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Memòria 2012
Presentació de la memòria
L’any 2012, l’Associació Esclat, va celebrar el seu 35è aniversari. Durant l’any es van anar
realitzant una sèrie d’actes entre els quals destaca la celebració a la Fàbrica Moritz, amb el
suport de l’Ajuntament de Barcelona, Caves Mestres, Ice Natur i els grups musicals
Perdidos.Rever i la Mònica Sans & Santi Araiza. En aquest mateix acte, presidit per la
Consellera Rigau i amb la presència de moltes autoritats, vam fer un petit homenatge a Jesús
Simón, que va ser director de l’Escola durant dotze anys i que ens va deixar inesperadament,
a causa d’una greu malaltia.
Seguint la línia iniciada l’any 2011 pel que fa al pla de millora de l’Entitat, tutelat per la
Fundació Pere Tarrés i la Plataforma d’ONGs d’Acció Social, i que vam continuar durant el
2012, vam incorporar a l’entitat un director econòmic- financer per enfortir l’estructura de la
gestió que desenvolupa la seva tasca de manera voluntària. Ateses les retallades i ajustos en
les subvencions, ha estat necessari optimitzar els nostres recursos i estalviar en tot el que no
sigui imprescindible. Hem realitzat una auditoria energètica en tots els edificis de l’Associació
per fer els consums més eficients. El Pla de millora de l’Entitat va concloure a finals d’any.
També hem enfortit 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.
Hem estat treballant per posar 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.
Finalment, no l’hem constituït durant el 2012 però esperem fer-ho de cara a l’any vinent.
Hem realitzat 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, hem seguit treballant en la línia de reconeixement dels nostres professionals,
mitjançant l’oferta de formació contínua i els plans de carrera. I a nivell extern hem continuat
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.

Joan Bertran i Reguera, President
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Missió, Visió i Valors
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.

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.

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

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)
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Junta Directiva
Joan Bertran i Reguera
Joan Gràcia Morelló
Ramon Ribera Lluvià
Afredo Bayón Roset
Carme Domènech Burrull
Carola Calcagno Pallarès
Roser Pecanins Vallès
Belén Morant Levenfeld
Pere Pascual Illa
Immaculada Calvo Juste
Montserrat Roca Oliva
Antonio Sanchez Delgado
Joan Rovira Hernández
Guillermo Ariño Planchería
Carlos Tikas Plecha

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

Organigrama
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Convenis i acords vigents
Mesures penals Alternatives
Associació Esclat, i en concret la Residència i Centre de dia Esclat Marina, està adherida
voluntàriament al programa TBC (Treball en benefici de la comunitat). Des del Departament
de Justícia ens envien persones que han comès una falta lleu o menys greu i que l’executen
en l’entorn comunitari, i permeten a l’infractor conciliar el règim penal amb la vida familiar i
laboral. A Esclat Marina, realitzen tasques de bugaderia i manteniment. Un cop acabada la
mesura en el centre, la persona referent de l’entitat fa un informe valoratiu de realització de
l’activitat.

Cuatrecasas, Gonçalvez Pereira
Tenim 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.

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.

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona (IMD)
Amb aquest organisme s’ha continuat col·laborant, a través de comissions, especialment en
temes de transport i accessibilitat de la ciutat de Barcelona. En el 2012, hem fet un conveni
per finançar el programa de recerca del Sistema de Control de Bugaderia (SCB) amb Esclatec.
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Universitats i Escoles Superiors
Continuen vigents els convenis amb la Universitat de Barcelona, la Universitat Ramon Llull, la
Universitat Autònoma, la Universitat de Vic 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.

Fundació ONCE
Els Convenis per a l’escola i per als centres d’adults (Esclat 2, CADES i ESCLAT MARINA) han
estat renovats pel curs escolar 2012-2013.

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 i participa també a la Comissió Sectorial d’Escoles
de la Federació.

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 sociosanitari i en la Comissió de Treball d’Entitats que gestionen serveis.
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.

Coordinadora d’Entitats de Persones amb Discapacitat i Federació
Plataforma Les Corts
Durant 2012 s’ha seguit participant en la dinàmica de la Coordinadora, tot i que la 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.
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Federació Catalana de Paràlisi Cerebral i etimologies similars (FEPCCAT)
Durant 2012, hem continuat participant en la dinàmica d’aquesta federació (confederada a
Confederación Aspace, 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.

Fundacions i Obres Socials
La Fundació Jesús Serra, la Fundació Antoni Serra Santamans, Manos Mundi, la Fundació
Roviralta i l’Obra Social “la Caixa”, Catalunya Caixa, la Caja Navarra i Ibercaja han col·laborat
durant l’any 2012 amb l’Associació Esclat mitjançant ajudes econòmiques per a equipament i
manteniment dels seus serveis.

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.

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 postgrau 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 Ítaca duem a terme des de fa anys una experiència d’escolaritat compartida.
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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.
Enguany, el Districte de les Corts va atorgar el premi Cortsenc de l’any a títol pòstum a Jesús
Simón per la seva tasca com a pedagog, logopeda i director del Centre Esclat.

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.

