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1. Introducció  

1.1. Història  

L’entitat Esclat, Associació Solidaritat i Serveis Santa Teresina neix d’una iniciativa de 

persones vinculades a la Parròquia Santa Teresina de Lleida. Aquest grup de persones es 

va adonar que al barri hi havia moltes famílies amb una situació difícil, i anaven a la 

Parròquia a demanar ajuda. Totes aquestes famílies tenien infants i no disposaven dels 

recursos necessaris per cobrir les seves necessitats bàsiques. 

El grup de persones va decidir donar ajuda econòmica o amb espècies, com ara aliments, 

medicaments, material escolar o roba. Més endavant, van poder observar que els infants 

no en treien benefici d’aquesta ajuda, van decidir implantar un projecte dirigit a tots 

aquests infants. Aquest projecte l’anomenen Casal Pare Palau.  

El 17 de desembre de 1987, es firma l’acta constitucional de l’Associació anomenada 

Servei als Homes de Lleida, i el 1995 s’acorda canviar el nom, passant a anomenar-se 

Esclat, Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina.  

El Casal Pare Palau passà per diverses etapes, i l’any 1996 el Departament de Justícia de 

la Generalitat de Catalunya, des de la Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAIA), 

va considerar el Casal Pare Palau en un Centre Obert. Des de llavors, hi ha hagut canvis 

en la nomenclatura, i actualment és el Servei d’Intervenció Socioeducativa Pare Palau. 

L’entitat, a més a més de vetllar pels infants amb la creació del casal, ha continuat 

treballant amb el Programa d’ajut a famílies, oferint un servei d’acollida, informació, 

orientació i assessorament; i el Programa d’aliments, oferint accés a aliments frescos i 

cobrir la necessitat bàsica de l’alimentació, a totes aquelles persones que passaven per 

dificultats econòmiques o socials.  

L’any 2011, es van trobar amb la necessitat d’oferir a totes aquestes famílies un recurs de 

cursos i tallers de formació. Aquests cursos tindrien la finalitat de donar més eines per la 

integració i socialització de les famílies. Es va començar a fer un curs d’alfabetització a 

un grup reduït, a l’any següent ja es van realitzar dos cursos, i actualment es duen a terme 

11 cursos amb una gran acollida per part de les nostres usuàries/es.  



 

 

En 2017, es va celebrar el 30è aniversari de l’entitat. I l’any 2019, el Departament de 

Justícia va considerar la nostra entitat d’utilitat pública.  

 

1.2. Missió 

Esclat, Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina de Lleida, es va crear 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.  

En els estatuts de l’entitat tenim com a finalitats principals el següent;  

 Atenció als infants i joves en tots els aspectes de la formació integral.  

 Ajuda als joves en el descobriment dels valors humans.  

 Ajuda als adults per realitzar-se com a persones dins la societat.  

D’aquesta forma, es vetlla de manera especial donant preferència a totes aquelles 

activitats que tinguin com a subjectes directes als infants i joves i a les seves famílies, que 

es troben en situació de vulnerabilitat. 

També es potencia la dimensió social amb la solidaritat amb la comunitat humana i 

l’adquisició d’actitud, capacitats i coneixements, inserides en una voluntat d’acció en pro 

del bé comú i la convivència pacífica.  

La missió d’Esclat consisteix a acompanyar i donar suport als diferents estaments del 

barri en risc d’exclusió social, tants infants i joves com les seves famílies, i promoure el 

desenvolupament integral de les persones menys afavorides.  

 

1.3. Visió  

Des d’Esclat volem treballar i incidir en la realitat de precarietat que ens envolta, moltes 

vegades invisible, oferir eines a les famílies i als infants i joves per la seva normalització 

social i el seu benestar.  

 

. 



 

 

Pretenem promoure i fomentar la creació dels serveis adequats per ajudar a les famílies 

en les dificultats econòmiques, culturals, laborals i social, per facilitar la seva integració 

al medi i al conjunt de la societat.  

