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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 a les seves famílies. 

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. 

L’entitat ofereix dos programes marc a fi de complir.  

• Centre Obert “Pare Palau” 
 

• Ajut a famílies 
 

o Servei d’acollida informació, orientació i assessorament 

o Projecte “Reis per tothom”. 

o Projecte “un lot de nadal per a tots”. 

• Programa d’aliments 

o Recapte d’aliments 

o Lot Nadalenc 
 

• Cursos de formació 
 

• Programa de voluntariat 

1.- PRESENTACIÓ DE LA ENTITAT: 
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L’associació neix de la iniciativa de persones vinculades molt directament 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 i no disposaven de suficients recursos per atendre les 

seves necessitats. 

En un principi l’ajut s’atorgava amb diners, o bé en espècies (aliments, medicaments, material 

escolar, roba, ...) a les famílies. Poc a poc, es va anar veient que els infants d’aquestes famílies 

no es beneficiaven dels ajuts, per això es va decidir unir esforços per tal d’implantar un projecte 

per als fills/es d’aquestes famílies. 

Aquest projecte es va fer palès en tota una realitat anomenada Casal Pare Palau. Així doncs, 

l’any 1987, el Casal va passar d’ésser un projecte a ser tota una realitat. La història del centre ha 

passat per diferents etapes, una de les que cal destacar és a l’any 1996, data en que el 

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya des de la Direcció General d’Atenció a la 

Infància, va considerar que d’acord amb la tasca que en el centre es duia a terme, aquest es 

considerava com a un Centre Obert. 

El Centre Obert “Pare Palau” 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. 

El Centre Obert “Pare Palau” està donant servei des de l’any 1987, celebrant - se l’any 2017 

els 30 anys. Ja seran aquest any 2018 31 anys,  per tant creiem que són el reflex de la tasca social 

que es desenvolupa, reconeguda per les diferents administracions t a n t  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 set programes: el programa de seguiment 

personal i de tutoria, 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. 

El 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. 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 Municipals 

ens deriven infants i joves durant aquest període estival. 
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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 amb situació de vulnerabilitat social. 

La nostra Associació ESCLAT, per donar resposta a aquestes famílies que sol·liciten ajuda, 

ofereix el servei d’acollida informació, orientació i assessorament, el projecte “reis per tothom” i el 

de “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. 

 
 

-Organigrama: 

                             
                             L’organització estructural de la nostra Associació es la següent: 

PROGRAMES, SERVEIS I PROJECTES 

SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIU: 

"CENTRE OBERT PARE PALAU" 

PROGRAMA "AJUT A LES FAMÍLIES" 

  CASAL D'ESTIU 

 

CURSOS/
TALLERS DE
FORMACIÓ 

PROGRAMA DE SEGUIMENT PERSONAL I 
TUTORIAL 

SERVEI
D'ACOLLIDA,
INFORMACIÓ,
ORIENTACIÓ I

 

ALTRES
 

REIS PER TOTS 
PROGRAMA DE REFORÇ ESCOLAR  

ALIMENTS 

 

 

PROGRAMA DE TREBALL EN FAMÍLIA 

 
ABACUS 

LOT
 

 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ 
 

 

PROGRAMA D'`HABITS SALUDABLES 

 

PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL 
AULA

 

PROGRAMA DE CREACIÓ, EXPRESSIÓ I CULTURA 
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2.1. INTRODUCCIÓ: 
 

El Programa de voluntariat és un pilar molt important 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/es 

que estan realitzant diferents tasques dins l’engranatge de ESCLAT. 

Esclat vetlla per a què els 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. 

El voluntariat forma part dels equips de les diferents àrees de l’entitat (Programa d’aliments; de 

cursos i formació; joguines/biblioteca; C.O. ”Pare Palau” (berenar, reforç escolar, suport a activitats 

culturals i esportives...suport a activitats de colònies), Projecte Abacus; recaptes d’aliments...entre 

d’altres. Cada voluntari/a té uns objectius i unes tasques determinades. Depèn de l’àrea de l’entitat 

requerirà una professionalització i un perfil més específic. 

