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1 presentació memòria 2011
Vam iniciar l’any 2011 en un context encara més difícil que l’any anterior, també per
al nostre sector. La crisi econòmica es va anar aguditzant i les mesures anunciades
de reducció de pressupostos ens han obligat a optimitzar al màxim els recursos de
què disposem. Tot i això, hem seguit lluitant per mantenir tot allò que hem anant
aconseguint durant aquests darrers anys.
El principal objectiu, després de superar el repte de la seva construcció, ha estat la
posada en marxa de la residència i del centre de dia ESCLAT MARINA que es va
inaugurar el 14 de juliol de 2011, amb la presència del President de la Generalitat
de Catalunya, el Molt Honorable Senyor Artur Mas.
L’escola ja s’ha consolidat i ha estat nomenada Centre Proveïdor de Programes
específics de suport als alumnes amb pluridiscapacitat atesos a les escoles
ordinàries del barri de les Corts.
Durant 2011 i coincidint amb la posada en marxa d’Esclat Marina, hem traslladat els
serveis centrals al nou edifici, recuperant així, nous espais al centre ocupacional per
destinar-los a l’atenció directa.
També hem actualitzat la imatge corporativa i els senyals identificatius de l’entitat.
Hem seguit buscant la complicitat d’empreses i fundacions per tal de trobar
mecenatges i patrocinis que ens ajudin a superar els difícils moments que passem a
nivell econòmic i de recursos, en general. Hem intentat transformar els problemes
en oportunitats.
Hem renovat i actualitzat els nostres Estatuts per adaptar-los a la nova normativa i
també hem aprovat en assemblea la constitució de la Fundació Esclat Marina, per
gestionar la Residència i disposar d’altres fonts de finançament i diversificar la
nostra estructura jurídica.

Joan Bertran
President
www.esclat.info
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organigrama

Composició de la Junta Directiva 2011
NOM
Joan Bertran Reguera
Joan Gràcia Morelló
Ramon Ribera Lluvia
Afredo Bayón Roset
Carme Domènech Burrull
Carola Calcagno Pallarès
Roser Pecanins Vallès
Belèn Morant Levenfield
Pere Pascual Illa
Immaculada Calvo Juste
Montserrat Roca Oliva
Antonio Sanchez Delgado
Joan Rovira Hernández
Guillermo Ariño Planchería
Carlos Tikas Plecha

CÀRREC
President
Vicepresident
Secretari
Tresorer
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

ASSOCIACIÓ ESCLAT
ASSEMBLEA GENERAL
FAMÍLIES

JUNTA DIRECTIVA
Joan Bertran

President

COMISSIÓ FORMACIÓ SUPORT FAMILIAR………………Joan Bertran*
COMISSIÓ ANIMACIO I LLEURE……………………………Carme Domènech
COMISSIÓ D’HABITATGE….……………………….………..……Carola Calcagno
COMISSIÓ DE REVISTA I DIFUSIÓ…………………………Joan Bertran
COMISSIÓ D’ESPORTS….………………..……………………… Roser Pecanins
COMISSIÓ LABORAL………………………………………..………Joan Rovira
COMISSIÓ COMPTABILITAT..………………………………..Montse Roca

COMISSIÓ ESTATUTS……………………………………………

DIRECCIÓ GENERAL
Lola de la Fuente

Treball Social suport Familiar
Gemma Blasco

CENTRE ESCLAT

E-1
Director Jesús Simón

CENTRE ESCLAT2
E-2
Directora Marisol
Àlvarez

ESCLATEC

CADES

E-3

E-4

Director Xavier Caballero

Directora Laura Iglesias

RESIDÈNCIA I CENTRE
DE DIA ESCLAT MARINA
E-5

Director Jordi Gonzàlez

*Pendent de reestructuració

www.esclat.info
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missió

Article 2 dels Estatuts: La missió de l’Associació Esclat és la de millorar la qualitat
de vida de les persones amb paràlisi cerebral i discapacitats similars i de les seves
famílies.
Aquesta missió es durà a terme:




Potenciant al màxim les possibilitats de desenvolupament de les persones
amb paràlisi cerebral.
Afavorint la seva inclusió familiar i social.
Promovent serveis per a l’atenció i inclusió social de les persones amb
paràlisi cerebral i discapacitats similars al llarg de totes les etapes de la vida.

1.3

visió

 Que se’ns vegi com a referent per a les famílies que tinguin fills amb
aquestes discapacitats, entitats, professionals, administracions públiques i
societat.
 Una associació modèlica, la millor.
 Fer les coses bé, sempre.
 Associació activa, dinàmica, innovadora, que es mou.
 Ser percebuts com a una entitat privada que té una funció clarament social.
 Ser una entitat seriosa, rigorosa, participativa, acollidora, transparent, oberta,
integradora i capdavantera.
 Ser eficaç i eficient.

1.4
•
•
•
•
•
•
•
•
•

valors
Dignitat
Compromís
Qualitat (acollidora, eficaç i eficient)
Formació Permanent
Professionalitat. Política de Personal (retribucions i condicions laborals, cura
del personal)
Implicació i col·laboració interna i externa
Innovació, transparència, agilitat, dinamisme, solidaritat, etc.
Treball en equip i participació (professionals i famílies).
Suport Familiar

www.esclat.info
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premis i reconeixements
Premi Civisme 2010
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)
Premi ONCE Catalunya 2001 (Esclatec)

1.6

convenis i acords vigents

1.6.01 Mesures penals
Associació Esclat, i en concret Esclat Marina, està adherit 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. Un cop acabada la mesura en el centre, la persona referent de
l’entitat fa un informe valoratiu de realització de l’activitat.

1.6.02

Cuatrecasas

Hem signat un conveni de col·laboració probono amb el bufet d’advocats
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira per tal de rebre assessorament jurídic per la
creació de la Fundació Esclat i la Residència i CAE Esclat Marina.

1.6.03 Associació Catalana de la Síndrome de Rett
El 2011 coincidint amb la posada en marxa del nou centre de dia Esclat Marina,
l’Associació va signar un conveni de col·laboració amb l’Associació Catalana de la
Síndrome de Rett per a realitzar projectes conjuntament.

www.esclat.info
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1.6.04
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de
Barcelona
Amb aquest organisme s’ha continuat col·laborant, a través de comissions,
especialment en temes de transport i accessibilitat de la ciutat de Barcelona.

1.6.05

Universitats i Escoles Superiors

Continuen vigents els convenis amb la Universitat de Barcelona, la Universitat
Ramon Llull, la Universitat Autònoma i altres escoles superiors, mitjançant els quals
els nostres centres són institucions acollidores d’estudiants en pràctiques sota la
nostra supervisió.
Amb la Universitat Politècnica de Catalunya continuem mantenint el Conveni de
col·laboració per a la Recerca que tenim des de 1996.

1.6.06

Fundació ONCE

Els Convenis per a l’escola i per als centres d’adults (Esclat 2, CADES i ESCLAT
MARINA) han estat renovats per a 2012.

1.6.07

Grup DINCAT

La nostra entitat està present en la vida federativa del sector, col·laborant en
diferents comissions i taules tècniques.
La nostra entitat està present en l’estructura del Grup mitjançant la presidència de
l’Associació Empresarial d’Economia Social. Participa també a la Comissió Sectorial
d’Escoles de la Federació.

1.6.08

Federació ECOM

Hem col·laborat amb la Federació en programes diversos, estem presents a la
Junta Directiva i participem, a través de la Residència Esclat Marina, a la Taula
Tècnica per a l’elaboració del model d’atenció socio-sanitari i en la Comissió de
Treball d’Entitats que gestionen serveis.
A finals de 2011, hem començat a implantar el programa Aegerus, sistema
informàtic especialitzat en gestió de residències i centres de persones amb
discapacitat, que ens va proposar ECOM l’any anterior. La seva implantació
preveiem que conclourà durant el 2012.
El Tresorer de la Junta Directiva d’Esclat forma part de la Junta Directiva de la
Federació ECOM, amb el càrrec de secretari, de la Confederació ECOM Catalunya i
també de la Patronal d’ECOM.

1.6.09
Coordinadora
d’Entitats
de
Persones
Discapacitat i Federació Plataforma Les Corts

amb

Durant 2012 s’ha seguit participant en la dinàmica de la Coordinadora, tot i que la
www.esclat.info
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gestió del Centre Ocupacional Les Corts està portada pel Centre Paideia.
També som membres de la Federació Plataforma d’Entitats de Discapacitat de Les
Corts i participem dels seus projectes.

1.6.10

Federació Catalana de Paràlisi Cerebral (FEPCCAT)

Durant 2012, hem continuat participant en la dinàmica d’aquesta federació
(confederada a Aspace Confederación, a nivell estatal), de la qual en formem part i
un membre de la nostra Junta ho és també de la Junta de la FEPCCAT.

1.6.11

Fundacions i Obres Socials

La Fundació Jesús Serra, la Fundació Antoni Serra Santamans, Manos Mundi, la
Fundació Godó, la Fundació Roviralta i l’Obra Social “la Caixa”, la Caja Navarra i
Ibercaja han col·laborat durant l’any 2011 amb l’Associació Esclat mitjançant ajudes
econòmiques per a equipament i manteniment dels seus serveis.

1.6.12

Institut Guttmann

Amb l’Institut Guttmann seguim mantenint també una gran col·laboració en els
àmbits de formació per als equips professionals dels centres i en el del seguiment
mèdic i psicològic dels nostres usuaris.

1.6.13

Activitats docents

Els Equips Tècnics dels nostres centres imparteixen classes sobre la tasca amb
persones amb paràlisi cerebral a diverses Escoles Superiors, Universitats o Centres
de Formació. Els nostres Professionals participen com a docents en cursos de post
grau de diverses universitats (per exemple, la Universitat Ramón Llull) dins de la
nostra especialitat.
En nombroses ocasions els professionals d’Esclat són convocats per a participar en
conferències o donar assessorament a institucions del sector. També han realitzat
diverses comunicacions i ponències presentades en jornades tècniques i fòrums del
sector. Amb el CEIP Itaca duem a terme des de fa anys una experiència
d’escolaritat compartida en les àrees de plàstica, educació musical i racons amb
alumnes del centre Esclat.

1.6.14

Esclat R+D+I

ESCLAT, a través del seu centre Esclatec, col·labora amb algunes empreses de
tecnologia i automatització així com amb la UPC de cara al desenvolupament de
nous recursos de sistemes de control de mecanismes. S’ha consolidat el muntatge
de rodes per a bicicletes amb l’empresa Eco bike, prèvia adaptació de les eines per
als nostres treballadors i curs de formació.
El Departament d’I+D+I desenvolupa prototips a petició de les empreses, que
després es transformen en els productes que es fabriquen al nostre centre Esclatec
per a determinats clients.

www.esclat.info
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Districte de Les Corts

És el districte de la ciutat on està la seu de l’Associació i del Centre Esclat. En
l’àmbit de barri, existeix molta relació amb totes les institucions educatives i socials,
així com amb el Centre Cívic del Districte, on es realitzen habitualment les reunions
del Centre. Esclat participa regularment en activitats conjuntes organitzades per
alguna d’aquestes entitats. També s’intercanvien visites sovint.
Tant el Centre com l’Associació participen en el Consell Sectorial de Qualitat de
Vida, Igualtat i Esports del Districte i al Grup de Treball amb Discapacitat.

1.6.16

Districte d’Horta Guinardó

En aquest districte estan ubicats diversos serveis d’atenció directa per a adults que
gestiona Esclat: el Centre Esclat 2, Esclatec i el CADES, que gaudeixen d’una
relació immillorable amb l’entorn del barri i amb el districte, el qual facilita en la
mesura del possible totes les activitats ciutadanes que els centres proposen.
El veïnat, com sempre, es mostra molt receptiu amb els usuaris de l’entitat, els
quals van amb freqüència als comerços propers i al mercat per a realitzar diverses
compres. Els nostres professionals participen en el Consell de Persones amb
Discapacitat del Districte.

1.6.17

Districte de Sants-Montjuïc

En aquest districte està ubicada la Residència i Centre de Dia Esclat Marina, que ja
s’ha inaugurat al juliol de 2011. Es tracta d’un edifici totalment innovador i amb
instal·lacions modernes, acollidores i domotitzades.
A la planta baixa funciona des de desembre de 2011 el centre de dia Esclat Marina.
La nostra entitat participa en el Consell Sectorial del Districte i en les comissions del
nostre sector.

1.6.18

Voluntariat

Des de la seva creació, l’Associació Esclat és una entitat promotora de voluntariat
social i en realitza una activitat formativa i impulsora. Així doncs, comptem amb la
col·laboració de persones que ens ajuden en les sortides amb els usuaris o en les
tasques de suport relatives als problemes de mobilitat dels usuaris dels centres i la
execució dels hàbits d’autonomia personal i social.
També disposem de persones voluntàries sènior que desenvolupen tasques
tècniques lligades a la seva anterior experiència professional.

1.6.19

Mitjans de comunicació

Esclat participa de vegades en programes de Ràdio i Televisió per explicar la
problemàtica de les persones amb Paràlisi Cerebral. La nostra entitat ha estat
objecte en nombroses ocasions de diversos reportatges, notícies i articles en
diferents mitjans de comunicació. Sortim sovint als programes del Canal BTV,
televisió local de Barcelona, i en diversos programes de ràdio, però també ho hem
www.esclat.info
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fet en informatius de màxima audiència del canal autonòmic TV3, a Antena 3, i La 2
en l’àmbit estatal.
Amb motiu de la posada en marxa de la residència i també de la Campanya en
favor de la creueta als fins socials del 0,7% de l’IRPF la Residència Esclat Marina i
la nostra entitat ha estat present a nombrosos mitjans de comunicació (premsa
escrita, ràdio i televisió).