Districte de Sants-Montjuïc
En aquest districte està ubicada la Residència i Centre de Dia Esclat Marina des de 2011.
Esclat Marina participa al Consell Sectorial de persones amb discapacitat i a la Comissió
d’accessibilitat del Districte de Sants-Montjuïc.
Enguany el Districte de Sants-Montjuïc ha donat suport a l’acte de celebració del 35è
aniversari de l’entitat.

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/es o en les tasques de suport
relatives als problemes de mobilitat dels usuaris/es 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.
L’any 2012 vam rebre una ajuda de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària per dur a
terme el Pla de Voluntariat de l’Entitat que tindrà una durada de 3 anys.
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Centre de Recursos Pedagògics de Les Corts (CRP)
Amb aquest organisme el Centre Esclat (i també Esclat 2 i CADES) manté una relació
continuada, a causa de 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 quals 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.

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 què 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.

Empreses col·laboradores
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 en comprar els nostres productes. Totes
aquestes col·laboracions són molt importants per a l’entitat.

Institucions i empreses col·laboradores
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Comunicació
Durant el 2012 hem anat treballant per millorar la imatge corporativa de l’Associació. Amb
motiu de la celebració del 35è aniversari de l’entitat, l’estudi de disseny Connecta, amb qui
col·laborem des de fa anys, ens han fet una adaptació del Logotip.
D’altra banda, 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.
Els números publicats de la Revista Esclat durant el 2012 han estat:
Número 61: Hivern 2012
Numero 62: Primavera 2012
Número 63: Estiu 2012
Número 64: Tardor 2012

La Crisi en primera persona
Planificació Centrada en la persona
Ciutats Accessibles
Mesures penals alternatives

Formació
Ponències i Comunicacions. 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 Nadis.
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.
Jornada sobre Fisioteràpia Neurològica. Institut Guttmann. Barcelona. Març 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
II Seminari d’Educació Inclusiva. Ponència del director de l’Escola, Oriol Guim. Maig
2012.
Sessió Informativa de la Fundación Lealtad. Madrid. Maig 2012.
Cicle de finançament associaciatiu privat. Torre Jussana. Maig 2012
Jornada. Inclusió Laboral i salut Mental: evidències i innovació. Programa
@Emprensocial de la Generalitat de Catalunya i Fons social Europeu. Juny 2012.
Jornada Escenari 2013: Canviem o ens canvien? Eines de RSO. Voluntaris.cat
II Jornada de l’emprenedoria social: Més enllà de la Pòlissa de Crèdit: Fonts de
finançament per l’emprenedoria social. Octubre 2012
10
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Dia Nacional de la Paràlisis Cerebral. Aspace. Málaga. Octubre 2012.
XXIV Jornades Tècniques: Remodelant el cervell. Rehabilitació neuropsicològica i
estimulació cognitiva. Institut Guttmann. Barcelona. Octubre 2012.
Xerrada: Persones amb Discapacitat i Protecció Legal. Districte de l’Eixample.
Barcelona. Desembre 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.
Formació sobre la CIF. Madrid. Març 2012.
Educación Afectivo-sexual de las personas con PC desde el enfoque de la atención
multisensorial. Aspace. Barcelona. Octubre 2012
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.
Taller de Facebook i Twitter avançat. Torre Jussana. Juny 2012.
Curs: Como captar fondos para su entidad. Fundació Pere Tarrés. Juliol 2012.
Curs de Gestió i organització del temps. Dincat. Juliol 2012
Curs de Resolució de conflictes. Fundació Catalana de l’Esplai. Setembre 2012
Curs: Cuidados al Cuidador. Aspace. Barcelona. Octubre 2012.
Curs Estimulació Sensorial. Sales Multisensorials i espais snoezelen. Dincat.
Barcelona. Octubre 2012
Curs Finances per a directius no financers. Dincat. Barcelona. Octubre 2012.
Curs de Captació de fons i grans donants. Ágora Social. Barcelona. Novembre 2012
Pla de Millora de l’Entitat 2. Fundació Pere Tarrés amb la Plataforma d’ONGs d’Acció
Social. Barcelona.
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Suport familiar
Durant l’any 2012, han demanat atenció psicològica un total de 24 persones i s’han realitzat
159 sessions de psicoteràpia/assessorament de 60 minuts. El lloc de consulta és extern, la
qual cosa és valorada pels usuaris/es com a positiva pel fet que queda garantida la intimitat i
alhora es desmarca de l’àmbit laboral i personal.
La valoració de la tasca per part de la psicòloga de suport familiar és molt positiva. La
motivació i el compromís dels usuaris/es és molt alt i això fa que els resultats siguin molt
satisfactoris. Els temes que es tracten tenen a veure sobretot amb aspectes de la vida
quotidiana, personals i relacionals.
Les consultes s’han realitzat a persones dels diferents subgrups a qui s’adreça el servei:
usuaris, familiars d’usuaris, treballadors d’Esclat. S’han atès bàsicament persones adultes i
adolescents. La gran majoria de persones que demanen consulta són dones.
Aquest any s’ha impulsat des del servei la realització d’un curs específic per intervenir en
casos de persones afectades de paràlisi cerebral. Es va informar als centres en els quals hi
ha els usuaris més joves i també als fisioterapeutes i a les famílies. És coneguda i valorada
positivament des del servei l’aplicació de recursos de teràpia alternatius a la teràpia mèdica i
la fisioteràpia com serien la hipoteràpia i la teràpia amb gossos entre d’altres. En el cas de la
Teràpia de moviments rítmics, que era el que proposava el curs, aquesta intervenció es pot
fer extensible també a les famílies i afavorir un treball que els implica a tots i que afavoreix
l’apoderament dels pares i mares que l’apliquen perquè és una intervenció senzilla però que
a llarg termini pot tenir bons resultats.