Per això, establim col·laboració amb els diferents ens públics, federacions, entitats i 

agents socials, per tal que es tinguin en compte els interessos i necessitats dels més 

desfavorits, a l’hora de formular les polítiques socials.  

L’entitat té la voluntat d’actuar amb transparència, rigor i passió, per aconseguir resultats 

eficaços en els projectes, orientats a corregir les desigualtats socials i col·laborar en una 

justícia equitativa.  

 

1.4. Valors  

 Compromís social: Les nostres decisions i accions van encaminades a aconseguir 

una societat més equitativa i respectuosa, i a incentivar polítiques de suport 

adreçades amb els desfavorits.  

 Respecte per la diversitat cultural i confessional: En una societat amb una gran 

diversitat cultural i religiosa, pretenem afavorir la convivència i el respecte entre 

tots i totes. Procurant sempre la plena integració social de totes les persones i el 

respecte als valors mutus.  

 Defensa dels drets dels infants i joves: D’acord amb la Convenció dels Drets dels 

Infants de les Nacions Unides, atenem les necessitats dels infants i joves sense 

exclusions i dins la seva diversitat.  

 Igualtat d’oportunitats: Gestionem accions per garantir i oferir recursos als 

infants, joves i les seves famílies, apoderant-les, evitant els processos crònics i 

trencant els cercles d’exclusió social.  

  



 

 

2. Programes i projectes 

2.1. Servei d’Intervenció Socioeducativa Pare Palau  

2.1.1. Curs escolar 

El Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) és un servei diürn preventiu, es realitza fora 

de l’horari escolar. Té la finalitat d’estimular i potenciar l’estructura i el desenvolupament 

de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i 

compensar les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball 

individualitzat, grupal, familiar, en xarxa i amb la comunitat. 

El Pare Palau dona servei des de l’any 1987, fa trenta-dos anys que du a terme la tasca 

social desenvolupada, i reconeguda per les diferents administracions públiques i entitats 

privades.  

El SIS Pare Palau acull uns 80 infants i joves des dels 4 anys fins als 16, dividits en tres 

grups: el grup de Petits (de 4 a 7 anys), el grup de Mitjans (de 8 a 11 anys) i el grup de 

joves (de 12 a 16 anys).  

L’objectiu principal del servei socioeducatiu és oferir un recurs en horari extraescolar, de 

forma setmanal de 17 h a 20 h. Aquesta intervenció educativa es fa des de diferents àmbits 

de treball, els quals parteixen de les necessitats detectades, com poder ser les expectatives, 

gustos i desitjos dels infants i joves. Sempre garantint el treball individual i grupal per 

afavorir la vinculació de l’infant o jove a l’entorn comunitari.  

El SIS té set programes establerts on s’inclouen aspectes de l’educació integral, essent 

revisats i valorats durant el curs per l’equip educatiu:  

 Programa de seguiment personal i tutorial.  

 Programa de reforç escolar.  

 Programa de treball en famílies.  

 Programa de participació.  

 Programa d’hàbits saludables.  

 Programa de desenvolupament personal.  

 Programa de creació, expressió i cultura.  



 

 

Tots els infants i joves que assisteixen al centre venen derivats pels professionals de 

Serveis Socials Municipals o Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA). 

També poden venir secundats pels Equips d’Atenció Psicopedagògica (EAP), Casa 

d’Acollida de Dones Maltractades, Càritas i altres entitats que atenen a col·lectius amb 

necessitat d’aquest servei.  

L’equip de professionals està format per educadors/es socials i integradors/es socials, que 

s’encarreguen de fer l’atenció directa. Aquest equip de professionals també compta amb 

el suport dels voluntaris. El grup de Petits té una educadora referent, el grup de Mitjans 

té una educadora i una integradora com a referents, i el grup de Grans té una educadora i 

un integrador social com a referent. També hi ha la figura de la treballadora social, que 

dona suport en diferents accions, i una persona per la neteja.  

