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El 2021 serà un any important i recordat per la vida dels que formem part 
del Centre Sant Jaume.

En un context de pandèmia i postpandèmia de la Covid-19, on l’impacte de la malaltia 
i les conseqüències de totes les mesures restrictives o de prevenció han condicionat 
la vida de forma global, hem seguit donant una resposta integral a totes les 
persones acompanyades pels diferents projectes, gràcies a la implicació d’un equip 
entregat que ha donat el millor de sí mateix en favor dels altres, ja sigui des d’un 
contracte de treball o des del voluntariat.

Alhora que la intervenció s’ha mantingut hem pogut finalitzar les obres d’ampliació de la seu de l’entitat. L’esforç de
molta gent, empreses i entitats ha permès que al mes de juny les il·lusions d’anys anteriors es transformessin en una
realitat tangible: un nou espai, més gran i de més qualitat per atendre millor a les persones que acompanyem.

Des del mes de setembre hem volgut compartir aquest espai amb les diferents administracions, agents, entitats i
persones amb les que treballem perquè el Centre Sant Jaume, fidel als seus valors i projectes propis, volem que
esdevingui un punt de referència a la ciutat on es generin oportunitats i processos de transformació i justícia social de
forma comunitària.

Us animo a sumar-vos en aquesta nova etapa i a col·laborar amb la nostra Missió!

Carta del director

Director del Centre Sant Jaume
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Grau Ussetti

Entrevista Ràdio Ciutat de Badalona al Director del Centre Sant Jaume, Grau Ussetti. 15 de febrer de 2021.

Entrevista Televisió de Badalona al Director del Centre Sant Jaume, Grau Ussetti. 18 de febrer de 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=sv-VQRF1S8s
https://www.youtube.com/watch?v=3fLMtRk-Z7g


A més, coordinem el desplegament del Programa                                   a la zona Sud de Badalona. Gestionem 
1.107.996€ en béns -alimentació saludable i equipament escolar- i en serveis -atenció psicoterapèutica, reforç 
educatiu, temps lliure, suport educatiu familiar i acció social-.

Que fem?

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

Atenció socioeducativa a infants i joves dels 6 als 19 anys.
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Orientació i inserció sociolaboral a persones a partir dels 16 anys.ACTIVA'T

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, joves i famílies en situació d’alta vulnerabilitat o risc d’exclusió social a la 
ciutat de Badalona. L'equip socioeducatiu està format principalment per educadores socials, pedagogues, 
psicopedagoges, psicòlogues, treballadores socials i personal voluntari.

Qui som?

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. La diversificació de perfils de l'equip 
educatiu permet abordar aquest acompanyament des del naixement fins a l'edat adulta de forma global i afrontar 
cada procés amb més garanties d'èxit. Treballem a partir de 5 projectes:

Unitat  d'Escolarització Compartida per garantir l'escolarització obligatòria de joves dels 14 
als 16 anys que cursen l'ESO.

05

ESPAI FAMILIAR

CENTRE OBERT

UEC

Projecte per oferir reforç acadèmic, suport psicològic i activitats de sensibilització sobre els 
beneficis de l'escola a col·legis i instituts del territori.

SUPORT A 
L'EDUCACIÓ

https://youtu.be/H43Py1vVmjE


Participants 726
Infants dels 0 als 11 anys

Joves dels 12 als 16 anys

Joves dels 17 als 28 anys

Mares, pares, familiars 
o referents de l'infant o jove
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179

132

49

366

Espanya
39.6%

Àsia Meridional
18.8%

Àfrica del Nord
16.6%

Amèrica del Sud
12.6%

Amèrica Central
3.4%

Àsia Oriental
3.1%

Amèrica del Nord
2.8%

País d'origen adults referents
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Educadores socials
40.7%

Terapeutes
14.8%

Pedagogues
14.8%

Integradores socials
11.1%

Piscopedagogues
7.4%

Talleristes
7.4%

Treballadores socials
3.7%
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L'equip

Patronat

Persones contractades

Talleristes

Voluntariat recurrent

Voluntariat puntual

Alumnat en pràctiques 

Persones vinculades

13

35

40

78

8

Perfil professional de l'equip socioeducatiu

2

https://www.fundaciocarlesblanch.org/qui-som/patronat
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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:



Nou edifici
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Al juny de 2021 inaugurem les obres d'ampliació i renovació de la seu del Centre Sant Jaume al carrer Josep Maria de Sagarra 
11-13 de Badalona. Les noves instal·lacions dignifiquen l'espai i permeten incrementar el nombre de participants i acollir
activitats obertes al barri. S'incorpora, a més, una cuina professional on s'imparteixen tallers formatius a joves de l'entitat.

https://www.youtube.com/watch?v=zdxt0Ds1Swo


                           
Flora,

mare Espai Familiar

Espai Familiar 32 
participants

 

"A banda de les millores que veig en el meu
fill, és un espai on dedicar-me un temps a
mi mateixa, on puc desfogar-me sempre
que ho necessito". 

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

PETITA INFÀNCIA I MATERNITAT
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6 nenes i 7 nens13 mares i 6 pares

12

El 54% de les famílies són monoparentals.
El 77% de les famílies viuen en el barri de Sant Roc i pertanyen a la 
comunitat gitana.

atenció grupal 
i individual

atenció
terapèutica

tallers anuals 
de capacitació i 

habilitats personals

El 100% desconnecten de les 
seves preocupacions i se senten 
millor i amb més autoestima.

sortides i 
participació en
 festes de barri

coordinacions amb
serveis socials 

o altres recursos

El 100% de les mares i pares
veuen millores en les seves 
famílies i canvis positius en les 
seves filles/fills.

El 94% de les mares i pares estan en situació d'atur. El 75% han millorat les seves
habilitats com a mares/pares.
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https://www.youtube.com/watch?v=U3JWidL2O_Y


               "He millorat en les
coses de col·legi, però
també he après a respectar
més els companys".

                   "Des de que
vinc a Centre Obert escric,
llegeixo, sumo i resto
millor, però a més a més
faig amics i m'ho passo bé".

                          
Francisco

 

berenars 
i sopars

activitats de joc, 
lleure i esport 

en grup

participació en les 
activitats d'Estiu: Casal, 
Camp de Treball i TSS

sortides i 
participació en
 festes de barri

                          Jesús

A MÉS...

75
infants i joves
participants

coordinacions amb 
escoles, serveis socials 

i altres recursos 

reforç escolar 
grupal 

i personalitzat
 
 

atenció terapèutica 
individual i familiar

tallers de capacitació
i habilitats personals 

Centre Obert

INFÀNCIA I JOVENTUT
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El 100% dels infants fins als 16 
anys promocionen de curs.

El 100% segueixen amb 
formació postobligatòria.

El 86% milloren les seves
habilitats socials.

Quan un infant arriba al Centre Obert, s’activa un Pla de Treball
Familiar amb les mares i pares, coordinat amb els diferents agents del
territori que intervenen amb la família amb l'objectiu de reduir el seu
nivell de vulnerabilitat.

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 i creixement 
personal. Destaca l'atenció individualitzada i el treball de capacitació i 
empoderament que es fa amb les famílies.

El 42% de les famílies són monoparentals i, en la majoria de casos, el
procés educatiu i emocional de les filles/fills recau sobre la mare.

El 36% de les famílies mostren el nivell més alt de vulnerabilitat social 
(nivell 3).

97 mares i pares
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Unitat d'Escolaritzacio

Compartida (UEC)

"El millor que li ha passat a la meva filla és
entrar a la UEC. Té més confiança en ella
mateixa, s'ha tret l'ESO i, a més, seguirà
estudiant".

Verónica, 
mare de la UEC

25 
joves 

participants
Recurs reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per garantir l’escolarització obligatòria 
d'adolescents d'entre 14 i 16 anys que cursen l'ESO derivats de diversos instituts de Badalona per risc d'abandonament 
escolar prematur a conseqüència de situacions socioeconòmiques i socioculturals de fragilitat. Destaca l'atenció 
personalitzada amb un equip educatiu de 5 professionals i 1 terapeuta.

