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Gorg acull la festa dels 20 anys del Centre Sant Jaume
El centre socioeducatiu projecta un nou edifici per millor respondre
a les necessitats de Badalona Sud i les seves famílies
Aquest dissabte dia 28 d’octubre la ciutat de Badalona acull l’acte central dels 20 anys del
Centre Sant Jaume, de la Fundació Carles Blanch. Ubicada al número 33 del carrer Tortosa,
al barri de Gorg, aquesta entitat socioeducativa ha atès unes 4.000 persones del territori al
llarg de la seva trajectòria. La seva activitat compta amb l'aval de les principals entitats i institucions de la ciutat que vetllen per promoció d'infants i joves en situació d’alta vulnerabilitat
o en risc d’exclusió social.
L'entitat ofereix com a principal actiu l'acompanyament integral. “Un dels trets característics
del Centre Sant Jaume és el compromís dels professionals per dinamitzar, cobrir i mobilitzar
tots els àmbits que permeten acompanyar l'infant i la seva família”, explica Grau Ussetti, director de l'entitat.
“Les necessitats dels infants de Badalona Sud segueixen creixent”
En l'acte d'inauguració dels 20 anys, el president de la Fundació Carles Blanch, Jaume Boadas, va parlar de nous fronts oberts fruit de la crisi i dels moviments migratoris: “Les necessitats
dels infants de Badalona Sud segueixen creixent. Som conscients que hi ha molt a fer”.
Amb el lema 'Celebrem el passat construint futur', les activitats programades han de servir per
generar espais de trobada entre generacions i agrair la tasca de tantes persones que han fet
possible el compromís diari de l'entitat amb les famílies més vulnerables. Però també es
busca enfortir el centre i fer-lo créixer per millorar els seus serveis. En concret, el pla estratègic 2016-2019 de l’entitat contempla la construcció d’un nou edifici, que serà tres vegades i
mitja l'actual.
L'acte central dels 20 anys, que tindrà lloc dissabte a Badalona, està dividit en dues parts. Al
matí, d’onze a dos quarts de dues, tindrà lloc una trobada més festiva i oberta a la ciutat. I a
partir de les dues del migdia i fins les cinc de la tarda se celebrarà el retrobament d’antigues i
actuals generacions de persones ateses, voluntaris, educadors i professionals del Centre.
Una festa oberta al barri
Al matí, la pista poliesportiva de Joaquim Ruyra acollirà activitats per a totes les famílies,
infants i joves que actualment participen del Centre Sant Jaume o que hi han passat al llarg de
la seva història. També serà un espai obert a les escoles i a totes les entitats que treballen al
territori.
La festa començarà a ritme de tambor, amb una batucada a càrrec de la companyia X-Kajones.
A continuació s’iniciaran els tallers, amb una animació de bombolles de sabó gegants.
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Petits i joves podran participar dels diferents tallers durant tot el matí. Hi haurà tallers de
bombolles, malabars, xapes, imants, maquillatge i de graffiti. La jornada tancarà amb
l’actuació del Mag Marc.
L’espai de retrobament
A partir del migdia, la trobada tindrà lloc al Consorci Badalona Sud. Serà un espai de
retrobament d’aquells que han configurat l’equip humà del Centre Sant Jaume al llarg
d’aquests 20 anys. Així, hi participaran persones ateses, companys, voluntaris, educadors i
professionals. L’objectiu d’aquesta activitat és compartir què ha suposat per a cadascú d’ells
l’experiència del seu pas pel centre.
Des de l’organització expliquen que ha sigut una tasca molt laboriosa contactar amb els qui
van ser nois i noies del centre durant els primers anys. Molts d’ells tenen entre 20 i 30 anys i
alguns no s’han tornat a veure des de llavors.
Horari MATÍ: A la pista poliesportiva Joaquim Ruyra
11.00 h Obertura a ritme de tambor. Batucada a càrrec del grup badaloní X-Kajones
11.30 h Exhibició de bombolles de sabó gegants i inici dels tallers
13.00 h Espectacle de màgia a càrrec del Mag Marc
13.30 h Tancament de la festa de barri
Horari MIGDIA-TARDA: Al Consorci Badalona Sud (c. Sant Joan Evangelista s/n, 1r pis)
14.00 h Inici de l'acte de retrobament. Photocall, parlaments i pica-pica
17.00 h Tancament de l'acte central
Material complementari
– Arxiu fotogràfic de l'entitat:
https://www.flickr.com/photos/centresantjaume
– Programa d'actes i inscripcions: http://20anys.fundaciocarlesblanch.org/
– Memòria 2016 de l'entitat:
https://www.fundaciocarlesblanch.org/sites/default/files/2017-09/memoria2016-FCB.pdf
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