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INTRODUCCIÓ
El grup de Càritas de la Parròquia Santuari “Santa Teresina” atenia/acollia a les famílies més
necessitades del barri, ajudant-les a pagar el lloguer, proporcionant-los-hi aliments,
medicaments, etc.
A principis del anys vuitanta, es va creure oportú tenir present als infants i joves d’aquestes
famílies, creant un esplai per a ells.
El 17 de desembre de 1987 es va firmar l’acta constitucional de l’Associació, en aquell
moment es deia “Servei als Homes de Lleida”, desvinculada del grup de Càritas.
L’ordre del Carmelites va cedir una petita part de l’edifici de serveis del Santuari on hi havia
hagut les calderes de la calefacció de tot l’edifici. Després de perfilar el projecte d’acció el
Pare Pere Martorell (ocd) va animar els col·laboradors que s’shavien implicat i es va crear el
Casal “Pare Palau”.
L’espai cedit és va habilitar per a 25 nens/es, Per fer-ho realitat es va demanar finançament
bancari. Més endavant les inversions es van recuperar amb subvencions procedents de
diferents entitats públiques, privades i donatius anònims.
En un inici el Casal estava gestionat per una treballadora social i dos educadors; les tasques
de berenars, neteja, reforç escolar i les accions formatives es realitzaven amb persones
voluntàries.
L’any 1995 es va acordar canviar el nom de l’entitat, passant a dir-se “ESCLAT Associació
Solidaritat i Servei Santa Teresina”, denominació actual.
L’any 1996 es van realitzar les obres d’ampliació del centre per poder acollir a més infants i
joves i ampliar l’abast de la nostra acció, sense deixar d’atendre a les famílies.
El mateix any, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, des de la Direcció
General d’Atenció a la infància, i d’acord amb la tasca que es duia a terme, es va atorgar al
Casal Pare Palau la consideració de Centre Obert.
Durant un temps l’associació ha prestat els serveis assistencials i d’orientació a les famílies en
suplència del grup de Càritas de la parròquia de Santa Teresina.
Actualment l’activitat d’Esclat mira d’aconseguir una atenció a la família en diversos fronts,
el més gran dels quals, per recursos i destinataris, és el Centre Obert.
La suma de la Junta, l’equip d’intervenció i el cos de voluntariat han fet possible arribar al
30è aniversari que se celebrarà el 2017.

MISSIÓ-VISIÓ-VALORS
OBJECTIUS
L’Associació Esclat en els seus estatuts té com a finalitats principals:
L’atenció als infants en tots els aspectes de la seva formació integral
Ajudar als joves al descobriment dels valors humans
 Ajudar els adults a realitzar-se com a persones dins la societat



MISSIÓ
La missió d'”Esclat” consisteix, bàsicament, en acompanyar i donar suport als diferents
estaments del barri en risc d’exclusió social, infants, joves i famílies, i promoure al màxim el
desenvolupament integral de les persones menys afavorides.
VISIÓ
Volem treballar i incidir en la realitat de precarietat que ens envolta, sovint poc visible,
ajudant les famílies, especialment els infants i joves a la seva normalització social i al seu
benestar.
Pretenem promoure i fomentar la creació dels serveis adequats per tal d’ajudar les famílies en
les seves carències econòmiques, culturals, laborals i socials, per facilitar al màxim la seva
inserció en el seu medi i en el conjunt de la societat.
Per tot això, volem establir col·laboració amb els diferents ens públics, federacions, entitats i
agents socials, per tal que quan es formulin polítiques socials es tinguin en compte els
interessos i necessitats dels mes desfavorits .
Tenim la voluntat de fer-ho amb transparència, rigor i passió, per tal d’aconseguir resultats
eficaços en els nostres projectes, que estan orientats a corregir al màxim els desequilibris
socials i col·laborar en una justícia equitativa.
VALORS
Compromís social.
Les nostres decisions i accions van encaminades a aconseguir una societat cada vegada més
equitativa, respectuosa i, sobretot, a incentivar polítiques de suport adreçades als més dèbils.
Respecte per la diversitat cultural i confessional
En una societat, com la nostra, amb una gran diversitat cultural i religiosa, volem afavorir la
convivència i el respecte entre tots. Tot procurant la plena integració social de tots els seus
components el respecte als valors mutus.
Defensa dels drets dels infants i joves.
Atenem les necessitats dels infants i joves sense exclusions i en la seva diversitat, d’acord
amb la “Convenció dels Drets dels Infants de Nacions Unides”.
Igualtat d’oportunitats
Gestionem accions per tal de garantir i dotar de recursos als infants, joves i les seves famílies,
empoderant-los, per tal de evitar processos crònics i trencar cercles d’exclusió social.

