Salesians Lleida unifica les seves Plataformes
d’Educació Social
Dll, 13/01/2014 per Catalunya Religió

(Glòria Barrete –CR) Les dificultats econòmiques que vivim fan plantejar a les
entitats del Tercer Sector i d’Església nous camins i noves fórmules on se sumin
esforços i recursos. És el cas de l’associació Casa Don Bosco i del CIJCA, dels
salesians de Lleida, que des de principis de gener configuren una sola Plataforma
d’Educació Social (PES).
Segons el titular de l’obra salesiana a Lleida, Joan Valls: “Aquesta unificació
s’emmarca també dins d’un altre procés d’unió: el de les vuit PES dels salesians de
Catalunya que passen a ser jurídicament una única plataforma anomenada
Salesians Sant Jordi i que engloba les plataformes de Mataró, Sant Boi, Girona,
Lleida, La Mina, la del barri de Navas a Barcelona, Martí-Codolar i Ciutat
Meridiana.”
El mètode de treball de la nova PES
Valls ha explicat el mètode de treball de la nova Plataforma d’Educació Social dels
salesians de Lleida que “té actualment quatre grans serveis que inclouen un servei
de medi obert, amb dos centres oberts, programes de segones oportunitats i un
programa d’alfabetització; un servei d’inserció sociolaboral on es manté l’aposta
per les formacions pre-laborals, i el SOL, el servei d’orientació laboral; un servei
de medi residencial que engloba el CRAE casa Don Bosco, una casa que acull a
joves tutelats, i un pis d’emancipació per tres joves que ja han fet els 18 anys; i,
per últim, un àrea d’atenció al jove tutelat i ex tutelat, servei on possiblement es
notaran més canvis.”
La unificació de les dues plataformes es va materialitzar en una jornada a principis
d’any que va comptar amb dues parts. La primera va tenir un caire més
institucional on es va presentar el Pla Estratègic de l’entitat per els propers tres
anys, que inclou, segons comenta Valls: “La unificació dels dos serveis;
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implementar tot el treball per competències, posar l’accent en l’acollida i definir el
nou model d’inserció sociolaboral que amb les retallades ha patit una
aniquilació.”Durant la trobada també es va presentar la fundació Magone, fundació
dels salesians amb un any de vida que té per objectiu complementar el
finançament de les PES salesianes, i es va aprofitar per realitzar un treball
formatiu amb tots els treballadors i voluntaris sobre la identitat de l’educador
salesià avui en situacions de joves amb més risc.
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