Cultura i Lleure
II Cursa Solidària
El 7 d’octubre va tenir lloc la cursa solidària “En marxa per la Paràlisi Cerebral” organitzada
per la Federació Catalana de Paràlisi Cerebral i etimologies similars (FEPCCAT), de la qual en
som membres. La cursa es va celebrar dins al marc de la Festa Major de Les Corts.
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L’esdeveniment va ser possible gràcies al patrocini dels Laboratoris Ipsen Pharma, que van
col·laborar amb un donatiu de 15.000€ destinat a FEPCCAT i a les entitats que en formen
part.
Enguany, totes les inscripcions que es feien des de l’Associació Esclat, revertien directament
a la nostra entitat.

Fires i Mostres
En el 2012, l’Associació Esclat ha participat en diverses fires i mostres de la Ciutat.
El Centre Ocupacional Esclat 2 va participar a la Mostra de Sant Jordi que celebra cada any al
Districte d’Horta- Guinardó juntament amb altres entitats del Barri.

Del 5 al 7 de juny, Esclatec va ser present al Saló Internacional de la Logística i la Manutenció
(SIL), gràcies al suport del Districte d’Horta-Guinardó i a la Fira de Barcelona.
Del 22 al 24 de setembre vam participar a la Mostra d’Associacions que organitza
l’Ajuntament de Barcelona durant la Festa de la Mercè. Vam tenir un estand a l’espai de la
Llotja i vam poder vendre productes d’Esclat 2, Esclat Marina i vam aprofitar per promocionar
el carretó d’anar comprar motoritzat, MERCAR, d’Esclatec.
L’Associació també va ser present a Fira Solidària de Nadal organitzada per l’Ajuntament de
Barcelona que es va fer als Jardinets de gràcia del 15 al 23 de desembre. Durant aquests
dies, es va aprofitar per donar a conèixer l’Entitat, així com també per promocionar el carretó
d’anar a comprar d’Esclatec.

Còctel de celebració del 35è aniversari i homenatge a Jesús Simón
El 30 de novembre es va celebrar el Còctel del 35è aniversari i l’Homenatge a Jesús Simón, a
la Sala 39 de la Fàbrica Moritz. Hi van assistir més de 230 persones, entre usuaris,
professionals, amics i autoritats, i vam comptar amb les actuacions de la Mònica Sans &
Ricky Araiza i de Perdidos.Rever. La Consellera Rigau va adreçar unes paraules de
13
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reconeixement a la trajectòria de la nostra entitat. El còctel va comptar amb el suport de
l’Ajuntament de Barcelona, Caves Mestres, Ice Natur, el Centre Especial de Treball La Tavella
i Jamones Faustino Lafuente.

Sorteig de Nadal
L’any 2012 no s’ha fet el sorteig de la tradicional Panera de Nadal, però en el seu lloc es va
fer el sorteig d’un carretó d’anar a comprar amb productes ecològics de temporada gentilesa
del Centre Especial de Treball La Tavella. El sorteig es va realitzar el 14 de desembre i
coincidia amb les 3 darreres xifres del sorteig de la ONCE. Malauradament, el premi va
quedar desert, ja que no es va vendre la butlleta premiada.

Casal d’Estiu
Enguany al Casal d’Estiu hi havia 15 nens i nenes d’edats compreses entre els 3 als 18 anys.
L’equip de professionals del casal d’Estiu estava format 5 monitors/es (3 monitors/es de
grup i 2 monitors/es de transport i suport), 1 infermera (50% hores), 1 secretària i 2 auxiliars
de serveis generals a temps parcial. A més, vam poder reforçar l’equip amb 8 estudiants en
pràctiques de l’Institut Ferran Tallada i del Centre educatiu Bemen-3.
El centre d’interès del casal d’estiu consistia a fer un acostament a les diferents etapes de la
humanitat i a fer un recorregut per les civilitzacions més rellevants de la història. Amb
aquesta increïble experiència a través del temps, els nens i nenes van poder esdevenir
homes primitius, egipcis, cavallers medievals, etc. I fins i tot, van anar més enllà i van ser
personatges del futur.
Aquesta ambientació va permetre també introduir aspectes de plàstica, de música i
d’expressió corporal que poden ser viscuts pels nostres infants. L’alegria i el moviment han
conviscut amb tots nosaltres durant aquest casal.
Van realitzar tallers de cuina amb menjars representatius de diferents èpoques: Barbacoa
(Prehistòria), Cous-cous (Egipte), Dolços de mel (medievals), Hamburgueses amb patates i
ketchup (època actual), etc.
14
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Dos cops per setmana es feia l’activitat de piscina. A més, es van fer diferents sortides: una
excursió a Piera a menjar un rossejat de fideus, visites a diferents parcs (Ciutadella, Can
Mercader, Maternitat i Collserola), entre altres.

