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Carta del president
Amics,
Quan llegiu aquestes línies, ja ben entrat 2019, el nou ediﬁci ja estarà creixent i
concentrant les nostres il·lusions en un gran salt qualitatiu al poder disposar d’un
Centre amb moltes més possibilitats d’atenció i acompanyament als infants,
joves i famílies de Badalona.
Durant tot 2018 vam estar treballant en la deﬁnició de necessitats, en el projecte, el ﬁnançament i la organització de la obra, que ﬁnalment va començar la
primavera del 2019. Es tracta d’un ediﬁci de quatre plantes, molt lluminós, amb
aules i espais polivalents i construït amb tècniques innovadores, sostenible i
ecològic, que ben segur assolirà un gran nivell d’acceptació. També es reforma tot
el recinte actual, que quedarà unit al nou ediﬁci.
El 2018 també va ser un any de consolidació dels diferents Projectes que duem a
terme i en podeu veure les dades tant d’activitat com d’impacte en aquesta
memòria. Una especial menció al nostre excel·lent equip de 24 professionals i
138 voluntaris! Són l’ànima de la nostra tasca envers les persones que acompanyem.
Voldria que pareu especial atenció a la campanya de sensibilització: “Que l’escola
t’acompanyi” que el Centre Sant Jaume ha impulsat per lluitar contra l’elevat
absentisme i fracàs escolar al territori i que està tenint una gran difusió i implicació per part d’escoles, serveis socials, comerços, entitats i veïns tot Badalona.
També us hem de dir amb satisfacció, que la nostra entitat ha rebut la conﬁança
per part del Programa CaixaProinfància de l’Obra Social la Caixa de Coordinar
el desplegament dels recursos d’aquest programa a través d’entitats socioeducatives a zona de Badalona Sud. Des de la Coordinació d’aquest territori pretenem
també millorar la planiﬁcació dels recursos existents, l’eﬁcàcia i seguiment dels
infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat amb el conjunts d’agents,
entitats i serveis de la ciutat de Badalona.
Moltes gràcies a tots els que col·laboreu, des de dintre i des de fora al creixement
i consolidació del nostre estimat Centre Sant Jaume!
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Jaume Boadas Matamala
President del patronat

Missio i Visio
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.
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580

Persones ateses
Persones ateses per franja d’edat

persones
ateses

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.

316
Dones ateses
264
Homes atesos

TOTAL

125
1

Àfrica occidental

6
32

Amèrica central

2

Amèrica del Sud

13

Carib

3

Àsia meridional

2

Àsia occidental

1

Àsia oriental

1

TOTAL

06

Memòria 2018

186

580

265
menors de
18 anys

281

Adults de més de 22 anys

Europa oriental
Àfrica septentrional

114

Joves de 12-21 anys

Famílies ateses segons país d’origen
Europa meridional

185

Infants de 0-11 anys

315
majors de
18 anys

Persones ateses per projecte
11%

Persones sensibilitzades
a través de la campanya

9%

PSAE
Centre Obert
55%
25%

Activa’t

Home

UEC

Dona
TOTAL

810
887

1697

Infants i famílies beneficiàries del Programa
a la Xarxa Badalona Sud
coordinada pel Centre Sant Jaume

1171
infants

672
famílies

9
entitats prestadores
de serveis
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2
3

2

6

St. Antoni
de Lleﬁà

7

St. Joan
de Lleﬁà

St. Mori de
Lleﬁà

78

Sant Roc Congrés
El Remei

45

Montigalà

1

Lloreda

1

2

Raval

10

1

Nova
Lloreda

1

Can Claris

Gorg
La Mora

1

Sistrells

2

1

Puigfred

La Pau

La Salut

Artigues

3

2

Coll i
Pujol

5

Bonavista

Bufalà

Sant
Crist

2

2

Pomar
Morera

Dalt de
la Vila

2

Les Guixeres

Progrés
Centre

Canyadó

Casagemes
Manresà

Distribucio
de famílies ateses segons barris de residència
a la ciutat de Badalona.
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Pomar
de Dalt

Mas
Ram

Acompanyament integral
Des del Centre Sant Jaume treballem des d'una perspectiva sistèmica amb els infants, els joves i les seves famílies
per afavorir els processos d'identiﬁcació, proposta de canvi i transformació en les seves vides respectives. Amb
aquest objectiu despleguem la següent diversitat de serveis en funció de les necessitats de cada realitat familiar.