 
 

2.2. QUE ENTENEM PER VOLUNTARIAT: 
 

El voluntariat es una tasca lliure, gratuïta i altruista que te com a finalitat la promoció, orientació i 

coordinació mitjançant la col·laboració en els diferents programes de la Entitat, sense cap mena 

de contraprestació econòmica i sempre en benefici de les persones que son ateses i 

acompanyades en la pròpia Associació. 

Entenem com a voluntariat la realització de la tasca i/o funció especifica que te assignada cada 

voluntari/a sense rebre cap prestació de cap tipus a canvi de la mateixa. Sempre en benefici de 

col·lectius mes desfavorits del nostre entorn i amb la finalitat de col·laborar en la promoció 

humana i el desenvolupament integral de les persones ateses i en defensa dels drets de les 

mateixes. 

El voluntariat no realitza la seva funció de forma individual sino que compta amb el suport dels 

professionals de la entitat així com el suport de la pròpia societat. 

Entenem que el suport del voluntariat no ha de representar en cap moment una substitució de les 

xarxes personals, educatives, professionals, etc. de la persona destinatària, si no mes un 

complement que ajudi de forma integral al desenvolupament, integració de la pròpia persona, 

facilitant la promoció de la relació d’aquesta en tot el teixit comunitari. 

2.- EL VOLUNTARIAT A LA NOSTRA ENTITAT 
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2.3. PERFIL DEL VOLUNTARI/A: 
 

Totes les persones vinculades a la Associació sota el paraigües del voluntariat, compta amb el 

suport del professional referent. 

El perfil que es demana, es el de ser persones motivades per aportar la seva experiència, 

enriquiment personal i compromís vers els col·lectius als que atent la Associació. 

Persones que de forma lliure i voluntària decideixen dedicar part del seu temps a la realització de 

les diferents activitats i programes que ofereix la Associació Esclat. 

Totes les persones menors d’edat  podran tenir la condició de voluntaris/es sempre que es 

respecti el seu interès superior d’acord al previst en la legislació actual. En aquests casos i 

sempre que les persones siguin majors de 16 anys i fins al 18 hauran de disposar del 

consentiment dels progenitors, i/o tutors o representants legals. 

VALORS que vol transmetre i promoure el nostre voluntariat: 
 

- Gratuïtat: com a sentiment i creença profunda que ofereix la possibilitat d’oferir sense 

rebre res a canvi el nostre temps i la nostra dedicació. 

- Solidaritat: Com a valor que representa la màxima possibilitat de la persona que actua i 

es posiciona davant les necessitats dels altres. 

- Escolta: Com a capacitat de saber escoltar a l’altre sense prejudicis ni valoracions 

personals. Des de la entrega vers la persona que tenim al davant. 

- Respecte: Vers la persona que acompanyament i atenem. Tenint sempre present que la 

dignitat de la persona humana ha de ser acceptada respectada sempre i en tot moment. 

Totes les persones tenen els mateixos drets i deures que cal respectar. 

- Acceptació: Tota persona es diferent i això es el que ens aporta enriquiment i 

creixement personal a tots. Important en no jutjar i no discriminar a cap persona per cap 

tipus de concepte i/o aspecte, (nacionalitat, malaltia, discapacitat, edat, sexe, identitat 

sexual o qualsevol altra condició o circumstància personal o social). Cal estar oberts al 

fet de que entre tots ajudem a construir un mom mes lliure on tothom hi te i tindrà cabuda. 

- Discreció: Important en un camp com el del voluntariat. Cal tenir present en tot 

moment la importància de la discreció així com la confidencialitat.  No es poden fer 

traspàs de dades si no es amb el consentiment de la pròpia persona. Cal recordar tot el 

suport legal que garanteix la confidencialitat de dades. 

- Capacitat de treball en equip: Entesa com aquella capacitat que ens permet sumar 

esforços per tal d’aconseguir arribar de forma mes positiva als objectius que ens hem 

marcat en cadascun dels programes i activitats. 

- Acompanyament: que significa estar al costat de la persona mes vulnerable fent possible 

que amb tot el suport necessari pugui aconseguir els objectius que la mateixa vol assolir. 

En definitiva es donar suport des de la implicació i el respecte. 
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2.4. TIPUS DE VOLUNTARIAT: 
 

En la Associació Esclat la majoria de persones interessades pel voluntariat son persones 

generalment que ja han finalitzat la seva vinculació professional i al disposar de nou temps lliure i 

perquè coneixent la Parròquia s’adrecen per demanar informació. 

