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Carta del president
Amics,
El Centre Sant Jaume és una entitat plena de vida!
Projectes que funcionen i, sobretot, persones dedicades, eﬁcients i amb
gran esperit de col·laboració, que permeten dur a terme el nostre gran
objectiu: millorar el futur dels nois i noies de Badalona.
Aquest any hem començat el segon Pla Estratègic 2016-19, amb el convenciment que el primer (2012-15), va donar molts bons resultats. Tenim gran
esperança en els fruits d’aquesta segona aposta de futur.

Jaume Boadas Matamala
President del patronat

El 2017 celebrarem el 20è aniversari del centre. És un projecte consolidat,
que atén a més de 400 persones, amb quatre projectes en marxa i amb un
pressupost superior a 700.000 €.
El centre gaudeix d’un gran reconeixement en el territori i per part de les
entitats que col·laboren amb nosaltres, per la qualitat i seriositat de la feina
feta, cosa que a tots nosaltres ens reconforta i encoratja.
Tot i això, les necessitats d’atenció als infants de Badalona encara estan lluny
de ser cobertes. És per aquest motiu, que ens plantegem una important
ampliació del centre amb la construcció d’un nou ediﬁci, que ens aporti els
espais adequats i suﬁcients per a les actuals i futures necessitats.
Com sempre diem, el que volem és: “més i millor”, per aconseguir donar un
millor futur als infants i joves que acompanyem des dels diferents projectes.
I vull acabar dient que la tasca de presidència és molt agraïda i personalment
satisfactòria, pel fet de comptar amb uns equips de persones excel·lents i
compromeses: patronat, equip educatiu, voluntariat i col·laboradors.
Estic convençut que amb aquesta tripulació arribarem molt lluny!
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Missió, visió i valors
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.

Visió
El Centre Sant Jaume, a mig termini:
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 voluntaris qualiﬁcat, motivat, implicat i divers.

Promou el treball en xarxa de forma estratègica i
que aporti valor a l'entitat i al territori, especialment
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 adequades pel desenvolupament dels seus projectes.

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

Valors

QUALITAT

COMPROMÍS
SOCIAL

LLIBERTAT

CONFIANÇA

COHERÈNCIA

Recerca de l'excel·lència, sabent ser i fer de
manera coherent,
eﬁcaç i reﬂexiva.

Responsabilitat
individual i col·lectiva
davant el món en què
vivim.

Capacitat d’elecció
basada en el respecte
propi i cap a l'altre.

Creença en el canvi
personal i social des
de la proximitat i
l'acompanyament
educatiu.

Fidelitat entre l’ideari
de l'entitat i l'acció
desenvolupada,
rendint comptes de la
mateixa.
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Dades globals

2016
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Persones ateses
Durant l’any 2016 la Fundació Carles Blanch ha atès,
en funció de la franja d’edat i a través dels seus projectes,
un total de 421 persones.

Persones ateses per franja d’edat

persones
ateses

Persones ateses per projecte

40

0-3
29

4-6

16%
SAE

112

7-11

124

12-16

7%

Centre Obert
UEC

41

17-21

36

22-35

59%

18%

Activa’t

39

+36
TOTAL

421

421
Distribució per gènere

177
Dones

244
Homes

Població atesa segons país d’origen
65% Espanya
15% Marroc
7% Altres
3% Equador
2% Pakistan
2% República Dominicana
2% Bolívia
2% Xina
2% Gàmbia
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Distribució

de famílies ateses segons barris de
residència a la ciutat de Badalona
Canyet

5

12

109

4

14

Sant Roc

7

Congrés

El Remei
Gorg

Montigalà

Pomar de Dalt

Lloreda

4

Sistrells

Nova
Lloreda

Can Claris

9

La Mora

5

La Pau

La Salut

St. Mori de Lleﬁà
Artigues

62

St. Joan
de Lleﬁà

St. Antoni
de Lleﬁà

1

Puigfred

2

6

Raval

2

2

6

Bufalà

Sant
Crist
Coll i
Pujol

1

Bonavista

4
Morera

Mas Ram

Pomar

Dalt de
la Vila
Les Guixeres

Progrés
Centre

Canyadó

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

Centres escolars
Equip d'assessorament i
orientació psicopedagògica

Serveis socials

Centre de Salut Mental
Infantil i Juvenil

CENTRE
SANT JAUME

Hospital de dia

Equips d'Atenció a la
Infància i l'Adolescència

Entitats del territori
Càritas

Centres escolars amb què treballem

33

Centres escolars

CEIP Baldiri Reixac
CEIP Josep Carner
CEIP Pau Picasso
CEIP Planas i Casals
Col·legi Amor de Déu
Col·legi Santíssima Trinitat
Col·legi Sta. Joana de Lestonnac
Escola Alexandre Galí
Escola Antoni Botey
Escola Baldomer Solà
Escola Catalunya
Escola Feliu i Vegués
Escola Ítaca
Escola Josep Carner
Escola Mare de Déu de l'Assumpció
Escola Margarida Xirgu
Escola Progrés