JOVENTUT
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El 100% de l'alumnat de 4t d'ESO
es gradua a final de curs.

El 81% de l'alumnat promociona 
de curs.

coordinacions amb 
instituts, serveis socials 

i altres recursos 
 

suport a 
l'aprenentatge

tutories i atenció
individualitzada

 

atenció
terapèutica

tallers formatius-laborals 
i d'habilitats socials

esmorzars activitats de joc, 
lleure i esport 

 

participació en 
Colònies i 

Camp de Treball

33 mares i pares 

                      Durant els dos anys següents després de finalitzar la seva 
escolarització, mantenim un seguiment individualitzat amb entrevistes, 
assessorament formatiu i orientació laboral.

11 joves   

                                             Elaborem un Pla de Treball Familiar amb 
les mares, pares o tutors/es legals, coordinat amb els diferents agents 
del territori que intervenen amb la família. 

El 83% de l'alumnat que es gradua 
es preinscriu en formació 
postobligatòria.

"A banda de tot el que m'han ajudat a nivell
personal, aquí he entès la importància que
té formar-me de cara al meu futur laboral".

Anne, 
alumna de la UEC

A MÉS...
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https://www.youtube.com/watch?v=VIDwRVvGzUQ


Suport a l'Educacio
51

infants 
i joves
atesos

Servei de reforç educatiu i acompanyament terapèutic a 10 escoles i 3 instituts de Badalona 
amb l'objectiu de promoure l'èxit socioeducatiu dels infants i joves.

INFÀNCIA I JOVENTUT
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El 85 % promocionen de curs.

El 83% milloren les seves
habilitats socials.

18

El 73% milloren la relació amb
la seva família.

També realitzem activitats i tallers setmanals amb l'alumnat de 4t de primària de l'escola Josep
Boada de Badalona per sensibilitzar sobre els efectes positius que té l'escola a través de la
campanya 'Que l'escola t'acompanyi': www.quelescolatacompanyi.org.

reforç escolar 
personalitzat

a primària
 
 

reforç escolar 
personalitzat 
a secundària

 

atenció 
terapèutica

coordinacions 
amb escoles, 

instituts, serveis 
socials i altres 

recursos 

Coordinem la derivació a serveis de reforç i Casals d'Estiu gestionats per altres entitats del territori.46 famílies

             "A banda de fer els
deures i estudiar, em diverteixo
molt i estic molt còmode".

                          
Cristian

 

                                             S'ofereix reforç educatiu i/o suport piscològic a les persones adultes referents dels infants i joves 
que participen en el Projecte.
65 mares i pares  

A MÉS...

              "Aprenc i em diverteixo
moltíssim. Sempre fem jocs i fins
i tot hem construït un volcà!".

                          
Alexa

 

participació en 
Colònies, 

Casal d'Estiu
i Camp 

de Treball



Activa't 66
persones
ateses

Centre Obert
50%

UEC
30.3%

Exparticipants
10.6%

Suport a l'Educació
7.6%

28 persones han signat un contracte 
laboral.

Espai de formació i acompanyament socioeducatiu a persones majors de 16 anys 
perquè millorin el seu nivell d’ocupabilitat i puguin afrontar un procés d’inserció 
sociolaboral amb èxit. 

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

19

El 100% de les famílies 
consideren que ha millorat el 
seu nivell d'ocupabilitat.

49 joves

17 familiars o adults referents

18 23

joves

joves                familiars 

persones han estat derivades a 
altres entitats o empreses per 
realitzar formacions 
ocupacionals o certificats de 
professionalitat.

19

8

tutories individuals itineraris personalitzats 
d'inserció

han rebut assesorament en el seu procés d'inserció laboral.

han rebut assessorament a nivell d'orientació acadèmica i accions formatives.

coordinacions amb centres 
formatius, inserció laboral 

joves i serveis socials

persones han estat contractes
pel Centre Sant Jaume.4

                       Es fa seguiment puntual  a persones que en el passat han
participat en algun projecte del Centre Sant Jaume per detectar possibles 
necessitats a nivell sociolaboral i oferir-les acompanyament. 