1.6.20

Centre de Recursos Pedagògics de Les Corts

Amb aquest organisme el Centre Esclat (i també Esclat 2 i CADES) manté una
relació continuada, degut a l’organització de cursos de formació molt adequats a les
necessitats dels professionals de l’entitat. D’altra banda, el CRP ofereix la
possibilitat d’utilitzar diversos equips i materials dels que el centre no disposa per
elaborar materials per a la tasca educativa i la formació de famílies i voluntariat, així
com per a l’edició de materials de divulgació de l’entitat.

1.6.21

EAP de Les Corts

Amb l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic de la zona, el Centre Esclat manté
una profunda col·laboració, no només en els àmbits en que n’està regulada per
normativa educativa, sinó en aspectes d’assessorament a les escoles ordinàries de
la zona i en temes de formació d’atenció a alumnes amb discapacitat motora.

1.6.22

Altres Centres Educatius

Des del curs 96-97 i, malgrat la pluridiscapacitat dels infants que assisteixen al
nostre centre Esclat, desenvolupem l’escolaritat compartida per a alguns d’ells amb
el CEIP ITACA. És una modalitat d’escolarització entre un centre ordinari i un centre
d’educació especial. Amb aquest model, els alumnes o grup (classe, cicles o etapa),
alternen activitats en un i altre centre.

1.6.23

Empreses

Diverses empreses col·laboren amb nosaltres mitjançant la donació de material i
equips o a través d’aportacions econòmiques. Aquestes col·laboracions permeten
un compliment efectiu de la legislació vigent (Art. 38 de la LISMI i Decret de
Mesures Alternatives). Algunes empreses clients d’Esclatec compleixen la llei al
comprar els nostres productes. Totes aquestes col·laboracions són molt importants
per a l’entitat.

www.esclat.info
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INSTITUCIONS I EMPRESES QUE ENS OFEREIXEN EL SEU SUPORT:

Fundació Antoni Serra Santamans

www.esclat.info
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2 què hem fet
2.1

projectes de nous serveis

Residència Esclat Marina
El projecte més ambiciós que ens ha ocupat durant el 2011 ha estat la posada en
marxa de la Residència i Centre de dia Esclat Marina.
.
Les obres van acabar el darrer trimestre de 2010, però no va ser fins al 14 de juliol
que es va fer la inauguració oficial. Al mes d’abril hi vam traslladar els serveis
centrals i al desembre va començar a funcionar el centre de dia.

2.2

comunicació. publicacions

L’any 2011 hem continuat incidint tan en els temes d’actualitat del món de la
discapacitat com en aquells centrats en les activitats i l’avenir propi de la nostra
Associació.
A més, hem incidit en la línia de professionalització de l’equip de la revista per
millorar la seva qualitat tant en la forma com en els continguts.
Aquest any, també hem rebut el Premi Civisme de Periodisme per l’article de “La
dona i la discapacitat”, publicat a la revista 56.
Els números publicats en 2011 han estat:
Número 57: Hivern 2011
Numero 58: Primavera 2011
Número 59: Estiu 2011
Número 60: Tardor 2011

www.esclat.info
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Durant 2011, hem millorat la nostra imatge corporativa dissenyant un nou senyal
identificatiu evolucionat de l’anterior, per a tots els centres inclosos la Residència i el
Centre de Dia Esclat Marina.
Des de novembre de 2011, es va posar en marxa la Newsletter de l’Associació
destinada als treballadors i voluntaris de l’Associació, amb l’objectiu de millorar la
comunicació interna. També, de cara a millorar la comunicació amb les famílies, es
va posar en marxa l’Esclat Comunica amb l’objectiu de comunicar a les famílies
totes aquelles notícies relacionades amb l’associació i els diferents centres que la
integren.

2.3 formació
Ponències i comunicacions. Actuacions Tècniques














5 de febrer de 2011. I Jornada Nacional sobre Síndrome de Rett, organitzat
per la Fundació Teknon i l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett.
Presentació per part d’Esclat d’una ponència.
18 de febrer de 2011. Participació a les VIII Jornades Tècniques d’Educació
Especial Dincat sobre l’escola inclusiva.
3 i 4 de març de 2011. II Fòrum de Serveis Socials Municipals, Auditori
ONCE, Barcelona.
24 i 25 de març de 2011. Participació en el III Congrés del Tercer Sector
Social.
11 i 12 Maig 2011. Jornades Save the Children: Infants i adolescents
protagonistes dels seus drets.
13 i 14 de maig de 2011. IV Jornades Tècniques Interaccions terapèutiques i
educatives amb animals. Presentació d’Esclat en la ponència “La importància
de les rutines en les sessions de teràpia assistida amb gossos en educació
especial”. Salou, Tarragona.
30 de Maig 2011. Participació a la jornada: L’impacte de la reforma Laboral
en el Tercer Sector Social, la Confederació. Barcelona
2 i 3 de juliol de 2011. Presència d’Esclat al Saló Ability, representada pel
Centre Especial de Treball Esclatec. Sabadell, Barcelona.
1 Octubre de 2011. Dia Nacional de la Paràlisi Cerebral organitzat per la
Confederació ASPACE. Participació del centre especial de trabajo Esclatec a
la taula Rodona de la integració Laboral. Pamplona, Navarra.
18 i 19 de Novembre de 2011. 3a edició jornades: Pares i professionals
treballant Junts. Aspace, International Cerebral Palsy Society i European
Academy of Childhood Disability.
Del 28 de novembre al 3 de desembre de 2011. Participació a la setmana
temàtica de la discapacitat. Organitzat per l’Ajuntament de Barcelona.
14 de desembre 2011. Presentació de les línies d’actuació de la Direcció
General d’Educació Infantil i Primària.

Durant el 2011, l’entitat ha participat, en el marc de la Federació DINCAT, en la
discussió tècnica sobre els models d’atenció i també des de l’Associació
Empresarial d’Economia Social, a la Comissió Sectorial d’Escoles i amb la
Federació ECOM a les Taules Tècniques.
www.esclat.info
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Formació
Durant el 2011, els professionals de l’Associació ha participat en diversos cursos de
formació de les federacions a les quals pertanyem, però també d’altres
organitzacions:





Curs de Compliment de la LOPD i Reglament del Desenvolupament
1720/2007. Fundación Tripartita. Barcelona.
Curs d’Estimulació Bassal. II Part. Confederación Aspace. Barcelona.
Curs d’eines corporals, per fer l’acompanyament en la intervenció en
persones amb pluridiscapacitat, organitzat per la Confederació Aspace.
Barcelona.
Pla de Millora de l’Entitat. Pere Tarrés amb la Plataforma d’ONGs d’Acció
Social. Barcelona

2.3

suport familiar

Pel que fa al servei de suport familiar durant l’any 2011 s’ha continuat oferint aquest
servei a les famílies que ho han sol·licitat, tant en atenció psicològica com social.
Durant aquest any, han utilitzat el servei psicològic d’assessorament a famílies ha
atès un total de 18 persones. El servei té ajuda del departament de benestar social i
família de la Generalitat de Catalunya.
Com cada any es reparteixen en tres grups: usuaris, familiars i treballadors i
persones externes.
En total s’han realitzat 144 consultes de 60 minuts.
Les consultes han estat relacionades sobretot amb qüestions familiars i laborals. El
col•lectiu atès presenta característiques de molta estabilitat personal, familiar i
econòmica de manera que no han sorgit temes relacionats amb la situació social
actual sinó com altres anys amb les dificultats de les relacions humanes i
intrapersonals.
Com sempre totes les persones ateses mostren un grau de responsabilitat
excel•lent pel que fa a fer un bon us del temps pactat, estabilitat en les sessions
acordades i un grau de col•laboració en el treball terapèutic molt alt.
Des del punt de vista clínic se solen resoldre positivament els casos malgrat alguns
s’allarguin en el temps i es faci un seguiment més a llarg termini els resultats són
positius. Aquests casos tenen més a veure amb problemàtiques més cronificades i
en tals casos l’evolució positiva és el poder tenir una vida el més satisfactòria
possible i la utilització màxima dels recursos propis i externs.
En el cas de les famílies, la col•laboració de tots els membres ha estat positiva. Fan
molt senzill un abordatge sistèmic perquè tots s’impliquen i ajuden a dur a bon
terme els objectius plantejats.
La col•laboració amb els professionals d’Esclat es valora molt positivament.
www.esclat.info
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Escola de famílies
L’objectiu d’aquesta activitat és desenvolupar espais de formació i d’intercanvi
dirigits a les famílies per a l’adquisició de coneixements relacionats amb l’atenció a
la persona amb discapacitat intel·lectual i on potenciar les habilitats necessàries per
afrontar aquelles situacions derivades del seu rol com a cuidadors. L’Escola de
Famílies es concreta en una relació de xerrades sobre temes d’interès per les
famílies.
Durant el 2011, s’han fet dues xerrades amb una durada de dues hores sobre la
sexo-afectivitat i sobre l’Envelliment.

2.4

cultura, lleure i esport

Inauguració Esclat Marina
El 14 de juliol de 2011 es va celebrar la Inauguració de la Residència i CAE Esclat
Marina, presidida pel Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya i
acompanyat d’altres personalitats. Després dels parlaments i la visita al centre, es
va oferir un refrigeri per a tots els convidats.
Dance mob
El dia 2 d’octubre vam participar en el rodatge de l’scenemob per la discapacitat en
motiu del 40è aniversari d’ECOM, de la qual en som membres. La iniciativa es va
rodar a la cúpula del Centre Comercial Las Arenas i hi van participar 300 persones
amb i sense discapacitat. La cançó escollida va ser “Mensajes del agua” de Macaco
El dancemob es pot trobar al youtube i en altres xarxes social.
Fires i Mostres
L’any 2011 les mostres d’Entitats de Les Corts, d’Horta- Guinardó i de SantsMontjuïc, en les quals participàvem des de feia anys, no s’han celebrat a causa de
la crisi econòmica. Tampoc no es van celebrar Sant Jordi, perquè va caure en
setmana santa.
Cursa Solidària “posa’t en marxa per la paràlisi cerebral”
El 9 d’octubre va tenir lloc la cursa solidària “posa’t en marxa per la paràlisi cerebral”
organitzada per la Federació Catalana d’entitats de paràlisi cerebral i etimologies
similars, FEPCCAT, de la qual en som membres. Més de 1000 participants i 400
voluntaris van participar superant totes les expectatives.
La cursa es va celebrar en el marc de la Festa Major del Barri de les Corts de
Barcelona.
L’esdeveniment va ser possible gràcies al patrocini dels laboratoris Ibsen Pharma,
que van col·laborar amb un donatiu de 15.000€ destinat a FEPCCAT i a les entitats
que en formen part.
www.esclat.info
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Panera de Nadal
En 2011 també es va organitzar el sorteig d’una PANERA, que ha comptat amb la
participació de totes les famílies de l’Associació. El número guanyador havia de
coincidir amb el número del sorteig de la ONCE del dia 16 de desembre.
La participació ha estat, com sempre molt activa, i la recaptació ha estat de
1.048,00 €
Sopar de Nadal
El dia 16 de desembre es va celebrar un refrigeri de Nadal a la Residència i Centre
de dia Esclat Marina per als membres de l’Associació (usuaris, famílies i
professionals). Entre els assistents es van sortejar dos carrets d’anar a comprar
motoritzats fabricats pels nois i noies d’Esclatec.
Sopar dels districtes
El 2011, a causa de les retallades pressupostàries degut a la crisi financera, no
s’han celebrat els tradicionals sopars dels districtes de Les Corts, Sants-Montjuïc i
Horta Guinardó. Tot i així, s’han celebrat alguns actes culturals alternatius com la
Presentació de la Mesura de Govern sobre la Inclusió del Barri de Les corts que va
anar acompanyada d’una exposició Fotogràfica titulada Vocal - No vocal en què
van participar diferents entitats, entre les quals, la nostra associació.
Casal d’Estiu
El centre d’interès del casal d’estiu del 2011, va girar en torn del cinema i les grans
produccions cinematogràfiques i va fer que entre tots uníssim la imaginació, la
fantasia i la màgia de la infància amb les històries dels actors i actrius i els
arguments de les seves pel•lícules.
Vam conèixer els costums i les maneres de viure i actuar dels protagonistes de les
grans produccions de cine. També vam posar a prova les nostres habilitats
artístiques amb la construcció i recreació d’elements representatius de cada
pel•lícula. El casal restà envoltat per una atmosfera de fantasia que va fer volar els
nostres sentits i les nostres il•lusions fins a l’interior dels grans platós de rodatge.
Aquesta ambientació ens va permetre introduir aspectes de la música, la dansa,
l’expressió corporal, el teatre, que van ser viscuts de manera plena pels nostres
infants. L’alegria i el moviment van conviure amb tots nosaltres durant el passat
juliol.
També es tingué present fer tot tipus de celebracions i eventualitats com:
aniversaris, sants i el muntatge de dues sortides per visitar personalitats del món de
la gran pantalla. La diversió va se gran.
Gràcies a la gestió i l’esforç del personal de coordinació de piscina i vestidors, el
poliesportiu Euròpolis de les Corts va reservar dos dies a la setmana per l’activitat
de piscina del casal.

