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« El centre Sant Jaume
és com una família per
a mi. El meu fill, que té
diagnosticat un trastorn
de conducta, ha millorat
moltíssim des de que ve
al centre obert »
- Iris -

Qui som?

Història, missió i valors

L’entitat neix l’any 1995 durant la celebració del centenari de la ubicació del
Col·legi Sant Ignasi a la vil·la de Sarrià a Barcelona. Durant aquest esdeveniment, l’associació de Pares d’Alumnes, l’Associació d’Antics Alumnes i la Fundació de Sant Ignasi decideixen crear una entitat en memòria de Carles Blanch
i Xiró, s.j, sarrianenc, antic alumne, jesuïta i director de l’escola. La seva visió
educativa és el punt de partida de l’organització, que pren l’acció sobre les
situacions d’exclusió social severa i desigualtat que pateix el col·lectiu de la
infància i l’adolescència com a missió principal i raó de ser.
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Inicis i primers projectes
El 1996 el centre inicia l’activitat socioeducativa en un local situat al carrer
Tortosa a la localitat de Badalona. L’any 2002 s’adquireix i es rehabilita un nou
espai situat al mateix carrer amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats
socials creixents de l’entorn.
Des dels seus orígens l’atenció als infants, joves i famílies s’ha garantit gràcies
a la col·laboració entre els professionals i el voluntariat de l’entitat. La implicació i constància d’aquest voluntariat ha permès durant molts anys aportar
una qualitat i individualització dels processos educatius.
L’ any 2017 l’entitat celebra el seu 20è aniversari amb els equips professionals
i els diferents projectes consolidats a territori.
Actualment, el Centre Sant Jaume compta amb un equip multidisciplinar de 30
professionals d’àmbits com: el treball social, la psicopedagogia, la psicologia,
l’educació social, personal formatiu i d’admnistració, gestió, el periodisme i la
comunicació.
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El Centre Sant Jaume - Fundació Carles Blanch és una entitat sense ànim de lucre compromesa amb la formació i la promoció humana, social i cultural dels
infants i joves en situació d’alta vulnerabilitat i risc d’exclusió social a l’àmbit metropolità de Badalona.

qualitat

llibertat
compromís social

confiança
coherència

Què fem?

Serveis i projectes

Espai Familiar: Servei de suport a joves dones adultes en situació de primera
maternitat o no, amb fills a càrrec dels 0-3 anys. L’equip del servei treballa en
l’acompanyament en l’adquisició d’habilitats de tot tipus en relació els aspectes derivats de la maternitat.
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Centre Obert: Servei diürn d’atenció socioeducativa per a infants i joves dels
6 als 19 anys en què es duen a terme activitats de suport a l’aprenentatge i
formatives i es generen espais lúdics i de relació amb altres infants per la millora d’habilitats socials i personals. L’equip educatiu treballa amb els infants i
les seves famílies de manera personalitzada, dissenyant plans de treball específics depenent les característiques i de la situació de l’infant i la seva família.
Unitat d’escolarització compartida - UEC - : Espai de formació per garantir l’escolarització obligatòria de joves dels 14 als 16 anys que cursen 3r i 4t
d’ESO, amb conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. La UEC del Centre Sant Jaume permet millorar les habilitats lectives,
professionals i personals dels joves de cara optar un futur amb oportunitats.
Projecte Activa’t: Programa educatiu de millora de competències professionals i de formació orientat a la inserció laboral dels joves, fent recerca d’oportunitats formatives i/o convenis de suport amb empreses del territori.
Projecte PSAE: Programa de Suport a l’Acció Educativa. Ofereix i dóna resposta a les necessitats i demandes concretes del centres d’ensenyament del
territori mitjançant suport psicològic, reforç acadèmic i activitats de sensibilització vers la promoció de l’èxit educatiu al territori.
Acció Social: Atenció realitzada per l’equip d’educadors, treballadors socials,
psicopedagogs i terapeutes que dona resposta a les necessitats socials de l’entorn treballant de manera coordinada i conjunta amb els serveis socials de territori, així com altres entitats a manera de xarxa de prevenció i suport social.
El Centre Sant Jaume coordina el desplegament del programa Caixa ProInfància a la zona sud de Badalona i desenvolupa nous projectes en l’àmbit de
la innovació educativa amb la col.laboració d’entitats i empreses del territori i
de l’àmbit metropolità de Barcelona
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El Centre Sant Jaume desenvolupa els següents projectes en l’àmbit de
l’acompanyament a la infància i adolescència en situació de vulnerabilitat i/o
risc social així com a famílies:

1.013 persones ateses l’any 2020
Educació en el lleure

Atenció psicoterapèutica

Suport a Famílies
Suport a l’aprenentatge

Inserció laboral

On ho fem?

Context territorial & social

Segons dades de l’informe técnic relatiu al Consorci2 Badalona Sud, que integra els barris anteriorment esmentats:
1. L’absentisme escolar és del 40% a Primària i del 60% a Secundària.
2. El 25% dels menors atesos per l’EAIA3 viuen en aquest territori.
3. El 32% dels joves amb mesures judicials en medi obert de la ciutat son d’aquest
territori.

Dossier de premsa

4. Les dades d’atur són les més altes de la ciutat i representen el 16% del total de
la ciutat.

En una de les ciutats amb més desigualtat de tota Catalunya, l’acció de l’entitat concentra els seus esforços en oferir espais educatius, d’acompanyament,
així com de suport a l’educació i l’aprenentatge, tant en acció directa amb els
infants i els joves, com amb les seves famílies per tal de possibilitar, en xarxa
i coordinació amb el serveis públics d’ensenyament i serveis socials, un futur
amb oportunitat, un futur per endavant.

