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SALUTACIÓ DEL PRESIDENT
El 2014 ha estat l’any de posada en marxa del Pla Estratègic 2014-2017 que es va elaborar durant el 2013 amb la
col•laboració de la Junta Directiva i tots els professionals
de l’Associació Esclat.

i Inclusió) d’Esclatec amb la incorporació de persones
qualificades per tirar endavant els projectes de l’aplicació
Esclatic i la Cadira Estel, així com també continuar participant en la gestió de l’Ateneu de Fabricació de Les Corts.

Des de l’Associació s’ha treballat per enfortir la implicació
i col•laboració de les famílies, oferint-los formació, obrint
les portes dels centres, creant grups de suport i millorant
la comunicació de tot allò que envolta a la nostra entitat.

D’altra banda, en la resta de centres de l’Associació s’està
fent una clara aposta per les teràpies alternatives com
són les teràpies amb animals o la musicoteràpia. Són
recursos complementaris a la fisioteràpia i a la logopèdia,
però que hem vist que aporten un benefici molt positiu
per a les persones usuàries dels nostres centres.

Els ajustaments de pressupostos públics, així com els
endarreriments en els pagaments, han compromès la
situació financera de l’entitat. Durant 2014 hem promogut noves iniciatives de captació de fons com el Sopar
Solidari o les campanyes de microdonacions per intentar
reforçar el finançament privat de l’Associació.
Pel que fa a l’equip de professionals, hem continuat apostant per la formació continuada i també per l’intercanvi
d’experiències entre els professionals dels diferents
centres d’Esclat.

Finalment, cal destacar que ja està inscrita jurídicament
la Fundació Esclat Marina amb l’objectiu de dotar a
l’entitat d’una major garantia i seguretat patrimonial. Així
doncs, Esclat obre un nou camí amb la creació d’un grup
creat per l’Associació Esclat i la Fundació Esclat Marina
que ens permetrà enfortir-nos per continuar treballant
per a millorar la qualitat de vida de les persones amb
paràlisi cerebral, discapacitats similars, i les seves famílies.

Esclat ha seguit promovent la qualitat, la innovació i la
transparència en els seus serveis. Des del Departament
de Qualitat, s’ha estat treballant per a l’obtenció de certificats de qualitat en els centres de l’entitat amb l’objectiu
de consolidar la confiança envers els nostres serveis.
D’altra banda, la transparència també és un dels valors
que es promouen en la comunicació de la nostra entitat.
Creiem que és molt important que es conegui la nostra
tasca i així com també, fer visible la bona gestió dels
nostres recursos.
Pel que fa a la innovació destaquem l’impuls del departament de R+D+I2 ( Recerca, Desenvolupament, Innovació

Joan Bertran i Reguera
President de l’Associació Esclat

5
www.associacioesclat.com · www.esclatec.com

L’ASSOCIACIÓ ESCLAT

Creada al 1977, l’Associació Esclat és una entitat no lucrativa declarada d’utilitat pública (O.M.06.03.97),
membre de les federacions DINCAT, ECOM i FEPCCAT amb una finalitat clarament social que té com
missió:

“Contribuir, des del seu compromís ètic, mitjançant suports i oportunitats, a què cada persona amb paràlisi cerebral o altres discapacitats similars i la seva família pugui desenvolupar el seu projecte de qualitat de
vida, així com a promoure la seva inclusió com a ciutadana de ple dret en
una societat justa i solidària”
Visió i valors
“Volem ser referents per a les persones amb paràlisi cerebral i les seves famílies, construint dia rere
dia un model exemplar per a famílies, persones usuàries, administracions, professionals i la societat,
inspirant cada dia a altres, mitjançant la innovació, la participació i el compromís.”

Premis i reconeixements
• Reconeixement de La Ciutat de Barcelona per la tasca
que realitza l’Associació Esclat en la promoció del
voluntariat i la canalització del compromís social de la
ciutadania 2014.
•Menció Especial de Premsa. Premi Consell Municipal
Benestar Social 2013 (Revista Esclat)
• Premi Cortsenc de l’Any 2013
• Premi Civisme 2010 (Revista Esclat)
• Medalla d’Honor de Barcelona 2006
• Premi Accés d’Investigació 2006 (Esclatec)
• Premi Barcelona d’Ofici Emprenedora 2002 (Esclatec)
• Premi Josep M. Piñol 2001 (Esclatec)
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• Premi ONCE Catalunya 2001 (Esclatec)
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formació continuada i adaptada
vocació de servei

professionalitat

qualitat

TREBALL EN EQUIP

transparència

Compromís

PARTICIPACIÓ

confiança

INNOVACIÓ

agilitat i dinamisme

IMPLICACIÓ

PLA ESTRATÈGIC

A principis any, es va presentar a la Junta Directiva el Pla Estratègic 2014-2017 que es va estar treballant durant el 2013 gràcies al suport de l’Institut Gomà. A l’Assemblea de l’Associació també es va
presentar el full de ruta per als propers tres anys.
El Pla Estratègic de l’Associació Esclat 2014-2017 posa especial atenció en sis àrees: Famílies, Finançament, Comunicació, Equips, Qualitat i Innovació.

Àrea de famílies:

Àrea d’equips:

Sensibilitzar i implicar a les
famílies en el dia a dia de
l’Entitat.

Participació activa i compromís

Àrea d’innovació

Àrea de qualitat:

Innovació tècnica i de gestió.

Qualitat en el servei a les
persones.

Àrea de comunicació

Àrea financera

Comunicació eficaç i efectiva.