EQUIP HUMÀ
Junta:
Composta per onze membres tots ells voluntaris/es sense remuneració de cap mena, dels quals
els càrrecs principals es distribueixen així:
President: Pere Cuesta Pérez
Vice-President: Jesús Sans Compte (ocd)
Secretaria: Pepita Piqué Valls
Tresorer: Jordi Aixalà Trilla

Equip d’intervenció:
Treballadora Social i educadora: Isabel Montanera Grau
Director Centre Obert i educador: Lluc Flotats Sala
Educadors i Integradors Socials:
Gemma Tortosa Cinca
Ferran Rancaño Abadías
Javier de Frutos Santana
Jéssica Mármol Labrador
Andrea Fuentes Barreda

Personal de serveis:
Neteja: Farida El Kas

Voluntaris/es:
80 treballant alhora en rotacions.

PROGRAMES i RECURSOS
CENTRE OBERT
És un servei diürn preventiu, fora de l'horari escolar, que
dona suport, estimula i potencia l'estructuració i el
desenvolupament de la personalitat, la socialització,
l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa
les deficiències socioeducatives de les persones ateses
mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família,
el treball en xarxa i amb la comunitat. El nostre Centre
acull diàriament 80 infants d’entre els 4 i els 18 anys, de
dilluns a divendres a partir de les 17:00 i fins les
20:00h.

80 nens/es
4 – 18 anys
Diari: Dilluns – Divendres
17:00 – 20:00
Berenar+Reforç escolar
Activitats formatives i
d’autonomia personal

El Centre Obert “Pare Palau” està donant servei des de l’any 1987.
La tasca que es duu al Centre des del seus inicis, en aquest any 2016 ja seran vint-i-nou,
creiem són el reflex de la tasca social que es desenvolupa, reconeguda per les diferents
administracions públiques com per entitats privades, qüestió que es fa palesa en el gran
nombre d’infants que es deriven des dels seus serveis.
Amb els infants i joves es treballa prenent com a base 7 programes: el programa de
seguiment personal i tutorial, el programa de reforç escolar, el programa de treball en
famílies, programa de participació, programa de salut, programa d’hàbits saludables, el
programa de desenvolupament personal i el de creació, expressió i cultura.
Tots els infants i joves que assisteixen al Centre Obert provenen de derivacions realitzades
pels professionals de: Serveis Socials Municipals, Equips d’Atenció a la Infància i
Adolescència, Equips d’Atenció Psicopedagògica, Casa d’Acollida de Dones
Maltractades, Caritas i d’altres entitats que atenen col·lectius amb necessitat d’aquest
servei.

Colònies:
Cada any TOT el centre se’n va de colònies una setmana en diferents indrets del nostre
territori per tal d’eixamplar la seva realitat i com a complement formatiu i normalitzador
respecte a companys seus d’escola i de l’entorn pels que és habitual fer aquesta activitat.
Es fa a finals de juny, després del calendari escolar.

Casal d’estiu
És un recurs que ofereix l’entitat per donar resposta als infants i joves que vénen durant tot
l’any al Centre obert. Es desenvolupa durant el mes de juliol.
Els professionals són els mateixos que durant l’any i es realitza els plans de treball estipulats
però amb una programació diferent i amb unes activitats més lúdiques i de temps de
vacances. Si hi ha vacants durant aquest període els Serveis Socials Municipals ens deriven
altres infants i joves durant aquest període estival.

Ajuda a les famílies
Paral·lelament al Programa de Centre Obert també des dels
inicis de l’Associació s’ha portat ha terme el Programa
d’ajuda a les famílies en situació de vulnerabilitat social.