Escola Rafael Alberti
Escola Rafael Casanova
Escola Salvador Espriu
IES Badalona VII
IES Barres i Ones
IES Enric Borràs
IES Eugeni d'Ors
IES Isaac Albéniz
IES Júlia Minguell
IES La Cultural
IES La Pineda
IES Pau Casals
IES Pompeu Fabra
IES Terra Roja
Salesians - Sant Domènec Sàvio
Secció d’Institut de Badalona
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Equip
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.

Perfil de persones vinculades
15

Patronat

20

Personal contractat

83

Voluntariat
7

Col·laboradors autònoms
Personal extern neteja

1
8

Alumnes en pràctiques

134

TOTAL

5%
5%
5%
Educació social

5%

Treball social
Psicologia

45%
15%

Perﬁl de formació de
l’equip professional

Psicopedagogia
Integració social
Economia
FP-II
Monitor lleure

5%
15%

09 Memòria 2016

Projectes
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Projectes

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

Què fa?
El Centre Obert atén al voltant de 70-80 menors cada any i fomenta la implicació de
les famílies en el procés socioeducatiu dels ﬁlls amb l’objectiu de potenciar l’autonomia i la coresponsabilitat.
El centre és obert cada tarda de dilluns a divendres. Els diferents espais (reforç
escolar, tutories, espai de jocs, tallers de gestió de les emocions i habilitats socials,
berenars, sopars…) ajuden a treballar en aquesta línia d'una manera personalitzada i
el màxim d'individualitzada possible.

A qui va adreçat?
A nois i noies d'entre 5 i 16
anys derivats pels serveis
socials de l'Ajuntament de
Badalona, altres entitats o
per demanda directa.
Els grups s'organitzen en
funció de l'edat dels nois/es:
Grapes: dels 5 als 12 anys
Joves: dels 12 als 16 anys

El Pla de Formació de Famílies és una de les fórmules emprades per facilitar un espai
de diàleg amb (i per a) les famílies, on s'ofereixen eines educatives per exercir el rol
parental.
Durant els darrers anys, s’han impulsat canvis en el disseny de l’estructura del projecte
per tal de ﬂexibilitzar-ne els espais (tant educatius com de lleure), així com per modiﬁcar el concepte de referent/educador i la distribució dels grups. D’aquesta manera s’ha
incidit positivament en com es relacionen els menors entre ells i amb l’equip educatiu.
La diversiﬁcació dels perﬁls professionals dins del Centre Obert, establint les ﬁgures
d’educador, terapeuta i treballador social, ha permès intervenir amb els menors i
famílies d’una manera més integral, tot fomentant processos de desenvolupament
personal amb moltes més garanties d’èxit. Per altra banda, s’han tingut en compte les
potencialitats dels voluntaris a l'hora d’ubicar-los en l’espai en què podien oferir un
millor acompanyament. Això ha repercutit directament en el benestar tant del voluntari com de les persones ateses, i en la qualitat d’aquest projecte.

45%
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Projectes

Centre obert
El projecte en xifres

53 participants a reforç educatiu, habilitats

421
78

socials i tallers d’hàbits saludables

27 famílies ateses a l’espai familiar

persones
ateses

602

esmorzars

31

serveis
terapèutics

69 participants a les activitats d’estiu

602
dinars

3.080
berenars

1.252
sopars

Un 80% dels processos terapèutics
dels menors s’han tancat positivament

Un 81% d’infants aconsegueix un assoliment mig-alt dels objectius proposats.
Un 78% de les famílies aconsegueix els objectius proposats.
Un 95% dels menors promociona de curs.
Un 95% dels menors assisteix regularment a classe.
Un 100% dels menors continua estudis postobligatoris.
Un 60% de les baixes han estat positives.
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Projectes

Activa’t
Què és?
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.