Viabilitat econòmica.
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EQUIP HUMÀ

Composició de la Junta Directiva
Joan Bertran i Reguera			

President

Joan Gràcia Morelló			

Vicepresident

Ramon Ribera Lluvià			

Secretari

Afredo Bayón Roset			

Tresorer

Guillermo Ariño Planchería		

Vocal

Carme Domènech Burrull		

Vocal

Angel Gerardo Juárez Hernández		

Vocal

Ignasi Ortillés Aliaga			

Vocal

Montserrat Roca Oliva			

Vocal

Joan Rovira Hernández			

Vocal

Organigrama
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EQUIP HUMÀ

Dins de les accions que es duen a terme en el marc del Pla Estratègic de l’Associciació, el 5 de setembre es va celebrar una jornada amb tots els professionals de l’entitat, que va tenir dues parts:
una de formativa i una de pràctica.
Es tractava d’assumir un repte i demostrar que érem capaços de treballar en equip amb la suma
del talent de tots plegats, fent una tasca que donés un resultat. La sessió va ser conduïda pels
coachers de l’Institut Gomà, Andreu Gatuellas i Beatriu Balsera.
La part formativa de la jornada es va desenvolupar al Reial Monestir de Pedralbes. La part lúdica
va ser realitzar un concurs de paelles amb equips formats per professionals de diferents centres de
l’entitat.
La jornada va ser possible gràcies al suport del Reial Monestir de Pedralbes, El districte de les
Corts, la Fundació Futur, Bonpreu, Ice Natur i Consum.
Un altre pla d’acció del Pla Estratègic era l’organització de reunions de treball temàtiques de
professionals. Durant el 2014 s’han realitzat reunions de treball de fisioterapeutes i logopedes
dels diferents centres de l’Associació Esclat. Aquestes reunions són un espai de reflexió, intercanvi
d’experiències, formació i d’homogeneïtzació de criteris de treball.

Distribució dels professionals per serveis

Distribució dels professionals per sexe
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VOLUNTARIS

L’Associació Esclat promou el voluntariat social i realitza activitats formatives i impulsadores. Compta
amb la col•laboració de persones que donen suport a les activitats del centre, així com també a la
realització dels hàbits d’higiene personal i social.
També compta amb voluntaris que desenvolupen tasques tècniques lligades a la seva experiència
professional. Per exemple, l’Àrea financera de l’entitat ha estat a càrrec d’una persona voluntària amb
una gran experiència en l’àmbit econòmic i financer, i que està jubilada.
D’altra banda, Esclat aposta pel voluntariat corporatiu. Durant aquest any, s’ha establert relacions
amb empreses per tal de dur a terme accions concretes durant el 2015.
El Pla de Voluntariat de l’Associació Esclat (2012-2014) té el suport de la Direcció General d’Acció
Cívica i Comunitària.
A més, Esclat és membre del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, i ha participat
en l’elaboració del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat 2014-2015 (PNAV) que té com a
objectiu respondre als reptes que s’han definit com a prioritaris per a l’enfortiment i consolidació de
l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya.
Els voluntaris són un altre dels actius de la nostra entitat, ja que la seva participació reforça, i alhora
enriqueix, el treball dels nostres professionals.
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FAMÍLIES

Durant el 2014, s’han realitzat diverses accions de cara a augmentar la participació i implicació de les
famílies en el dia a dia de l’Entitat.
El 23 de gener es va celebrar una Reunió Extraordinària sobre la situació financera de l’entitat en què
van assistir un 60% de les famílies sòcies.
Enguany, s’ha creat un grup de suport familiar a la Residència i Centre de dia Esclat Marina.
L’Experiència està obtenint molts bons resultats i s’està valorant crear grups de suport en altres centres de l’Entitat.
D’altra banda, s’han ofert formacions específiques per a les famílies. Gràcies a l’Escola de famílies de
Dincat, es va fer un taller de trastorns de conducta i una xerrada sobre la comunicació en les famílies
amb un fill amb discapacitat.
Esclat 2, el Cades i Esclat Marina han realitzat jornades de portes obertes per a les famílies dels usuaris. L’objectiu d’aquestes jornades és donar l’oportunitat de poder veure les activitats que desenvolupen els seus familiars al centre. A més, també s’han realitzat algunes celebracions als centres en què
hi han participat les famílies.
El 20 de setembre, la Junta Directiva, amb el suport del departament de Comunicació, va organitzar
un dinar de germanor per a totes les famílies de l’Associació Esclat a Can Rigol, Begues.

Suport Familiar
Aquest any 2014 s’han realitzat en el servei d’atenció psicològica un total de 145 visites. Aquestes es
realitzen en un centre extern als centres de l’associació. Els motius de consulta han estat situacions
familiars i personals. Aquest any s’han atès tres nens, joves menors de 30 anys i algunes persones de
més de 40 anys.
Les persones que han demanat consulta són usuaris de l’associació i familiars, així com també professionals. Com cada any, el compromís de les persones ateses ha estat molt bo. La seva motivació porta
a realitzar processos molt positius cap a la millora i consecució dels objectius plantejats.
A banda de les consultes usuals, es va realitzar un taller de dos dies sobre el dol per als professionals
de la Residència Esclat Marina. Es va generar un bon clima de treball i una atmosfera acollidora i
propiciadora d’intercanvi d’experiències laborals i personals.
Com a projectes per l’any 2015 es preveuen el seguiment de les sessions d’assessorament i teràpia i altres propostes de formació que puguin ser d’interès tant a treballadors com a familiars de
l’associació.
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CAPTACIÓ DE FONS

En l’àmbit de la captació de fons, destaquem bàsicament tres àmbits: les microdonacions,
l’organització d’esdeveniments, i la presentació de projectes en premis, ajuts i subvencions.