www.esclat.info
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Els plantejaments del casal 2011 van anar orientats cap a un aspecte tan
fonamental per qualsevol nen com es estimular la imaginació i la fantasia. Introduint
també aspectes de la música, la dansa el teatre i l’expressió corporal. No oblidem
que es tracta de nens/es amb greus dificultats físiques i cognitives, però que no
se’ls pot privar d’aquestes meravelloses sensacions.
Vàrem tractat d’estimular aquestes capacitats a diferents nivells per tal que arribés a
tots els nostres nois/es. Els infants amb més capacitats, van poder participar i seguir
les activitats sense gaires complicacions i els nens i nenes més afectats van rebre
els recolzaments necessaris per tal de poder seguir les dinàmiques del casal d’estiu.
A més, totes les activitats que es van poder realitzar a l’aire lliure es van aprofitar
per fomentar la convivència amb el barri.
Afegir també, que el casal d’Esclat va estar obert a tots els nois/es del barri, de la
ciutat i de les rodalies de Barcelona, fet que va potenciar la relació dels nostres
alumnes amb nens nous que no estan a Esclat durant el curs escolar.
Activitats Esportives
Des d'aquesta secció es parteix de la base que l'activitat física ajuda al
desenvolupament global de l'individu incrementant aspectes físics, mentals, socials i
culturals. L'Associació Esclat intenta impulsar la pràctica de l'activitat física i
esportiva com element integrador.
Així doncs s'inicia als usuaris interessats en els diferents esports adaptats per a
persones amb paràlisi cerebral, com la Boccia, l'atletisme i altres activitats lúdicesportives i participen en les diferents competicions que organitza la Federació
Catalana d'Esports de Paràlisi Cerebral.
Des que es duu a terme la pràctica de la boccia i de l'atletisme, sempre s'han
remarcat dos objectius molt clars i diferenciats: el Competitiu i el Rehabilitador.
Ambdós són molt importants.
El grup més nombrós d'esportistes duen un tipus d'entrenament que no té com a
objectiu principal millorar els seus resultats en les competicions, i tenen com a
objectiu primordial millorar el rendiment en la seva vida quotidiana: desplaçar-se
més adequadament, i treballar una mica més les seves habilitats psicomotrius com
la bipedestació, els desplaçaments en cadira de rodes i les mobilitzacions de totes
les seves extremitats, potenciant així la resposta neuromuscular.
Aquests són bàsicament els aspectes en què incidim més durant tot el curs. Així,
l'esport és una molt bona alternativa per a aconseguir aquests objectius.
Un altre objectiu no menys important és el d'aconseguir resultats a nivell esportiu de
la mateixa forma que ho faria qualsevol atleta d'un altre club esportiu. Així, els
entrenaments dels esports en els quals participem en les competicions que
s'organitzen, de boccia i atletisme, es porten a terme quatre dies per setmana
durant tot el període lectiu, en les instal·lacions del Polisportiu del Guinardó, en el
cas dels entrenaments de boccia, i en la Pista d'Atletisme del Poliesportiu Can
Dragó, en el cas de l'entrenament d'aquest esport.
Aquest any però, al setembre de 2011, ens vam veure obligats a suspendre
www.esclat.info
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temporalment les activitats competitives.
Esports practicats
Natació: La piscina és un medi ideal per a les persones amb problemes motors, ja
que l’aigua afavoreix el moviment i la relaxació.
Atletisme: Amb la pràctica d'aquest esport fomentem molt la rehabilitació física, ja
sigui com a manteniment o com a competició.
S'ha de destacar que en aquest esport, a més de la pràctica que hem dut a terme
en horari lectiu, tenim un conveni amb el Club d'Atletisme Nou Barris, pel qual
facilitem que molts dels nostres atletes realitzin aquest esport en horari extraescolar,
potenciant d'aquesta forma una integració més completa dels nostres esportistes.
Boccia: Esport adaptat per a persones amb grans dificultats motrius, que fomenta
de forma molt important l’autocontrol i el domini del propi cos, a més d'afavorir la
superació personal.
Esquí: Esport que solament practiquen de forma puntual. L'esquí que practiquem és
sobre trineus adaptats, que són conduïts per monitors especialitzats. És una
experiència molt motivadora que realitzen els usuaris del Centre Esclat 2 i alguns
del CADES.
Equitació adaptada: en les seves dues modalitats: Equitació pedagògica i
Hipoteràpia, es practica ja regularment en tots els centres (excepte Esclatec), a
causa dels excel·lents resultats que anem obtenint i la gran motivació que mostren
els usuaris. Potencia l'afectivitat per la relació amb el cavall, per la autoafirmació,
una vegada que es domina la situació i la col·locació sobre l'animal, i també serveix
com a rehabilitació física perquè s'aprofita el moviment i el ritme del propi cavall, per
a arribar a un millor to muscular, aconseguint una gran relaxació.

2.5 comissió d’habitatge
El 2011 vam aconseguir l’objectiu plantejat l’any anterior d’inaugurar la Residència i
Centre de dia Esclat Marina. Les 45 places autoritzades es van cobrir pràcticament
totes a finals d’any.

www.esclat.info
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2.6 comissió laboral
El projecte de domotització de la bugaderia d’Esclat Marina ha pogut dur-se a
terme.
La bugaderia ha estat totalment dissenyada pel nostre departament de I+D
d’Esclatec, amb un sistema innovador de rentat, identificació i desat de roba, que
inclou també la creació del software.

2.7 comissió d’estatuts
La Comissió va elaborar la modificació dels Estatuts de l’Associació Esclat, en
compliment del previst a la llei 4/2008 del 24 d’abril, del llibre Tercer del Codi Civil
de Catalunya, relatiu a les personalitats jurídiques.
Els Estatuts van ser aprovats per unanimitat a l’Assemblea General Extraordinària
convocada el 30 de juny de 2011.
Posteriorment, amb data a 6 d’octubre de 2011, el Director General de Drets i
Entitats Jurídiques, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, va
dictar la resolució, inscrivint els Estatuts modificats de l’Associació Esclat al Registre
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, a l’Assemblea del 30 de juny, també es va aprovar per unanimitat, la
creació de la Fundació Esclat, així com els estatuts reguladors del seu
funcionament.

www.esclat.info
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3 els centres
3.1

centre esclat

Descoberta del barri de les Corts i l’entorn proper de l’escola nova
Al llarg del curs hem descobert i treballat, els diferents espais del barri: els carrers,
els parcs, els mercats i les masies que són poques les que encara queden al nostre
barri. Hem utilitzat els espais comunitaris propers a l’escola com parcs, gronxadors,
comerços i la piscina.
També hem creat materials d’estimulació bassal, per tal de dotar l’escola de
diferents elements de treball amb els infants.
Seminari d’Educació Especial
Aquest seminari ha estat impulsat des dels Serveis Educatius (EAP de les Corts) i
tenen com a objectiu principal l’intercanvi de propostes educatives entre els
diferents centres escolars de primària i secundària del districte de les Corts. Al
seminari assisteixen un/a representant d’Inspecció del Departament d’Educació, els
directors o caps d’estudis i/o professors d’educació especial de les escoles
públiques. Les sessions tenen una periodicitat mínima trimestral.
Festa de Carnestoltes
Com tots els anys, la festa de Carnestoltes també és una bona formula per establir
relacions entre els alumnes del CEIP Escola Ítaca de les Corts i els de l’Escola
Esclat. El nostre centre va participar a la festa de comparses d’Ítaca. Enguany, la
comparsa d’Esclat va actuar amb la representació d’una obra del musical Billy
Elliot..

www.esclat.info
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Convivències
Aquest any vam fer les convivències d’estiu a Coma-ruga (Alberg Santa Maria del
Mar) els dies 1 2 i 3 de juny. Els nostres infants van poder gaudir de la natura de
l’entorn de l’alberg i de la platja al costat del poble.

Representació de Contes a la Biblioteca de Can Rosés
Patrocinat per la Biblioteca Municipal del districte de les Corts, es van celebrar dues
representacions de diferents contes. En aquestes representacions contàrem amb la
col·laboració d’una professional “Conta-contes” que va coordinar l’espectacle audiomusical i narratiu dirigit als infants del Centre Esclat. Tal i com ja va succeir el curs
passat, el nostre centre va col·laborar en l’elaboració dels decorats i de la creació
de materials referits al conte.

www.esclat.info
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centre ocupacional esclat 2

Usuaris
Al juliol del 2011, es va inaugurar la Residència Esclat Marina, i 8 dels usuaris/es del
Centre Ocupacional, van anar a la mateixa.
Personal del centre
En el segon semestre del 2011 han hagut algunes variacions en referència al
personal l’Anna Ramón ha passat a formar part de l’equip de la Residència Esclat
Marina.
Personal de pràctiques
Durant l’any 2011 hem tingut un total de 88 persones de pràctiques de diferents IES
de Barcelona, en horari de matí i tarda i hem ates a grups de nois/es per realitzar
treballs de recerca, també hem rebut visites d’instituts i centres d’estudis.
A més, hem tingut persones que han fet pràctiques voluntàries, amb un conveni de
pràctiques voluntàries per un mínim de 100 hores.
Formació
Cursos de formació: cursos de la confederació Aspace: Estimulació Basal II i Eines
de contenció II
Fisioteràpia
L’activitat de Fisioteràpia s’ha desenvolupat en quatre àmbits diferents:





A la sala de fisioteràpia: es realitzen les sessions individuals i en grup amb els
usuaris.
A la hípica de la Foixarda: es realitza l’activitat d’hipoteràpia i equitació
adaptada
A la sala d’hidroteràpia del Cades: es realitzen les sessions d’hidroteràpia
Als diferents tallers: es treballa l’ergonomia.

www.esclat.info
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Teràpia Assistida amb Gossos (TAG)
Des del mes d’octubre, un grup d’usuaris participa de la teràpia assistida amb
gossos, amb el grup del Cades. Dos educadors són els responsables d’aquesta
activitat.(Ramón Baides i Laura Torre).
Logopèdia
El treball logopèdic s’ha realitzat en sessions individuals o petits grups a la sala de
logopèdia i dins els tallers de Comunicació i Informàtica.
També s’han realitzat exercicis de dicció, tot i que la tensió muscular en que es
troba a la majoria de sessions ens impossibilita realitzar-los correctament.
Actualment ens hem centrat en la coordinació fonorespiratòria.

Hort hurbà
Les activitats que han realitzat són molt variades i han canviat en funció de les
necessitats que hem observat en les diferents plantes de l’hort.
Els nois han realitzat tot un seguit de tasques com són:











Treballar els olors a partir de pots d’essències o de les mateixes plantes.
Reconeixement de les diferents plantes.(visual, tàctil)
Observació del creixement de les plantes.
Experimentar amb la terra.
Treballar amb recipients, pales i diversos utensilis d’horticultura.
Plantar diferents llavors.
Prendre consciència del creixement de la planta como a esser viu.
Trasplantar aquelles plantes que necessiten més espai per créixer i viure.
Nodrir les plantes amb diferents adobs.
Regar.

Al mes de maig varen realitzar una sortida al MercaFlor.
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Àrea Activitats Laborals.
Taller d’informàtica
Una de les tasques principals que hem dut a terme durant aquest any ha sigut
trobar les adaptacions adients per a cada usuari/a per tal de que puguin treballar
amb l’ordinador.
Les activitats que s’han dut a terme són entre d’altres:








Elecció i posterior escaneig dels dibuixos de les postals de Nadal.
Creació dels mesos del calendari 2011
Videoconferència
Impressió de les postals de nadal 2011
Muntatge de les postals de Nadal (retallar, enganxar,) i posterior muntatge
dels paquets.
Impressió de calendaris 2011
Muntatge del Calendari 2011

Les comandes de postals per part de les empreses :
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Taller de reciclatge de paper
Hem introduït algunes modificacions al taller de reciclatge de paper encara que seus
objectius continuen sent els mateixos.
Enguany s’han fet 100 llibretes per a regal i tot el paper de les postals i els calendaris.

Taller de reciclatge de fusta i pintura
Com cada any la nostra matèria primera en aquest taller ha estat la fusta que hem
obtingut dels palets recuperats del carrer. Aquest abastiment no ha faltat en tot l’any
gràcies a una empresa propera que utilitza uns de grans i que nosaltres hem
reciclat. Amb aquest material s'ha realitzat:





Disseny del dibuix de les postals de Nadal (Nadal 2011).
Quadres (Concursos 2011)
Il·lustració de contes, poemes i còmics
Elaboració de llevataps de fusta

Taller d’acabats
Amb aquests tallers es pretén donar sentit i sortida a totes aquelles coses que es
treballen al Centre. És a dir, a més de treballar una elaboració i manipulació més
acurada per part d'aquells usuaris que ho poden fer, és el lloc on es treballa més el
sentit d'utilitat que té tot allò que fem. Així, els dissenys realitzats al taller d'informàtica
es plasmen o bé en teixits o bé en paper, s'enquadernen les coses impreses i es fan
els últims retocs als objectes elaborats al Taller de Paper Reciclat i Pintura.
Realitzem:




Dominó amb caixetes de carmels smint
Nou Joc de quí és quí
Bingo fotogràfic
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Decoració Castanyada i Nadal
Regals fets amb pinces d’estendre la roba
Col·laboració amb el taller d’informàtica (postals Nadal)

Taller d’informació i debats (socio-cultural)
L’objectiu principal d’aquest taller es aclarir tots aquest dubtes i informar als nois i
noies de temes que els interessin. És un espai per parlar de temes i reflexionar.
Es provoca el diàleg, el debat. Crear un ambient de confiança Respectant els torns,
opinions etc., amb un enriquiment intel·lectual, social i cultural.
Aquesta activitat està fonamentalment adreçada a oferir a l'usuari tota mena de
recursos per tal de desenvolupar-se i de conviure socialment amb la màxima
autonomia possible.
Taller d’estimulació
Durant aquest any 2011 en el Taller d’Estimulació els/les usuaris/es han realitzat
diferents tasques manipulatives, estimulació (Basal, tàctil, visual, olfactiva)
psicomotricitat, cuina, l’hort, hipoteràpia, etc. Han participat en les diferents
festivitats del centre i han realitzat algunes sortides.
A partir del 2 de maig el taller es va traslladar a la planta baixa de l’edifici d’Esclat 2
canvi que valorem molt positivament i que ha permès que els usuaris tinguin més
espai així com la potenciació dels seus desplaçaments de forma autònoma.
Hem elaborat:






Creació de moneders amb envasos de cafè i feltre.
Agulles fetes amb càpsules de Nespresso.
Preparació de material pels viatges sensorials.
Creació de postals de Nadal.
Creació d’un porta espelmes.