1
2

“Sant Roc, el barri més pobre de Catalunya” https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20190912/mapa-renda-catalunya-7630861

Consulta l’Informe: https://serveis.badalona.cat/portalWeb/getfile;jsessionid=cNwbfhsfLGzLPy1HkkhKTl6bYh63pzlvZW5KkWQFQgJlVGJh4flD!-1087119834?_nfpb=true&_pageLabel=contingut_estatic&dDocName=AJB086231&dID=111621&rendition=Web
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3

EAIA - Equip d’atenció a la Infància i Adolescència - https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/proteccio_a_
la_infancia_i_ladolescencia/el_sistema_catala_de_proteccio_a_la_infancia_i_ladolescencia/equips_datencio_a_la_infancia_i_ladolescencia_eaia
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La intervenció del Centre Sant Jaume es desenvolupa a la ciutat de Badalona,
posant el focus a la zona territorial sud integrada pel districte municipal nº 5
i nº6, que concentra els barris de: Gorg, Congrés, el Remei, La Mora, Sant Roc1 o
Artigues, entre d’altres.

« M’encanta venir a l’Espai Familiar.
M’ajuden quan estic baixa d’ànims,
em resolen dubtes i m’agraden molt
els tallers i les activitats que
s’hi organitzen »
- Mayra -

El nou CSJ

Un espai obert a la ciutat

Ubicada al barri del Gorg a Badalona, el nou edifici és una aposta clara de la
Fundació per la missió que l’ ha regit des dels seus inicis: oferir un espai obert
a la població del barri i de l’entorn proper, on els infants, joves i les seves famílies es puguin sentir acompanyants des dels diferents projectes de l’entitat.
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L’ ús i la utilització dels materials en l’edifici és un dels fets més destacables,
remarcant la construcció del conjunt en fusta, fent una aposta clara per criteris de sostenibilitat energètica i mediambiental, innovant tant en la distribució de la temperatura, la llum i la conjugació d’aquests elements amb una
estètica càlida, tranquil·la, àmplia i acollidora que reforci la sensació de benestar
de les persones, principalment infants, joves i famílies que acudeixen a les instal·lacions i presti suport al treball dels tècnics de l’entitat.
Amb el nou edifici, l’entitat disposa de diverses sales d’intervenció i joc dividides en tres plantes, així com una cuina professional. En el moment actual,
el Centre Sant Jaume i l’ empresa de restauració alimentaria especialitzada
en distribució i gestió de menjadors escolars F.ROCA - www.froca.cat han
iniciat programa de col·laboració per tal de prestar formació als joves participants del projectes de la entitat, iniciant-se aquesta relació entre ambdúes
entitats mitjançant un programa de formació especialitzat per adolescents
participants a la UEC Gorg.
Aquest nou espai és una realitat gràcies a la col·laboració i el suport de diverses entitats, empreses privades i particulars com: Fundació Josep Botet Jormavi, Velamen, Sandrigham, IMCO, Fundació Matías Gomà, Fundació Pere Tarrés,
Fundació Mercedes Armengou, Fundació EDM, l’Obra Social La Caixa i la Companyia de Jesús.
El nou Centre Sant Jaume s’ofereix com a espai per a la ciutat de Badalona, tant per la realització d’ actes i/o jornades, com per col.laboracions amb
empreses i/o entitats socials i/ col.lectius amb necessitats d’organització i/o
espai.
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Aquest 2021 l’entitat estrena una nova seu a la ciutat de Badalona dissenyada per l’equip d’arquitectes independents Sra. Mercè Zazurca, Sr. Enrique
Corbat, Sr. Xavier Botet i Sr. Cesar Sánchez.

El nou edifici compta amb una superfície total útil de 741,58 m²

4 Sales Polivalents, 4 despatxos, cuina professional, magatzem, pati...

El nou Centre Sant Jaume, un espai per als Infants, Joves i Famílies de Badalona

Transparència		

Rendició de comptes

La Fundació Carles Blanch somet a auditoria els seus comptes anuals que podeu trobar publicats a la pàgina web de l’entitat:

La memòria corresponent a l’exercici d’activitats i serveis de l’any 2020 es
troba disponible al web de l’entitat i al següent enllaç:

Dossier de premsa

https://www.fundaciocarlesblanch.org/sites/default/files/2021-08/Mem%C3%B2ria%20CSJ%202020_0.pdf
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https://www.fundaciocarlesblanch.org/transparencia

Contacte		

Serveis per mitjans

Departament de Comunicació

- comunicacio@fundaciocarlesblanch.org
699 77 40 48

Dossier de premsa

Si com a mitjà de comunicació i/o periodista necessiteu material gràfic i/o audiovisual, així com sol.licitar una entrevista o visita als projectes no dubteu
en posar-vos en contacte amb el Departament de Comunicació per sol·licitar
informació.

		

Centre Sant Jaume
C. Josep Maria de Sagarra 11-13
08918 Badalona
(+34) 933 83 33 18
www.fundaciocarlesblanch.org
info@fundaciocarlesblanch.org
centresantjaume
@centresantjaume
centresantjaume
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Direcció Entitat - Sr. Grau Ussetti - direccio@fundaciocarlesblanch.org

un futur per endavant