Microdonacions
Durant aquest 2014 hem iniciat dues campanyes de microdonacions online, per tal d’aconseguir
més finançament pel desenvolupament de projectes pels nostres usuaris. Les plataformes que hem
fer servir són teaming.net i migranodearena.org.
Teaming és una iniciativa solidària que consisteix en destinar 1€ al mes a ajudar altres. Degut a la
seva simplicitat i efectivitat està tenint molt d’èxit, i és per això que vam posar en marxa el Grup Teaming Online “Associació Esclat”. La recaptació del grup anirà destinada a programes i teràpies d’oci i
temps lliure que ajudin a millorar la qualitat de vida dels nostres usuaris, potenciant aspectes físics,
mentals, socials i culturals.
Vam crear el nostre Grup Teaming el 2 de juny del 2014 i fins ara hem aconseguit que 47 teamers
s’uneixin a la causa, recaptant 444€ fins a dia d’avui. Esperem que durant el 2015 augmenti el nombre de donants.
A través de la plataforma Migranodearena.org vam iniciar una campanya de crowdfunding solidari
per recaptar donatius de forma online. El crowdfunding és un fenomen que es basa en la cooperació
col•lectiva, on cada persona fa un petit donatiu però entre tots s’aconsegueix sumar una gran quantitat. Segueix la filosofia que junts, sí podem.
Sota aquesta premissa, el 25 de març vam crear un repte a migranodearena.org per habilitar el pati
del Centre d’Educació Especial Esclat i poder, així, instal•lar un hort urbà. El repte va estar obert fins a
finals d’octubre i vam aconseguir recaptar 1.155€, dels 3.000€ que ens vam proposar, amb 22 donatius.
Donat que no vam aconseguir el pressupost que necessitàvem no podrem dur a terme la remodelació del pati tal com teníem pensat. Tot i això, amb els diners recaptats començarem a habilitar una
part del terra del pati durant el primer trimestre del 2015.
La clau per aconseguir l’èxit en iniciatives com teaming.net i migranodearena.org passa per difondre
la causa en les xarxes socials, arribant a persones que potser no ens coneixen i estarien disposades a
col•laborar.
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CAPTACIÓ DE FONS

Premis, ajuts i subvencions
Pel que fa als premis, ajuts i subvencions, s’han presentat diferents projectes a 70 convocatòries, de
les quals ens han concedit un 40%.

Esdeveniments
Durant el 2014, s’han organitzat diverses activitats de recaptació, des de la venda de productes Esclat
en fires i mostres, fins a l’organització d’esdeveniments.
Una de les accions destacades ha estat la realització del Calendari Solidari 2015, els protagonistes del
qual són esportistes professionals i els usuaris dels nostres centres. L’objectiu del calendari és fomentar l’esport entre les persones amb discapacitat. La distribució del Calendari s’ha fet en els centres de
l’Associació i a El Corte Inglés de Portal de l’Àngel i Diagonal.
El 20 de novembre vam presentar el Calendari Solidari 2015 a la Sala d’Àmbit Cultural de El Corte
Inglés de Portal de l’Àngel amb la presència de Rafa Muñoz, nedador professional.
El 20, 21, 24 de setembre vam ser presents a la Llotja de la Mostra d’Associacions de Barcelona.
El 28 de novembre, més de 200 persones van assistir al Sopar Solidari de l’Associació Esclat que es va
celebrar a l’Hotel Porta Fira de l’Hospitalet de Llobregat i que va comptar amb l’actuació del músic
islandès Halldor Mar.
Enguany també vam participar a la tercera edició de la Fira Solidària de Nadal d’Economia Social que
va tenir lloc del 12 al 23 de desembre . La fira està organitzada per l’Ajuntament de Barcelona.
23/04

Paradeta de Sant Jordi (Barri del Guinardó i Barri de la Marina)

20, 21, 24/ 09

Paradeta a la Llotja de la Mostra d’Associacions de Barcelona

20/11

Presentació del Calendari Solidari 2015 a la Sala d’Àmbit Cultural de El
Corte Inglés

28/11

Sopar Solidari Esclat a l’Hotel Porta Fira de L’Hospitalet de Llobregat amb
Concert de Halldor Mar

12 - 23/ 12

Paradeta a la Fira Solidària de Nadal d’Economia Social organitzada per
l’Ajuntament de Barcelona
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COMUNICACIÓ

La comunicació és un dels objectius principals del Pla Estratègic d’Esclat, i durant el 2014 s’ha treballat: la millora de la presència de l’entitat a la xarxa, la transparència, així com també la millora de la
comunicació interna.

Presència a la Xarxa
El segon trimestre de 2014 vam estrenar la nova web de l’Associació Esclat. Hem millorat la nostra
presència a les xarxes socials a través de perfils de l’Associació Esclat i d’Esclatec a Facebook i a Twitter. Les xarxes socials ens han permès estar més en contacte amb el nostre entorn més directe i hem
pogut anar ampliant el nostre cercle d’influència, amb publicacions periòdiques i properes a l’entitat.
També ens han servit de plataforma de difusió de les campanyes de captació de fons.

Transparència
El 9 de desembre de 2013 es va publicar al BOE la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que va entrar en vigor el 10 de desembre de 2014.
L’Associació Esclat, compromesa amb les persones amb paràlisi cerebral i discapacitats similars,
aposta decididament per ser una organització eficaç i eficient, ben gestionada i transparent envers la
Societat.
Així doncs, la nostra pàgina web conté la informació institucional, organitzativa i de planificació de la
nostra entitat. També, conté informació econòmica i pressupostària.

Presència als Mitjans
Destaquem la participació de professionals i persones usuàries d’ Esclat Marina en dos capítols del
Programa La Ciutat de les Bèsties de BTV, un dels quals van parlar de la hipoteràpia i l’altre sobre la
Bruna, la gossa de la Residència i Centre de dia Esclat Marina.
La Presentació del Calendari Solidari també va tenir ressò als mitjans. D’una banda, es va poder veure un parell de reportatges a BTV i també es va publicar un breu a la Revista Pronto.
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QUALITAT