Taller de tardes
Totes las activitats han estat realitzades amb usuaris i usuàries de tots els grups.
El Taller de la tarda és de 14:30 a les 16:00.
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Al Taller de la tarda a part dos educadors hi ha el personal de pràctiques, que són
de gran ajuda per dur a terme els tallers. Els tallers que fem són: de “passa paraula,
de musicoteràpia, de contes i històries, de cuina, de massatges i tardes de cinema.

Àrea d’activitat esportiva
La major part dels usuaris i de les usuàries del Centre estan federats a la Federació
Espanyola d'Esports per a Paralítics Cerebrals i van a entrenar dos cops per setmana
a diferents instal·lacions esportives fora del Centre, amb la intenció de participar als
Campionats de Catalunya i, si s'escau, als de nivell estatal. Una d’aquestes
instal·lacions públiques són les Pistes de Can Dragó (atletisme, ciclisme, Boccia) .
Els no federats, entrenen al Centre amb tres finalitats: la millora física, aprenentatge
de les normes dels jocs esportius i l'estimulació sensitiva.
Aquesta àrea ajuda a normalitzar la situació dels practicants, ja que la majoria de
competicions es fan els caps de setmana, i això, a més a més, dóna la possibilitat de
viatjar en grup. És una activitat, en la que poden gaudir del seu esforç físic, realitzant
un moviment que viuen de forma gratificant i no de manera limitadora.
Aquesta activitat és realitza de 14.30 a 16.30 tots els dilluns i divendres Boccia i
dimarts i dijous atletisme. Durant la temporada 2011-2012 ha quedat suspesa
l’activitat esportiva per manca de pressupost.
Integració social
Per definició, un Centre Ocupacional és un establiment adreçat a persones amb
discapacitat, que té per objecte facilitar als seus destinataris, mitjançant una atenció
diürna de tipus rehabilitador integral, serveis de Teràpia Ocupacional amb la finalitat
que cada usuari, dins de llurs pròpies limitacions i possibilitats, pugui abastar la seva
màxima integració social.
La integració social és, doncs, la fi última i primordial de tota la tasca assistencial que
acompleix el Centre Ocupacional Esclat 2.
La integració social és més fàcil i assequible a les activitats de lleure que al món
laboral i, per això, aquestes són abastament potenciades al Centre Ocupacional, ja
que els usuaris del mateix són joves, la integració dels quals al món productiu no és
probable, atès el grau de dificultats que presenten.
Continuarem aquest any també amb el mateix sistema de sortides per substituir les
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convivències. Per grups organitzem un petit “viatge” a diferents llocs, visitant pobles
del voltant i excursions turístiques.
Aquest tipus de sortides, són més normalitzadores i més per a adults, ja que permet
la relació amb altres joves, alhora que tenen la possibilitat de conèixer més llocs
Durant el 2011 s’han realitzat les següents sortides:

















Recorregut TMB L2
Museu Picasso
Visita Pis adaptat
Museu Història de Catalunya
Fàbrica del sol
Mines Gavà
Taller d’aliments CONSUM
Activitat Carnestoltes
Sant Joan, taller de cuina
Mercat de la Boqueria
Mercabarna Flors
Activitats Castanyada.
Visites grups Residència Esclat Marina
Festa CAE Oralia
Dinar Nadal restaurant “Las Brasas”
Exposicions CaixaForum

En relació a aquest punt volem ressaltar que l'esforç de normalitzar al màxim la vida
social dels nostres usuaris comporta així mateix el fet de tenir programades tot un
ventall de possibilitats de sortir del propi Centre. Cal remarcar que el nostre objectiu
és que ells mateixos triïn el lloc a visitar i que per telèfon concertin la visita o
entrevista.
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de

treball

El primer trimestre de l’any 2011 ha estat un any on ha baixat encara mes, respecte
el any anterior, el nivell de producció degut a la crisi existent. Només la posada en
marxa de la nova cadena de fabricació de rodes de bicicleta (iniciada a finals del
any anterior) i els muntatges per a la nostra residència, ens ha permès mantenir uns
nivells d’ocupació prou alts. A més conforme els treballadors i treballadores han
anat agafant experiència i habilitats en aquest nova feina, hem pogut augmentar el
nombre i complexitat de rodes fetes. En aquest moment treballen per a ECOBIKE i
per a BICING i si volguéssim augmentar la producció hauríem de fer noves
inversions en maquinària.

Hem continuat treballant per a l’empresa MES Engineered Solutions, empresa
d’enginyeria que fabrica armaris electrònics de control, encara que durant aquest
any ha costat mantenir un ritme de producció fixa, atès que el mercat ha estat molt
inestable. Tot i això, com que és un treball bastant complex on cal fer diferents i
variats processos de muntatge, amb diferents nivells de dificultat, hem prioritzat
introduir processos nous de qualitat i augmentar les competències dels treballadors i
treballadores a fi de fer la mateixa feina amb menys personal. Això implica formació
per a què cada operari sàpiga fer mes coses.
Durant aquets 2011 es va inaugurar la nova residència Esclat Marina, com que
aquesta residència està totalment domotitzada, des d’Esclatec hem hagut de fer els
ajustos necessaris que sempre surten quan aquets sistemes es posen en marxa i
fer els manteniments pertinents.
Aprofitant de domotització de la residència, i que es necessitaven una gran quantitat
de polsadors per actuar sobre cadascun dels elements motoritzats, vàrem dissenyar
el nostre propi polsador amb una gran sensibilitat al tacte i que actua al mínim
contacte. Totes les plaques electròniques i el muntatge sencer dels polsadors es va
fer a Esclatec.
L’aposta que hem fet per treure un producte propi, que havíem desenvolupat durant
els últims anys, per no dependre tant de la feina de les empreses externes, ens ha
obligat a prendre la decisió de deixar de treballar per a Lifante, empresa amb la que
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hem treballat durant molts anys, però en realitat era una feina poc valorada i per tant
amb poca remuneració, és a dir, no era una tasca rendible, atesa la desproporció
entre la feina que donava i els guanys que n’obteníem.
Fa dos anys es va estructurar el centre en 4 àrees de treball ben definides que
aquest any hem reorientat, i hem ampliat un nou espai afegint el muntatge de rodes.
Aquests 5 departaments o espais són:
Muntatges electro-mecànics, tant muntatges de peces per a altres empreses, com
per exemple els manillars de les bicicletes, el muntatge de les càmeres i cobertes
de les rodes etc.; com també aquells muntatges que cal fer per donar suport a la
part electrònica. Aquest any hem tingut força feina muntant els polsadors per a la
domòtica de la residència.
Departament d’electrònica, és la secció que dóna feina a més persones i està
subdividida en dues cadenes de treball: el cablejat i la fabricació de plaques i
soldadures. Aquest any hem incorporat el que fins ara funcionava independentment
com departament de preparació de cablejat.
Departament muntatge de rodes, un espai exclusiu per a les dues maquines
noves, una per muntar i l’altra per verificar. Com a annex hi ha un espai on es
munten els “bujes” amb els radis per poder radiar amb la màquina
Durant 2011 hem fet un especial esforç en la formació de la gent que treballa.
Ateses les dificultats de funcionament de les màquines, ens trobàvem en la situació
que només dues persones eren capaces de fer-les anar. Això implicava un gran
risc, perquès quan una persona faltava, les rodes quedaven per fer. En aquets
moments tenim tres persones qualificades per treballar amb les màquines i dos
d’elles poden fer servir tant l’una com l’altra. el que ens permet en cas de falta d’un
d’ells, mantenir la producció.
Taller mecànic, un espai diferenciat del taller de muntatge amb maquinaria més
específica i eines per adaptacions i feines més concretes. Es diferencia respecte els
muntatges electro-mecànics, en el fet que en aquest taller fabriquem i treballem
amb metalls. Per exemple en aquest espai tallem i dobleguem els tubs per la
fabricació del carro de compres, fent els útils necessaris i les adaptacions per fer els
diferents muntatges.
Taller de muntatge, és l’espai més gran de tot el centre. Aquí es munten i
s’acoblen tots els productes que requereixen d’un muntatge en cadena, tant per a
empreses externes com per als productes propis.
Per exemple aquí muntem els armaris electrònics per l’empresa MES i també
muntem els carros de compra o els vehicles autoguiats (AGV).
Tots aquests espais són els destinats a treballar amb els usuaris i usuàries, però a
Esclatec disposem d’un altre espai de treball molt específic i que per a les nostres
feines i tipus de treballadors ens és del tot imprescindible i necessari: el
Departament de R+D+i.
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Des del Departament de R+D+I l’any 2011 s’han realitzat les següents tasques:










Finalització dels comunicadors Bliss amb veu. Disseny que permet controlar
també tots els comunicadors desenvolupats a Esclatec.
Projecte de renovació en els elements domòtics de la Vila Olímpica.
Desenvolupament del projecte per a la bugaderia
El sistema de control de bugaderia desenvolupat per Esclatec està
especialment dissenyat per a la identificació de peces de roba mitjançant un
sistema de radiofreqüència . Els objectius del sistema són:

Proporcionar una identificació inequívoca de les peces en els
processos de la bugaderia.

Automatitzar el procés de reconeixement i emmagatzemen de
les peces.

Oferir una tecnologia de suport per a la inserció laboral de les
persones amb discapacitat.
Finalització del nou carro motoritzat. Realització de canvis en la programació
per a la millora del seu funcionament.
Desenvolupament del nou AGV Logístic d’Esclatec: és l’ AGV versàtil i de
maneig senzill ideal per a magatzems i cadenes de producció. Per a la
conducció manual disposa d’una plataforma a la part davantera, graduable
en alçada, que conforma el lloc de conducció. Ateses la seva fiabilitat i el seu
baix cost de manteniment és l’opció ideal com a AGV filoguiat amb cinta
magnètica.
Disseny dels nous polsadors adaptats per l’àmbit domòtic i les ajudes
tècniques.
Disseny del suport multi-funcional per a ajudes tècniques

En definitiva i per concretar, el manteniment d’aquest departament indica clarament
que volem seguir treballant amb la recerca de nous productes propis i amb el
manteniment i millora de les feines actuals, adaptant i donant tots els suports
adients per què els nostres treballadors i treballadores puguin fer les feines
encomanades.
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centre de dia cades

Persones ateses
El Centre CADES dóna assistència a persones adultes afectades de paràlisi
cerebral o afectacions similars (com són la Síndrome de Rett, la Síndrome de
Edwards-Patuel i l’Esclerosis Tuberosa, Traumatisme-Cranioencefàlic), amb greus
dificultats psíquiques i físiques i, en molts casos, amb altres dificultats associades
de tipus sensorial.
Les persones a qui atenem necessiten suport per tal de realitzar els hàbits de la
vida quotidiana, com alimentar-se, vestir-se i mantenir la pròpia higiene, ja que llurs
dificultats motores els dificulten, i en molts casos els impedeixen, fer aquestes
activitats de manera autònoma. Així mateix, també necessiten un acompanyament
per realitzar qualsevol altra activitat de la seva vida diària.
El Centre CADES disposa de 32 places. Durant l’any 2011 el Centre ha viscut un
seguit de canvis des del mes de juny, com a conseqüència de la inauguració de la
Residència ESCLAT Marina, servei en què persones a qui ateníem al Centre hi han
anat a viure. És per això que el Centre ha mantingut la seva totalitat de places
ocupades fins al juny del 2011 i aquestes s’han vist finalment reduïdes a 27 places
al desembre del 2011.
Funcionament
Distribució horària
El Centre CADES ha funcionat durant el curs 2011 de dilluns a divendres de 9 a 17h
seguint el següent horari:

HORARI

ACTIVITATS

9 h.

Arribada al Centre

10 – 12 h.

Activitats matí

12 - 14,00 h.

Hàbits i Menjador

14,00 - 15,30 h.

Activitats de relaxació i descans

15,30 - 17 h.

Activitats d’ajustament personal

17 h.

