de 
garantir la idoneïtat de la intervenció i  
poder donar major atenció i cobertura a 
les necessitats dels infants, joves i famílies 
de la ciutat. S'inicia així el nou projecte de 
la Unitat d'Escolarització Compartida.

Tortosa, 33 Badalona

35 atesos

25 voluntaris

116.000 €

255 m2

4/5 educadors

2 projectes
Centre Obert
UEC

Forjat de forma conjunta amb l'adminis-
tració i les entitats del territori, neix el 
Nou Centre Sant Jaume. Amb espais 
polivalents o modulables, el projecte 
arquitectònic segueix tècniques 
d'edificació sostenibles i ecològiques, 
amb mínimes despeses de manteniment.

Tortosa, 33 J. M. de Segarra

500 atesos

100 voluntaris

900.000 €

863 m2

34 educadors

4 projectes

Centre Obert
UEC
Activa’t
SAE

Els professionals garanteixen una tasca 
educativa transversal i sistèmica. L'entitat 
treballa també en la inserció sociolaboral 
dels joves i dona suport a l'acció educativa. 
Creixen necessitats i  demandes i s'aposta 
per ampliar els locals.

Tortosa, 33 Badalona

421 atesos

83 voluntaris

707.000 €

255 m2

28 educadors

4 projectes

Centre Obert
UEC
Activa’t
SAE

2002 2016 2019
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El Col·legi Sant Ignasi celebra 100 anys de 
presència al barri de Sarrià. La comissió 
organitzadora dels actes commemoratius 
proposta fer-ne un record viu. La figura 
del pare Carles Blanch inspira la creació 
d'un projecte social que atengui els més 
febles de la societat.

Tortosa, 67 Badalona

8 atesos

10 voluntaris

42.000 €

89 m2

2 educadors

1 projecte Centre Obert

Neix el Centre Sant Jaume al barri de Gorg 
de Badalona. El 1996 neix el centre obert 
del Centre Sant Jaume en uns locals cedits 
per la Parròquia Sant Jaume al barri de 
Gorg de Badalona. L'objectiu: promoure la 
justícia des de l'àmbit educatiu amb 
infància en situació de risc social.

1995 1996
El Centre Sant Jaume es va constituir 
formalment el 1997 com a entitat 
socioeducativa al barri del Gorg, a 
Badalona. La llavor del projecte, 
però, la trobem en la celebració del 
centenari de l’escola a Sarrià. 
Aquesta infografia mostra l’evolució 
de l’entitat i en projecta el seu 
creixement. L’any 2019 s’ha previst 
un nou edifici per arribar a més 
persones i oferir un millor servei.

LA NOSTRA HISTÒRIA

22 Memòria 2017



El 5è Sopar de Llenties Solidàries, tret de sortida dels 
20 anys

L'Escola Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi va acollir el dijous 23 
de març del 2017 la cinquena edició del Sopar de Llenties 
Solidàries. Una ocasió per fer visible tantes persones 
anònimes que possibiliten l'acció socioeducativa del Centre 
Sant Jaume a Badalona Sud.

Enguany el sopar va donar el tret de sortida als actes de 
celebració del 20è aniversari de l'entitat. Fins a 646 perso-
nes es van reunir per sopar llenties.

La celebració va començar amb una eucaristia a la capella de 
l'escola i la Coral Sant Ignasi va oferir un concert als assis-
tents. El sopar va comptar amb la  participació de la comuni-
tat educativa i alguns dels joves dels projectes de Centre 
Sant Jaume.

El sopar de llenties solidàries es va celebrar per primera 
vegada el 2013 a l'Escola Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi. Va 
néixer com una iniciativa de la comunitat educativa a favor 
de la principal obra social de l'escola.

LLENTIES SOLIDÀRIES

24 Memòria 2017 25 Memòria 2017

http://llenties.fundaciocarlesblanch.org/


Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi
La voluntat i el compromís de la comunitat 
educativa de l'Escola Jesuïtes Sarrià – Sant 
Ignasi amb el Centre Sant Jaume segueixen 
ben vius després de 20 anys de la seva creació.

Les diferents activitats que s’organitzen 
conjuntament amb l'Escola, l'AMPA, l'Associació 
d'Antics Alumnes i la Fundació Sant Ignasi 
permeten:

Donar a conèixer la realitat dels infants i joves 
en situació de risc de Badalona.

Sensibilitzar infants, famílies, equip educatiu i 
antics alumnes de l'escola.

Vincular aquests col·lectius amb persones i 
projectes de Badalona a partir d'accions de 
voluntariat.

Comprometre alumnes i famílies amb 
campanyes i davant de necessitats a cobrir.

Realitzar accions lúdiques de captació de fons.

Ser receptors de donatius solidaris a partir de 
celebracions particulars.

GENER
Visita al CSJ per part de 22 alumnes 
del CFGS (Cicle Formatiu de Grau 
Superior) Gestió d’Allotjaments 
Turístics de l’Escola Jesuïtes Sarrià 
Sant Ignasi.

MARÇ
Jornada de voluntariat del dia de 
Sant Ignasi: visita al CSJ per part de 
30 alumnes de 1r de Batxillerat.

Xerrada als Delegats al Sant Ignasi.

Llenties solidàries.

ABRIL
Xerrades a 3 classes de 1r de 
Batxillerat, durant l’assignatura 
d’Empresa. Els alumnes van fer 
projectes d’empresa relacionats 
amb el CSJ. 

FEBRER
Reunió de voluntaris 
del CSJ a Sant Ignasi.

AGOST
VACANCES!

JUNY
Sopar de final de curs al CSJ.