La Qualitat és una de les àrees que hem treballat en el Pla Estratègic i abasta totes les activitats de la
nostra entitat, tant les d’atenció directa com les de gestió i manteniment. La qualitat és una necessitat de totes les organitzacions que volen prestar serveis en el nostre entorn, i molt especialment en
un futur, a curt i a llarg termini.
L’objectiu principal del Departament de qualitat és aconseguir la certificació ISO 9001:2008 en tots el
centres.
Durant l’any 2014 s’ha fet l’avaluació de la residència Esclat Marina i del Centre Especial de Treball
Esclatec, sense deixar de banda procediments comuns a tota l’associació.
Hem marcat els objectius i processos necessaris i s’han començat a implantar. Hem realitzat el seguiment i la mesura dels processos ja implementats. I També s’han fet accions de millora.
A Esclatec, s’ha vist la necessitat de tenir el marcatge CE en tots els seus productes. De manera que
s’ha iniciat l’estudi i la valoració per tal d’aconseguir-lo.
En el primer trimestre del 2014, es va finalitzar el Pla de Millora el Centre Especial de Treball Esclatec
amb el suport de la Fundació Pere Tarrés.
Pel que fa a la gestió, cal destacar la implantació del programa de gestió interna Social Sic, que facilita la tasca diària de seguiment i control de registres, i la gestió en general.
D’altra banda, s’han elaborat tots els plans d’autoprotecció en tots els serveis de l’associació, protocols comuns de Salut per a tots els centres, i s’ha elaborat el Pla de Formació 2015 basada principalment en l’atenció directa.
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ACTIVITAT DE L’ASSOCIACIÓ ESCLAT

Fundació Esclat Marina
El 3 de juliol es va crear la Fundació Esclat Marina que a partir del febrer de 2015 gestionarà la
Residència Esclat Marina. La Fundació Esclat Marina es crea per dotar l’entitat d’una major garantia i
seguretat patrimonial.
La finalitat de la fundació Esclat Marina rau en la promoció i el foment de la prevenció, l’educació,
la formació professional, l’assistència, l’activitat laboral, l’esport, el lleure, l’atenció residencial i
l’assistència sanitària, cultural i social de les persones amb paràlisi cerebral, discapacitats similars i
dany cerebral adquirit.
Des de finals d’octubre, la Fundació Esclat Marina està inscrita al Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Imatge identificativa de la Fundació Esclat Marina

Mesures penals alternatives
Associació Esclat, i en concret la Residència i Centre de dia Esclat Marina i al Centre Especial de
Treball Esclatec, està adherida voluntàriament al programa TBC (Treball en benefici de la comunitat).
Des del Departament de Justícia ens envien persones que han comès una falta lleu o menys greu i
que l’executen en l’entorn comunitari, i permeten a l’infractor conciliar el règim penal amb la vida
familiar i laboral. A Esclat Marina realitzen tasques de bugaderia i manteniment, i a Esclatec donen
suport al taller. Un cop acabada la mesura en el centre, la persona referent de l’entitat fa un informe
valoratiu de realització de l’activitat.
Durant el 2014, vuit persones han realitzat TBC en períodes que van de nou mesos a l’any.
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ACTIVITAT DE L’ASSOCIACIÓ ESCLAT

Pacte del temps
Des del juliol de 2014, l’Associació Esclat està adherida al Pacte del Temps que és un acord de
l’Ajuntament de Barcelona amb les entitats, associacions, organitzacions socials i econòmiques i la
ciutadania per construir conjuntament una ciutat que promogui la qualitat de vida i la conciliació de
la vida personal , familiar i laboral, a través de la millor gestió del temps.

Charter de la Diversitat
Esclatec s’ha adherit al Charter de la Diversidad, que és una iniciativa que sorgeix de Directives Europees per a la millora de l’eficàcia empresarial, la sostenibilitat social i el respecte a la legislació vigent
en matèria d’igualtat i no-discriminació.
Defensa el Dret de totes les persones, independentment del seu gènere, raça, nacionalitat d’origen,
edad, cultura, religió, discapacitat i orientació sexual a tenir igualtat d’oportunitats en l’accés i permanència a la feina, i harmonitzar la seva vida familiar i professional.
El Charter de la Diversitat és una carta de compromís, promoguda per la Fundación Para la Diversidad, que va signar Esclatec en un acte que va tenir lloc a Barcelona Activa el passat 10 desembre de
2014.
www.fundaciondiversidad.org

Conveni amb la Fundació MRW
Dins del marc de la relació de col•laboració entre l’Associació Esclat i la Fundació MRW, s’ha signat un
conveni segons el qual la Fundació MRW subvencionarà la missatgeria dels centres de l’Associació
durant el període d’un any, renovable amb vistes al futur.
Gràcies a la Fundació MRW, ususaris del Centre Ocupacional Esclat 2 i del Centre de dia Cades van
poder assistir al Campus de Bàsquet Ricky Rubio a Amposta.
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ACTIVITAT DELS CENTRES

El Centre Esclat és un a escola d’educació especial concertada amb la Generalitat de Catalunya. Es va
fundar al 1977 per donar una resposta educativa de qualitat a alumnes amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat. Disposa de 40 places per a alumnes de 3 a 21 anys.
El centre treballa el currículum escolar adaptat i realitza escolaritat compartida amb centres ordinaris. Esclat gaudeix d’una llarga trajectòria d’innovació pedagògica i posa a l’abast dels alumnes recursos didàctics, relacionals, socials i ambientals, així com suports metodològics i tecnològics avançats,
especialment dissenyats per atendre els eixos transversals de comunicació i motricitat.
A més, és un centre de recursos proveïdor de programes de suport a la inclusió dels alumnes amb
pluridiscapacitat a l’escola ordinària.
Objectius del centre

•

Afavorir i estimular el desenvolupament global de les capacitats de l’alumnat

•

Potenciar tots els aspectes de la persona

•

Augmentar l’autonomia personal

•

Crear recursos i donar suport a l’educació i la inclusió social.

