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"2020, un any excepcional"
2020 ens ha fet adonar-nos del nivell de vulnerabilitat i fragilitat de tota persona davant
d’un perill real i invisible: la COVID-19. Hem pogut sentir de prop el patiment conegut
des de fa anys pel conjunt de persones que acompanyem des de l’entitat. El trànsit entre
la vida normalitzada i el confinament domiciliari, la incertesa diària davant del perill
d’emmalaltir i, fins i tot, morir inesperadament han estat un procés i aprenentatge que
impactarà en el futur de tota una generació. És probable que res segueixi sent com
abans.
Des del Centre Sant Jaume hem constatat com els més fràgils han tornat a patir més que
ningú (pèrdua de llocs de treball i ingressos econòmics de forma sobtada, manca d’accés
a alimentació i a condicions de vivenda digna, bretxa digital en processos
d’aprenentatge, ...) però també com la ràpida resposta de la societat civil organitzada
juntament amb els esforços de l’administració demostra que quan hi ha voluntat i
convicció, podem transformar la realitat.
Ha estat un any ple d’aprenentatges i agraïments a totes les persones, entitats,
empreses, col·lectius i veïns i veïnes de Badalona que ens han donat suport. Hem optat

Grau Ussetti
Director del Centre Sant Jaume

per ser a prop dels infants, joves i famílies tot i les dificultats i ha estat possible gràcies a
la vostra col·laboració!
El repte ha estat saber adaptar-nos i donar resposta a les
necessitats més bàsiques de les persones de la ciutat. Generar
un fantàstic programa de ràdio diari, l’#infosantjaume, per
mantenir-nos connectats i connectades durant el confinament,
el repartiment d’aliments i productes bàsics per a la
subsistència de més de 570 persones, repartir terminals
informàtics

per

afavorir

els

processos

d’aprenentatge,

coordinar la distribució de recursos per al benestar d’infants i
famílies...
Seguirem treballant perquè hi ha d’haver una altra manera
de viure que ens permeti construir #unfutuperendavant.
Comptem amb tu!
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Qui som?
El Centre Sant Jaume som una entitat sense ànim de lucre nascuda l'any 1997 i compromesa amb la formació i la
promoció humana, social i cultural d'infants i joves en situació d’alta vulnerabilitat o risc d’exclusió social a la ciutat de
Badalona.
L'equip educatiu està format principalment per educadores socials, pedagogues, psicopedagoges, psicòlogues,
treballadores socials i personal voluntari.

Que fem?
Acompanyem els processos socioeducatius d’infants, joves i famílies amb l'objectiu que puguin transformar la seva
realitat i el seu entorn i esdevenir agents de canvi per a una societat més justa. Treballem a partir de 5 projectes:

ESPAI FAMILIAR

Suport a menors i famílies amb infants de 0 a 3 anys.

CENTRE OBERT

Atenció socioeducativa a infants i joves dels 6 als 19 anys.

UEC

Unitat d'Escolarització Compartida per garantir l'escolarització obligatòria de joves dels 14
als 16 anys que cursen 3r i 4t d’ESO.

ACTIVA'T

Orientació i inserció sociolaboral a joves a partir dels 16 anys.

PSE

Programa de Suport Educatiu per oferir reforç acadèmic, suport psicològic i activitats de
sensibilització sobre els beneficis de l'escola a col·legis i instituts del territori.
A més, coordinem el desplegament del Programa
de la pobresa a la zona Sud de Badalona.

per trencar el cercle
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Persones ateses
Intervenció directa

636 persones

1.013

Persones que han participat en algun dels 5 projectes socioeducatius que portem a terme al Centre Sant Jaume.

Infants dels 0 als 11 anys

180

Joves dels 12 als 16 anys

125
32

Joves dels 17 als 26 anys
Mares, pares, familiars
o referents de l'infant o jove

299

País d'origen adults referents
Àsia Meridional
5.5%
Amèrica del Sud
12.8%

Espanya
50.7%
Àfrica del Nord
21.9%

Altres
9.1%

Entrega de menús i lots d'aliments
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573 persones
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Badalona Sud

està format per barris com Congrés, el Remei, la Mora, Sant Roc i Artigues que figuren entre els més pobres
de Catalunya amb unes taxes d'atur, immigració i absentisme escolar molt per sobre de la mitjana.

El territori
l'absentisme escolar a determinats barris del
sud
de Badalona
ésdades
del 40%
a Primària
i del 60%
per l’EAIA
(Equips
Segons
les últimes
del Consorci
Badalona
Sud, a Secundària. El 25% dels menorsaatesos
determinats
barris
de Badalona
Segons les dades amb les que treballa el Consorci Badalona Sud,

d'atenció
a la infància
i l'adolescència
de la
Generalitat.de Catalunya) viuen en aquest territori.
és del
a Primària
i del
a Secundària

El

28%

de la població a Badalona Sud és estrangera.