Majoritàriament és un voluntariat femení, i que hi dedica mes o menys temps en funció sempre 

de la disponibilitat de cada persona. 

Entre els nostres voluntaris/es no hi ha un nivell concret de classes socials, ja que es poden trobar 

des de llicenciats, tècnics, o inclusiu persones amb formació bàsica. Es a dir que una característica 

de la nostra Entitat es el fet de que no es discrimina per cap concepte i manté les portes obertes 

a tota persona que s’apropa. 

2.5. PORGRAMES I FUNCIONS DEL VOLUNTARIAT: 
 

En funció dels diferents programes i activitats que ofereix la Associació, la tasca a desenvolupar 

pel voluntari/a serà diferent. 

Els programes que es duen a terme son: 
 

2.5.1. Aliments: 
 

El Programa d’aliments es realitza per tal de garantir les necessitats bàsiques d’alimentació 

d’aquelles famílies amb dificultats econòmiques. La distribució dels aliments a les famílies és 

setmanal. 

Cada dijous es reparteixen aliments frescos i dues vegades al mes un lot mensual confeccionat 

amb aliments que provenen de la Unió Europea i de donacions de recaptes o/i particulars que 

són aliments de llarga durada. 

Cada mes alternatiu es cita a les famílies que es dona l’ajut d’aliments per fer un seguiment del 

seu pla de treball. Amb aquest seguiment es valora els canvis de la seva situació i també es 

treballa en d’altres aspectes per la millora de la seva situació, potenciant els seus propis recursos 

personals. 

Els professionals dels EBASP 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. 
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Les tasques que realitza el voluntariat son: 
 

> Suport durant les dates en que es realitzen les diferents campanyes de recaptació d’aliments, 

organitzades tant pel Banc d’aliments o per la pròpia Associació Esclat. 

> Suport en la classificació i emmagatzematge dels aliments. 
 

> Confecció dels lots setmanals pels usuaris i usuàries de la Associació Esclat. 
 

> La distribució i entrega dels lots. 
 

> Suport en els tràmits administratius que comporta la gestió requerida pel Banc d’aliments. 
 

> Aquelles que en qualsevol moment es pugin assignar als voluntaris/es responsables d’aquesta 

tasca. 
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2.5.2. Suport a persones i/o famílies: 
 

La finalitat es la de donar suport a aquella persona o família que per alguna problemàtica en 

concret ho pugi necessitar. Això es realitza: 

> Fent acompanyament a la persona que en algun moment hagi de solucionar alguna gestió 

burocràtica, medica, etc. 

2.5.3. Centre Obert “PARE PALAU”: 
 

→ BERENAR: 
 

• Confeccionar i preparar els berenars dels infants i adolescents del Centre Obert. L’horari 

d’entrada dels voluntaris i voluntàries es a les 16,45h. essent l’hora de sortida 

aproximadament a les 18,30h. 

• El menú del berenar de cada setmana s’ha elaborat seguint uns criteris de qualitat i 

equilibri. 

• Sempre es te en compte la possible intolerància a alguns dels aliments per part dels nens 

i nenes, així com la presencia d’infants de religió musulmana per aquells dies en que el 

menú pugi portar derivats de la carn porcina. 

• Tots els infants mengen: Un entrepà de pernil dols o gall d’indi, formatge, tonyina, xoriç, 

xocolata o derivats i d’altres). Un got de llet amb cacaus o bé un suc de fruites. 

• El banc d’aliments també proporciona fruita que es repartida igualment entre els infants i 

els adolescents. 
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→ REFORÇ ESCOLAR: 
 

• Orientat en funció de les necessitats educatives de cada infant i/o adolescent. 