Durant el curs 2013-2014 s’ha treballat el calendari festiu, cultural i tradicional del nostre barri, ciutat
i país. Així doncs, l’eix vertebrador de les activitats del curs han estat les festes i tradicions del nostre
entorn.
Nombre d’alumnes

Distribució per sexes
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ACTIVITAT DELS CENTRES

Projectes i activitats destacades
Un dels projectes que ens vam plantejar durant el 2014 va ser la rehabilitació del pati de l’escola. El
projecte comprèn millorar el paviment del terra, col•locar un tendal i construir un hort urbà per als
nostres alumnes. Tot i que no s’ha assolit tot el finançament necessari, gràcies a la Fundació Serra
Santamans, hem pogut instal•lar el tendal, i amb les microdonacions aconseguides a través de la
plataforma www.migranodearena.org durant el primer trimestre de 2015 s’adequarà una part del
paviment.
D’altra banda, el Centre Esclat ha estat una de les entitats premiades a la IV edició del Premio Inocente que atorga la Fundación Inocente Inocente. L’Ajuda concedida és per al Menjador de l’Escola.
Durant aquest curs, la logopeda de l’escola ha assistit setmanalment al CEIP Ítaca per donar suport
de logopèdia a dos nens amb discapacitat, escolaritzats a 1r i a 2n de Primària. Aquest programa
específic de suport a la inclusió educativa es duu a terme a petició de l’EAP de Les Corts.
Com cada any, la festa de Carnestoltes és un bon moment per establir relacions entre els alumnes
del CEIP Ítaca de Les Corts i els d’Esclat. El Centre Esclat va participar a la festa de comparses d’Ítaca
amb la representació d’una coreografia sobre el musical “Cantant sota la pluja”.
L’Institut Municipal Barcelona Esports va concerdir al Centre Esclat la Menció Especial del Jurat en la
1ª edició dels Premis Joan Serra a la Dansa Educativa.
Durant aquest curs hem realitzat nombroses sortides culturals i lúdiques, així com també hem marxat de convivències de tres dies a Castellbell i el Vilar.
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ACTIVITAT DELS CENTRES

El Centre Ocupacional Esclat 2 ofereix una alternativa real i de qualitat dins l’etapa adulta, a l’entorn
de dos àmbits: l’ajustament personal i social i l’ocupació terapèutica.
El centre procura la formació integral i l’adquisició de les disciplines instrumentals i afavoridores de
l’autonomia personal i social.
Pel que fa a l’ocupació terapèutica es treballen tots els aspectes lligats al món productiu, tals com la
responsabilitat, la qualitat o el treball en equip.
El centre disposa de 50 places, de les quals 43 estan ocupades.
Objectius:

•

Aconseguir el màxim grau de integració social de las persones ateses.

•

Potenciar el progrés personal des del punt de vista global.

•

Oferir assistència integrada que abasti les necessitats personals, familiars i socials.

•

Afavorir la integració en el món laboral.

Persones ateses

Distribució per sexes
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ACTIVITAT DELS CENTRES

Projectes i activitats destacades
La lectura i l’escriptura són dos dels àmbits que es potencien des del centre ocupacional Esclat 2 com
a recurs instrumental per a la seva inclusió social. Des de logopèdia s’han organitzat dos clubs de
lectura, com a modalitat diferent per treballar la lectoescriptura en petits grups.
D’altra banda, es potencia la creativitat literària dels nostres joves a través de l’escriptura de contes
i poemes. Durant el 2014, s’han presentat quatre contes curts i una poesia a cinc concursos literaris:
Premi de contes Consum, Cosmo caixa, Fundació Anade, Associació Alvent i Certamen literari
Rossetta.
Una de les activitats principals del centre és l’elaboració d’objectes d’artesania: bijuteria, complements i objectes de decoració. Durant el 2014, s’ha treballat per oferir nous productes que es fan per
encàrrec o bé per ser venuts en les diferents fires en què participa l’entitat. Molts dels productes que
es realitzen es fan amb material reciclat.
En 2014, Esclat 2 va ser el responsable de fer el guardó que atorga el Consell del Districte d’HortaGuinardó el Dia Mundial de les persones amb discapacitat.
S’ha continuat treballant en el projecte “La Comunicación: Más que palabras” d’#AspaceNet. S’ha
realitzat també la memòria i videomemòria finals, així com la guia de rèplica del projecte. La finalitat
d’aquest projecte es basa en proporcionar als nostres usuaris i usuàries eines de comunicació augmentativa i alternativa adaptades a les seves capacitats i necessitats individuals.
La incorporació de la pissarra digital ha estat profitosa per facilitar a tots els nois i noies una millor
visualització del material gràfic i documental que es treballa en el taller de comunicació.
Com cada any, des del Centre ocupacional, s’organitzen sortides culturals i d’oci. Destaquen les
visites al Planetari del Guinardó i al Museu Picasso. A més, gràcies a La Caixa, s’han pogut celebrar els
dinars de Nadal dels usuaris.
També s’han realitzat estades de tres dies a La Molina, on van poder practicar l’esquí adaptat, a la
Costa Brava i al Pantà de Sau.
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ACTIVITAT DELS CENTRES

El Centre de Dia Cades se centra a donar respostes de qualitat a persones adultes amb pluridiscapacitat
greu. El centre manté conveni amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya. Té una capacitat de 32 persones en règim d’atenció diürna.
Degut a las necessitats de suport que requereixen les persones amb pluridiscapacitat usuàries del
centre, la part assistencial ocupa una gran part del temps en la vida d’aquestes persones. Per aquest
motiu, l’atenció individualitzada adquireix el màxim protagonisme i potencia l’autonomia personal, la
integració social, la comunicació, la relació, i sobretot, la millora de la seva qualitat de vida.
Objectius

•

Incrementar l’autonomia personal

•

Afavorir la integració social

•

Potenciar la comunicació i la relació

Persones ateses

Distribució per sexes
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ACTIVITAT DELS CENTRES