117 famílies:
328 persones
Socialment vulnerables

La nostra Associació ESCLAT, per donar resposta a
aquestes famílies que sol·liciten ajuda, oferim el servei d’acollida informació, orientació i
assessorament, el projectes “reis per tothom” i “un lot extraordinari nadalenc per tots”.
La intervenció social amb les famílies es realitza valorant les necessitats del nucli familiar. Hi
ha famílies que necessiten una informació orientació i/o assessorament i l’ajuda conclou en
atendre aquesta demanda. D’altres que necessiten un suport continuat d’acompanyament
i/o ajuda d’aliments.
Durant el període de Nadal es posa en marxa el projecte “Reis per a tothom” i “Lot
extraordinari nadalenc per a tots”.

 Projecte “Reis per a tothom”
És un recurs inclòs al programa de famílies per assegurar-nos de què els infants d’aquestes,
puguin rebre al menys un regal de reis. Ens coordinem amb diferents entitats de la ciutat
de Lleida i/o sol·licitem subvencions a entitats públiques o privades per aquest projecte en
concret. També hi ha la coordinació amb serveis socials municipals per a què no hi hagi
duplicitat en aquesta ajuda donat que altres centres de la ciutat també ofereixen aquest
recurs.

 Projecte Lot extraordinari nadalenc per a tots
Valorem la necessitat que les famílies puguin comptar amb un lot especial per les dates
de nadal i en confeccionem un per cada família amb necessitats econòmiques. Els aliments
provenen de la última recapta organitzada pel Banc d’Aliments i de la Campanya que
organitza la nostra Entitat, dues escoles properes al Centre i l’Ajuntament d’Aitona.

Programa d’aliments
Amb aquest programa es pretén garantir les necessitats bàsiques d’alimentació d’aquelles
famílies amb dificultats econòmiques. La distribució dels
aliments a les famílies és setmanal.
60 lots setmanals
50 setmanes l’any
Cada dijous es reparteixen aliments frescos i dues
vegades al mes un lot mensual confeccionat amb aliments
15 kg de mitjana/lot
que provenen de la Unió Europea i de donacions de
45.000kg/any
recaptes o/i particulars que són aliments de llarga durada.
Aliments secs i frescos
Cada mes alternatiu es cita a les famílies que es dona l’ajut
Banc Aliments + recapte
d’aliments per fer un seguiment del seu pla de treball.
+ marques comercials
Amb aquest seguiment es valora els canvis de la seva
+ donacions privades
situació i també es treballa en altres aspectes per la millora
Abast: 77 famílies/any
de la seva situació, potenciant els seus propis recursos
personals.
En la distribució dels aliments s’han tingut en compte els criteris de bones pràctiques per
donar un servei eficient i de qualitat:









Acolliment personalitzat i confidencial
Respecte profund per la dignitat de la persona
Gratuïtat
Vetllar el seguiment i acompanyament dels usuaris
Promoure llur autonomia
Temporització de l’ajuda
Coordinació amb altres entitats

Els professionals dels EBASP (Equips Bàsics d’Atenció Primària) també ens deriven usuaris
per donar l’ajuda d’aliments i amb la nostra intervenció millorar el procés evolutiu de la seva
problemàtica
La confecció del lot mensual s’elabora en funció dels aliments què disposem i sempre
intentant que hi hagi el major equilibri nutricional.
Per fer el lot mensual a les famílies, s’estableixen tres tipus de lots d’acord amb el nombre de
persones del nucli familiar i la seva situació.
COMPOSICIÓ DEL NUCLI FAMILIAR:
PERSONA SOLA
MONOPARENTAL
NUCLEAR
EXTENSA
TOTAL

4%
40%
45%
10%
100%

Cursos de formació
64 inscrits
Vetllant per les famílies amb problemes socials
i
vulnerabilitat
i
per
afavorir
el
Català I – Tertúlies en Català
desenvolupament de les competències de les
Informàtica I - II
famílies dels infants i els adolescents i millorar
Cuina: adaptada als aliments de la
el seu procés d’integració social i autonomia
cistella (lot d’aliments que proporcionem)
organitza diferents cursos de formació
Castellà I – II - III
per lluitar contra la precarietat laboral que
Costura i recomposar roba
comporta escassos ingressos econòmics o
Ioga
inclús absència dels mateixos i això suposa un
Aula oberta i currículum
nivell important d’impotència i falta
d’autoestima.
El treball i la família està molt relacionat,
Quan les persones que no poden sustentar la
família fa que les relacions familiars siguin complicades e inestables.
Aquestes formacions les desenvolupen voluntaris/es amb els coneixements adequats
coordinats per un tècnic de l’equip d’intervenció.

