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1. Presentació de l’entitat 
El 17 de desembre de 1987, es va firmar l'acta constitucional de l'Associació que 

anteriorment s'anomenava "Servei als Homes de Lleida". L'entitat neix de la iniciativa de 

persones molt vinculades a la Parròquia Santa Teresina de Lleida, que es van adonar que 

al mateix barri hi havia famílies que passaven per moments de dificultats i que acudien a 

la Parròquia per demanar ajuts. El denominador comú d'aquestes famílies és que tenien 

fills/es i no disposaven de suficients recursos per atendre les seves necessitats. 

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. Des de l'any 2019 

la nostra Entitat, amb trenta-quatre anys de trajectòria, ha rebut el reconeixement d'Utilitat 

Pública pel Departament de Justícia de la Generalitat. 

 

  
DADES IDENTIFICATIVES 

 Raó social: Esclat, Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina 

 CIF: G25075946 

 Domicili fiscal: Plaça de les Missions 1, 25003, Lleida.  

 Pàgina web: https://esclatparepalau.org/  

 Correu electrònic: 

 Directora entitat (coppalauesclat@gmail.com)  

 Coordinadora SIS (coppalau@gmail.com)  

 Educadores/s SIS (coppalaueducadors@gmail.com)  

 Telèfon: 973 28 17 70  

 FAX: 973 27 58 86  

https://esclatparepalau.org/
mailto:coppalauesclat@gmail.com
mailto:coppalau@gmail.com
mailto:coppalaueducadors@gmail.com


 

 

2. Missió – Visió – Valors  

2.1. Missió 

Esclat, Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina de Lleida, es crea per donar resposta 

a aquelles persones més desfavorides de la nostra societat, posant especial interès en la 

infància i adolescència en situació de risc i les famílies vulnerables. 

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. 

L'Associació vetlla de manera especial perquè es doni preferència a totes aquelles 

activitats que tinguin com a subjectes directes als infants/joves i famílies en situació de 

vulnerabilitat. 

Així mateix, potencia la dimensió social en un sentit de solidaritat amb la comunitat 

humana i l'adquisició d'actituds, capacitats i coneixements que s'insereixen en una 

decidida voluntat d'acció en pro del bé comú i d'una pacífica convivència. 

La missió d'Esclat consisteix a 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. 

 

2.2. Visió  

Volem treballar i incidir en la realitat de precarietat que ens envolta, sovint poc visible, 

ajudant a les famílies i als 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 més 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. 

 

2.3. 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 vulnerables. 

 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/es. 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 famílies, apoderant-los, per tal d'evitar processos crònics i 

trencar cercles d'exclusió social. 

  



 

 

3. Objectius de l’entitat 
a) Estimular l’ajut als pobres, als marginats, als malalts, als deficients, als aturats, 

als infants i a tots aquells que estiguin sols, oblidats o mancats d’ajuts i a tots 

aquells que pateixen qualsevol mena de necessitat.  

b) Impulsar programes de cooperació en països i zones en via de desenvolupament i 

el foment de la solidaritat entre aquests.  

c) Satisfer les necessitats bàsiques dels pisos i zones en via de desenvolupament com 

alimentació, l’habitatge, la salut, i l’educació, els serveis socials i les petites 

infraestructures que estimulin la producció, capacitació i organització social.  

d) Realitzar accions educatives, de formació, sensibilització i conscienciació envers 

l’opinió pública sobre la problemàtica del Tercer Món.  

e) Fomentar el voluntariat pel desenvolupament dels objectius d’aquesta entitat.  

f) Promoure activitats culturals de qualsevol mena que puguin enriquir la vida dels 

seus associats, tenint cura d’abastir l’expansió de totes les seves possibilitats, de 

la manera més plenament possible.  

g) Promocionar els seus associats per a la seva adaptació a la societat i pel 

desenvolupament de les seves activitats laborals, intel·lectuals, artístiques, etc.  

h) Col·laborar en l’ajut de totes les necessitats, qualsevol que siguin aquestes, prop 

dels Organismes de l’Estat, Autonòmic, Província o Municipal o d’aquelles altres 

institucions pels fins de l’Associació.  