Projectes i activitats destacades
L’any 2014, la música ha estat un dels eixos vertebradors de les activitats realitzades al centre de dia
Cades. La música té un component molt motivador i millora l’estat d’ànim dels nostres usuaris. A
través de la música, hem treballat aspectes emocionals, cognitius, físics i sensorials com la creativitat,
la imaginació, la voluntat, la tonicitat, etc. S’han realitzat audicions musicals al centre com un concert
de piano gràcies a la Fundació Réssonance, un de trombó, un de percussió, entre d’altres. En tots ells,
s’ha aconseguit que els usuaris no fossin simples espectadors, sinó que poguessin sentir-se partícips i
millorar la seva autoestima.
Destaquem també el taller de cuines del món a través del qual hem pogut conèixer els diferents
estils de cuina, seguint tots els processos, des de la compra dels ingredients, passant per l’elaboració
de diferents plats i la degustació. A més, hem fet sortides per conèixer diferents tipus de cuina a nivell
internacional. La valoració d’aquest taller ha estat tan positiva que durant l’any 2015 el continuarem i
l’ampliarem.
Des del Centre de dia, s’organitzen sortides culurals i de lleure. Aquest any destaquen les visites al
Planetari del Guinardó, al Bar de Gel del Fòrum i al Tibidabo. També, han celebrat l’estiu anant a dinar
paella, però aquesta vegada a la muntanya en lloc de la Barceloneta. Els usuaris del Cades també han
fet escapades de tres dies a Comarruga (Costa Daurada).
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ACTIVITAT DELS CENTRES

Esclatec és el Centre Especial de Treball de referència per a la inserció laboral de persones amb greus
discapacitats. És un centre singular tant pel tipus de productes i sectors que atén com per les persones que hi treballen.
Objectius:

•

Desenvolupar nous productes que facilitin la vida diària de les persones.

•

Crear llocs de treball de qualitat per a persones en situació d’exclusió laboral.

•

Satisfer les necessitats dels empleats i dels clients.

Esclatec disposa de departament de Recerca, Desenvolupament, Innovació i Inclusió [R+D+I2] per al
disseny i la producció de productes, amb tecnologia i patents pròpies, pel sector de les ajudes tècniques a les persones amb discapacitat i per als sectors industrial, logístic i energètic.
Persones ateses

Distribució per sexes

Projectes i activitats destacades
El Departament R+D+I2 ha estat treballant en un nou projecte que inclou una nova manera
d’entendre la mobilitat i que permet millorar l’accessibilitat i la relació de les persones amb mobilitat
reduïda amb l’entorn. Es tracta de la cadira Estel, una cadira de rodes controlada a través d’una aplicació per a mòbils i tauletes que incorpora rodes omnidireccionals, que permeten una mobilitat precisa
en qualsevol direcció i faciliten l’accés a espais reduïts. Durant 2014 s’han fabricat 5 cadires, 4 de les
quals es lliuraran als Museus de Barcelona.
El projecte ha estat finançat per l’Institut Municipal de persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de
Barcelona.
D’altra banda, el departament de recerca també ha estat treballant en l’EsclaTIC, un software de
missatgeria instantània per a tables i mòbils desenvolupat per Esclatec en conveni amb l’Institut
Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) de l’Ajuntament de Barcelona. L’App ha estat
dissenyada per a persones que presenten dificultats d’accés a la comunicació i a la tecnologia.
EsclaTIC estarà disponible properament en el sistema Android i més endavant, en IOS.
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ACTIVITAT DELS CENTRES

Esclatec va rebre el Premi Talento Solidario 2014 de la Fundación Botín, gràcies al qual s’ha pogut
contractar una enginyera electrònica amb especialitat en robòtica i un enginyer de disseny de producte per donar suport al departament de R+D+I2.
Durant el primer trimestre de 2014, Esclatec ha posat en marxa el Taller d’Estampació. Gràcies a Banco Popular a través del Proyecto Impulsa, els treballadors i treballadores d’Esclatec han pogut fer la
formació. Al juny, es van començar a realitzar les primeres comandes per a empreses, així com també
es van fer una sèrie de dissenys propis per vendre en fires i mostres.
Esclatec ha continuat amb la línia de radiatge de rodes de bicicletes elèctriques i normals. En aquest
darrer any, s’ha augmentat la producció de bicicletes elèctriques per a Ecobike, i també s’ha fet el
muntatge de rodes, del cablejat i del connector de la bateria per les bicicletes del nou Bicing Elèctric,
que es posarà en funcionament en 2015.
D’altra banda, l’Ajuntament de Barcelona va encarregar a Esclatec la realització dels guardons per al
Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps.
El 2014, s’ha continuat treballant per a RFinstruments muntant plaques electròniques per al control
i manteniment de piscines i s’ha començat començat a fer muntatges d’elements mecànics per a
Insuiz.
Pel que fa a la domòtica, es continua fent el manteniment dels pisos de la Vila Olímpica, de
l’Ajuntament de Barcelona i de la Residència Esclat Marina.
El 2014 Esclatec ha donant el suport tècnic i pedagògic a l’Ateneu de Fabricació de Les Corts. Del 2
al 8 de Juliol va participar al FAB 10 Barcelona, una setmana d’esdeveniments relacionats amb les
tecnologies obertes i accessibles. Esclatec va poder mostrar el projecte de la Cadira Estel i un de
Joguines Inclusives.
Aquest any, Esclatec ha adquirit una impressora 3D amb l’objectiu de fer prototips de productes i
fabricar algunes peces per al Mercar.
Esclatec ha participat en diverses jornades i col·loquis sobre tecnologia per a tothom, així com també
per explicar la seva experiència en inclusió laboral de persones amb pluridiscapacitat.
En 2014, s’ha donat un gran impuls a la comercialització del carret d’anar a comprar amb motor,
Mercar, especialment via internet, i s’ha establert un bon lligam amb l’empresa ROLSER, S.A. que
haurà de consolidar-se en 2015.
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ACTIVITAT DELS CENTRES

La Residència i Centre de Dia Esclat Marina ofereix un espai de vida flexible, substitutori de la llar, que
dóna resposta a les diferents necessitats de las persones amb pluridiscapacitat que requereixen suport extens i generalitzat. Ofereix 50 places residencials, 4 de respir i 30 en el centre d’atenció diürna.
Disposa d’una bugaderia amb un sistema de control de la roba creat pel Departament de R+D+I2
d’Esclatec i que està gestionada per persones amb discapacitat.
Esclat Marina es diferencia d’altres models residencials i compta amb un equip multidisciplinari de
professionals que tenen com a premissa de treball la planificació centrada en la persona per poder
donar el millor suport a les persones usuàries que atenen diàriament en el centre.
Objectius:

•

Oferir un servei d’habitatge a persones amb pluridiscapacitat que requereixen un suport
generalitzat

•

Proporcionar allotjament i manutenció

•

Promocionar al màxim l’autonomia de la persona

•

Prevenir i tractar el deteriorament produït per la pròpia discapacitat i l’edat

•

Facilitar la inclusió de la persona a la comunitat

Els objectius específics treballats durant l’any 2014 han estat:

•

Proporcionar un ambient agradable, tranquil, de confiança i de seguretat que millori la seva
qualitat de vida a nivell físic, social i emocional.