Què fa?
Aquest és el projecte que dona continuïtat, complementa i reforça el treball realitzat
en altres projectes de l’entitat, sobretot els de centre obert i la UEC. Un cop ﬁnalitzen
l’etapa en aquests projectes, als 16 anys, se’ls acompanya en l’itinerari de formació
post-obligatòria i/o en el procés d’inserció laboral. Les accions a realitzar progressivament són les següents:

A qui va adreçat?
Joves de 16 a 21 anys en
situació de vulnerabilitat
i/o risc d’exclusió social que
cursen estudis postobligatoris i s’enfronten a un
procés d’inserció sociolaboral des d’una situació
de desavantatge.

Itineraris d’orientació i inserció sociolaboral: procés individual i tutoritzat d’informació, assessorament i orientació professional i sociolaboral encaminat a desenvolupar els projectes vitals i professionals dels joves i a establir un pla d’actuació
d’acord amb els objectius plantejats.
Acompanyament en els estudis: espais per donar resposta al suport que necessiten els nois que prossegueixen amb els seus estudis de batxillerat, mòduls de grau
mig o superior, i estudis universitaris, en alguns casos.
Mòduls especíﬁcs relacionats amb el món laboral: tècniques de recerca de feina,
mobilitat, activació en la recerca de feina, coneixement del món laboral, emprenedoria, etc.
Desenvolupament d’un treball transversal a tots els projectes del Centre Sant
Jaume per desenvolupar competències socials, personals i professionals.
Dinàmiques familiars on es treballa, juntament amb altres famílies del Centre Sant
Jaume, l’adquisició i desenvolupament de competències socials, personals i professionals que es volen treballar amb els seus ﬁlls. Serà un espai també d’intercanvi, de
comunicació i de canvis de creences i actituds limitadores.

45%
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Projectes

Activa’t
El projecte en xifres

421
67

3 línies educatives
4

57

Santa Coloma
de Gramenet

Badalona

participants
persones
ateses

6

Programa

Joves

Prelaboral

8

Post-it

35

Joves UEC

24

TOTAL

67

Sant Adrià
de Besòs

Itineraris individuals
d’inserció sociolaboral
Tallers prelaborals
realitzats durant l’any

96

24

persones han
rebut formació i
orientació laboral

35

persones han rebut
acompanyament
individualitzat

18

coordinacions
amb centres
educatius-formatius

hores anuals de pràctiques a empreses durant el Curs prelaboral de
manteniment d’ediﬁcis, electricitat i energies renovables

Els joves han participat en 25 cursos de formació especíﬁca.

35 joves han completat el curs de formació bàsica.
32 joves han completat el curs de formació especíﬁca postobligatòria.
7 joves han estat contractats per empreses.
El 90% dels joves aconsegueix seguir l’itinerari d’inserció previst.
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Projectes
Projectes

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

Què fa?
L’equip de professionals i voluntaris realitza un acompanyament integral dels joves
incorporant també les seves famílies en tot el recorregut. L’objectiu és afavorir la
continuïtat d’aquests joves en el sistema educatiu i, en un futur pròxim, la seva inserció en el mercat laboral.
La construcció global de la persona és un punt clau en l’èxit real dels alumnes. Es dona
molta importància a un coneixement i creixement personal i social que retorni als
alumnes la conﬁança en les possibilitats d’èxit educatiu propi, així com en l’assimilació
de les normes i hàbits de convivència social. Es fomenta el treball amb famílies:
s’incorporen espais setmanals de treball conjunt i, un cop al mes, el Pla de Famílies
permet dialogar i oferir eines i recursos per la tasca educativa dels pares.

A qui va adreçat?
A adolescents de 14 a 16
anys que presenten un
absentisme escolar per un
rebuig de la dinàmica escolar
per causes diverses (falta de
motivació, manca d'estratègies, gran desorientació
personal, història de fracàs
escolar ). Oferim una
escolarització compartida
amb els seus IES de referència i adaptada a les seves
necessitats per tal que cursin
3r i 4t de l’ESO al Centre
Sant Jaume.

S’ofereix formació en els continguts acadèmics (llengua, matemàtiques, etc.) propis
del currículum escolar per als nivells de l’ESO, i reconeguts pel Departament
d’Ensenyament.
S’ofereix un espai de formació integral on desenvolupar diferents capacitats, com
les socials i emocionals.
S’acompanya el desenvolupament de la persona fomentant la continuïtat en el
treball, la constància, el valor de l'esforç i la norma entre aquests nois i noies que,
per la seva circumstància, han estat exclosos d'un seguiment i acompanyament
acurats.