Acumula el

16% de l'atur que hi ha a tota la ciutat i l’economia

submergida n'és una forma de vida habitual.

No hi ha cap barri a Badalona Sud amb una renda mitjana superior
als 10.500 euros bruts per persona.
A Sant Roc una persona cobra una mitjana de 4.912 euros
anuals, més de tres vegades menys que la mitjana a l'Àrea
Metropolitana de Barcelona.
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L'equip
Persones vinculades

Perfil professional de l'equip socioeducatiu
Talleristes
10.5%

Patronat

13

Educadores socials
42.1%

4

Personal extern

39

Voluntariat recurrent

74

Voluntariat puntual
Alumnat en pràctiques

Treballadores socials
10.5%

23

Personal contractat

Terapeutes
15.8%

2
Piscopedagogues
21.1%
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Acompanyament integral
Des del Centre Sant Jaume treballem des d'una perspectiva sistèmica i integral amb els infants i joves i amb les seves
famílies per afavorir els processos d'identiﬁcació, proposta de canvi i transformació en les seves vides respectives. Amb
aquest objectiu despleguem la diversitat de serveis següents en funció de les necessitats de cada realitat familiar.
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PETITA INFÀNCIA I MATERNITAT

Espai Familiar
Éspai de trobada amb famílies amb infants de 0 a 3 anys per treballar la
prevenció en pro d'una criança i educació positiva i de la promoció i
desenvolupament dels nens i nenes. La majoria són mares primerenques
molt joves i amb una realitat socioeconòmica de fragilitat.

8 nenes i 10 nens

14 mares i 12 pares

135,5

hores anuals/família
d'atenció
grupal

40,5

hores anuals/dona
d'atenció
individual

44
persones

22

72

hores anuals/dona
tallers anuals
d'atenció
de capacitació i
terapèutica
habilitats personals

ateses

El 75% de les mares veuen
millores en el desenvolupament
del seu fill/a.
El 87,5% de les mares creuen
que ha millorat la relació amb
el seu fill/a.
El 100% de les dones han
guanyat seguretat com a mares.

Mayra,
mare Espai Familiar
"M'encanta venir a l'Espai Familiar. Les
educadores estan molt pendents de mí i de
les meves filles. M'ajuden quan estic baixa
d'ànims, em resolen dubtes i m'agraden
molt els tallers i les activitats que s'hi
organitzen".
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89
infants i

INFÀNCIA I JOVENTUT

Centre Obert
Centre diürn d’atenció socioeducativa que potencia el desenvolupament
personal, l’adquisició d’hàbits i les competències socials d’infants i joves
dels 6 als 19 anys per afavorir-ne els processos d’integració. Destaca
l'atenció personalitzada amb ràtios d'un/a professional per a un màxim de
5 infants.

joves atesos
El 100% dels infants fins als 12
anys promocionen de curs.

92,6

33

68

hores anuals/infant
hores anuals/infant hores anuals/infant
de reforç escolar
d'atenció
d’activitats de joc,
(ràtio 1/1-2 o 1/3-5) terapèutica individual
lleure i esport
i familiar
(ràtio 1/10)

El 84% dels joves dels 12 als 16
anys promocionen de curs.

865

tutories
d'atenció
individualitzada

El 100% segueixen amb formació
postobligatòria.
El 95% milloren les seves
habilitats socials.

Tatiana

66

6906

tallers de capacitació berenars, dinars
i habilitats personals i sopars entregats
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674

55

coordinacions amb
infants i joves han
escoles, serveis socials i
participat al
altres entitats que atenen
Campament o
infants i joves
al Casal d'Estiu

"Des de que
vinc al Centre Obert em
porto millor amb el meu
pare i li faig més cas".

Aya

"Les educadores
sempre estan quan les
necessito, ja sigui per tema
d'estudis o per motius més
personals".
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23
Unitat d'Escolaritzacio
joves
JOVENTUT

Compartida (UEC)

atesos

Recurs d’educació formal reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per tal de garantir
l’escolarització obligatòria d'alumnes de 3r i 4t d'ESO d'entre 14 i 16 anys amb absentisme escolar i/o que presenten
dificultats per assolir l'èxit educatiu. Destaca l'atenció personalitzada amb una ràtio de 3 professionals per a 16 alumnes.
El 100% de l'alumnat de 4t d'ESO
es gradua i es preinscriu en
formació postobligatòria.