• Es tracta d’una activitat orientada en dues parts: 

o Suport en la realització dels deures de l’escola 

o Reforç d’aquelles matèries i continguts que pugin ser mes dificultoses per l’Infant 

i/o adolescent. 
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→ ASSISTENCIA I SUPORT ALS MONITORS: 
 

• El voluntariat dona suport a totes aquelles activitats o dinàmiques en les que pugi fer 

falta la col·laboració per tal de poder-les desenvolupar de forma positiva i amb 

l’assoliment dels objectius assenyats. 
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→ SUPORT EN DIFERENTS ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES, ETC: 
 

• El  voluntariat  igualment  donarà  suport  en  la  realització  de  totes  aquelles  activitats 

culturals, esportives, d’oci, etc. que pugin ser organitzades de forma extraordinària. 
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→ SUPORT EN COLÒNIES I VACANCES: 
 

• Igualment serà el voluntariat el que donarà aquest suport en aquestes sortides 

que representen sempre la sortida de mes d’un dia de duració. 
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2.5.4. Projecte “Reis per a tothom i Lot extraordinari Nadalenc”: 
 

Durant el període de Nadal es posa en marxa el projecte “Reis per a tothom” i “Lot extraordinari 

nadalenc per a tots”. 

El Projecte “Reis per tothom” es un recurs inclòs al programa de famílies per assegurar-nos de 

què els infants d’aquestes, puguin rebre un regal de reis. S’està en coordinació amb diferents 

entitats de la ciutat de Lleida i/o es sol·licita 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 projecte.  

En el Projecte Lot extraordinari nadalenc per a tots, es valora la importància de que les 

famílies puguin comptar amb un lot especial per les dates de Nadal i per tant es confecciona un 

per cada família amb necessitats econòmiques. Els aliments provenen de la última recaptació 

organitzada pel Banc d’Aliments i de la Campanya que organitza la nostra Entitat amb dues escoles 

properes al Centre i amb l’Ajuntament d’Aitona. 
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2.5.5. Programa de Formació: 
 

Esclat, vetllant per les famílies amb problemes socials i vulnerabilitat i per afavorir el 

desenvolupament de les competències de les famílies dels infants i els adolescents i millorar així 

el seu procés d’integració social i autonomia organitza diferents cursos de formació. 

1) Català I 
 

2) Informàtica I 
 

3) Informàtica II 
 

4) Cuinem aliments de la cistella (lot d’aliments que proporcionem) 
 

5) Castellà I 
 

6) Castellà II 
 

7) Castellà III 
 

8) Costura 
 

9) Aula oberta 
 

10) Aspectes ha tenir en compte per trobar feina 
 
Tanmateix els professionals i voluntariat son els responsables de realitzar des de la preparació de les classes, 
l’impartiment de les mateixes, així com tot el seguit d’avaluacions i seguiments periòdics que es realitzen durant el curs. 
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2.5.6. Programa “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. El voluntariat durant aquest període es el responsable de 

cobrir 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. 
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2.6. DRETS I DEURES DE LA PERSONA VOLUNTARIA: 
 

> DRETS: 
 

Primer → Rebre de forma regular i durant la prestació del voluntariat, informació, orientació i 

recolzament, així com la dotació de tots aquells mitjans materials  necessaris per  al 

desenvolupament de la seva acció voluntària. 

Segon → Rebre en tot moment, a càrrec de la Associació així com adaptada a les seves 

condicions personals, la formació necessària per al correcte i adient desenvolupament de les 

activitats i programes que hagi de desenvolupar. 

Tercer → Ser tractat en condicions de igualtat, sense cap tipus de discriminació, respectant la 

seva llibertat, identitat, dignitat, així com la resta de drets fonamentals reconeguts en els convenis, 

tractats internacionals i en la Constitució. 

Quart → Participar de forma activa en l’Associació, col·laborant en la elaboració, disseny i 

execució i avaluació dels programes o activitats. 

Cinquè → Disposar de una cobertura sanitària a càrrec de la Associació, que cobreixi tots els 

riscos d’accident i/o malaltia derivats directament de la acció voluntària desenvolupada.  

Sisè → Rebre de la entitat l’import de les despeses que li pugi produir l’acció voluntària, prèvia 

justificació documental de la despesa. Tot i això sempre que el voluntari/a ho desitgi. 

Sete → Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el compromís de les 

tasques definides conjuntament, en temps i l’horari que hi podrà dedicar i les responsabilitat 

acceptades. 

Vuitè → Obtenir reconeixement de la Associació de voluntariat, pel valor social i contribució que 

realitza així com per les competències, aptituds i destreses obtingudes a rel del propi voluntariat. 

Novè → Que totes les seves dades personals siguin tractades i protegides d’acord amb el que 

estableix la Llei Orgànic a 15/1999 del 13 de desembre, i relativa a la Protecció de dades de 

caràcter personal. 

