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CENTRE SANT JAUME

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. Li brillen els ulls i assegura que no té paraules per dir 
què significa per a ella aquest projecte educatiu. “Ho és tot. 
Tot. És un regal que la vida m’ha donat”.
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Hi ha moltes  
maneres d’ajudar-nos!!

Aquesta és una història que va de generositat i de com-
promís. En l’editorial de la revista AUna de maig de 1996, 
el jesuïta Francesc Xicoy anunciava una voluntat: “La co-
munitat educativa del Sant Ignasi, amb motiu del cente-
nari, ha volgut reforçar la seva vessant solidària assumint 
la responsabilitat d’un centre per ajudar a l’educació d’uns 
infants d’un barri de Badalona que viuen en situacions 
difícils i amb una gran mancança de recursos”.

L’activitat del Centre Sant Jaume s’inicia concretament 
en un petit local cedit per Càritas al número 67 del carrer 
Tortosa, al barri del Gorg de Badalona, molt a prop de la 
parròquia de Sant Jaume. El centre obert el conformen 
en aquell moment vuit educadors i una desena de volun-
taris que acompanyen vuit infants i joves. Aquest darrer 
2016 el projecte va atendre 421 persones. Una acció que 
lluny de ser puntual i particular ha servit per crear forts 
vincles d’afecte i d’estimació.

Del 16 d’octubre al 9 de novembre, sota el lema ‘Celebrem 
el passat construint futur’, l’entitat ha commemorat 
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 ma-
teix 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.

La celebració ha possibilitat també el retrobament d’antics 
infants i educadors del centre. Els qui van ser presents 
aquell dia, al Consorci Badalona Sud, el recordaran com 
un moment emotiu. Uns i altres van poder expressar com 
el seu relat vital és indestriable del Centre Sant Jaume. 
Presència, acompanyament, complicitat i gratitud són 
alguns dels valors que es van formular en veu alta.

20 ANYS DE BONA FEINA SÓN NOTÍCIA!

GALERIA DE FOTOS

https://www.youtube.com/watch?v=xV6bBtV0uqw
https://www.fundaciocarlesblanch.org/actualitat/2017/11/24/20-anys-bona-feina-son-noticia
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6w3O_6o9tpiJ4h4mkid9_K70aG9zHp61AsDS5dZPR7LinZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeajdtbeSR4mbeL6svHW7OgHPyBybPZsG5aGeT1UJjkAwnlVw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtr5ApgEpO-8eqXAU1XepHCO5QBeZBY6poO_nGYVPyfe9huA/viewform
https://www.flickr.com/photos/centresantjaume/collections/72157686271893862/
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1995

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.

El Col·legi Sant Ignasi celebra 100 anys de 
presència al barri de Sarrià

Tortosa, 67 Badalona

8 atesos

10 voluntaris

42.000 €

89 m2

2 educadors

1 projecte Centre Obert

1996

El 1996, en uns locals cedits per la Parròquia Sant 
Jaume, s’inicia l’activitat socioeducativa del centre obert 
del Centre Sant Jaume, amb una clara vocació de 
promoció de la justícia des de l'àmbit educatiu amb 
infància en situació de risc social.

Neix el Centre Sant Jaume al barri de Gorg de 
Badalona

2002

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: la UEC Gorg.

Trasllat del Centre Sant Jaume

Tortosa, 33 Badalona

255 m2

35 atesos

25 voluntaris

116.000 €

4/5 educadors

2 projectes
Centre Obert
UEC
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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.

https://www.fundaciocarlesblanch.org/actualitat/2017/10/03/nou-edifici-mes-persones-millor-servei
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2016

Els professionals especialitzats garanteixen una tasca 
educativa transversal i sistèmica. L'entitat compta ja amb 
quatre projectes estables. A més a més del centre obert i de la 
UEC Gorg, es treballa en la inserció sociolaboral dels joves 
(Projecte Activa't) i també amb un Suport a l'Acció Educativa. 
Però les necessitats i demandes segueixen creixent. La 
Fundació Carles Blanch aposta per ampliar-ne els locals.

20 anys d'un projecte sòlid

2019

El projecte s'ha forjat de forma conjunta amb l'administració i  
les entitats del territori. Els nous espais seran polivalents o 
modulables segons la necessitat de l'activitat. 
El projecte arquitectònic seguirà els estàndards de les 
tècniques d'edificació sostenibles i ecològiques, amb mínimes 
despeses de manteniment. 

Neix el Nou Centre Sant Jaume de Badalona

Tortosa, 33 Badalona

255 m2

421 atesos

83 voluntaris

707.000 €

28 educadors

4 projectes

Centre Obert
UEC
Activa’t
SAE

Tortosa, 33 J. M. de Segarra

863 m2

500 atesos

100 voluntaris

900.000 €

34 educadors

4 projectes

Centre Obert
UEC
Activa’t
SAE
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