2.1.2. Colònies  

Les colònies són una continuació de la funció educativa i social que fem durant el curs 

escolar, però amb un besant més lúdic. Cada any, a finals de juny, un cop ja han acabat 

l’escola i l’institut, s’organitzen unes colònies pels infants i joves del centre. Es tracta de 

gaudir i conèixer un entorn geogràfic diferent, i poder tenir experiències noves, tot 

continuant amb la tasca educativa i fomentat l’autonomia personal.  

2.1.3. Casal d’estiu  

El casal d’estiu també és una continuació del servei donat al llarg del curs escolar i amb 

les colònies, oferint un recurs per donar resposta als infants i joves que han estat venint 

durant tot l’any al centre.  

L’equip de professionals és el mateix que al llarg de l’any i es duen a terme els plans de 

treball estipulats, però la programació és diferent. Es fa una programació específica pel 

casal d’estiu, amb activitats més lúdiques i adaptades al temps de vacances que tenen els 

infants i joves.  

El casal d’estiu té una durada d’un mes, el mes de juliol, i l’horari d’atenció és de 9 h a 

15 h, on els infants i joves dinen al casal. Si hi ha alguna vacant durant el casal d’estiu, 

els professionals dels Serveis Municipals la cobreixen amb noves derivacions d’infants i 

joves.  



 

 

2.2. Ajut a famílies vulnerables 

Esclat, Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina, des dels seus inicis ha tingut dos 

grans programes, el d’atenció a infants i joves, i el d’ajut a les famílies. Dins de l’ajut a 

famílies amb situació de vulnerabilitat social trobem tres grans eixos de treball: el servei 

d’acollida, informació, orientació i assessorament, el programa d’aliments, i els cursos i 

tallers de formació. A continuació passem a descriure, detalladament, cadascun d’aquests 

eixos de treball.  

 

2.2.1. Servei d’acollida, informació, orientació i assessorament  

En aquest servei oferim un espai d’acollida i informació general, informant i orientant a 

les famílies ateses, i donant accés als diferents programes de la mateixa entitat o derivació 

a altres recursos socials, en cas necessari.  

Aquest servei està entomat per la treballadora social de l’entitat, qui realitza atenció 

individualitzada i confidencial a aquelles persones que requereixen el recurs, ja sigui per 

qüestions relacionades amb la seva vida social, personal o familiar.  

En l’acollida duta a terme per la treballadora social, s’especifica la demanda implícita o 

explicita de l’usuari/ària, s’avalua la necessitat que presenta, i s’estableix un pla de treball 

personalitat, si és necessari. Trobem famílies que necessiten informació, orientació o 

assessorament, i l’ajuda conclou quan s’atén la seva demanda. Altres famílies necessiten 

un suport més continuat de seguiment i acompanyament.  

Dins d’aquest servei es treballa de forma coordinada amb els professionals dels EBASP 

dels serveis municipals, intercanviant informació i treballant conjuntament, per evitar 

duplicitats i dur a terme una intervenció completa.  

Per poder formar accedir a aquest servei, no es necessita cap requisit, s’atenen i s’acullen 

a totes les persones que sol·liciten el recurs.  

  



 

 

2.2.2. Programa d’aliments  

El Programa d’aliments va néixer per garantir les necessitats bàsiques d’alimentació 

d’aquelles famílies amb dificultats econòmiques. La distribució d’aliments es fa cada 

quinze dies, a unes 80 famílies, derivades dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament.  

Tenint en compte el nombre de persones de nucli familiar es fan tres tipus de lots per 

repartir:  

 Lot 1: Una o dues persones.  

 Lot 2: Tres o quatre persones.  

 Lot 3: Cinc o sis persones.  

 Lot 4: Set o més persones.  

Per poder fer aquests lots es compta amb aliments que procedeixen de la Unió Europea, 

el Banc d’Aliments, els supermercats Consum, Sumka i Veritas. A més a més, cada sis 

setmanes es dona un lot d’aliments frescos (patates, cebes, enciams, ous, formatge, carn 

o peix), per aconseguir un millor equilibri nutricional. Per poder oferir aquest lot 

d’aliments frescos, se sol·licita una subvenció a l’Ajuntament de Lleida i a la Generalitat 

de Catalunya.  