Desè → Donar per finalitzada la seva vinculació com a voluntari/a d’acord amb els termes 

establerts en l’acord d’incorporació. 
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> DEURES: 
 

Primer → Realitzar la activitat a la que s’ha compromès amb responsabilitat, bona fe, gratuïtat, i 

sempre acord amb els Valors de l’Associació. 

Segon → Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugi ser oferida pel 

beneficiari o per tercers en virtut de la seva actuació. 

Tercer → Mantenir la confidencialitat i el secret de la informació a la que accedeix mentre 

desenvolupa la tasca i/o activitat o programa ecomanat, d’acord amb les instruccions que rebi en 

cada moment per part dels responsables de la Associació ESCLAT. 

Quart → En cas de renuncia, notificar-la amb antelació als responsables de la Entitat, a fi de 

que pugin adoptar les mesures necessàries i evitar perjudicis al servei. 

Cinquè → Informar als responsables de totes les incidències que es pugin esdevenir mentre 

realitza la seva acció voluntària. 

Sisè → Tenir sempre una actuació amb la diligencia deguda i de forma solidaria. 
 

Setè → Participar en els programa formatiu de la entitat i dirigida a les seves activitats i funcions, 

així com aquelles que es pugin considerar per potenciar i mantenir la qualitat i objectius generals 

dels programes. 

Vuitè → Respectar i cuidar els recursos materials que es posin a la seva disposició. 
 

Novè → Complir les mesures de seguretat i salut existents en la Entitat. 
 

Desè → Observar les normes sobre protecció i tractament de dades de caràcter personal i 

d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre. 

 
 

> DE LES RELACIONS ENTRE VOLUNTARIAT I LA NOSTRA ENTITAT: 
 

• La relació entre el voluntariat i la entitat s’establirà sempre mitjançant la subscripció d’un 

compromís de voluntariat que es la eina principal de la definició i regulació. 

• Aquest compromís te com a mínim el següent contingut: 

o Les dades generals identificatives del voluntari/a. 

o La data d’inici de l’acció voluntària, així com la tasca especifica que durà a terme 

el voluntari/a. 

o El conjunt de drets i deures que corresponem a ambdues parts. 

o Les clàusules de finalització del compromis 

o Així com totes les dades relatives a la Llei orgànica de protecció de dades. 
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3.1. Coordinació de voluntariat: 
 

Al capdavant de la nostra Associació hi ha per una banda una professional q u e  en cas 

concret é s  l a  Treballadora Social. Es compta amb la col·laboració de vuit voluntaris/es més 

que tenen diferents funcions de suport i de gestió per fer més àgil, efectiu i de qualitat el 

servei, tant des de la acollida de la nova persona voluntària que arriba, fins tot el 

acompanyament, seguiment i suport següent. 

La tasca d’aquest grup de persones es la de atendre tant l’ interès de la persona que s’apropa a 

la Associació, donant resposta, i presentant tots els diferents programes en els que es pot 

participar. Seguidament i un cop ja establerta la dedicació específica de cada persona, es 

marcarà la data d’inici, i es farà de forma conjunta el seguiment i avaluació, tant des de la visió 

de la pròpia persona voluntària, com des de la visió de la pròpia Associació. 

La Junta esta composada per diferents membres: El President, Vicepresident, Secretaria, 

Tresorer, i la figura dels Vocals. 
 

 
 
 

4.1. Detecció de les necessitats: 
 

Es la pròpia Junta de Direcció la responsable juntament amb tots els actors de la comunitat, la 

responsable de detectar les necessitats que es pugin presentar en l’entorn de la Associació. 

Tanmateix aquests membres son els responsables de posar i oferir tots els mitjans que pugin 

ajudar a donar resposta a aquestes necessitats, així com establir ja de forma concreta les 

accions que es durant a terme amb aquesta finalitat. 

Un cop detectades i establerts els objectius a assolir, i ja iniciat el procés de resposta, es realitza 

periòdicament tot un procediment de seguiment i avaluació de cada necessitat, amb la finalitat de 

veure la evolució de les mateixes, i valorar quina ha estat totalment assolida, quina ha de 

continuar, millorar, modificar, etc. 