JULIOL
ACTIVITATS D’ESTIU: Camp de 
Treball, Casal d’estiu, Transpirinenca 
Social i Solidària.

SETEMBRE
Visita al CSJ per part dels 
alumnes del CFGS Gestió 
d’Allotjaments Turístics.

OCTUBRE
Visita al CSJ per part del CFGS Integració 
Social.

“Testimoniatge de fe i vida” als alumnes de 
Batxillerat.

Torneig de pàdel solidari.

Celebracions 20è aniversari.

NOVEMBRE
Celebracions 20è aniversari.

MAIG
Festa Major Sant Ignasi.

DESEMBRE
Recollida de joguines, aliments, 
diners de butxaca. 

Venda de turrons.

26 Memòria 2017 27 Memòria 2017

http://www.santignasi.fje.edu/ca
http://20anys.fundaciocarlesblanch.org/
http://20anys.fundaciocarlesblanch.org/


Per arribar a més persones i oferir un millor 
servei

El Centre Sant Jaume ha detectat un creixement de les 
necessitats i demandes dels infants, joves i famílies en 
risc social del territori. Per això, el patronat de la 
Fundació Carles Blanch ha apostat per ampliar-ne els 
locals. Més espai, per arribar a més persones i oferir un 
millor servei. El nou edifici estarà en ús a partir del curs 
2019-2020.

La proposta s'ha forjat de manera conjunta amb 
l'administració i les entitats del territori. El projecte 
arquitectònic segueix els estàndards de les tècniques 
d'edificació sostenibles i ecològiques, amb mínimes 
despeses de manteniment.

Amb aquesta ampliació i renovació, l'entitat passarà de 
tenir 255 metres quadrats a 863 metres quadrats. Els 
nous espais seran polivalents o modulables segons la 
necessitat de l'activitat. L’equip educatiu comptarà amb 
aules més grans per incrementar el nombre de perso-
nes ateses des dels diferents projectes; tallers per a la 
formació més pràctica dels projectes d'inserció laboral; 
sales per a l'atenció personalitzada; i espais polivalents 
que permetin diversificar les activitats i obrir-les al 
barri.

NOU EDIFICI CENTRE SANT JAUME

28 Memòria 2017 29 Memòria 2017

https://www.fundaciocarlesblanch.org/actualitat/2017/10/03/nou-edifici-mes-persones-millor-servei


IMPORT %

751.246,29 € 100%

Centre obert

Activa't

UEC

PSAE

Despeses indirectes dels projectes

 256.983,72 €

62.941,69 €

151.286,13 €

163.895,14 €

116.139,62 €

34,21%

8,38%

20,14%

21,82%

15,46%
 

 
TOTAL

Despeses per projectes

IMPORT %

755.080,33 € 100%

Entitats privades

Entitats públiques

Entitats fundadores

Donants particulars

Altres

 
316.217,24 €

274.634,06 €

25.000,00 €

102.816,07 €

36.412,96 €

41,88%

36,37%

3,31%

13,62%

4,82%
 

 
TOTAL

Ingressos per tipus de finançador

3.834,04 €RESULTAT DE L'EXERCICI 2017

Dades econòmiques 2017

Auditoria realitzada per:  Bové Montero y Asociados SL per l’exercici 2017.
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Entitats fundadores
 
Escola Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi
Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola
Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi
Associació d’Antics Alumnes de l’Escola Jesuïtes
Sarrià – Sant Ignasi
Fundació Sant Ignasi

Entitats públiques
 

Consorci de Badalona Sud
Ajuntament de Badalona
Diputació de Barcelona
Departament de Treball, Afers Socials i Família
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya

Serveis públics i entitats privades

ASAUPAM
Badiu Jove de Badalona
Banc dels Aliments
Càritas Diocesana de Badalona
Casal Loiola de Barcelona
CIREJ Badiu Jove
COMSA - EMTE
Consell Social Sant Ignasi Sarrià
Coral de Sant Ignasi
CSMIJ de Badalona
Departament de Justícia
Donants recurrents i puntuals de la Fundació Carles Blanch
EAIA de Badalona
Entitats del sector social de la Companyia de Jesús
Equip professional, alumnat i famílies de l'Escola 
Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi

Equips tècnics dels diferents SBAS de l’Ajuntament 
de Badalona
Escola Jesuïtes – El Clot
Escola Jesuïtes Bellvitge – Centre d’Estudis Joan XXIII
Escola Jesuïtes Casp – Sagrat Cor de Jesús
Escola Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi
Fundació Ateneu Sant Roc
Fundació Bancària CaixaBank – Programa Caixa Proinfància
Fundació Èxit
Fundació Formació i Treball
Fundació Intermedia
Fundació Jesuïtes Educació
Fundació Josep Botet
Fundació La Salut Alta
Fundació Matias Gomà Serra
Fundació Pere Closa

col laboradors.
Tota aquesta tasca de transformació social ha estat possible gràcies a la col·laboració de:
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https://www.fundaciocarlesblanch.org/transparencia


Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1091. CIF: G-61391850

www.fundaciocarlesblanch.org

c. Tortosa 33

08918 Badalona

(+34) 933 833 318

info@fundaciocarlesblanch.org

Vols col·laborar?

Si desitges col·laborar amb nosaltres, no ho 

dubtis:  ajuda’ns a transformar la realitat! 

Pots fer una aportació econòmica al nostre 

núm. de compte corrent (codi IBAN):

Contacta amb nosaltres si vols que la teva 

aportació sigui periòdica o si vols participar 

com a voluntari. Moltes gràcies!

ES49-0182-6035-44-0201503119

https://www.fundaciocarlesblanch.org/collabora/collabora-amb-nosaltres



