
EscIat,Pare Pal atJ,
I' ujudai -p re s ci n d ible

Fa més de 30 anys que l'entitat Esclat Pare Palau
procura que els infants que es troben en risc de
vulnerabilitat tinguin una oportunitat de sortir
dhquest cicle, ja sigui amb reforg escolar o oferint-
los lbportunitat de viure experiéncies com ara
colónies d'estiu amb I alegriaprópia dels nens, que
segurament sense Esclat no podrien gaudir. Al
mateix temps, ajuda les famílies, sobretot les dones, a
empoderar-se a través de cursos i tallers de formació.

Per R. BANYERES / Fotos d'ESCLAT PARE PATAU

é un accés discret,pe-
tit. Tant, que gairebé
passa desapercebut
enmig de la bullícia
del centre de la ciu-
tat. Ara bé, un cop

empenyem aquesta porta del nú-
mero 2 del carrer Bisbe Irurita de
Lleida, el que hi emergeix té unes
dimensions més que considerables.
I no només en mida, que no está
gens malament, sinó sobretot en
solidaritat, utilitat, capacitat d'ori-
entació i ajuda. Parlem de l'associ-
ació sense ánim de lucre Esclat Pare
Palau que, amb més de 30 anys de
trajectória, ar,.ui está més viva que
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mai. Fundada l'any 1987 es va crear
amb la voluntat de donar resposta
a persones desfavorides, i sobretot,
posant un interés especial en famí-
liesvulnerables amb nens o adoles-
cents en situació de risc. Un grup
de parroquians de Santa Teresina
(que cedeix el local) juntament amb
el pare Pere s'haüen adonat que al
barri hi havia una série de gent que
passava per dificultats i van inten-
tar posar el seu gra de sorra per
ajudar a mitigar la situació. Amb el
temps el format de collaboració ha
anat variant, fins a arribar a I'actua-
litat, que -amb l'ajuda d'una vuitan-
tena de voluntaris capitanejats per

Aü!.4 0BERTA. Un dels
cursos de formació.

una junta amb el seupresident, i sis
professionals- els projectes, serveis
i programes de l'entitat es dividei-
xen en dos grans branques: el servei
d'atenció diürna i el program a Ajut
a lesfamílies, sempre pensant que
els més petits de lafamíLia en pu-
guin ser els destinataris més bene-
ficiats. Per aixó, en la primera hi ha
una série de programes transversals
com ara els de seguiment personal i
tutorial, de reforg escolar, de treball
en famflia, de participació, d'hábits
saludables, de desenvolupament
personal o de creació, expressió i
cultura, que té especialment cura
d'arribar a aquests infants. A més a

EIs infants i els joves són els
principals destinataris
de l'assoc iació Esclat,
Pare Palau, amb una
vuitantena de voluntaris

més, es complementen amb el ca-
sal d'estiu al juliol i flns i tot coló-
nies. Així, pel que faalapartsocio-
educativa, durant l'any 2018 seh van
poder beneficiar gairebé un cente-
nar de nens de 48 famflies. Aquests
petits poden acudir al centre a les
tardes de dilluns a divendres on els
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ENTITATS

[Jna tasca
social
reconeguda
Lentitat Esclat Pare Palau no és un
bolet que treballa sola en cap mo-
ment. La seva tasca és un reflex de
la funció social que du a terme i per
aixó está reconeguda per enti-
tats públiques i privades. Així,
entre les col.laboracions hi ha les
de l'ajuntament de Lleida,la Dipu-
tació de Lleida i la Generalitat, a
més de La Caixa Prolnfáncia o les
fundacions Probitas o Pere Tarrés,
entre d'altres. Aquests són només
uns exemples, n hi ha més. Tot aixó
sense oblidar els socis de l'entitat.
Un apartat en el qual també val la
pena recordar que el local el cedeix
laparróquia de Santa Teresina, atés
que en els orígens van ser el pare
Pere d'aquesta parróquia i un grup
veins els que van copsar la necessi-
tat de crear una entitat dhquestes
característiques al barri.
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educadors i alguns voluntaris, la
majoria professors jubilats (bona
part dels quals coneixen perfecta-
ment l'entorn i les seves caracte-
rístiques) els ajuden amb tasques
escolars, l'adquisició d'aprenentat-
ges básics,la socialització... "EI que
fem és acompanyar aquests nens",

Unaseixantenade nens
poden participar en
iniciatives com el Casal
d'Estiu al juliol o les

:Y: 
aAlfés al juny

explica el Javier De Frutos, coor-
dinador del centre socioeducatiu.
"Lamajoriade famflies venen deri-
vades de serveis socials municipals
o d'equips d'atenció a la infáncia i a
la adolescéncia de la Generalitat",
senyala la Isabel Montanera, treba-
Iladora social que s'encarrega de les
tasques de gestió del centre. Puntu-
alitza que malgrat aixó ofereixen un
servei d'acollida, informació, orien-
tació i assessorament que atén una
mitjana de 600 persones l'any. "Ha-

bitualment són persones que tenen
dubtes, des de com poden accedir
a diferents serveis de l'administra-
ció a famílies que d'avui per demá



s'han trobat sense cap tipus de re-
curs i venen a assessorar-se". Pel
que fa al programa dhjut a les famí
lies, Esclat ofereix diferents cursos
destinats sobretot a millorar les ha-
bilitats socials i personals, que I'any
2018 van comptar amb 263 places
entre catalá, castellá, hábits salu-
dables, costura, informática o una
aula oberta. La immensa majoria
dels 116 matriculats, un 98%, eren
dones. "Molts cops Ia situació fa
que ocupin llocs de feina precaris,
amb escassos ingressos económics,
cosa que es tradueix amb una no-
table impoténcia i falta dhutoes-
tima. Tot aixó, molts cops, influeix

en els nens", coincideixen elJavier i
la Isabel. Tot i que reconeixen que
és no és fácil que aquestes persones
acabin sortint de Ia posició en qué
es troben, el que sí que está clar és

que Esclat els ofereix un acompa-
nyament per intentar-ho o fer-ho
més portador i donar una oportu-
nitat als més petits. Tot i que ho fan
amb moltes ganes, mans noves o un
injecció económica mai sobren.

i---------"----------.----".*-i
. Si voleu col.laborar amb Esclat, 

i

i hipodeu contactar através del 
i

; teléfon 973281770 o de la pirgina 
i

i web www.esclatParePalau.org 
i

i.....................................................................................:

EilTIIAIS C0t.IAB0RAD0RES. Iemer
Nursery recull jogrines per Reis.
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Joguines
per a tots
els nens
La temporada de Nadal és una
de les més propícies a la soli-
daritat. També són les dates en
qué resulta més gratificant que
els infants les visquin amb illu-
sió. En aquest sentit, Esclat Pare

Palau compta amb dos iniciati-
ves, Reis per a tots i Projecte
Abacus. La primera va néixer
després de constatar que moltes
de les famflies usuáries del cen-
tre demanaven joguines al'asso-
ciació per tal que els seus petits
en poguessin rebre. Grácies a la
col.laboració dhltres entitats,
entre elles la de la imatge, Iemer
Nursery, l'entitat or ganitza luna
festa que l'any passat va benefi-
ciar mig centenar de famflies i el

doble d'infants. "El moment en
qué els nens reben els regals es

converteix en un instant mágri'.
Per la seva banda, a través del
Projecte Abacus, diferents vo-
luntaris de I'entitat emboliquen
regals ala cooperativa a canü de
petites donacions económiques
que es destinen a l'entitat.
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