 
 

4.2. Captació de voluntaris i voluntàries: 
 

De forma regular es realitzen diferents accions destinades a la captació de voluntaris i 

voluntàries. 

Des de la pàgina web de la pròpia Associació, fins a la realització de jornades de divulgació per 

donar a conèixer la entitat, tríptics informatius, presencia en plataformes socials, jornades, etc. 

3.- GESTIÓ DEL SERVEI DE VOLUNTARIAT 

4.- SENSIBILITZACIÓ I CAPTACIÓ DE VOLUNTARIS I VOLUNTÀRIES 
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5.1. Acollida: 
 

El primer procés d’acollida de la nova persona voluntària la realitza la Treballadora Social de la 

Entitat, que és la que recull per una banda la inquietud del nou voluntari/a, i encaixa aquesta amb 

la necessitat de la entitat. Es a partir d’aquest moment quan es dona inici al procés de 

incorporació. 

5.2. Incorporació 
 

Un cop establert aquest primer encaix el voluntari/a inicia la seva participació en el programa o 

activitat concret, contant en tot moment amb el suport tant dels professionals com de la figura 

d’altres voluntaris/es que seran els responsables d’oferir en tot moment suport tant per qualsevol 

aclariment, necessitat, dubte, inquietud, etc. 

5.3. Acompanyament 
 

De forma regular es realitzen trobades individuals i generals amb els voluntaris/es per tal de saber 

com es troben tant en la pròpia Associació com en el desenvolupament concret de la seva tasca. 

Aquestes reunions son igualment utilitzades per modificar i proposar tots els canvis necessaris 

tant per la pròpia activitat i/o programa com pel propi benestar del voluntari/a mirant sempre com 

a figura central el benestar de la persona atesa. 

5.4. Desvinculació 
 

La desvinculació i finalització del compromís entre Entitat i la persona voluntària, es pot realitzar 

per: 

- Acord de ambdues parts. 

- Per incompliment manifest de qualsevol dels seus deures. 

- Per impossibilitat   de poder   complir o   seguir   per diferents motius amb   el 

desenvolupament o compliment de la seva tasca. 

- Per extinció o reorientació del projecte en el que es col·labora. 
 

En funció de la possibilitat de voluntari/a es busca un espai d’agraïment per la tasca 

desenvolupada, essent a les hores presents tots els professionals implicats en la tasca de la 

persona concreta, així com la resta de voluntaris/es. 

5.- CICLE DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA EN LA ENTITAT 
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La Entitat confecciona anualment un programa formatiu dirigit a tots els voluntaris i voluntàries de 

la mateixa. 

Aquests formació va dirigida tant a formació especifica de la pròpia activitat, com a formació de 

caire mes general igualment important pel voluntariat. 
 
 

 

 
 
 

7.1. Assegurança del voluntariat: 
 

L’Entitat compta amb una assegurança obligatòria que cobreix qualsevol incidència o dificultat 

que es pugi presentar amb el voluntariat mentre aquest dut a terme la seva tasca en la mateixa. 

La Assegurança esta realitzada amb la Companyia SEGUROS BILBAO,  i cobreix els  accidents 

o incidències que pugin produir-se durant l’acció voluntària de la persona. 

7.2. Autorització de vehicles: 

L’entitat disposa d’un nombre de vehicles que son utilitzats pels voluntaris/es per aquelles gestions 
en les que es fa necessària aquesta utilització. 

Tanmateix tots aquests vehicles disposen dels permisos reglamentaris totalment al dia. 
 

 
L¡’  

 

7.3. Política de protecció de dades: 
 

Amb la inclusió de les noves tecnologies dins de les comunicacions, publicacions i accions 

comercials de difusió que pot realitzar ESCLAT Associació Solidaritat i servei Santa Teresina, i la 

possibilitat de que aquestes pugin aparèixer en les xarxes tant de la pròpia entitat com externes, i 

sobre la base del dret de la pròpia imatge reconegut en l’article 18 de la Constitució i regulat per 

la Llei 1/1982 de 5 de maig sobre el dret a l’honor, a la intimitat de la persona i familiar i a la 

pròpia imatge, ESCLAT Associació Solidaritat i servei Santa Teresina, demana el consentiment 

per tal de poder publicar imatges en les quals hi pugi aparèixer individualment o en grup i amb 

caràcter divulgatiu el propi voluntari/a. Es a les hores quan aquest/a si així ho considera concedeix 

aquesta autorització.  