El casal d’Esclat estava 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.
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Esclat Dades
Evolució del nombre d’Usuaris

Evolució del nombre de Professionals
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Els Centres
Centre d’Educació Especial Esclat
L’Escola va comptar durant el curs 2011/2012 amb 25 alumnes d’edats compreses entre els
3 i els 18 anys.

Professionals
L’escola compta amb un equip de professionals format per 5 tutors d’aula (1 d’ells director),
4 educadors, 2 fisioterapeutes, 1 logopeda, 1 infermera (50% hores) i 2 auxiliars de serveis
generals (jornada parcial). L’any 2012 hi va haver un canvi de direcció a causa de la defunció
del Jesús Simón que portava més de 12 anys al capdavant del centre.
Estudiants en pràctiques i Voluntariat
A part de l’equip de professionals, durant el 2012 vam comptar amb 12 estudiants de
pràctiques i 4 voluntaris.
Objectius generals del centre
La finalitat de l’escola és oferir una educació de qualitat, específica i especialitzada adreçada
als infants i adolescents per tal de fomentar, potenciar i estimular les habilitats personals i
socials adients i els aprenentatges maduratius que esdevindran en progressos que hauran de
requerir de suports extensos i generalitzats.
Activitats del centre
Descoberta del bosc i dels elements de la natura
Com a centre d’interès anual vam escollir la “descoberta del bosc” que ens permetia treballar
els sentits i la informació que ens arriba a través d’ells. Es creà un entorn simulant les
característiques d’un bosc adreçat a tots els nivells cognitius dels nostres alumnes. Per donar
17
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a conèixer els elements de la natura vam portar el bosc a l’aula a través dels colors, les olors i
les formes. En aquesta línia, també vam portar els alumnes a experimentar amb els elements
de la muntanya en el seu hàbitat natural.
Amb elements de la natura vam decorar l’entrada de l’escola que va anar canviant en funció
l’estació de l’any i de les tradicions de la nostra cultura.
Hidroteràpia
Aquest curs vam posar en marxa definitivament l’activitat d’hidroteràpia. Els nostres alumnes
van poder gaudir de sessions de fisioteràpia partint d’un programa elaborat pels nostres
professionals. També van poder gaudir d’activitats aquàtiques de caire més lúdic i relaxant.
Col·laboració amb els instituts de secundària
Aquest curs es va posar en funcionament una línia de col·laboració amb els instituts de
secundària del districte de les Corts. Quan es dona el cas d’expulsió temporal d’un jove, des
del seu centre se li ofereix la possibilitat de realitzar una prestació social al centre Esclat
durant tres dies. Les experiències viscudes durant aquest any, han estat bastant positives.
Festa de Carnestoltes
Com cada any, la festa de Carnestoltes també és una bona fórmula per establir relacions
entre els alumnes del CEIP Escola Ítaca de les Corts. El nostre centre va participar a la festa
de comparses d’Ítaca amb la representació d’una coreografia inspirada en les Carreres
d’Ascot del musical “My Fair Lady”.

Convivències
L’any 2012 els alumnes de l’Escola van marxar de convivències d’estiu a Can Rigol, a
Begues, del 18 al 20 d’abril. Els nostres infants van poder gaudir de la natura i dels animals
de la granja de la casa de colònies.
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Activitats extraescolars i sortides
Durant aquest curs van realitzar les següents sortides: Toca-toca i Cosmocaixa, Sales
multisensorials de la ONCE, Collserola, Bodegues Torres, Delta del Llobregat i diverses
sortides al teatre.

Representació de Contes a la Biblioteca de Can Rosés
Patrocinat per la Biblioteca Municipal del districte de les Corts, es van celebrar tres
representacions de diferents contes. En aquestes representacions vam comptar amb la
col·laboració d’una professional “Contacontes” que va coordinar l’espectacle àudio-musical 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.
Premis
Enguany els alumnes de l’Escola van ser finalistes del premi de dibuix escolar “Sol Solet” de
la Fundació Sardà-Pujadas.

Centre Ocupacional Esclat 2
Persones ateses
El Centre Ocupacional Esclat 2 va tancar l’any 2012 amb 44 usuaris/es. Al Juliol, van entrar
dos usuaris nous i al setembre, una altra.
Professionals
L’equip d’Esclat 2 està format per 17 professionals. Respecte l’any anterior, no hi ha hagut
cap canvi en l’equip.
Estudiants en pràctiques i Voluntaris
Durant el 2012 hem tingut un total de 88 persones de pràctiques de diferents Instituts
d’Educació Secundària de Barcelona, en horari de matí i tarda, i hem atès a grups de nois/es
19
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per a realitzar treballs de Recerca i també hem rebut la visita de diferents instituts i centres
d’estudis. A més hem tingut persones que han fet pràctiques voluntàries, amb un conveni
d’un mínim de 100 hores.
Activitats del centre
Fisioteràpia
L’activitat de Fisioteràpia s’ha desenvolupat en diferents àmbits:
A la sala de fisioteràpia es realitzen les sessions individuals i en grup.
A l’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.
Des del mes d’octubre, cada dimarts també es realitza l’activitat de piscina.
Logopèdia
El treball de logopèdia s’ha realitzat en sessions individuals o petits grups a la sala de
logopèdia i dins els tallers de Comunicació i Informàtica.
Hort Urbà
Les tasques que s’han desenvolupat en el taller d’Hort urbà han estat:

Treballar les 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 diverses eines d’horticultura.
Plantar diferents llavors.
Prendre consciència del creixement de la planta com a esser viu.
Trasplantar aquelles plantes que necessiten més espai per créixer i viure.
Nodrir les plantes amb diferents adobs.
Regar.
Relacionat amb les activitats que es fan a l’hort urbà, en el mes de maig van fer una sortida
al Mercaflor.
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Taller de 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
Impressió i muntatge de les postals de Nadal
Videoconferència
Creació, impressió i muntatge dels calendaris 2013

Taller de reciclatge de paper
S’han fet 100 llibretes, per a regals. I tot el paper de les postals i el 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.
•
•
•
•
•

Disseny del dibuix de les postals de Nadal
Quadres
Il·lustració de contes, poemes i còmics
Elaboració de llevataps de fusta
I d’altres

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/es 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 impressions i es fan els últims retocs als objectes elaborats
al Taller de Paper Reciclat i Pintura.
Realitzem:
•
•
•
•

Decoració Castanyada i Nadal
Regals de Nadal
Col·laboració amb el taller d’informàtica (postals Nadal)
Nou Joc de Memòria amb material reciclat.

Taller d’informàtica i debats
L’objectiu principal d’aquest taller és oferir un espai de reflexió i debat sobre temes d’interès
per als usuaris/es. Aquesta activitat està fonamentalment dirigida a oferir tot tipus de
recursos per tal de desenvolupar-se i conviure socialment amb la màxima autonomia
possible.
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Taller de creació
Durant aquest any 2012 en el taller d’estimulació els usuaris/es han realitzat diferents
tasques manipulatives, d’estimulació (Basal, tàctil, visual, olfactiva), psicomotricitat, cuina,
hort, hipoteràpia, etc. Han participat en les diferents festes del centre i han realitzat algunes
sortides.
Han elaborat: Porta espelmes, dibuixos per les postals de Nadal, punts de llibre per Sant
Jordi, roses de xocolata per Sant Jordi, clauers de suro, imants de fusta per a la nevera i
arracades.
Taller de tarda
El taller de tarda es fa de 14.30h a les 16.00h. En aquest taller, a part dels dos educadors,
hi ha els estudiants en pràctiques que són un gran suport per desenvolupar les diferents
activitats (taller de “pasa-palabra”, manualitats, musicoteràpia, conta-contes, cuina, ball,
taller de massatges, tardes de cinema, entre d’altres).
Àrea d’activitats esportives
La major part dels usuaris i de les usuàries del Centre estan federats a la Federació
Espanyola d'Esports per a persones amb paràlisi cerebral 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. Aquestes instal·lacions públiques
són les Pistes de Can Dragó (atletisme, ciclisme, Boccia) .
Els no federats, practiquen esport 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.
Aquesta activitat és realitza de 14.30 a 16.30 els dilluns i divendres, Boccia, i dimarts i
dijous, atletisme.
Durant la temporada 2012 ha quedat suspesa l’activitat esportiva per manca de pressupost.
Integració Social
La integració social és més fàcil i assequible a les activitats de lleure que en el món laboral i,
per això, aquestes són abastament potenciades al Centre Ocupacional.
En el 2012, hem continuat fent el mateix sistema de sortides per substituir les convivències.
Per grups han organitzat un petit viatge.
Aquest tipus de sortides permeten la relació amb altres joves i alhora els dóna la possibilitat
de conèixer llocs nous. Han realitzat les següents sortides: Molí de pa, visita a museus amb
exposicions de pintura, visita al Mercaflor, Sortides a l’Auditori, Sortides de tres dies (petits
viatges) i dinar de nadal.
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El nostre Objectiu és que els mateixos usuaris triïn el lloc a visitar i que concertin ells
mateixos la visita o entrevista.

Centre especial de treball Esclatec
Esclatec és un Centre Especial de Treball (CET) que permet la inserció laboral de persones
amb paràlisi cerebral o amb pluridiscapacitat amb dos objectius: la recerca en el camp de la
inserció laboral de les persones amb greus discapacitats i la recerca de nous productes i
tecnologies per al món de les persones amb necessitats específiques.