15 joves   

A MÉS...
Rabab
"Treballant en el Centre
Sant Jaume m'he sentit en
família. És bonic saber
que formo part d'alguna
cosa que em beneficia a
mi, però també al barri".

https://www.youtube.com/watch?v=wquCUkvLICU
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Dades economiques

21

Auditoria realitzada per: Bové Montero y Asociados SL per a l'exercici 2021.



Campanyes
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CAMPANYA DE NADAL

CONCURS DE LLENTIES SOLIDÀRIES

ACTIVITATS D'ESTIU

341 donants 22.018€

331 donants 8.230€

183 regals 111 cistelles de 
neules i torrons
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11.277€

Reconversió del tradicional Sopar de Llenties Solidàries en un Concurs online arran de les restriccions sanitàries per la 
COVID 19. Sis xefs professionals comparteixen la seva recepta de llenties i la guanyadora de Masterxef Júnior, Lu Pérez, 
escull el millor plat entre les persones participants. 

115 infants i joves del Centre Sant Jaume, però també del territori participen en les activitats d'Estiu que organitza l'entitat: 
Casal d'Estiu, Camp de Treball i Transpirenaica Social Solidària. 

L'Escola Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi col·labora en la recaptació de dolços i regals per als infants, joves i famílies del Centre 
Sant Jaume. La seva Escola d'Hostaleria hi participa amb la venda dels torrons artesanals de Nadal.

https://www.youtube.com/watch?v=s8hGD8XzzC4
https://www.youtube.com/watch?v=MeKijXxgl_g
https://www.youtube.com/watch?v=o07pkVP_aYY


Col·laboradors
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Tota aquesta tasca de transformació social ha estat possible gràcies a la col·laboració de:

Entitats fundadores
Escola Jesuïtes Sarria - 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

Administracions Públiques
Ajuntament de Badalona
Consorci Badalona Sud
Badiu Jove
Generalitat de Catalunya Departament d'Educació
Generalitat de Catalunya Departament de Drets
Socials
SOC Servei d'Ocupació de Catalunya
Diputació de Barcelona
Fons Social Europeu

Empreses col·laboradores
Ikea
Jormavi
EDM
Eurotronix
IMCO
Oryzon
F.Roca
Selid
Mullor
Gistea
Chessable
Koiki
AzkoNobel
Ellas lo bordan
Club Elements
Aubert
Dircom
Grasver
Velamen SA

Entitats col·laboradores
Caixa Proinfància
Fundació La Caixa
Fundació Josep Botet
Càritas Diocesana de Barcelona
Fundació Banc dels Aliments
Fundación Probitas
Red Mimbre
Jesuitas Provincia de España
Jesuïtes Social
Jesuítes Educació
JesuÏtes Catalunya
Accenture
Fundación Almenara
Fundació Privada Miarnau
Fundación Manresa
Casal Loiola
Fundació Manresa
Fundació Mercedes Armengou
Plataforma per la Llengua
Fundació Ateneu Sant Roc
ASAUPAM
Cristianisme i Justícia
Jesuïtes El Clot
Jesuïtes Casp
Jesuïtes Bellvitge
Fundació Matías Gomà



c. Josep Maria de Sagarra 11-13
 

08918 Badalona

(+34) 933 833 318

info@fundaciocarlesblanch.org

www.fundaciocarlesblanch.org

Si desitges col·laborar amb nosaltres, pots fer una aportació econòmica, a través de Bizum amb el codi 01848, 
per transferència bancària al nostre número de compte corrent ES49-0182-6035-44-0201503119 o amb targeta
de crèdit escanejant el codi QR:                                          

Contacta amb nosaltres si vols que la teva aportacio sigui periòdica o si vols sumar-te 
al voluntariat. Moltes gràcies!

Vols col·laborar?

Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb número 1091. CIF: G61391850

https://fcb.crm.socialsj.cat/donatius
https://www.fundaciocarlesblanch.org/
https://www.instagram.com/centresantjaume/
https://twitter.com/centresantjaume?lang=ca
https://www.facebook.com/csantjaume/
https://www.youtube.com/user/FCBCSJ
https://goo.gl/maps/HDYzPm4XHMqY2fqQ6