•

Mantenir i/o millorar les seves capacitats i funcions psíquiques i físiques.

•

Progressar en el coneixement i domini del seu cos, d’acord amb les seves possibilitats motrius i
mentals.

•

Afavorir el desenvolupament d’estratègies de comunicació, verbals o no verbals, que els
possibilitin relacionar-se entre ells i amb el seu entorn més immediat.

•

Proporcionar ajudes especifiques per afavorir la seva autonomia personal.

•

Treballar l’atenció a través dels sentits, utilitzant diferents estímuls sensorials i propioceptius.

•

Aconseguir el màxim grau d’integració social explorant i coneixent el seu entorn.
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ACTIVITAT DELS CENTRES

Projectes i activitats destacades
La consolidació de la teràpia amb gossos i cavalls ens ha empès a descobrir nous camins i en el darrer
trimestre de l’any, es va començar a fer teràpia amb conills. Aquests aporten un component més
relacional i emocional.
Una altra de les teràpies alternatives que es fan a Esclat Marina és la Musicoteràpia. Des de l’octubre
del 2014, s’ha contractat un musicoterapeuta professional per a conduir l’activitat. Es realitza una
sessió setmanal d’una hora. La Musicoteràpia influeix de manera positiva en l’estat d’ànim, les emocions, la consciència corporal i la motivació per comunicar-se. A través de la música, es treballa la
comunicació no verbal, concretament en la dimensió sonora (sons, vibracions, silencis, etc.), oferint
una alternativa a la comunicació no verbal, cosa que a les persones amb discapacitat genera un gran
benestar.
Des del març de 2014, els usuaris i usuàries d’Esclat Marina publiquen mensualment una revista sobre les seves vivències al centre, així com també per explicar la seva visió del món que els envolta. La
Revista es distribueix entre les famílies i es fa arribar en format digital a la resta de centres de l’Entitat,
així com també a altres entitats.
Esclat Marina realitza diàriament activitats esportives, culturals i d’oci fora del centre. Enguany,
van gaudir d’estades de tres dies a la Molina, on van practicar l’esquí adaptat, i a Tamarit, on es van
allotjar en un càmping.
Persones ateses a la residència

Distribució per sexes a la residència

Persones ateses al centre de dia

Distribució per sexes al centre de dia

27
www.associacioesclat.com · www.esclatec.com

ALTRES SERVEIS

Altres Serveis
Casal d’Estiu
La finalitat del casal és crear un espai psicoeducatiu i lúdic durant el juliol per a nens i nenes en edat
escolar, ja siguin d’Esclat o d’altres centres.
Al Casal d’Estiu, hi van assistir 20 nens i nenes, 6 dels quals venien d’altres centres.
Les activitats del Casal d’Estiu de 2014 estaven relacionades amb els fenòmens de la Naturalesa. Com
a activitats destacades, es va realitzar una sortida al complex de mines i restes arqueològiques de
Gavà, on es van poder endinsar en la prehistòria, el paisatge i els fenòmens característics d’aquesta
etapa de la humanitat. A més, vàrem poder gaudir de dos tallers de recreació mediambiental que els
va permetre percebre diferents estímuls de l’element més indispensable, l’aigua.
Servei de Respir
La Residència Esclat Marina ofereix Servei de Respir a les famílies de l’Associació, així com també a
persones amb pluridiscapacitat externes a l’entitat. Té com a finalitat millorar la qualitat de vida dels
cuidadors, proporcionant-los un temps de descans i donant resposta a determinades situacions
familiars imprevistes.
Durant l’any 2014 han gaudit del servei de respir 32 persones i han fet un total de 354 pernoctacions.
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INFORME ECONÒMIC
BALANÇ DE SITUACIÓ
Passiu

Actiu
Actiu no corrent

10.191.797,48 €

Immobilitzat intangible

2.645, 41€

Immobilitzat material

10.144.379,22 €

Inversions financeres en empreses del grup

30.000 €

Inversions financeres a llarg termini

14.772,85 €

Actiu corrent

1.566.795,48 €

Existències

51.463,60 €

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats

942.051,09 €

Inversions financeres a curt termini

265.709,63

Efectiu i altres actius líquids equivalents

307.571,16 €

Patrimoni net

894.764,91 €

Excedent d’exercicis anteriors

786.563,05 €

Excedent de l’exercici
Subvencions, donacions, llegats
Passiu no corrent
Deutes a llarg termini
Passiu corrent

11.758.592,96 €

-1.137,12 €
8.336.617,07 €
1.212.199,28 €
1.212.199,28 €
1.313.011,70 €

Deutes a curt termini

623.230,11 €

Creditors per a activitats i altres ctes.