Sortida

Les activitats de matí que s’han dut a terme durant l’any 2011 dins les aules del
Centre són aquelles amb les quals intentem atendre la vida quotidiana de la
persona el més diversa possible dins l’horari preestablert el qual possibiliti preveure
cada moment i la tasca a realitzar.
Al Centre, ens distribuïm en quatre grups que es composen de 2 professionals, 8
usuaris/es i una o dues persones de pràctiques i/o voluntàries per grup, segons
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l’època de l’any. Cada equip d’educadors/es es reuneix a principis d’any segons el
grup d’aula per tal de pensar en les activitats que realitzaran durant l’any, així com
tot el material que necessitaran, almenys per al primer semestre. Sempre hem
intentat que si hi ha dues activitats iguals per a dos grups aquestes no coincideixin,
amb la finalitat que cada grup pugui disposar de tot el material necessari. Les
activitats de matí veurem que són doncs diferents i varien segons cada grup.
Personal del Centre
Enguany, l’equip del CADES ha viscut una sèrie de canvis, produïts arran de la
inauguració de la Residència ESCLAT Marina, i, sobretot, arrel de la situació social
actual que ha repercutit directament en la ràtio del Centre, tot i que aquesta sempre
s’ha pogut mantenir per sobre del que estableix el conveni del Centre. Així, el
Centre ha pogut mantenir la qualitat en l’atenció donat l’esforç de tot l’equip i,
sobretot, la seva cohesió i coordinació. S’ha mantingut el mateix funcionament i
s’han dut a terme les mateixes activitats amb la màxima dedicació possible.
A més a més, s’han produït dos canvis de direcció, un al febrer i l’altre al juliol.
Finalment, a partir del juny, l’equip ha estat composat per 5 educadors/es, una
fisioterapeuta i una direcció tècnica, totes elles a jornada completa.
Personal de pràctiques i voluntariat
La col•laboració entre el CADES i els diferents centres de formació en grau superior,
així com amb les diferents universitats amb les que tenim conveni de pràctiques, és
un recolzament i un aprenentatge mutu amb que hem comptat també aquest any.
Les persones de pràctiques que hem tingut durant l’any 2011 han vingut de
diferents centres de formació professional (St. Ignasi, Bemen 3, López Vicuña,
Institut Catalunya, Severo Ochoa...) i de diferents universitats ( Vic, Pere Tarrés,
Gimbernat i Universitat de Barcelona).
Durant el 2011 hem obert un nou conveni amb la Universitat de Barcelona de la qual
tres alumnes ja van iniciar les seves pràctiques a l’Associació, dues d’elles al
CADES.
A més a més, han col•laborat amb nosaltres persones que han realitzat pràctiques
voluntàries, signant un conveni per un mínim de 100 hores. Aquestes hores es
poden certificar com a hores en pràctiques de graus, es pot tenir una millor formació
en la relació amb les persones amb les que treballem i amb l’Entitat i el seu
funcionament, i es pot guanyar en experiència personal. Insistint en què
l’experiència i la formació és retroalimentada.
Objectius generals
L'Objectiu fonamental del Centre CADES durant l’any 2011 ha estat aconseguir el
grau màxim de benestar de les persones que s’hi acompanyen, així com afavorir al
màxim el seu desenvolupament personal i emocional, mitjançant una assistència,
suport i acompanyament integrats que abastin les seves necessitats personals,
familiars i socials.
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Tot l’equip del CADES ha treballat per potenciar les habilitats de cada persona amb
la finalitat d'afavorir l’assoliment d’aquests objectius, atenent sempre als temps
necessaris i als recursos a l’abast, i adaptant-nos sempre al ritme de cada persona.
Tot els objectius, tant generals com específics, estan redactats al Programa
Individual de Rehabilitació (PIR) de cada persona i són valorats durant l’any. A finals
d’any aquests objectius són valorats en un informe on podem veure reflectides les
activitats que cada persona ha realitzat i quines experiències hem pogut observar.
Programació
El conjunt d'activitats que el Centre CADES ha portat a terme durant l’any 2011 el
podem explicar en tres grans blocs:
1. Activitats d'Ajustament personal
Són el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu l’organització i la realització dels
hàbits de la vida quotidiana atenent sempre al màxim grau d’autonomia de cada
usuari.
2. Activitats de Centre
Aquestes activitats són les que hem realitzat de dilluns a divendres al matí de 10h a
12h i tenen com a objectius principals: la relació interpersonal, el foment de la
relació entre l’equip de treball, el foment de la comunicació i el llenguatge, la
vivència i l’experiència sensorial i l’ús dels recursos comunitaris.
Els tallers que es realitzen són: Musicoteràpia, plàstica, cuina, jardineria,
comunicació i logopèdia, taller de mar, dansa integrada i taller de jocs.

A part dels tallers i les activitats pròpies del centre, també hem potenciat la
participació dels usuaris i usuàries a totes les activitats de tipus lúdic, esportiu, o
cultural que s’organitzen al barri o districte del centre, com per exemple les festes,
concursos, etc. i hem realitzat diferents sortides fora del centre.
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3. La Fisioteràpia
Durant el 2011 la fisioteràpia ha estat integrada a la dinàmica del dia a dia del
centre en totes les activitats i els hàbits d’ajustament personal.
A més de les actuacions individuals i puntuals cap a la persona, es contempla que
dins del marc d’una activitat quotidiana sigui la persona que amb la seva pròpia
motivació, realitzi tots aquells exercicis que es creguin convenients pel seu
desenvolupament global.

La fisioteràpia es contempla amb altres activitats que creiem qeu són molt
importants pels usuaris com la hidroteràpia, les activitats de piscina, la hipoteràpia i
teràpia assistida amb gossos (TAG).
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residència i centre de dia esclat
marina

Població atesa
El Centre Esclat Marina dóna assistència a persones adultes afectades de paràlisi
cerebral o trastorns similars, amb greus discapacitats intel·lectuals i físiques i, en
molts casos amb d’altres associades (pluridiscapacitats). Als nostres usuaris els cal
un ajut especial per tal de realitzar els hàbits de la vida quotidiana com alimentar-se
o vestir-se, ja que llurs dificultats motores els impedeixen fer aquestes activitats de
manera autònoma.
Les places del centre Esclat Marina durant l’any 2011 han estat de 43 places
residencials i 5 places de Centre d’atenció Especialitzada (CAE).
La cobertura de les places ha estat de forma gradual tot i que no s’han pogut cobrir
en la seva totalitat. És a dir 54 places residencials i 30 de CAE.
Funcionament
Distribució horària
El Centre Esclat Marina funciona de dues maneres.
D’una banda tenim la Residència oberta 24h 365 dies a l’any i d’altra banda el CAE
que ha funcionat durant l’any 2010 de dilluns a divendres de 9 a 17h. seguint el
següent horari:

HORARI RESIDÈNCIA

ACTIVITATS

7h.-10 h

Llevar-se, hàbits d’ajustament personal i esmorzar

10 h. – 12,15 h.

Activitats matí

12,30 - 14,00 h.

Hàbits i Menjador dinar

14,00 - 15,30 h.

Activitats de Relaxació

15,30 - 17 h.

Activitats d’ajustament personal i berenar

17h. – 19:30 h.

Activitats de tarda

19:30h – 21h.

Hàbits i Menjador Sopar

21h – 22h.

Enllitar

22h – 7h.

Vigilia / Nit
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HORARI CAE

ACTIVITATS

9 h.-10 h

Entrada

10 h. – 12,15 h.

Activitats matí

12,30 - 14,00 h.

Hàbits i Menjador

14,00 - 15,30 h.

Activitats de Relaxació

15,30 - 17 h.

Activitats d’ajustament personal

17 h.

Sortida

Personal del centre
L’any 2011 ha estat l’any d’obertura del servei i per tant ha estat un any de
contractació de personal.
La incorporació de la plantilla de professionals ha estat progressiva atenent a la
demanda de l’ingrés dels usuaris de la Residència i CAE Esclat Marina.
L’any 2011 l’hem tancat amb la contractació de 24 Auxiliars tècnics educatius durant
el dia, 6 Auxiliars educatius en el torn de nit, 2 Auxiliars d’Infermeria, 2
Fisioterapeutes, 1 Psicòloga, 1 Treballadora Social, 4 persones com a personal de
bugaderia dels quals 2 son persones amb discapacitat, 1 persona de manteniment,
2 persones en tasques de recepció i 1 persona a la direcció del centre.
A mesura que s’acabin d’omplir les places s’anirà contractant el personal adient i
creixent en servei.
Personal de pràctiques
La col·laboració entre Esclat Marina i les diferents escoles de grau superior així com
de les diferents universitats amb les que es té conveni de pràctiques a nivell
d’Associació es continua tirant endavant durant l’any 2011 millorant les nostres
mútues relacions professionals a partir de l’arrancada d’aquest servei.
Durant l’any 2011 hem tingut persones en pràctiques dels centres de formació
professional (St. Ignasi, Bemen 3, López Vicuña, Severo Ochoa, SOC, Femarec,
SC2, Barcelona Activa, UNED i Institut Catalunya). A més a més d’aquests instituts
hem continuat realitzant convenis de voluntariat amb 100 h de pràctiques
voluntàries i poder ampliar així la nostre borsa de treball per poder fer front a les
substitucions i baixes dels professionals.
Objectius Generals
L'Objectiu fonamental del Centre Esclat Marina durant l’any 2011 ha estat
aconseguir el grau màxim d'integració social de les persones ateses, així com el seu
progrés personal, des del punt de vista global, mitjançant una assistència integrada
que abasti tant les seves necessitats personals com les de tipus familiars o social.
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S’ha incidit terapèuticament en tots els àmbits, facilitant els canvis necessaris (ja
sigui dintre o fora del marc institucional) per tal de fer avinent i eficaç la tasca global
del Centre i la seva funció integradora.
El Centre Esclat Marina és un establiment adreçat a persones amb discapacitat, que
té per objecte facilitar als seus destinataris, mitjançant una atenció diürna i
residencial de tipus rehabilitador integral, el màxim grau d'integració social i el major
nivell de desenvolupament personal, des de un punt de vista global.
La integració social i el benestar físic i emocional són, doncs, els objectius
primordials de tota la tasca assistencial que acompleix Esclat Marina.
En resum, el Centre Esclat Marina es proposa seguir treballant i invertint un gran
esforç per tal de crear les condicions que afavoreixen el major grau d'integració
possible dels joves paralítics cerebrals a totes les activitats socials que realitza
qualsevol noi o noia al nostre país a nivell de lleure (música, esport, teatre, cinema,
excursions, casals de joves, etc.), amb la finalitat d'obrir un ampli ventall de
relacions que generin un nivell de vida digne i feliç per als nostres conciutadans
afectats de Paràlisi Cerebral i trastorns afins. És a dir, una millor qualitat de vida.
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4 presentació programa 2012
Seguint la línia iniciada l’any anterior pel que fa al pla de millora de l’Entitat i que
tenim previst continuar durant 2012, hem incorporat una persona amb el rol de
director económic- financer per enfortir l’estructura de la gestió, en Francesc
Gatuellas, que desenvolupa la seva tasca de manera voluntària. És necessari
realitzar un control pressupostari acurat per administrar els recursos que tenim,
atesos els ajustos i retallades en les subvencions. Per tant, cal optimitzar tot allò
que tenim i estalviar en tot el que no sigui imprescindible. Realitzarem un auditoria
energètica per fer els consums més eficients.
També hem d’enfortir l’estructura de gestió amb la important tasca de Captació de
Fons (en aquests moments totalment imprescindible) i millora de la Comunicació,
tant l’externa com la interna. Per a aquesta última vam començar el darrer trimestre
de 2011 a publicar i distribuir entre els professionals una newsletter quinzenal, que
els posa al corrent de les activitats dels diferents centres tant de cara als usuaris
com als equips (activitats formatives).
Així mateix, per millorar la gestió hem posat ja en marxa un programa dissenyat per
AEGERUS que ens permet disposar de bases de dades actualitzades de tots els
serveis de l’entitat.
Posarem en marxa la Fundació Esclat Marina, amb el suport del Gabinet
Cuatrecasas, que col·labora Pro Bono amb la nostra entitat. La fundació ens obrirà
noves vies de finançament, que en aquests moments són absolutament
necessàries.
Participarem en un nou Pla de Millora de l’entitat, tutelat per la Fundació Pere
Tarrés i la Plataforma d’ONGs d’Acció Social, per tal d’aprofundir en les accions que
ens portaran a prestar els nostres serveis d’una manera més eficient i eficaç,
buscant l’estabilització, la sostenibilitat i l’excel·lència tant com sigui possible.
Realitzarem un pla de màrqueting per promoure la presència dels productes
d’Esclatec en fires importants, a fi i efecte d’incrementar les vendes i donar viabilitat
als seus objectius de creació d’ocupació per a persones amb alt grau de
discapacitat.
A nivell intern, seguirem amb la línia de reconeixement dels nostres professionals,
mitjançant l’oferta de formació contínua i els plans de carrera. I a nivell extern
continuarem apostant pel treball amb els Consells dels districtes i les federacions,
col·laborant amb les entitats socials i amb les administracions per millorar la qualitat
de vida dels nostres usuaris i les seves famílies, contribuint així, a millorar també la
nostra societat.
La implementació de la mesura de Govern per a la inclusió per part del Districte de
Les Corts, afavorirà sens dubte la projecció de la nostra entitat i dels seus centres.
Aprofitant la celebració del 35è aniversari de la nostra associació, organitzarem una
jornada tècnica per donar a conèixer la nostra tasca pedagògica i de recerca i les
aportacions més innovadores destacades al llarg de la nostra trajectòria.
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4.1 Organigrama 2012

www.esclat.info

42

ASSOCIACIÓ ESCLAT

memòria2011

5 què farem
5.1

comunicació. Publicacions

Seguim la línia d’ aprofundiment en una major professionalització de l’equip de la
revista per intentar millorar dia a dia la qualitat de la mateixa, tant en la forma com
en els continguts.
Els números previstos per a 2012 són:
Número 61: Hivern
Numero 62: Primavera
Número 63: Estiu
Número 64: Tardor

La crisi en primera persona
La planificació Centrada en la Persona
Les ciutats accessibles
Xarxes Socials i Discapacitat

Pel que fa a la comunicació interna, continuarem enviant cada quinze dies la
Newsletter als treballadors de l’Associació i a la Junta Directiva. També seguirem
enviant l’Esclat Comunica a les famílies dels usuaris i usuàries de l’Associació.
Pel que fa a la web i a les xarxes socials, volem que també esdevinguin una eina de
comunicació activa, i volem aconseguir la participació de totes les persones
vinculades a l’Entitat.