A més de repartir el lot d’aliments, trimestralment se cita a les famílies per fer un 

seguiment del seu pla de treball. Així es valoren els canvis en la seva situació i es treballen 

altres aspectes per la seva millora, potenciant els mateixos recursos personals.  

Dins del Programa d’Aliments, trobem dos projectes:  

 Projecte “Un lot de Nadal per a tots”. Els aliments per poder elaborar aquest lot 

provenen de Banc d’Aliments, Escola FEDAC, Col·legi Episcopal i l’Associació 

de Dones d’Aitona.  

 Recaptes d’aliments. Es realitzen dos recaptes a l’any, un al mes de juny i l’altre 

al mes de novembre. I l’entitat s’encarrega de cobrir el punt del supermercat 

Sunka.  

  



 

 

2.2.3. Cursos i tallers de formació  

Com cada any, a l’entitat s’ofereix un ventall de cursos i tallers formatius que tenen com 

a finalitat la integració de totes les persones usuàries. Al setembre es dona inici a tots els 

tallers i cursos de formació per donar eines a tot l’alumnat, i afavorir la integració de totes 

les famílies. Els cursos i tallers que oferíem són els següents:  

 Català i Castella. A català trobem dos nivells: el d’alfabetització i el nivell bàsic. 

I a castellà tenim tres nivells: el d’alfabetització, el nivell molt bàsic i el bàsic. En 

aquests tallers és on sol haver-hi més demanda, i sol quedar-se gent amb llista 

d’espera, ja que amb la Covid els grups són més reduïts. En total aquests cursos 

els porten 4 voluntaris, que fan les classes.  

 Costura. Hi ha un sol nivell i ho porten tres voluntàries. És una activitat molt 

positiva per afavorir les relacions socials i el treball en equip. És un espai de 

relaxació i confiança. A més, s’ensenya a donar-li un reciclatge a les peces de roba 

que ja tenim a casa, per així evitar gastar molts diners en roba i donar una segona 

oportunitat a la qual tenim.  

 Alfabetització digital – Informàtica. Hi ha dos nivells d’alfabetització i es fa amb 

el suport d’una voluntària. Amb aquest taller s’intenta que els participants tinguin 

coneixements informàtics i aprenguin a utilitzar un ordinador. El taller està 

encarat a què els usuaris/es tinguin eines per obtenir la informació que puguin 

necessitar. També està projectat perquè aquelles persones puguin buscar feina 

mirant les ofertes per Internet i apuntar-se a les borses de treball.  

 Aula oberta. És el taller més individualitzat que tenim, on les persones han de 

demanar cita per accedir-hi. En aquest espai s’ofereix ajuda per fer gestions amb 

l’ordinador, com pot ser tramitar alguns documents, demanar cites prèvies, fer 

matrícules d’escola, etc. Aquesta atenció la du a terme una educadora social de 

l’entitat.  

  



 

 

2.3. Altres projectes 

2.3.1. Projecte “Reis per tothom”  

Aquest projecte va destinat als infants i joves del Servei d’Intervenció Socioeducativa 

“Pare Palau” i del Programa d’Aliments, on es reparteixen regals per reis a tots i totes. 

Altres anys es feia una festa juntament amb les famílies, on venien els mateixos Reis 

Mags a repartir els regals, però a causa de la Covid la dinàmica ha canviat una mica.  

Els infants i joves del Pare Palau venen per famílies, i es fa entregar dels seus regals. I en 

el cas dels infants i joves del Programa d’Aliments, s’organitza una jornada d’exposició 

de les joguines, i les mares i pares escullen el regal que volen pels infants, per després 

donar-los posteriorment quan ho considerin oportú.  

 

2.3.2. Projecte Abacus 

Aquest projecte es realitza durant el període de les festes de Nadal, i sorgeix a partir d’un 

acord de col·laboració de la nostra entitat amb la cooperativa Abacus. Els voluntaris/es 

emboliquen regals als clients de la botiga, a canvi de petites donacions. L’aportació 

econòmica  que implica aquest projecte es destina a la gestió i diferents accions de 

l’associació.  