Suport a l’escolarització

3.170h

Educació en el lleure

60

Atenció psicoterapèutica

1.488h
d’atenció

Promoció d’una
alimentació saludable

6.150

d'acompanyament a
processos d'aprenentatge
individual o grupal

infants i joves participen de
les diferents activitats
d'estiu de l'entitat

psicoterapèutica

àpats oferts entre
esmorzars, dinars,
berenars i sopars

Orientació i suport a
la inserció laboral

Intervenció
amb famílies

Habilitats socials

Suports puntuals (béns)

48h

73.000€
tramitats en béns

95%

dels joves milloren les
seves habilitats i capacitats
d'inserció sòciolaboral

84%

famílies millores les
competències parentals

anuals de tallers
d'habilitats socials
adreçades a infants i joves

del Programa Caixa
Proinfància
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Equip
Perfil de persones vinculades
13

Patronat

24

Personal contractat

138

Voluntariat

7

Personal extern

1

Alumnes en pràctiques

183

TOTAL

Perfil de formació de l’equip professional
8%

4% 4%

Economia
Educació Social

4%

Humanitats
Integració Social

17%

38%

Monitor de Lleure
Psicologia
Psicopedagogia

4%

Treball social

9%
4% 4%

4%

Hosteleria i Restauració
Pedagogia
Grau Ciències de l'Activitat
Física i de l'Esport
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04

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.
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Centre Obert
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.

El projecte en xifres

148
persones
ateses
68
menors de
18 anys

346

825

157

363

Hores de reforç
escolar i habilitats
bàsiques per a
l'aprenentatge

Coordinacions amb
escoles, serveis socials i
altres serveis que atenen
als infants i joves.

Hores de tallers de
capacitació i habilitats
personals

Hores d'acompanyament terapèutic

Per garantir aquest seguiment s'han realitzat 403 eines de seguiment individual/familiar i 118
hores de seguiment familiar.

El 87% milloren el
nivell educatiu,
emocional i hàbits de
vida saludable
El 74% valoren
positivament els
canvis reals i millores
experimentats

80
majors de
18 anys

El 81% valoren
positius els canvis i
millores viscuts
El 72% milloren les
seves dinàmiques
familiars
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Activa t
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.

85

persones*
ateses

El projecte en xifres

45
menors de
18 anys

149
Hores de reforç
escolar i habilitats
bàsiques per a
l'aprenentatge

171

171

Hores de tallers
Hores de tallers de
formatius de capacitació i capacitació i habilitats
orientació professional
personals

El 95% milloren les
seva capacitació i
habilitats sòciolaborals

255

El 88% valoren
positivament la seva
evolució

Hores d'acompanyament terapèutic

El 60% es vinculen a
xarxes de suport i
empreses de l'entorn

Per garantir aquest seguiment s'han realitzat 215 eines de seguiment individual/familiar i 112
hores de seguiment familiar.

40
majors de
18 anys

El 100% valoren
positius els canvis i
millores viscuts
* Es comptabilitzen els joves majors
de 16 anys atesos de l'entitat
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Unitat d Escolaritzacio
Compartida (UEC)
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.

El projecte en xifres

58

persones
ateses
36
menors de
18 anys

279

591

330

122

Hores de suport a
l'aprenentatge amb
alumnes amb
diﬁcultats

Coordinacions amb
escoles, serveis socials i
altres serveis que atenen
als infants i joves.

Hores de tallers de
capacitació i habilitats
personals

Hores d'acompanyament terapèutic

El 100% valoren
positivament els
canvis reals i millores
experimentats
El 42,8% alumnes
promocionen de curs
El 30% ﬁnalitzen
continuen formant-se
en estudis reglats

Per garantir aquest seguiment s'han realitzat 339 eines de seguiment individual/familiar i 47
hores de seguiment familiar.

22
majors de
18 anys

El 100% valoren
positius els canvis i
millores viscuts
El 88% milloren la
relació família - ﬁll/a
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Suport a l accio educativa
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.

317
persones
ateses

El projecte en xifres

159
menors de
18 anys

El 65% millora la seva
assistència a l'aula

24

842

171

336

Hores de suport
a l'aprenentatge
amb alumnes amb
diﬁcultats

Coordinacions amb
escoles, serveis socials i
altres serveis que atenen
als infants i joves.

Hores de tallers de
capacitació i habilitats
personals

Hores d'acompanyament terapèutic

158
majors de
18 anys

Per garantir aquest seguiment s'han realitzat 215 eines de seguiment individual/familiar i 112
hores de seguiment familiar.

El 100% valoren
positius els canvis i
millores viscuts
El 87% millora la
seva rutina

El 87% millora la
seva autoestima

04
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1697
Des del Centre Sant Jaume proposem aquesta campanya de sensibilització des de
l’òptica de l’èxit escolar. Els objectius de la campanya són sensibilitzar, treballar en
xarxa i motivar l'assistència a l’escola. Partim de 3 eixos: obertura al coneixement,
socialització, creixement personal.

persones

sensibilitzades

Adhesions a la campanya

810

887

1%
7%

Persones

4%

Serveis administració

350
adhesions a

3%
2%
2%

la campanya

Puig

Voluntariat

10%

St. Joan
de Lleﬁà

St. Antoni
de Lleﬁà

Centres educatius

Llor

La Salut
Artigues

Empresa
Entitat socioeducativa

71%

Escola Lestonnac

La Pau

Escola Baldomer Solà

St. Mori de
Lleﬁà

Sistrells

Sant Roc
Congrés

Can Claris
Raval

Entitat veïnal

El Remei
Gorg

Professionals

Persones sensibilitzades i adherides per franja d'edat
360

Infants de 4-6 anys

1280

Infants de 7-11 anys
Joves de 17-21 anys

40
367

Adults de més de 21 anys
TOTAL
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2047

N
Llo

Escola Josep Boada

La Mora

Progrés

Canyet

Pomar
de Dalt

vista

Mas
Ram

mar

uixeres

sà
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Llenties Solidaries
El 22 de març de 2018 es va celebrar el 6è Sopar de Llenties Solidàries a
l'Escola Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi precedit d'una Eucaristia d'agraïment a la mateixa escola. Gràcies als 411 assistents i voluntaris es van
poder recaptar 15.684€ per donar suport als projectes de l'entitat.