5.2

formació

Ponències i Comunicacions previstes. Actuacions Tècniques











I Jornada Nacional sobre Síndrome de Rett (febrer de 2012).
XXVIII Jornada Corresponsables. Barcelona (febrer 2012).
Presentació del Model de formació durant l’etapa de transició a la vida adulta,
per a persones de 16 a 21 anys amb discapacitat intel·lectual i del
desenvolupament. Dincat. (març 2012).
IX Congreso Internacional – IXXX Jornadas de Universidades y Educación
Especial. Prácticas en la Educación Inclusiva: Dialogos entre Escuela y
Universidad. (març 2012)
Jornades de Reflexió ONCE: Pràctiques a l’Escola Guimbarda i Nadiu.
Fòrum Social Pere Tarrés: Els Reptes Socials de Barcelona Avui. Febrer
2012
Fòrum Social Pere Tarrés: El Tercer Sector Social: un aliat estratègic.
Sessió Informativa sobre la nova reforma laboral. Febrer 2012.
Finançament per a ONG: Quines perspectives hi ha de recursos privats. Maig
2012
Decideix el teu futur, ara: herències, tuteles, curateles, últimes voluntats...
Maig 2012
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II Seminari d’Educació Inclusiva. Ponència del director de l’Escola, Oriol
Guim. Maig 2012.
Jornada Tècnica d’Esclat. 35è Aniversari. Novembre 2012

Cursos de formació








Curs: El Psicòleg en els centres d’Educació Especial, organitzat per DINCAT.
Gener 2012
Curs de Captació de Fons. Torre Jussana. Barcelona (febrer 2012).
Curs de primers auxilis. Seprela XXI. Barcelona (març 2012).
Educación Afectivo-sexual de las personas con PC desde el enfoque de la
atención multisensorial. Aspace. Barcelona.
Curs: La Sexualitat i l’abús a persones amb discapacitat. Dincat. (febrer i
març 2012).
Curs de Sexualitat i afectivitat amb persones amb discapacitat. Dincat. (abril
2012).
Pla de Millora de l’Entitat 2. Pere Tarrés amb la Plataforma d’ONGs d’Acció
Social. Barcelona.

5.3

suport familiar

Pel que fa al Servei de Suport Familiar, durant 2012 es continuarà oferint aquest
servei a totes les famílies que ho sol·licitin, tant pel que fa a l’atenció psicològica
com social, seguint les pautes de l’any anterior.
Gràcies al suport econòmic del Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, seguim tenint el nostre servei de salut mental i atenció
social per a famílies de persones amb discapacitat en el que s’ofereix a totes les
famílies de Catalunya un servei de psicologia i salut mental de qualitat.
El funcionament, pel que fa a la demanda de consulta serà el mateix pel fet que fins
ara ha permès l’accés a totes les persones que l’han demanat i la resposta d’atenció
ha pogut ser pràcticament immediata. Està previst tornar a realitzar una visita
personal als centres per a recuperar una visió personal dels usuaris i dels
treballadors.
Es valoraran possibles intervencions que vagin més enllà de les visites
d’assessorament. Aquestes aniran en la direcció de les necessitats detectades en la
consulta i a les quals caldrà donar resposta, com ara, el tema del voluntariat i
recerca de contactes amb entitats exteriors que donin resposta a les necessitats
dels nostres usuaris i les seves famílies.
Escola de famílies
Durant el 2012 es continuarà fent les sessions formatives per a les famílies. Es
proposaran deu temes, dels quals les famílies en triaran dos. Encara no s’han fixat
les dates ni les temàtiques de la formació.
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cultura, lleure i esport

Fires i Mostres
Enguany, el Centre Ocupacional Esclat 2 muntarà la tradicional paradeta de Sant
Jordi al Barri d’Horta-Guinardó.
Esclatec participarà al Saló Internacional de la Logística i la Manutenció (SIL) al mes
de juny.
Actes dels Districtes
Durant el 2012, tenim previst participar als diferents actes que s’organitzin des dels
districtes de Sants-Montjuïc, Les Corts i Horta-Guinardó.
Enguany, és el 10è aniversari del Consell de les persones amb Discapacitat d’Horta
Guinardó i tenim previst participar a l’acte de celebració que es farà al mes de juny.
Panera de Nadal
Tornarem a fer la Panera, enguany, degut al gran èxit de les edicions anteriors.
Sopar de Nadal
Està previst que al llarg del mes de desembre es celebrarà un sopar especial de tots
els membres de l’Associació (usuaris, famílies i professionals).
Casal d’Estiu 2012
El casal de juliol que es fa al Centre Esclat està promogut per l’associació de pares
del mateix nom i que també té d’altres serveis adreçats als nens/es i joves amb
paràlisi cerebral i trastorns associats. La finalitat del casal és crear un espai
psicoeducatiu i lúdic pel mes de juliol pels nens en edat escolar, ja siguin del centre
Esclat o d’altres centres.
Les dates del casal seran del dia 2 fins al 27 de juliol de 2012, ambdós inclosos.
La programació que s’ha preparat està pensada perquè els nens/es gaudeixin de
l’activitat que se’ls proposa, però només és una proposta, ja que podrà ser
modificada o adequada tenint en compte les circumstàncies del moment o les
demandes i necessitats dels infants. El més important és que els nois/es es
diverteixin i estiguin a gust i no pas fer una activitat determinada i excessivament
marcada.
L’activitat de piscina serà dos dies a la setmana. Els nens/es aniran un o dos dies,
segons les disponibilitats de personal i la quantitat de nens que sol•licitin anar a la
piscina. Hi ha nois, però, que per motius varis no poden fer aquesta activitat, llavors
faran una altra activitat alternativa al centre.
És molt important dins de la programació del casal la celebració dels aniversaris o
altres eventualitats, és a dir es dóna molta importància a les festes, una de les
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coses preferides per tots els nens. També es reservaran un dies per realitzar
sortides.
El casal està obert a qualsevol infant amb discapacitat motriu en edat escolar, ja
siguin de Barcelona o les seves rodalies.
Centre d’interès
El centre d’interès del casal d’aquest estiu girarà en torn de l’evolució de la
humanitat i de les diferents civilitzacions i farà que entre tots unim la imaginació i la
fantasia de la infància amb les històries d’egipcis, romans i medievals. Aquest estiu
esdevindrem investigadors de l’evolució humana i coneixedors de les cultures dels
nostres avantpassats. Coneixerem com vivien els habitants del món, segles enrere.
També posarem a prova les nostres habilitats de recerca històrica amb molts tipus
de proves que requeriran certa concentració i encert. El casal restarà envoltat per
una atmosfera de fantasia que farà volar els nostres sentits i les nostres il•lusions
fins a les èpoques ancestrals on es forjaren les cultures i civilitzacions del planeta
terra. La imaginació no té edat, nens i grans, tots tenim la obligació de no deixar-la
marxar i el casal d’aquest juliol ens ajudarà a fer-la créixer.
Aquesta ambientació ens permetrà també introduir aspectes de plàstica, de música,
i d’expressió corporal que puguin ser viscuts pels nostres infants. L’alegria i el
moviment conviuran amb tots nosaltres durant aquest casal.
També es tindrà present fer tot tipus de celebracions i eventualitats com:
aniversaris, sants… i muntar alguna sortida. La diversió està assegurada.
Activitats Esportives
A causa de la manca de recursos econòmics, la secció esportiva de l’entitat ha
suspès temporalment l’activitat competitiva. Esperem que durant al setembre de
2012 puguem reprendre les competicions. Tot i amb això, des dels centres es
continuen fent activitats esportives com la Boccia, la piscina, hipoteràpia, entre
d’altres.

5.5 comissió d’estatuts
Al juny de 2011, es va aprovar a l’Assemblea General Extraordinària la creació de la
Fundació Esclat. Actualment, ja s’han iniciat els tràmits legals per a donar validesa
jurídica a la Constitució de la Fundació i el seu corresponent registre, procés que
s’espera concloure a mitjans del 2012.
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6 els centres
6.1

centre esclat

Projecte d’Innovació Educativa
1. La natura i les energies
2. Projecte inclusiu: El Centre Esclat- Ludoteca del Districte
3. Esport Adaptat (Boccia)
Aquest curs treballarem les energies dins la natura; energies sostenibles, formes
energètiques; aspectes propis de la natura relacionats amb les fonts de la energia.
La transformació de la matèria en energia etc.
El treball compartit amb la ludoteca afavoreix que els alumnes d’Esclat desenvolupin
una activitat en un entorn de normalitat alhora els nens de la ludoteca tindran
l’oportunitat de veure els nostres infants com a part normal de la seva realitat;
aquesta activitat els donarà l’oportunitat de conèixer-los força i veure més enllà de
les seves cadires i de les seves especials característiques.
Enguany hi hauran competicions de Boccia, hem d’estar preparats; els nostres
alumnes assistiran al Poliesportiu de l’Illa Diagonal per tal de realitzar els
entrenaments adients.
Seminari d’Educació Especial
Aquest curs continuarem amb el seminari que ha estat impulsat des dels Serveis
Educatius (EAP de les Corts) i tenen com a objectiu principal l’intercanvi de
propostes educatives entre els diferents centres escolars de primària i secundària
del districte de les Corts.
Al seminari assisteixen un/a representat d’Inspecció del Departament d’Educació,
els directors o caps d’estudis i/o professors d’educació especial de les escoles
públiques. Les sessions tenen una freqüència mínima trimestral.
Festa de Carnestoltes
Com tots els anys, la festa de Carnestoltes també són una bona formula per establir
relacions entre els alumnes d’Ítaca i el nostre Centre. Enguany participarem a la rua
patrocinada pel districte de les Corts (Comissió de les festes del barri)
Convivències
Enguany anirem de convivències els dies 18, 19 i 20 d’abril a Can Rigol, situada a
Begues (Baix Llobregat).
Activitats Extraescolars i Sortides Previstes
Visita al Zoo de Barcelona, Excursió al Delta del Llobregat, visita al recinte medieval
de Besalú, Teatre: Drac Màgic, Visita a les aules de la ONCE, visita a les
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mines de Cardona, Visita a Mercabarna, Visita al Museu de la Ciència i estada de
colònies al mes de juny.
Activitats de Contacontes
Enguany hi ha previstes 3 sessions de Contes a la Biblioteca de Can Rosés. La
persona especialitzada en narració de contes, la Sra. Elisabeth Ulibarri programa
amb antelació les narracions juntament amb el claustre de professors.