Persones ateses
L’any 2012 hem comptat amb 17 treballadors, la gran majoria dels quals amb paràlisi
cerebral i discapacitats similars amb un grau de discapacitat igual o superior al 54%. Les
característiques i dificultats que presenten aquests treballadors fan del tot necessari disposar
d’aquest departament i un treball en coordinació amb els monitors i responsables de
producció.
Professionals
L’equip de professionals del Centre Especial de Treball està integrat per un Director, dos
tècnics (enginyers), una monitora i un administratiu (una persona amb paràlisi cerebral), més
el personal de neteja. A més, comptem amb personal de suport format per una fisioterapeuta,
una psicòloga i una treballadora social.
Estudiants en pràctiques i voluntaris
Durant el 2012 van tenir només un estudiant en pràctiques però van tenir tres voluntaris dos
amb un perfil comercial per reforçar l’estratègia comercial i de màrketing del centre i un altre
per donar suport al departament d’R+D+I i al taller.
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Activitat del Centre
Durant el primer trimestre de l’any 2012 hem tingut un volum de feina semblant al del any
anterior, mantenint els mateixos clients. La posada en marxa de la cadena de fabricació de
rodes de bicicleta (iniciada a finals del any 2010) i els contractes de manteniment de la
domòtica dels Pisos de la Vila Olímpica i de la Residència Esclat Marina, ens ha permès
mantenir uns nivells d’ocupació i garantir uns ingressos estables. En aquest moment,
treballem per a ECOBIKE i per a BICING i a finals d’any hem contactat amb un parell
d’empreses fabricants de bicicletes amb les que estem negociant la possibilitat de treballar
per a ells.
Vam començar l’any treballant per a l’empresa MES Engineered Solutions, dedicada a la
fabricació d’armaris electrònics de control. Però en el segon trimestre vam deixar de treballar
per a ells atesa la greu situació econòmica de l’empresa.
Durant els mesos de gener i febrer, vam mantenir reunions amb la Regidoria del Districte
D’Horta Guinardó i el gerent de L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) per tal
de rebre el seu suport i donar un impuls a la comercialització del carretó d’anar a comprar
motoritzat, desenvolupat per Esclatec, en els mercats municipals de la ciutat. Per problemes
jurídics, l’acord no es va signar durant el 2012, però es preveu que es faci efectiu al 2013.
També amb el suport del Ajuntament de Barcelona, vam aconseguir poder mostrar el nostre
AGV “Logistic“ totalment renovat al Saló Internacional de la Logística i la Manutenció (SIL),
celebrat a la Fira de Barcelona a principis de juny. En aquest certamen, el més important del
sud d’Europa, Esclatec va tenir un estand propi totalment subvencionat, on vam poder
mostrar a part de l’AGV, els carretons d’anar a comprar motoritzats. L’experiència va ser molt
positiva, ja que vam fer molts contactes amb grans empreses multinacionals que es van
interessar pels nostres productes i que posteriorment ens han demanat pressupostos per la
realització de projectes.
El fet que un CET sigui present en un Saló tan tècnic i especialitzat i amb producte propi va
cridar molt l’atenció. Nosaltres creiem en la importància de continuar treballant per la
visibilitat de les capacitats d’aquestes persones. Entre altres personalitats vàrem rebre la
visita de la Ministra de Foment, Sra. Ana Pastor.
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Durant aquest 2012 ens vàrem proposar llençar al mercat el carret de compres a motor, i
vam fabricar 25 unitats o prototips per fer els aprenentatges dels treballadors i treballadores,
i copsar l’acceptació del mercat. En fer els muntatges ens vam adonar de la necessitat de fer
alguns canvis de peces per facilitar la seva producció. També ens vam plantejar fer un carretó
d’anar a comprar manual aprofitant gran part del disseny i xassís del model motoritzat. Per
completar la gamma de models, vam decidir fer-ne dos amb motor, el que teníem plantejat i
un altre de més econòmic amb una bossa de material reciclat feta al CIRE del Departament
de Justícia de la Generalitat.
A finals d’any, vam assistir a la Fira Solidària de Nadal organitzada per l’Ajuntament de
Barcelona. Durant 15 dies vam poder promocionar el carretó d’anar a comprar motoritzat i els
serveis que presta la nostra entitat.
Paral·lelament a la comercialització del carretó d’anar a comprar, vam creure convenient
invertir una part important dels nostres esforços a millorar i desenvolupar altres productes
propis per poder fer front a la crisi com els vehicles automatitzats per industries, Agv’s.
Els AGVs van ser dissenyats per Esclatec ja fa uns anys, però arran d’una comanda de l’any
anterior d’Hitachi, vam decidir actualitzar-lo amb una nova electrònica i disseny.
Amb la col·laboració de la UPC, els nostres enginyers han desenvolupat un model nou dotat
de làser i que no necessita guia fixa per moure’s. Les ordres es poden donar per programar-lo
via wifi i en tot moment es pot controlar a distància els seus moviments i productivitat. A
més, es compatible amb tots els llenguatges que es fan servir a nivell industrial. Esperem
tenir-lo a punt per al Saló de l’any que ve.