i) Promoure la creació d’Associacions similars a la resta del País cooperant amb 

elles, i federant-se si fos l’escaient. 

j) Promoure i fomentar la creació dels serveis adequats i necessaris, que no allunyin 

als pobres, marginats, necessitats, infants, aturats, i a tots aquells altres que 

mostrin carències econòmiques, culturals, laborals i socials, dels seus familiars, 

barris o llocs de residència, sinó que més bé, estimulin la seva inserció al mateix 

medi.  

k) Mantenir, dins les possibilitats, contacte amb totes aquelles agrupacions de la 

societat a fi que en el moment de formular les seves reivindicacions siguin tinguts 

en compte els interessos dels necessitats.   



 

 

4. Marc legal  
La normativa aplicable accessible als usuaris/es, així com a qualsevol treballador o 

persona que el sol·liciti: 

 Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació 

de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública. 

 Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 

les persones jurídiques. 

 Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de 

les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 

Catalunya. 

 Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s'assignen al Departament de Justícia les 

funcions traspassades a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració 

d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a 

associacions i fundacions. 

 Decret 206/1999, de 27 de juliol. Reglament d'organització i funcionament del 

Registre d'associacions. 

 Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de 

subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als 

instruments de transparència establertes per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, 

del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions 

declarades d’utilitat pública. 

 Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació. 

 Reial decret 949/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 

Registre Nacional d'Associacions. 

 Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a 

associacions d'utilitat pública. 

 Resolució de 26 de març de 2013, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria per la 

qual es va aprovar el Pla estatal de comptabilitat de les entitats sense finalitats 

lucratives. 

 Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis 

Socials. 



 

 

 Decret 202/2009, de 28 d'agost, dels òrgans de participació i de coordinació del 

Sistema català de serveis socials. 

 Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials. 

 Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 

l'adolescència. 

 Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària. 

 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 

 Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de 

juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials. 

 Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials. 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

 Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

 Conveni Col·lectiu d’acció social.  

 Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern de les ONG, fundacions i altres entitats privades. 

 Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius 

i dels incentius fiscals al mecenatge. 

 Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.  

 

  



 

 

5. Serveis que s’ofereixen  
 Servei d’Intervenció Socioeducativa Pare Palau.  

 Curs escolar.  

 Colònies.  

 Casal d’estiu.  

 Ajut a famílies vulnerables. 

 Servei d’acollida, informació, orientació i assessorament.  

 Programa d’aliments.  

o Distribució quinzenal de lots d’aliments.  

o Projecte “Un lot per a tots i totes”.  

o Recapte d’aliments.  

 Cursos i tallers de formació.  

o Català (Alfabetització i nivell inicial).  

o Castellà (Alfabetització i dos nivells).  

o Costura.  

o Informàtica (2 nivells inicials).  

o Aula oberta.  

 Altres projectes.  

 Projecte “Reis per tothom”.  

 Projecte Abacus.  

 

  



 

 

6. Pla de difusió  
Les xarxes socials de l'entitat són una font de difusió i publicitat, a través de Facebook, 

Instagram i TikTok, publiquem moltes de les activitats que es fan en els diferents 

programes de l'entitat. També en fem difusió en la nostra pàgina web, on s'expliquen tots 

els programes i projectes que es duen a terme i publiquem aquelles notícies que 

considerem importants de fer conèixer i fer ressò dels diferents programes. 

Al llarg de l'any realitzem diferents campanyes de difusió dels nostres programes al públic 

en general, com pot ser al Club Natació Lleida, l'acte de cloenda de l'Escola de Música – 

Arts Musicals, la Cooperativa Abacus de Lleida, la Parròquia Santa Teresina, el Sunka... 

entre d'altres.  

El missatge que s'ha volgut donar en totes aquelles plataformes i documents on fem 

difusió, és que som una entitat privada sense ànim de lucre que vetlla per les famílies 

vulnerables i realitza diferents accions a favor d'aquestes persones per millorar la seva 

situació de risc. En les diferents campanyes tendim a focalitzar-nos en un programa en 

concret per arribar més fàcilment a la gent i en les xarxes socials pengem notícies 

concretes informant de les activitats dels diferents programes. 