6.2

centre ocupacional esclat 2

Objectius generals.
El Centre intenta oferir un entorn del món laboral. Procura que cada usuari/a aprengui
i faci seves les pautes i ritmes de l’entorn pre-laboral. Valors i habilitat com l’exigència
de la qualitat en el treball, el respecte pel treball dels companys, reconèixer el propis
errors i responsabilitats, el seguiment d’un ritme de treball, la necessitat d’acabar i ferho bé etc.
També és molt important el treball amb les famílies, necessitem de la seva
col·laboració, ja que tots intervenim en el procés formatiu dels nostres usuaris.
Cal, per tant, potenciar les possibilitats de cada adult amb la intenció d’afavorir la seva
integració social, sempre d’una manera realista i sense oferir falses expectatives,
partint de la situació objectiva i de les perspectives d’evolució de cada cas.
Per aquest motiu, és imprescindible incidir terapèuticament en tots els àmbits i facilitat
els canvis necessaris (ja sigui dintre o fora del marc institucional) per tal de fer avinent
i eficaç la tasca global del Centre i la seva funció integradora.
En aquest apartat, cal remarcar que tant l’acció dels fisioterapeutes com la de la
logopeda, a més de les actuacions individuals i puntuals envers cada usuari, es
contempla d’una forma normalitzadora, oberta i no tancada, és a dir, en tot moment
s’afavoreix que l’usuari, dins del marc d’una activitat quotidiana i amb la seva pròpia
motivació, realitzi tots aquells exercicis que es creuen convenients per al seu
desenvolupament global.
Programació
El conjunt d'activitats que el Centre Ocupacional Esclat 2 porta a terme poden dividirse en dos blocs:
a) Activitats d'Ajustament personal, que ocupen, com a mínim, un 50% de la jornada
de funcionament del Centre.
b) Activitats d'ocupació terapèutica, que abasten la resta de l'horari, sempre
respectant les indicacions contingudes a cada Programa Individual de Rehabilitació.
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Activitats d’ajustament personal
Fisioteràpia
L’activitat de fisioteràpia queda dividida en dos blocs:
De 9’00 a 10’00h. un dels fisioterapeutes s’encarregarà de dirigir exercicis de grup
amb 4 o 5 persones i l’altre s’ocuparà de la col·locació fèrules o aparells ortopèdics i
de treballar amb 1 o 2 persones que necessiten realitzar exercicis cada dia.
10’00 a 13’00h: es faran exercicis de fisioteràpia en la sala destinada a aquesta
tasca dividint-la en dos espais que permetin el treball individual amb 2 usuaris a la
vegada o treballant en conjunt per donar una atenció més eficaç depenent de les
característiques de l’usuari i de l’exercici que es vagi a realitzar. De manera que
totes les persones rebran tractament individualitzat al menys 30 min. a la setmana.
Es tractarà de complir l'horari de la manera més ajustada possible, i per tal
d'aconseguir això, i tenint en compte els horaris d'arribada amb el transport, s'ha
adaptat l'horari de fisioteràpia per tal d'evitar molèsties en el desenvolupament dels
tallers i de la resta d'activitats del centre, però permetent que tothom rebi
tractament.
Estimulació sensorial: Es durà a terme a la sala habilitada per l’activitat ubicada al
Cades. Mentre un dels fisioterapeutes treballa a la sala multisensorial, l’altre
continuarà amb les sessions normals a la sala de fisioteràpia. S’intentarà treballar
de la forma més individualitzada possible, tot i que en alguns casos es treballarà
amb dues persones al mateix temps a la sala, mentre un estigui estirat al llit d’aigua
l’altre podrà estar treballant amb altres elements.
Hipoteràpia i equitació terapèutica: es durà a terme a l’hípica “La Foixarda” de
Montjuic i es comptarà amb la col·laboració d’un mosso de quadra (l’Iu) que
s’encarregarà de tot el relacionat amb el cavall. En un principi tindrem per treballar a
la Minnie, també treballarem amb el Jato, que és més gran i permetrà treballar amb
back-riding. Estem pendents que ens assignin un nou cavall per tal de substituir a la
Minnie.
Hidroteràpia i massoteràpia: cada fisioterapeuta s'encarregarà alternativament
d'una de les activitats.
Logopèdia
El tractament logopèdic que es realitza al centre es pot dividir en tres modalitats
bàsiques:
 sessions individuals dins el taller de logopèdia amb una durada de trenta
minuts.
 sessions per parelles dins el taller de logopèdia amb una durada de trenta
minuts.
 Sessions en grup dins els diferents tallers amb una durada de trenta minuts.
Les característiques individuals de cada usuari i les seves necessitats, determinaran
la tipologia del seu tractament.
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La funcionalitat dels diferents tipus de tractament es detalla de la següent manera:









Teràpia Miofuncional
Deglució atípica
Respiració i fonació
Dicció, entonació i prosòdia
Pautes de comunicació
Lectoescriptura
Rehabilitació cognitiva
Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

Activitats d'ocupació terapèutica.
Corresponen a les tasques amb les quals, evitant les simples ocupacions rutinàries o
ermes, l'usuari pugui captar l'assoliment d'un resultat material i satisfactori, sempre
que sigui possible.
Amb aquesta finalitat s’elaboren diferents objectes: Postals de Nadal, Calendaris,
Pintat de ventalls, llibretes de paper reciclat, punts de llibre, porta CD’s, guarniments
de Nadal, jocs adaptats, arracades, anells, etc.
El procés d’elaboració es desenvolupa pas a pas en els diversos tallers, que treballen
coordinadament en la consecució dels millors resultats. Aquesta seqüenciació i
seguiment, els permet prendre consciència del que fan i apreciar l’objecte final.
És important assenyalar que aquests productes sempre tenen una finalitat d’ús
(regals entre amics, visites, petites comandes d’empreses, venda a la tómbola,
paradeta de Sant Jordi, etc...) i, per tant, cal que els acabats siguin competitius. És
per això que es manté un grau d’exigència constant respecte al treball i s’insisteix en
la valoració del propi esforç i del que es pot aconseguir entre tots.
Ateses les motivacions, interessos o necessitats de cada jove i per donar-hi resposta
a través del seu Programa Individual de Suport, les activitats de Teràpia Ocupacional
es divideixen com segueix:
1. Taller d’informàtica. Creació i disseny de postals i calendaris, programes
educatius, Internet, etc.
2. Taller de reciclatge de paper: Elaboració i disseny de llibretes de paper
reciclat.
3. Taller de reciclatge i pintura: Pintura i disseny de ventalls, disseny de postals
de Nadal, il·lustracions de contes, treballs amb fusta etc.
4. Taller d’Acabats: Elaboració de punts de llibres, anells i d’altres objectes amb
materials reciclats, jocs de tres en ratlla, reciclatge de capsules de Nespresso.
5. Taller d’informació i debats (àrea socio-cultural). Edició del butlletí, i contes
adaptats.
6. Taller d’artesania i creació artística: Elaboració d’objectes de decoració
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7. Activitats Tardes: Proporcionar activitats diferents a les realitzades en els
Tallers del matí. Proporcionar un taller on ells usuaris puguin triar activitats,
les quals s’adaptaran per a tots els usuaris.
Entorn urbà
- Es treballa l'autonomia del jove al seu entorn social i familiar (supressió de barreres
arquitectòniques al seu domicili i als llocs habituals de reunió, utilització dels mitjans
públics de transport, etc.).
- Es potència la participació dels usuaris a totes les activitats ciutadanes de tipus
lúdic, esportiu o cultural que s'organitzen al seu barri o districte, com, per exemple,
festes, concursos, parades, etc. Així mateix, els propis joves organitzen noves
activitats adreçades al barri.
Relació amb entitats culturals
Es manté contacte amb entitats com ara el Museu de la Ciència, la Fundació Miró i
altres Museus, amb la finalitat de disposar de la informació de les activitats que
aquestes organitzen, per tal de participar-hi, si s'escau, de cara als objectius del
Centre Ocupacional.
Integració Social
Continuarem aquest any també amb el mateix sistema de sortides per substituir les
convivències. Per grups organitzem un petit “viatge”.
Aquest tipus de sortides, són més normalitzadores i més per adults, que , ja que
permet la relació amb altres joves, alhora que tenen la possibilitat de conèixer més
llocs.
La programació de les sortides és la següent:










Visita TMB
Exposicions
Mercabarna / Mercaflor
Caixa Fòrum
MNAC
Auditori
Coves de Gavà
Sortida de tres dies
Dinar de Nadal

El nostre Objectiu és que els mateixos usuaris triïn el lloc a visitar i que per telèfon
concertin la visita o entrevista.
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Durant aquest any 2012, volem refermar l’estabilitat en referència a la producció
portada a terme pels treballadors/es, i al mateix temps, no diversificar-nos en els
productes. Respecte a la fabricació, volem donar en concret un impuls a tres
productes propis per tal de no tenir dependència de les fàbriques externes, ja que
amb la crisi hem viscut situacions de baixa productivitat. Volem aprofundir doncs,
en els processos de producció i la productivitat de cadascun dels treballadors/es.
Aquesta estratègia té dues vessants que són el desenvolupament i la millora d’una
sèrie de productes propis amb possibilitats de ser comercialitzats, i també treballar
encara més amb unes empreses a través de les quals hem aconseguit una
estabilitat en la feina a realitzar i uns ingressos garantits.
Esclatec ofereix diversos tipus de productes i serveis centrats principalment en 5
àmbits:


Control de l’entorn i Domòtica. Tecnologies de Suport.



Línia de Logística (AGV)



Carretó per a la compra motoritzat



Línia de radiatge de rodes de bicicletes elèctriques



Sistema de gestió electrònica de bugaderies

Control de l'entorn i domòtica. Tecnologies de Suport
En aquest àmbit disposem de controladors per a les cadires de rodes amb motor i per
a l'accés a l'ordinador a través d'un sol botó o amb multimouses o polsadors, pedals,
etc. Així mateix disposem de polsadors per fer funcionar automatismes de
domotització, com per exemple, obrir i tancar portes, pujar i baixar persianes,
controlar els equips de música, etc. La domotització la desenvolupem mitjançant
sistemes controlats per una targeta TAG de tipus TRANSPONDER i tecnologia RFID.
Desenvolupem comunicadors de veu i diferents tipus de suport a les persones amb
mobilitat reduïda.
Línia Logística (AGVs)
Hem simplificat i reduït el nostre catàleg a 2 models dissenyats de forma que
permeten una adaptació fàcil a cada empresa, aquesta reducció ve donada per
disminuir costos de fabricació i estocs de peces dins del centre, és a dir, per motius
purament de negoci. Es tracta de vehicles filoguiats magnèticament i que, en funció
de la seva programació, treballen autònomament. Cada un d’aquests models està
pensat per a una funció diferent, que abasta des del magatzem fins a la mateixa
producció i poden ser al mateix temps conduïts manualment. Un està preparat per
arrossegar o portar pes a sobre fins a 650 Kg i l’altre només per portar grans pesos
o grans volums a sobre. Tot el disseny i tecnologia d’aquests vehicles han estat
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dissenyats i desenvolupats per ESCLATEC amb col·laboració amb el departament
d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII) de la UPC.
Aquest producte és complex i cal adaptar-lo a les necessitats de cada client. Durant
2012 esperem fabricar algunes unitats per la les empreses Hitachi, Renault
(Valladolid) i Volkswagen (Navarra).
En aquests moments estem negociant la nostra presència al SIL, Saló Internacional
de la Logística a la Fira de Barcelona, i esperem comptar amb un estand cedit de
forma gratuïta per part de la Fira.
Carretó per a la compra motoritzat
ESCLATEC ha desenvolupat un carretó de compra motoritzat pensat per facilitar la
vida diària de totes les persones, però, especialment adreçat a les persones de la
tercera edat o amb problemes de mobilitat.

Aquest carretó motoritzat únicament va dotat d’un botó per engegar i tancar, i un
altre per canviar les 6 velocitats de que disposa. Ell sol es posa en marxa en quant
prens el polsador i s’apaga quan porta una estona aturat, simplificant així al màxim
el seu maneig. Se subministra amb un carregador.
D’aquesta manera no només evitem l’arrossegament de pes, sinó que ens serà molt
més fàcil pujar les voreres o les escales. El carretó va dotat d’un motor que funciona
amb bateries de poc pes i silenciós. Per a la seva fabricació s’han escollit materials
durables i de qualitat, com ara la caixa que conté tots els elements i els cargols són
d’acer inoxidable.
Durant 2012 preveiem signar un conveni amb Mercats de Barcelona i el Districte
D’Horta Guinardó per difondre i comercialitzar el carretó als mercats municipals.
Dins aquest conveni també es contempla la compra de 100 carros per part de
mercats per repartir entre els diferents mercats per portar les compres a domicili.
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Línia de muntatge de bicicletes elèctriques
Estem treballant per a l’empresa que gestiona el BICING de Barcelona fent la
fabricació de les rodes. Fem el muntatge i equilibrat de les seves rodes, així com el
muntatge de les càmeres i cobertes i el pinyó de la roda del darrera.
També treballem per a l’empresa Ecobike, amb qui tenim un compromís de cadena
de muntatge per radiar i equilibrar rodes de les bicicletes. També fem amb el
muntatge de les cobertes i càmeres, el muntatge dels manillars amb els canvis de
marxa, frens i acceleradors etc. i a tot el cablejat de les bicicletes elèctriques.
Sistema de gestió de bugaderies
Sistema de gestió de bugaderia, dissenyat per Esclatec, a través de la utilització de
la tecnologia de RFID i tags. Mitjançant aquest sistema podem portar el control i
gestió de totes i cadascuna de les peces de roba a rentar d'una forma fàcil i senzilla
amb l'objectiu de crear llocs de treball, per poder ser ocupats per persones amb
greus discapacitats.
El sistema consisteix a “soldar“ a cada peça de roba un petit tag prèviament gravat
amb la informació que ens és útil: nom de la persona propietària, nombre d'habitació,
tipus de peça, nombre de rentats realitzats etc.
Tot el procés es complementa amb una taula de treball que disposa d'un receptor en
la seva part inferior, connectat a un ordinador i un programa específic.
Estem fent una tasca de difusió per poder comercialitzar aquest sistema. De moment,
hem instal·lat ja una unitat en una residència del País Basc. També s’ha interessat, i
de fet estem en contacte amb la Conselleria de Serveis Socials de la Comunitat de
Madrid, per fer una prova pilot i la posterior instal·lació a 8 residències de la tercera
edat.
Per fabricar tots aquets productes Esclatec té tres espais diferenciats de treball o
departaments:
Muntatges mecànics tant muntatges de peces per a altres empreses, com les que
s’han de fer per donar suport a la part electrònica. Realitza el muntatge de tot el
xassís del carret d’anar a comprar motoritzat i també els AGV’s.
En aquest departament també es fabriquen els útils o adaptacions de suport per els
treballadors.
Muntatges electrònics. Departament de preparació de cablejat, talla i acobla les
punteres a tots els cables i que ens ha permès donar una feina de forta
responsabilitat i gran productivitat a una persona amb greus dificultats físiques.
Departament de cablejat i electrònica, que és la secció que dóna feina a més
treballadors del CET i que està subdividida en dues cadenes de treball, el cablejat ,
on es preparen cables gruixuts, de comunicació o fan el assemblatge entre ells, així
com el cablejat dels aparells i la fabricació de plaques i soldadures, son els
encarregats de fabricar totes les plaques electròniques, tant pel carro de compres
com Agv’s etc.
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Treballen molt estretament amb el departament de R+D+I. Aquest departament
també s’ha implicat molt més en la elaboració d’útils i estris per que els treballadors
pugin fer els muntatges i verificar els productes. Aquest departament ha
desenvolupat un tester per fer comprovacions electròniques que funciona amb llum
i adaptat per les persones sordes.