D’altra banda, amb la inauguració de la residència Esclat Marina, vam copsar la necessitat de
desenvolupar un sistema de control de les peces de roba de la bugaderia. El nostre
Departament de R+D+I va dissenyar un sistema que evités la pèrdua de peces de roba i al
mateix temps facilités el control de tota la bugaderia.
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Aquest projecte ha estat posteriorment finançat per L’Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat de Barcelona (IMD), ja que la seva gran aportació rau en el fet que està
dissenyat per a què el seu ús sigui de forma totalment intuïtiva i així facilitar la inserció
laboral de persones amb greus discapacitats.
El Sistema de Control de Bugaderies es va vendre a una residència de persones de la tercera
edat del País Basc. A més, la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, es
va interessar en el producte.
Pel que fa a la domòtica, continuem fent el servei de manteniment dels pisos de la Vila
Olímpica i el de la Residència Esclat Marina. Durant els mesos de novembre i desembre, vam
signar un contracte amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona, per
fer una renovació dels equips domòtics i una revisió general de totes les instal·lacions i
dependències dels apartaments. Aquesta actuació va quedar enllestida a finals d’any.
Esclatec compta amb un departament de R+D+I que treballa en col·laboració amb la UPC.
Des del Departament de R+D+I s’han realitzat les següents tasques:
-

Projecte de renovació dels elements domòtics dels pisos de la Vila Olímpica.
Desenvolupament del Sistema de Control de Bugaderia
Finalització del nou carretó motoritzat. Realització de canvis en la programació per
a la millora del seu funcionament.
Desenvolupament del nou AGV Logístic d’Esclatec.
Disseny del suport multi-funcional per ajudes tècniques
Disseny carretó d’anar a comprar manual
També s’han donat solució als problemes de tipus tecnològic i d’avaries que es
poden produir als altres centres de la entitat.

Centre de dia CADES
Persones ateses
El Centre CADES dóna assistència a persones adultes afectades de paràlisi cerebral o
discapacitats similars amb greus dificultats cognitives i físiques i, en molts casos, amb altres
dificultats associades de tipus sensorial.
El Centre CADES disposa de 32 places. Durant l’any 2012 el Centre s’ha mantingut estable,
conservant les 27 places assolides al desembre del 2011.
Professionals
Durant el 2012 l’equip del CADES ha tingut dues baixes laborals i, conseqüentment, dues
noves incorporacions que prèviament havien realitzat el seu període de pràctiques al centre.
L’equip d’atenció directa al Centre CADES consta, actualment, de set persones: cinc
educadors/es, una fisioterapeuta i la directora del Centre.
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Estudiants en pràctiques i voluntariat
La col·laboració entre el CADES i els diferents centres de formació de grau superior, així com
amb les diferents universitats amb qui tenim conveni de pràctiques, representa un suport i un
aprenentatge mutu amb què hem comptat també al 2012.
Durant el 2012 hem tingut 18 estudiants en pràctiques que venien de diferents centres de
formació professional com són el centre Bemen 3, el López Vicuña i l’Institut Catalunya, tots
ells centres formadors en Atenció sòcio-sanitària i Integració Social.
També, han col·laborat amb nosaltres, alumnes de diferents universitats i disciplines, com
són l’Escola Universitària Gimbernat i la Facultat Blanquerna, amb alumnes de fisioteràpia, i
la Universitat de Barcelona amb alumnes d’educació social i treball social.
A més, han col·laborat amb nosaltres persones que han realitzat pràctiques voluntàries amb
un conveni d’un mínim de 100 hores. Concretament, ha col·laborat una voluntària tots els
dilluns a l’hípica i algunes persones en pràctiques que han allargat el seu període
voluntàriament o han participat en activitats concretes.
Objectius generals
L'Objectiu fonamental del Centre CADES durant l’any 2012 ha estat aconseguir el grau màxim
de benestar dels usuaris/es, així com afavorir al màxim el seu desenvolupament personal i
emocional. Ho hem treballat mitjançant una assistència, un suport i un acompanyament que
abasti les seves necessitats personals, familiars i socials. Alhora, hem treballat per assolir el
màxim nivell d’autonomia de la persona.
Tècnicament, disposem del programa individual de rehabilitació (PIR), on mantenim registrats
els objectius específics que treballem amb cada persona i que són valorats a final d’any pel
personal educatiu i la fisioterapeuta.

El Centre CADES ha funcionat, durant el curs 2012, de dilluns a divendres, de 9 a 17h. Per
una millor organització del centre, s’han dividit els usuaris i usuàries en tres grups basant-se
amb l’origen de la seva afectació i el tipus d’atenció que necessiten.
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Activitats del centre
El conjunt d'activitats que el CADES ha portat a terme durant l’any 2012 es poden dividir en
dos grans blocs: les activitats d’ajustament personal que inclouen la fisioteràpia i les
activitats del centre.
Activitats d'Ajustament personal. La Fisioteràpia
Durant tot l’any 2012, l'acció de la fisioterapeuta ha estat integrada dins la dinàmica del dia
a dia del Centre en totes les activitats i els hàbits d’ajustament personal, a banda de totes les
sessions individuals que hi hem realitzat dins la sala de fisioteràpia, on la persona rep una
atenció completament individualitzada durant gairebé una hora.
D'altra banda, la fisioterapeuta ha estat la responsable de supervisar que en les diferents
activitats s'adoptessin les postures més adients de cada persona.
A través de la nostra experiència, podem assenyalar la gran importància de la realització
d’hidroteràpia, l’activitat de piscina, la hipoteràpia i el treball assistit amb gossos com a
activitats que poden afavorir la persona tant per motius físics com pel propi desenvolupament
i benestar emocional.
Activitats de Centre
Taller de Musicoteràpia, taller de plàstica, manualitats i fotografia, taller de cuina, taller de
comunicació, logopèdia i treball individualitzat, jardineria, taller de mar, taller de massatges.