667.281,59 €

Periodificacions a curt termini
Total actiu

9.233.381,91 €

Fons propis

Total passiu

22.500,00 €
11.758.592,96 €

COMPTE DE RESULTATS
Ingressos per activitats

3.190.721, 49 €

Treballs realitzats per al propi immobilitzat

53.608, 16 €

Aprovisionaments

- 510.277, 67€

Altres ingressos de les activitats

770.049, 31 €

Despeses de personal

- 3.020.195, 58 €

Altres despeses d’explotació

- 378.662, 31 €

Amortització de l’immobilitzat

- 360.527, 59 €

Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat

285. 948 €

Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat

- 5.822, 35 €

Altres Resultats
Resultat d’Explotació
Ingressos financers
Despeses financeres
Resultat finanacer

1.767, 26 €
26.609,20 €
2.487, 92 €
- 30.234, 24
-27.746, 32 €

Resultat abans d’impostos

- 1.137, 12 €

Resultat de l’exercici 2014

- 1.137, 12 €

DISTRIBUCIÓ D’INGRESSOS
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2015

L’Associació Esclat comença el 2015 amb la posada en marxa de la Fundació Esclat Marina que a
partir de febrer assumirà la gestió de la Residència. D’altra banda, el Centre de dia Esclat Marina continuarà en mans de l’associació tot i estar en el mateix edifici.
A principis d’any, l’Associació Esclat s’incorporà a la federació Sinergrup (grup d’entitats amb sinèrgia
social). Sinergrup és una entitat que agrupa organitzacions d’economia social, sense ànim de lucre,
que treballen en l’atenció a col•lectius vulnerables, fonamentalment persones amb discapacitat i
problemes de salut mental.
L’Associació Esclat, així com també la Fundació Esclat Marina seguiran establint aliances amb altres
entitats, empreses i institucions públiques i privades per tal de continuar duent a terme les seves
activitats.
D’altra banda, es continuarà apostant per la qualitat en la prestació de serveis per a persones amb
pluridiscapacitat, per la formació de l’equip professional així com també de les famílies i voluntaris, i
també per la innovació en tots els àmbits.
Per aquest nou any, l’entitat organitzarà una sèrie d’esdeveniments d’una banda, amb l’objectiu de
fer créixer la nostra base social, i per una altra, per tal d’incrementar el finançament privat de l’entitat,
davant de la constant davallada dels ingressos públics.
22/05

Jornada de professionals d’Esclat amb l’Albert Espinosa

17/06

Espectacle de clown a l’Escola Esclat

18/06

Xerrada amb l’Elisabet Pedrosa a la Sala d’Actes d’MRW

10/07

Dinar Solidari a Esclat Marina

18/09

Concert #Nonstopgospel a l’Auditori de Barcelona

27/11

Sopar Solidari Esclat a l’Hotel Hilton (Av. Diagonal)

Activitat dels centres:
Centre d’Educació Especial Esclat
A part de les teràpies que ja fa anys es duen a terme a l’escola (piscina, hidroteràpia, hipoteràpia,
fisioteràpia, logopèdia, psicomotricitat, atenció sanitària d’infermeria), durant aquest curs es posaran
en marxa l’hort urbà, la musicoteràpia, la teràpia miofuncional-orofacial, la teràpia assistida amb
gossos gràcies a l’ajuda de Bayer i de Terapiaguau, i una sala d’estimulació multisensorial gràcies a
l’ajuda de la Fundació Godó.
D’altra banda, també es renovarà el material de fisioteràpia gràcies a l’ajuda de la Fundació Roviralta.
Centre Ocupacional Esclat 2
Esclat 2 posa en marxa un nou taller anomenat “comunicació i tecnologia a mida” per aprofitar les
aplicacions tecnològiques que facilitin la autonomia de les persones usuàries.
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2015

El centre ocuapcional estrenarà el seu bloc, un projecte que s’ha estat gestant durant el 2014 i que
s’iniciarà el 2015 amb l’objectiu de compartir amb famílies i amics totes les activitats. També, en
l’àmbit de la comunicació iniciaran un taller de ràdio.
D’altra banda, es posarà en marxa el “circuit multisensorial” per a potenciar totes les habilitats a
través del despertar dels sentits a la sala multisensorial, i també la teràpia assistida amb gossos amb
la associació ARAN.
Centre de dia Cades
El 2015 s’incrementaran les activitats relacionades amb la música. Crearan un taller de musicoteràpia
que conduiran dos professionals i una voluntària musicoterapeuta que toca diversos instruments. Es
faran sortides relacionades amb la música i realitzaran concerts dins el centre.
A més, es farà Teràpia assistida amb gossos amb la associació ARAN, i amb altres animals com el gat i
el conill.
Està previst fer una ampliació del treball de jardineria introduint plantes aromàtiques i medicinals
com l’aloevera per elaborar cremes amb beneficis terapèutics. També introduiran l’horticultura.
Centre Especial de treball Esclatec
Del 19 de febrer al 17 de maig, el Mercar, el carret d’anar a comprar motoritzat dissenyat i produït
a Esclatec, formarà part de l’Exposició Disseny per Viure. 99 projectes per al Món Real al Museu del
Disseny de Barcelona.
Durant el mes de març, Esclatec presentarà l’aplicació EsclaTIC i la Cadira Estel, que han comptat
amb el suport de l’Institut Municipal de persones amb discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona.
També està previst que els quatre prototips de la Cadira Estel, dissenyats pel departament d’R+D+I2,
es cedeixin a quatre museus de la Ciutat.
Pel que fa al MERCAR, se signarà un conveni de col·laboració amb l’empresa Rolser.
Residència i Centre de dia Esclat Marina
Aquest any 2015, Esclat Marina continuarà apostant per les teràpies assistides amb animals i treballaran amb gats ampliant l’oferta que ja tenien iniciada des de l’obertura del centre (hipoteràpia,
teràpia amb gossos i conills).
Per aquest any 2015 també iniciaran sinergies amb altres residències afins a la nostra manera de treballar i amb persones usuàries amb dificultats, per tal d’establir activitats comunes i conjuntes. Està
previst que a l’abril, es faci un intercanvi amb la Residència Els Tarongers d’AVAPACE (València).
Des d’Esclat Marina es continuarà afavorint el desenvolupament d’estratègies de comunicació,
verbals o no verbals, que possibilitin que les persones usuàries es relacionin entre elles i amb el seu
entorn més immediat.
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“Créixer, aprendre, descobrir, gaudir...
compartint els millors somriures ”

Seu Social
C/ Guitard 80-92 (Interior plaça)
08014 Barcelona

Serveis Centrals
C/ Tortosa 22
08038 Barcelona

T 93 450 11 50
info@associacioesclat.com
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www.esclatec.com

