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Director del Centre

L’actual crisi sanitària ha derivat
ràpidament en una greu
emergència social, econòmica
i educativa que està castigant
amb força la població més
vulnerable. Quan bona part de
les famílies que participen al
Centre Sant Jaume no havien
superat encara la crisi econòmica
de 2007, arriba aquest altre
tsunami devastador per a les
persones més fràgils.
Des de fa tres mesos al Centre
Sant Jaume estem acompanyant
famílies i palpant l’impacte
directe que està tenint la
COVID-19 a moltes llars.
Caminem cap a una crisi
profunda que afecta i afectarà
encara més els col·lectius en risc
d’exclusió, i molt ens temem que
aquesta emergència social
perdurarà en el temps, i que els
seus efectes continuaran més
enllà del que trigui el món en
trobar una vacuna contra el virus.
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Emergència laboral, una de
cada quatre famílies no tenen
ingressos fixes

—520 cada dia— la població més
vulnerable de la ciutat.

Multitud de famílies que mai
abans havien demanat ajuda, ara
la necessiten. Parlem de domici
lis on algun dels progenitors (si
no els dos) han perdut la feina o
han patit una reducció dràstica
del salari que els impedeix fer
front a les despeses més bàsiques.
Malauradament existeix també
un gran nombre de persones que
treballaven sense contracte i que
ara no tenen dret a una prestació;
o aturats i aturades de llarga dura
da que s’han quedat sense opci
ons d’accés al mercat laboral.
Una de cada quatre famílies que
participen al Centre Sant Jaume
no tenen cap ingrés fixe.

Emergència habitacional,
o viure el confinament
dins d’un garatge
L’infrahabitatge i la falta d’habi
tatge és un altre dels grans eixos
d’aquesta emergència social.
Famílies en situació irregular que
han passat el confinament tanca
des a pisos ocupats, a un garatge
sense finestres, o dins d’habitaci
ons rellogades, en espais molt
reduïts i sense intimitat. Pares i
mares que estan esperant un fill
en habitatges absolutament insa
lubres, o que comparteixen pis
amb un altre nucli familiar amb
diversos nens petits i una persona
confinada amb símptomes de
COVID-19.

Emergència alimentària, més
de la meitat de les famílies
necessiten suport alimentari

Emergència educativa, tres
mesos sense accedir a l’escola

El 57% de les famílies del Centre
Sant Jaume necessiten suport
alimentari i per primera vegada
en la història de l’entitat estem
entregant directament a les famí
lies lots procedents del Banc dels
Aliments.
Durant aquest temps hem distri
buït més de 50.000 euros en aju
des econòmiques en concepte
d’alimentació a 180 famílies a
través del Programa Caixa Pro
infància, i gràcies a la campanya
’50 cèntims, 1 àpat’ que ha posat
en marxa l’empresa F.Roca, des
de mitjans d’abril hem repartit
més de 24.000 plats de menjar

La bretxa digital que venien patint
moltes famílies del Centre Sant
Jaume s’ha transformat ara en
una emergència educativa que
dispara les desigualtats dins de
l’aula. Com seguir l’escola telemà
ticament quan no tenim un ordi
nador a casa ni connexió a inter
net?
És emocionant veure que hi ha
famílies que han prioritzat l’edu
cació dels seus fills per instal·lar-se
WiFi a casa i que alguns infants
han aprofitat l’oportunitat per
connectar amb el seu procés aca
dèmic i treballar les seves habili
tats tecnològiques. En aquest

temps hem sabut per exemple que
la Rabab, una noia que participa
al projecte de Centre Obert del
Centre Sant Jaume i que al juliol
es presenta a la selectivitat, ha
obtingut matrícula d’honor al
batxillerat.
Gràcies a diverses donacions par
ticulars, des del Centre Sant Jaume
hem pogut repartir una setante
na de tauletes a infants i adoles
cents que intentaven seguir el
curs a través de la pantalla d’un
mòbil, però tenim constància
que, malgrat els esforços, moltes
escoles de Badalona no han pogut
connectar encara amb gran part
del seu alumnat. En una ciutat on
en alguns centres educatius la
taxa d’absentisme frega el 60% a
Secundària i el 40% a Primària,
les conseqüències d’aquesta des
connexió poden ser terribles.

Emergència emocional, 24/7
Existeixen sense dubte famílies
que aquests dies han trobat esta
bilitat a la llar i que han aprofitat
el confinament per conèixer-se i
estimar-se millor. Però hi també
domicilis on les relacions no eren
bones i on la convivència s’ha con

Què
pots fer tu?
Des de que va començar la
pandèmia hem sentit a dir que
aquesta situació és també una
oportunitat, i efectivament
volem creure que la crisi del coronavirus
ens ajudarà a créixer i a millorar com a
societat, com a entitat i com a xarxa.
Però per fer-ho, necessitem recursos.
Fes la teva aportació a
BBVA - ES49 0182 6035 4402 0150 3119
o entra a
www.fundaciocarlesblanch.org/
emergenciasocial

Et recomanem... Que t’escoltis el
nostre podcast de ràdio #infosantjaume.
Pots començar per l’#infosantjaume del
15 maig i descobrir més raons per ajudarnos: www.fundaciocarlesblanch.org/
info-sant-jaume

vertit en un autèntic malson.
Famílies també amb manca d’ha
bilitats parentals que han hagut
d’afrontar amb soledat la criança
dels seus fills i filles 24 hores, els
set dies de la setmana, sense sor
tir de casa i amb falta d’espais per
regenerar l’energia.
A nivell emocional la pandèmia
està causant veritables estralls
per la por al propi virus, però
també per l’impacte que està
tenint a nivell laboral i de rela
cions. Algunes famílies es veuen
afectades per alguns d’aquests
factors d’impacte, però en molts
casos hi conflueixen més d’un, i
és aquesta situació la que dona
forma a la vulnerabilitat.
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