Com a treball a destacar, i que portem a terme des de l’any 2006 amb una
empresa de muntatges electrònics, és el muntatge d’armaris electrònics per la
empresa MES Engineered Solutions. Aquesta empresa dóna solucions en el camp
de la distribució d’energia i control de instal·lacions. MES dissenya, fabrica e
instal·la centres de control de motors per al control d’energia en aplicacions
industrials i mediambientals. El treball que portem a terme consisteix en el
muntatge de diferents models de caixes controladores de maquinaria per càmeres
frigorífiques. Al llarg d’aquest any volem incrementar la nostra producció en el
número d’armaris d’aquests models esmentats, però això dependrà del mercat.
També volem diversificar la nostra producció, tenint en compte l’alta productivitat,
que a hores d’ara ja hem assolit.
En aquests moments i després d’una reestructuració de MES, hi ha la possibilitat
de llançament d’un nou model que amb unes fortes previsions de vendes, pot
suposar un fort increment de treball. Aquesta producció sortirà sota el nom d’AKO,
importantíssima empresa internacional amb un alt nivell de qualitat i que compten
amb nosaltres.
Muntatge de rodes de bicicletes, aquest departament surt arran de trobar una
sortida a la forta baixada de treball que ens donaven els nostres clients i li donem
categoria pròpia per què implica que fem altres treballs relacionats amb les
bicicletes per els nostres clients com son el muntatge també de les cobertes i
càmeres de les rodes, muntatge de manillars, cablejat elèctric i el radiat de les
rodes i el seu equilibrat.
Tots els diferents processos de muntatges han estat analitzats i separats en
diferents tasques, i s’ha re-estructurat el treball en diferents processos, la qual cosa
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ens fa guanyar en productivitat. S’ha verificat el gran canvi que s’ha donat en tots
els treballadors/es durant tots els darrers anys, i això és el que ens permet afrontar
totes les feines que fem amb aquest petit nombre de treballadors. En aquest
moment tots els treballadors poden fer feines diferents, la qual cosa ens permet
flexibilitzar el nombre de persones i adaptar-lo a les necessitats de cada línia de
producció.

6.4

centre de dia cades

El CADES és un servei de l’Associació Esclat. És un servei d'acolliment diürn que
dóna atenció a persones amb greus dificultats sensoriomotrius amb la finalitat
d'aconseguir els següents objectius:





Potenciar al màxim les possibilitats de desenvolupament de les persones
amb paràlisi cerebral i trastorns afins.
Afavorir l’autonomia i el benestar emocional de totes les persones.
Afavorir la seva inclusió familiar i social.
Promoure serveis per a l’atenció i inclusió social de les persones amb paràlisi
cerebral i afectacions similars al llarg de totes les etapes de la vida.

Les persones usuàries del CADES són persones amb greus dificultats sensorials i
motrius que requereixen un gran suport per atendre les seves necessitats bàsiques i
activitats de la seva vida diària.
El Centre CADES disposa de 32 places i per aquest any 2012 tenim previsió d’una
ocupació de entre el 90 i el 100%.
Objectius generals del Centre
L’objectiu fonamental i últim és la millora de la qualitat de vida de totes les persones,
així com oferir totes les possibilitats a l’abast per tal d’afavorir i estimular el
desenvolupament global de totes les seves capacitats.
Horari general de les activitats
HORARI

ACTIVITATS

9 h.

Entrada

10 h. – 12 h.

Activitats matí

12 - 14,00 h.

Hàbits i Menjador

14,00 - 15,30 h.

Activitats de Relaxació i descans

15,30 - 17 h.

Activitats d’ajustament personal

17 h.

Sortida
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Els grups de treball atenen els objectius del Centre amb les següents activitats:
Hipoteràpia
Aquesta és una activitat que ens permetrà combinar, per una banda l’aspecte
terapèutic i rehabilitador del treball amb el cavall a nivell físic, i per altre, l’aspecte
més lúdic del mateix.
Comunicació
Amb aquesta activitat es pretén transmetre’ns els uns als altres determinades
informacions sobre un mateix i sobre allò que succeeix al nostre entorn més proper.
És treballarà com a eix central la logopèdia i seran necessaris l’ús de suports de
comunicació com ara plafons i commutadors.
TAG (Teràpia assistida amb gossos)
La TAG és un tractament alternatiu, i a la vegada, complementari als utilitzats
habitualment. Sempre s’han d’utilitzar totes les eines necessàries per treballar, i
mitjançant les TAG es poden aprofitar les capacitats emocionals, comunicatives i
relacionals que aquesta activitat provoca a les persones.
Tallers d’arts plàstiques
Treballarem diferents materials a utilitzar traves del tacte i la motricitat fina, amb el
rerefons de preparar el material que necessitem per a les diferents festivitats.
Taller de cuina
És un taller on treballarem la major part dels sentits. Primer es fa una selecció de
les receptes de cuina, després es prepara l’espai on es treballa dins l’aula i més tard
s’acaba el procés del plat a la cuina.
Taller de massatges
Permet mitjançant sensacions corporals (amb pressió, calor, dolor, fred...)
desenvolupar un sentiment d’integritat corporal i una percepció de la superfície
cutània en relació amb el medi ambient de la persona.
Musicoteràpia
Consisteix en aconseguir, mitjançant la música i la manipulació de diferents
instruments, diferents sensacions corporals i mentals com són la relaxació, l’atenció,
el ritme i la comunicació.
Esports
Dins un espai lúdic i un ambient esportiu, es tracta de proposar diferents jocs
d’atenció, concentració, motricitat i memòria, per tal d’incidir en el desenvolupament
físic i en l’estat d’ànim de la persona d’una manera més divertida i motivada.
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Piscina
L’activitat de piscina es realitzarà un cop per setmana. Es tracta d’utilitzar el medi
aquàtic per treballar aspectes que fora d’ell són molt difícils d’aconseguir.
Taller del mar
És un taller en què sempre es treballarà per a la relaxació del cos creant un ambient
suau simulant estar a prop o dins el mar, utilitzant músiques del mar i pintures facials i
corporals en determinats moments.
Jardineria
És una activitat en què sobretot s’intentarà que la persona experimenti a través del
tacte i l’olor del materials i plantes utilitzades.
Dansa integrada
En aquest taller utilitzem la música com a via d’expressió corporal a través dels
moviments realitzats, ja siguin des de la cadira o sense ella, convertint-la en una eina
més de comunicació entre les i els educadors i les persones que atenem.
Taller de jocs
Dins un espai lúdic, es tracta de proposar diferents jocs d’atenció, concentració,
motricitat i memòria, per tal d’incidir en el desenvolupament físic i en l’estat d’ànim de
la persona d’una manera més divertida i motivada.
Activitats complementàries
Són activitats que es realitzen fora del Centre, però molt interessants que
complementen el treball que es realitza al Centre i comporten un important grau de
motivació per part dels usuaris/es, al mateix temps que es fomenta la sociabilitat.
Servei de fisioteràpia
Objectiu generals:














Millorar la capacitat de ventilació al mantenir netes les vies respiratòries.
Aconseguir un ritme d’evacuació intestinal regular.
Amb l’assessorament mèdic i seguiment radiogràfic, regular l’ús dels aparells
ortopèdics que incideixen sobre les alteracions ortopèdiques evolutives i greus,
com l’escoliosi.
Evitar lesions per l’ús del aparell ortopèdic.
Tenir cura d’un bon manteniment postural.
Limitar l’evolució i/o agreujament de deformitats o retraccions.
Potenciar tots els canvis posturals que cada persona pugui assolir.
Treballar l’equilibri en diferents posicions.
Estimular i afavorir el desplaçament en tots els nivells possibles.
Portar el control radiogràfic, EEG i dels canvis de medicament.
Reconèixer el propi cos.
Potenciar la pràctica d’esports adaptats o d’altres jocs.
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El treball de fisioteràpia és un treball global, que comprèn totes les activitats
plantejades dins del Centre, des de l’arribada (moment on es col·loquen els aparells
ortopèdics necessaris), les activitats del matí, ja siguin dins de la sala de fisioteràpia,
a la hidroteràpia o dins les altres aules, passant per l’hora de dinar on es controlen les
postures, tot el tema de la deglució, o els canvis posturals després de dinar, i en les
activitats fora del Centre com ara piscina, hipoteràpia o esport.

6.5

residència i cae esclat marina

Població atesa
El Centre Esclat Marina dóna assistència a persones adultes afectades de paràlisi
cerebral o trastorns similars. Als nostres usuaris els cal un ajut especial per tal de
realitzar els hàbits de la vida quotidiana com alimentar-se o vestir-se, ja que llurs
dificultats motores els impedeixen fer aquestes activitats de manera autònoma.
Les places del centre Esclat Marina durant l’any 2012 ha de créixer fins a 45 places
residencials i 10 places de CAE.
Aquesta cobertura de places ha de ser gradual durant el primer trimestre de l’any
2012 i poder-nos situar amb les 45 places de residència i les 10 de CAE a principis
del 2n trimestre del 2012.
Funcionament
Distribució horària
El Centre Esclat Marina funcionarà durant l’any 2012 de dues maneres. Per una
banda tenim la Residència oberta 24h 365 dies a l’any i per altre banda el CAE que
funcionarà durant l’any 2012 de dilluns a divendres de 9 a 17h. seguint el següent
horari:
HORARI RESIDÈNCIA

ACTIVITATS

7h.-10 h

Llevar-se, hàbits d’ajustament personal i esmorzar

10 h. – 12,15 h.

Activitats matí

12,30 - 14,00 h.

Hàbits i Menjador dinar

14,00 - 15,30 h.

Activitats de Relaxació

15,30 - 17 h.

Activitats d’ajustament personal i berenar

17h. – 19:30 h.

Activitats de tarda

19:30h – 21h.

Hàbits i Menjador Sopar

21h – 22h.

Enllitar

22h – 7h.

Vigília / Nit
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HORARI CAE

ACTIVITATS

9 h.-10 h

Entrada

10 h. – 12,15 h.

Activitats matí

12,30 - 14,00 h.

Hàbits i Menjador

14,00 - 15,30 h.

Activitats de Relaxació

15,30 - 17 h.

Activitats d’ajustament personal

17 h.

Sortida

Personal del centre
L’any 2012 donarem estabilitat a l’equip i s’intentarà buscar la cohesió d’aquest ja que
durant aquest any tant sols es preveu la incorporació d’un Infermer a partir de
principis de febrer i potser un Auxiliar tècnic educatiu per al CAE a partir del 2n
trimestre de l’any.
L’any 2012 contarem amb 24 Auxiliars tècnics educatius durant el dia, 6 Auxiliars
educatius en el torn de nit, 2 Auxiliars d’Infermeria, 2 Fisioterapeutes, 1 Infermer, 1
Psicòloga, 1 Treballadora Social, 4 persones com a personal de bugaderia dels quals
2 son persones amb discapacitat, 1 persona de manteniment, 2 persones en tasques
de recepció i 1 persona a la direcció del centre.
Personal de pràctiques
La col·laboració entre Esclat Marina i les diferents escoles de grau superior així com
de les diferents universitats amb les que es té conveni de pràctiques a nivell
d’Associació es continua tirant endavant durant l’any 2012 millorant les nostres
mútues relacions professionals a partir de l’arrancada d’aquest servei durant l’any
2011.
Durant l’any 2012 es preveu seguir contant amb gent de pràctiques dels centres de
formació professional (St.Ignasi, Bemen 3, López Vicuña, Severo Ochoa, SOC,
Femarec, SC2, Barcelona Activa, UNED i Institut Catalunya). A més a més d’aquests
instituts continuarem realitzant convenis de voluntariat amb 100 h de pràctiques
voluntàries i poder ampliar així la nostre borsa de treball per poder fer front a les
substitucions i baixes dels professionals.
Objectius Generals
L'Objectiu fonamental del Centre Esclat Marina durant l’any 2012 serà aconseguir el
grau màxim d'integració social de les persones ateses, així com el seu progrés
personal, des del punt de vista global, mitjançant una assistència integrada que abasti
tant les seves necessitats personals com les de tipus familiars o social.
S’incidirà terapèuticament en tots els àmbits, facilitant els canvis necessaris (ja sigui
dintre o fora del marc institucional) per tal de fer avinent i eficaç la tasca global del
Centre i la seva funció integradora.
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El Centre Esclat Marina és un establiment adreçat a persones amb discapacitat, que
té per objecte facilitar als seus destinataris, mitjançant una atenció diürna i residencial
de tipus rehabilitador integral, el màxim grau d'integració social i el major nivell de
desenvolupament personal, des de un punt de vista global.
La integració social i el benestar físic i emocional són, doncs, els objectius primordials
de tota la tasca assistencial que acompleix Esclat Marina.
En resum, el Centre Esclat Marina es proposa seguir treballant i invertint un gran
esforç per tal de crear les condicions que afavoreixen el major grau d'integració
possible dels joves paralítics cerebrals a totes les activitats socials que realitza
qualsevol noi o noia al nostre país a nivell de lleure (música, esport, teatre, cinema,
excursions, casals de joves, etc.), amb la finalitat d'obrir un ampli ventall de relacions
que generin un nivell de vida digne i feliç per als nostres conciutadans afectats de
Paràlisi Cerebral i trastorns afins. És a dir, una millor qualitat de vida.
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7 compte de resultats
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