45%
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Projectes

Unitat d’escolarització compartida (UEC)
El projecte en xifres

421
28
estudiants
persones
ateses
d’ESO

Centres escolars
de Badalona

221

esmorzars oferts als
alumnes atesos

278

10

Atenem joves de

coordinacions
amb les famílies

252
47
17
11

tutories individuals
amb els alumnes

informes
acadèmics
plans educatius
individualitzats (PEI + PI)
plans de
treball familiar

9

48

lots de menjar
oferts als alumnes atesos

hores de taller de
cuina saludable

El 70% de les famílies crea un vincle
educatiu positiu amb els educadors.
Això facilita el treball compartit.

Els alumnes aproven el 100% de les assignatures que realitzen de
forma compartida.
El 94% dels alumnes continua amb estudis formals.
L’equip educatiu i el psicològic es coordinen en el 100% dels casos que
reben atenció psicològica.
El 45% dels alumnes realitza alguna de les assignatures del currículum
escolar als seus centres educatius de referència.
El 55% dels alumnes, que per curs poden, assoleix l’ESO.
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Projectes

Suport a l’acció educativa (SAE)
Què és?
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:
La línia de Suport a l’escolarització, que se centra en augmentar i mantenir la presència a l’aula dels alumnes del territori. És un treball conjunt amb la família, l’escola i altres agents que busca sensibilitzar institucions, professionals i població de la importància de l'escolaritat.
La línia de Suport a menors i famílies, que promou canvis en les famílies, sobretot en aquelles amb infants
de 0 a 3 anys, a través de l’empoderament, la vinculació al territori i el treball en xarxa.

Què fa Suport a l’escolarització?
Suport a l’escolarització treballa per millorar la presència a l'aula dels menors i potenciar la relació entre la família i l’escola, rebent les famílies i alumnes a l’entrada de
l’escola. Es realitzen les següents accions individuals:
Coordinacions amb els tutors, professors i professionals vinculats a l’escola.
Entrevistes individuals amb els alumnes i famílies.
Visites als domicilis familiars.
De forma global, es treballa en aquestes escoles en la promoció i sensibilització
envers el dret a l’escolarització, a través de la realització d’activitats grupals dins de
les escoles i durant les activitats de barri.
Tot això es realitza de forma coordinada amb els altres agents que treballen amb la
família i el menor, participant en les comissions d’absentisme, comissions socials,
reunions amb l’equip tècnic d’absentisme, serveis socials i la taula local d’absentisme.

A qui va adreçat?
Suport a l’escolarització,
treballa amb les famílies i
alumnes de primària i
secundària amb un elevat
grau d’absentisme escolar i
que han estat derivats al
projecte per part de les
comissions d’absentisme de
les escoles CEIP Baldomer
Solà, CEIP Josep Boada,
Escola Lestonnac, Escola
Mare de Déu de l’Assumpció i Col·legi Santíssima
Trinitat.

Què fa Suport a menors i famílies?
La línia de Suport a menors i famílies reforça capacitats de les famílies del territori
millorant la resposta que donen tant en els aspectes de la criança dels seus ﬁlls, com
en la gestió d'emocions, en hàbits saludables, d’alimentació i higiene, hàbits laborals i
d'escolarització dels seus ﬁlls. Això es treballa amb les mares a través de:
Un espai individual amb una treballadora social que identiﬁca la seva situació i les
deriva als recursos públics disponibles, realitzant també reunions de seguiment
individuals de la seva situació tant personal com familiar.
Espai terapèutic individual i familiar.

45%

A qui va adreçat?
Suport a menors i famílies,
atén famílies amb diferents
nivells de vulnerabilitat
social, amb una creixent
presència de mares joves
amb infants de 0 a 3 anys.