15684€
recaptats
411
assistents

i voluntaris

Al sopar hi van assistir Arama Katteh i Abir Sadri, joves treballadores que
s'han format en l'àmbit de la sanitat i el camp social i que durant la seva
infància van ser acompanyades pels projectes de l'entitat. Abir Sadir, treballadora social de 28 anys, va entrar amb 9 anys al Centre Sant Jaume acompanyada pel seu germà més petit. En el seu discurs va agrair la tasca de "tots
els educadors i educadores, els voluntaris i voluntàries i tots els invisibles
que fan possible aquest projecte"
Durant el sopar es va presentar la proposta de nou ediﬁci pel Centre Sant Jaume que possibilitarà una major i millor intervenció sócioeducativa pels infants de Badalona i el desplegament d'un projecte d'inserció laboral en l'àmbit de la Hosteleria.

Agraïments:
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Padel
94 jugadors de diferents categories han fet possible la IV edició del Torneig de Pàdel
Solidari a favor del Centre Sant Jaume. Aquest espai lúdic i esportiu és un canal de
ﬁnançament i de sensibilització dels projectes que l'entitat porta a terme des del
barri de Gorg de Badalona.

4360€
recaptats
94
jugadors

El torneig ha recaptat 4.359,50€ en forma de donatius i ha estat possible gràcies a la
tasca voluntària de setze alumnes de primer curs de Batxillerat de l'Escola Jesuïtes
Sarrià - Sant Ignasi, de pares i mares de l'AMPA i de l'Associació d'Antics Alumnes de
la mateixa escola.

“Amb el torneig hem pogut
compartir, riure i xerrar entre
amics i família; però sobretot
ha estat un dia solidari on
tothom ens hem implicat
amb els infants i famílies en
risc d'exclusió social de
Badalona”
Silvia Sala

Agraïments: Star's Padel, Gerbard, The Room Service, Boccony by Massimo, Esdemercado, Sasco Esports, Bertus i MartiDerm han
donat suport a aquest esdevenimnet solidari que organitza el Centre Sant Jaume juntament amb l'AMPA Sant Ignasi,
l'Associació d'Antics Alumnes Sant Ignasi, l'Escola Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi i la Fundació Sant Ignasi.
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Des de l'octubre de 2017 coordinem el desplegament del Programa
CaixaProinfància a la zona Sud de Badalona a través d'entitats sòcioeducatives. El Programa té com objectiu trencar el cercle de la pobresa oferint l'accés
a oportunitats sòcioeducatives de qualitat.

Coordinació d'infants i famílies beneficiaris del programa Caixa
Proinfància a Badalona Sud*

928.496 €
Import desplegat

772.883 € 155.613 €
Pressupost
consumit en serveis

Pressupost
consumit en béns

* Dades del període oct2017-set2018

Despeses per àrea

IMPORT

Atenció Terapèutica

71.664,40 €

7,67 %

Reforç Educatiu

491.085,23 €

52,55 %

Educació No Formal i Temps de Lleure

283.127,01 €

30,30 %

4.205,98 €

0,45 %

84.363,59 €

9,03 %

934.446,21 €

100,00 %

Suport Educatiu Familiar
Promoció de la Salut

TOTAL
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%

Entitats Prestadores de
Serveis del Programa

04
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Dades economiques
Auditoria realitzada per: Bové Montero y Asociados SL per l’exercici 2018.

Despeses per projectes
Centre obert

%

268.475,91 €

33,79 %

55.186,31 €

6,95 %

UEC

188.392,34 €

23,71 %

PSAE

159.584,39 €

20,09 %

Despeses indirectes dels projectes

122.824,63 €

15,46 %

794.463,58 €

100,00 %

Activa't

TOTAL

Ingressos per tipus de finançador

IMPORT

%

Entitats privades

341.070,41 €

42,86 %

Entitats públiques

280.128,45 €

35,20 %

Entitats fundadores

49.000,00 €

6,16 %

Donants particulars

97.145,64 €

12,21 %

Altres

28.466,10 €

3,58 %

TOTAL

RESULTAT DE L'EXERCICI 2018

22

IMPORT

Memòria 2018

795.810,60 €
1.347,02 €

100,00 %

.
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
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

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
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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

www.fundaciocarlesblanch.org

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