Altres Programes
L’Entitat treballa en altres projectes: El Programa de temporers, el Projecte Abacus i les
Recaptes d’aliments que du a terme el Banc dels Aliments.
 Programa de temporers,
Participa juntament amb l’Ajuntament i diferents entitats del tercer sector, en el Programa

“Atenció i acollida a les persones que arriben a Lleida durant la campanya de la fruita”. Es
treballa per donar suport i atenció amb la màxima dignitat a les persones amb dificultats
econòmiques que vénen a la nostra ciutat i comarca del Segrià per a la campanya de la
fruita. Aquesta participació en xarxa és molt important per donar més cobertura a les
necessitats dels temporers.
 Abacus
Durant el període de les festes de Nadal, la nostra Entitat organitza el projecte Abacus, en
un acord de col·laboració amb aquesta Cooperativa. La finalitat és aconseguir recursos
econòmics per les activitats del nostra Associació. Els voluntaris/es durant aquest període
cobreixen tot el horari comercial de la Cooperativa d’Abacus, embolicant regals a canvi de
petites donacions. Per portar a terme aquesta acció es requereix la participació i
col·laboració d’una seixantena de voluntaris/es.
 Recaptes d’aliments
Durant l’any la nostra Entitat participa en les Recaptes d’Aliments que organitza el banc
dels aliments amb la finalitat d’aconseguir que les persones més necessitades del nostre
entorn rebin una ajuda alimentària i sensibilitzar a la població d’aquesta problemàtica. A
cada recapte hi participen uns 25 voluntaris/es.

Voluntaris/es
Aquest programa és un pilar fonamental dins el funcionament de l’entitat. El voluntari/a
desenvolupa una tasca primordial realitzant una prestació sense compensació econòmica
que comporta un compromís d’actuació dins dels diferents projectes i/o activitats de
l’Associació. Actualment contem amb la participació d’aproximadament d’uns 80 voluntaris
que estan realitzant diferents tasques dins l’engranatge d’ESCLAT
Esclat vetlla per a què els/les voluntaris/es coneguin els objectius de l’Associació i que
tinguin clar quines seran les seves tasques, per a contribuir positivament a l’activitat que
finalment desenvolupin.
Els/les voluntaris/es formen part dels equips de les diferents àrees i projectes de l’entitat.
Cada voluntari/a té uns objectius i unes tasques determinades, i reben la formació que
necessiten per desenvolupar les seves tasques i són animats a la participació interna.

ECONOMIA
Ingressos:
Ens públics:
Resta:

GenCat: 67.200,00

133.088,91
68,07%
31,93%

Despeses:
152,.555,89
Resultat [Dèficit](1): -19.466.98

Ajuntament: 13.763,28
Ministerio-IRPF: 9.627,15
Donatius Particulars: 18.683,51
Casal Estiu i Colònies: 6.2414,50

Recursos Propis: 109.513,29
(Després d’absorvir el dèfici)

Activitats i col· entitats: 4.225,68
(1)Causat

Fund. Probitas: 7.600,00
La Caixa-Proinfància: 4.252,00
Altr.Empr.privades: 1.482,36
Interessos banc: 10,43
3,18%

3,19% 1,11%

5,71%

0,01%

4,69%

14,04%

7,23%

0,89%

50,49%

10,34%

Aliments:
10.013,03

6,56%
7,55%

Mat.Activitats:
11.523 ,78
Serveis Exteriors:
35.058,03

22,98%
61,94%
0,07%

Tributs: 112,50
Personal i S.Social:
94495,24
Amortitzacions:
1.353,31

per la pèrdua de dues
subvencions (18.000€) de
fundacions privades per causa de
canvis en els criteris d’atorgament.
Aquestres subvencions es van
pressupostar perquè havien estat
reiterades anteriorment.
En conèixer-ho la Junta va decidir
completar els programes ateses les
reserves en Fons Propis.

COL·LABORACIONS

Ajuntament d’Aitona

Centre Cívic
La Mariola

Col·legi
Dominiques
Lleida

Centre de Salut
Mental Infantil
i Juvenil
(CSMIJ)