103
hores anuals/jove de
suport a l'aprenentatge

78

23

92,5

hores anuals/jove de hores anuals/jove
hores tallers de
tutories i atenció
capacitació i
d'atenció terapèutica
individualitzada
habilitats personals

1800
esmorzars
entregats

16 | Memòria 2020

3
joves han participat al
Campament d'estiu

154
coordinacions amb
escoles, serveis socials i
altres serveis que atenen
infants i joves

El 75% de l'alumnat de 3r d'ESO
promociona de curs.

El 89% milloren les seves
competències en benefici del seu
creixement personal.

Atenea,
alumna de la UEC
"A l’institut no me’n sortia, així que venir a
la UEC és el millor que m’ha passat.
Sempre havia dit que no m’agradava
estudiar, però ara m’encanta aixecar-me
per venir a classe. A més, tinc moltes ganes
de graduar-me i seguir amb els estudis".
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JOVENTUT

Activa't
Espai de formació i acompanyament socioeducatiu a persones majors de 16 anys
jperquè millorin el seu nivell d’ocupabilitat i puguin afrontar un procés d’inserció
sociolaboral amb èxit.
Altres
29.2%

73
persones
ateses

Centre Obert
36.1%

54 joves
El 90 % han iniciat o estan
finalitzant estudis postobligatoris.

19 familiars o adults referents

31

El 95% consideren que han
millorat les seves possibilitats
d’inserció.

UEC
34.7%

El 100% de les famílies creuen
que han millorat el seu nivell
d'ocupabilitat.

joves

han rebut assesorament a nivell de formació postobligatòria i

33

joves i

19

2

familiars

han rebut assesorament a nivell d'inserció laboral a través de:

joves han iniciat pràctiques en
empreses col·laboradores de la
Companyia de Jesús.

2

espais de formació
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tutories individuals

itineraris personalitzats
d'inserció

joves han estat derivats a altres
entitats o empreses per realitzar
formacions tècniques.

Accions extraordinaries
Durant el primer confinament i davant del tancament obligatori del Centre Sant Jaume, entre maig i setembre de 2020 vam
haver de readaptar la nostra forma d'intervenció a través d'un acompanyament telemàtic. A més, des de l'entitat vam donar
resposta a les noves necessitats alimentàries i tecnològiques per part de les persones que participen als nostres projectes i fer
front a una situació d'emergència social sense precedents.

REPARTIMENT DIARI DE MENÚS
Entre març i juny de 2020 col·laborem en el repartiment de 38.000 menús a 220 famílies de Badalona (573 persones, 196
del Centre Sant Jaume) a través de la Xarxa Solidària de Badalona, l'empresa de catering F. Roca i l'ajuda d'Smart Monkey.

ENTREGA DE LOTS D'ALIMENTS I PRODUCTES D'HIGIENE
Entre juny i juliol de 2020 entreguem 3.400 kg d'aliments i produces d'higiene bàsica a 50 famílies de l'entitat (200
persones) gràcies a les donacions de la Fundació del Banc dels Aliments.

DISTRIBUCIÓ DE DISPOSITIUS ELECTRÒNICS I DE TARGETES SIM
Durant el curs escolar i gràcies a Caixa Proinfància, Fundació Pere Tarrés, Red Mimbre i donacions particulars, distribuïm
90 tauletes i 28 targetes SIM entre les famílies que no disposen de dispositiius electrònics o connexió a Internet per tal de
garantir la connectivitat a l'escola dels infants i joves del Centre Sant Jaume.

#INFOSANTJAUME
Entre abril i juliol de 2020 posem en marxa la ràdio del Centre Sant Jaume. Amb el nom
#infosantjaume, publiquem 59 programes que serveixen per donar veu als infants, joves i famílies
de l'entitat, mantenir la seva connexió amb el Centre Sant Jaume, donar a conèixer diferents
iniciatives a nivell de territori, impulsar la inclusió social i promocionar els beneficis de
l'escolarització a Badalona Sud.
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Caixa Proinfancia
Des del 2007 coordinem el desplegament del programa CaixaProinfància a la zona
Sud de Badalona a través d'entitats socioeducatives. Aquest programa té com a
objectiu trencar el cercle de la pobresa oferint l'accés a oportunitats socioeducatives
de qualitat.
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obres d'ampliacio
L'any 2019 s'inicien les obres d'ampliació i renovació de la seu del Centre Sant Jaume al carrer Tortosa 33 de Badalona. Durant
el 2020 continuen els treballs seguint tècniques d'edificació sostenibles que comportaran en el futur mínimes despeses de
manteniment. El trasllat al nou edifici està previst per a mitjans de 2021. Es triplicarà la superfície de forma que podrem
engegar noves activitats i formacions, acollir un major nombre de persones i millorar els serveis que es presten a l'actualitat.
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Col·laboradors
Tota aquesta tasca de transformació social ha estat possible gràcies a la col·laboració de:
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01848