Un taller grupal de caràcter socioeducatiu.
Un taller grupal de caràcter terapèutic.
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Projectes

Suport a l’acció educativa (SAE)
El projecte en xifres

421
248
persones
participants
ateses

Programa suport a
l’escolarització

85

Programa suport a
menors i famílies

163

Programa suport a l’escolarització

378
326
52
5

alumnes

persones ateses

Programa suport a menors i famílies

accions realitzades per la promoció
de l’èxit educatiu

coordinacions de seguiment
individual i familiar

activitats dirigides a la prevenció de
l’absentisme escolar

escoles deriven alumnes i treballen de
forma coordinada amb el projecte

51

famílies ateses pel
servei d’atenció i
orientació familiar

89
3

20

famílies ateses a
l’espai familiar

27

famílies ateses al
servei suport en higiene
i alimentació infantil

infants i adults han pogut rebre assistència
dels serveis terapèutics del centre
menors han participat en les activitats
d’estiu organitzades pel programa

El 60% dels alumnes millora la seva assistència.

7 persones han trobat feina.
El 73% de les famílies valora que la seva capacitat d’expressió emocional i
autoestima ha millorat.
El 83% de les famílies valora que han après molt en relació a hàbits i rutines
vinculades als seus ﬁlls d’entre 0-3 anys.
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Dades econòmiques 2016
Presentem les dades resultants de l’exercici 2016.

Despeses per projectes
Centre obert

IMPORT

%

249.738,03 €

34,37 %

77.088,21 €

10,61 %

UEC

149.582,28 €

20,59 %

PSAE

123.007,43 €

16,93 %

Despeses indirectes dels projectes

127.149,39 €

17,50 %

726.565,34 €

100%

Activa't

TOTAL

Ingressos per tipus de finançador

IMPORT

%

Entitats privades

303.866,08 €

42,45 %

Entitats públiques

246.730,65 €

34,47 %

Entitats fundadores

49.000,00 €

6,85 %

Donants particulars

93.709,70 €

13,09 %

Altres

22.447,43 €

3,14 %

715.753,86 €

100%

TOTAL

RESULTAT DE L'EXERCICI 2016

-10.811,48 €

Auditoria realitzada per: Bové Montero y Asociados SL per l’exercici 2016.
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Col·laboradors
Tota aquesta tasca de transformació social ha estat possible gràcies a la col·laboració de:

Entitats fundadores

Entitats públiques

Escola Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi

Consorci de Badalona Sud

Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola
Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi

Ajuntament de Badalona

Associació d’Antics Alumnes de l’Escola Jesuïtes
Sarrià – Sant Ignasi

Departament de Treball, Afers Socials i Família

Fundació Sant Ignasi

Diputació de Barcelona
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya

Serveis públics i entitats privades
AEBA. Almacenes Eléctricos Badalona

Fundació Èxit

ASAUPAM

Fundació Fèlix Llobet Nicolau

Ayta 1 SL

Fundació Formació i Treball

Badiu Jove de Badalona

Fundació Intermedia

Banc dels Aliments

Fundació Jesuïtes Educació

Càritas Diocesana de Badalona

Fundació Josep Botet

Casal Loiola de Barcelona

Fundació La Carena

CIREJ Badiu Jove

Fundació La Salut Alta

COMSA - EMTE

Fundació Matias Gomà Serra

Consell Social Sant Ignasi Sarrià

Fundació Pere Closa

Coral de Sant Ignasi

Fundació Porticus Iberia

CSMIJ de Badalona

Fundació Probitas

Departament de Justícia

Fundació Roca i Pi (Projecte Àngels)

Donants recurrents i puntuals de
la Fundació Carles Blanch

Fundación Secretariado Gitano

EAIA de Badalona

GISCOSA

Entitats del sector social de la Companyia de Jesús

Gremi d’Instal·ladors de Badalona

Equip professional, alumnat i famílies de l'Escola
Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi

Helios Solar

Equips tècnics dels diferents SBAS de
l’Ajuntament de Badalona

Hospital de Dia 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
Fàbrica del Sol de Barcelona
Fundació Ateneu Sant Roc
Fundació bancària CaixaBank – Programa Caixa
Fundació Escola Cristiana

Fundació Surt

Hewlett-Packard
IMPO de Badalona
Obra Social La Caixa
Penguin Random House
Plataforma de la construcción
Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Badalona
Ribals
Sandrigham
Simon
Voluntaris i voluntàries del Centre Sant Jaume
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El Sant Jaume i el 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.

Anima't a col·laborar. El repte s'ho val!!
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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):

ES49-0182-6035-44-0201503119
Contacta amb nosaltres si vols que la teva
aportació sigui periòdica o si vols participar
com a voluntari. Moltes gràcies!

c. Tortosa 33
08918 Badalona
(+34) 933 833 318
info@fundaciocarlesblanch.org
FundacioCBlanch

www.fundaciocarlesblanch.org