Tanmateix ESCLAT Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina, garanteix a tot el voluntariat la 

correcta utilització de les dades personals de cada voluntari i voluntària. 

6.- PROGRAMA DE FORMACIÓ 

7.- ASPECTES LEGALS: 



23  

 

 
 
 

Per tal de garantir un correcte desenvolupament de totes les activitats i programes, es realitzen 

diferents coordinacions tant internes com externes i permeten poder anar avaluant de forma 

periòdica els objectius concrets de cadascun d’aquests programes. 

Pel que fa a nivell intern l’avaluació es realitza de la seguiment manera. 
 

Periòdicament els vocals de la Junta (aliments i àmbit social) amb la Treballadora Social al front, 

es reuneix amb els voluntaris d’aquests programes per tal de fer el traspàs d’informació, compres 

d’aliments, estat dels estocs, acordar els aliments que componen els lots, etc. Així com per fer la 

valoració de les propostes i/o canvis, revisar les altes i baixes de les famílies, previsions d’estoc, 

previsió de compres, etc. 

Trimestralment es realitza la reunió de coordinació del professionals i voluntaris/es que 

intervenen en el programa d’ajuda d’aliments. Es realitza l’avaluació del desenvolupament del 

programa, les activitats, organització, canvis, propostes i tots els aspectes que són necessaris 

per aconseguir els objectius plantejats. 

La participació i la col·laboració dels voluntaris/es és primordial i facilita poder donar més qualitat 

als serveis i programes. 

Es un cop l’any quan es realitza la coordinació de final d’any valorant l’acompliment dels objectius. 

Destacar que per tal de realitzar l’avaluació final de tots els programes i objectius, es te en 

compte el Pla d’Avaluació i els diferents indicadors qualitatius i quantitatius. 

 

Tanmateix i de forma trimestral i al final del curs, es realitza una reunió amb tot el Voluntariat, i on es 

valoren  tots els programes, participació, etc.  

 

8.- AVALUACIÓ DEL SERVEI DE VOLUNTARIAT 
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El Voluntariat de la nostra Entitat te  un recull de bones pràctiques que tenen com a finalitat el 

poder ajudar al  Voluntariat, tant per una banda a trobar-se integrat en la mateixa, com a poder 

desenvolupar de forma mes positiva el seu programa o activitat concreta. 

Aquest recull contempla aspectes, com el fet de que el voluntari/a ha de tenir un coneixement de 

la Entitat abans de iniciar el seu voluntariat, ja que aquest coneixement ajudarà posteriorment a 

realitzar millor la seva tasca. 

També es deixa constància de la importància de que el voluntari/a tingui en tot moment a un 

professional de referència en cadascuna de les activitats. Serà aquest el seu referent, al que 

podrà consultar dubtes, aclariments, suggeriments, etc. I amb el que trobarà en tot moment un 

suport imprescindible. 

Tanmateix es recalca la importància del recolzament que es pot trobar en la figura d’altres 

voluntaris i voluntàries, ja que així es dona sentit a la tasca global que es realitza, al sentiment 

de pertinença, inclusió i participació. 

Es donen pautes per tal de que el voluntari/a sigui percebut pel usuari/a como aquella persona 

cordial, propera, amb la que trobarà suport i recolzament. Per tant el voluntari/a sempre haurà de 

parlar de forma clarificadora, essent sempre inadequada la sobreprotecció. 

Destacar que d’acord amb la Llei de Protecció de Dades queda totalment prohibit facilitar 

informació personal a les persones beneficiaries dels programes. Per tant es important la 

discreció, respectant en tot moment la intimitat de les persones ateses i acompanyades. 

El voluntari/a no oferirà ni acceptarà regals dels usuaris, i davant de qualsevol situació de dubte 

ho haurà de consultar amb el referent del programa o als responsables de la Associació. 

Es important escoltar sense jutjat, essent conscients de que algunes persones hauran viscut 

situacions difícils i complicades que desconeixem. Per tant el RESPECTE es la base del nostre 

treball diari.  

9.- BONES PRÀCTIQUES: 
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