Residència i Centre de dia Esclat Marina
Persones ateses
Les persones usuàries del centre Esclat Marina són persones amb greus discapacitats que
per causa de la intensitat i magnitud dels suports que requereixen en general i, molt
especialment per a les activitats de la vida diària, no poden fer ús de cap altre servei de la
xarxa general del sistema de serveis socials.
El centre durant l’exercici 2011 va ser registrat per a 45 places en espai residencial i 30
places de centre de dia, en un edifici actual, totalment equipat i adaptat per al seu fi, tot i
tenir capacitat per a 54 places residencials.
Gràcies a les gestions realitzades per part de l’Associació Esclat amb el Departament de
Benestar Social i Família durant l’exercici del 2012 s’ha aconseguit tenir reconegudes les 54
places residencials.
Amb aquest reconeixement de les 54 places residencials hem tancat l’any 2012 amb 46
places ocupades i una ocupació de 7 usuaris en el CAE.
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Professionals
Durant l’any 2012 hem aconseguit enfortir l’equip d’Esclat Marina, tant a la Residència com
al CAE, podent així establir diferents àrees i podent treballar multidisciplinàriament a partir de
la Planificació centrada en la persona (PCP) que regula tot el projecte d’aquest servei.
Esclat Marina té un equip de 50 professionals format per personal d’atenció directa,
fisioterapeutes, una logopeda, una psicòloga, una treballadora social, personal d’atenció
higiènico-sanitària, un director, personal de serveis i personal administratiu.
Estudiants en pràctiques i Voluntariat
Gràcies a una bona planificació anual i amb el rodatge del primer any de posada en marxa
d’aquest servei, hem pogut comptar amb molts instituts col·laboradors perquè la Residència i
el CAE Esclat Marina siguin un centre formador d’estudiants.
A causa de la innovació d’aquest servei en el camp residencial que tracta persones amb
discapacitat, molts instituts i centres formatius han demanat ampliar el personal en
pràctiques degut a tots els comentaris rebuts per part dels seus alumnes que vàrem acollir
l’any 2011.
Aquest fet ha possibilitat poder continuar tenint estudiants en pràctiques des de l’inici de
l’any i poder fer un bon treball progressiu amb tots els alumnes.
Durant l’any 2012 hem tingut 38 alumnes en procés de pràctiques i voluntariat de diferents
instituts i escoles universitàries.

Objectius generals
Atès el grau d’afectació de les persones usuàries del centre Esclat Marina i, per no dedicarnos només a fer una tasca purament de manteniment higiènic i sanitari, la nostra principal
motivació és estimular totes les capacitats que aquestes persones conserven i mirar de
millorar-les.
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Per altra banda no hem d’oblidar, que la part assistencial en ells ocupa una part molt
important de les seves vides, i que s’ha de fer d’una manera molt conscient, propera, molt
individualitzada i adreçat específicament a cada persona aprofitant aquests moments per
establir vincles i per treballar aspectes que millorin la seva qualitat de vida.
Totes les persones ateses disposen d'un Programa d’Atenció Individualitzada elaborat per
l’equip de professionals del mateix centre, que recull totes les àrees i aspectes a treballar en
cada cas. Hi consten, també, tots els suports que necessita cada persona: tractament mèdic,
fisioteràpia, assistència a la família, recursos socials, mèdics, personals, etc. i ho realitzem a
partir de la PCP.
En el programa d’Atenció Individualitzat recomanem i dissenyem des del Centre una sèrie
d’activitats realitzades i connectades amb serveis fora de les pròpies instal·lacions, ja que
aquest, no disposa de tota l’oferta assistencial necessària per a tots els usuaris i, per això,
alguns d’ells han de completar la seva assistència al marge del Centre, principalment pel que
fa als aspectes de caire més sanitari, però sempre amb un control i una supervisió constant i
coordinada amb els serveis interns de la residència Esclat Marina.
Activitats del centre
Activitats d'Ajustament Personal
Són aquelles activitats adreçades a l'usuari/a que, amb la participació directa d'aquest/a,
tenen per objecte una habilitació estructural de la persona i una millora de la relació amb
l'entorn cívic.
En aquest apartat hem inclòs el treball i perfeccionament respecte els hàbits d'autonomia,
com són la cura personal i l'alimentació. Quan parlem de perfeccionament ens referim a la
participació per petita que sigui dels usuaris/es en les tasques d'ajustament personal.

Dins, també, de les activitats d'Ajustament Personal i considerant-la ja inclosa en les
esmentades fins ara, cal assenyalar l'activitat de Fisioteràpia, ja que la finalitat d’aquesta és
millorar, si és possible, i mantenir les capacitats, i sobretot, evitar el dolor muscular que
causen les múltiples contraccions que presenten les persones usuàries.
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Cal remarcar que l'acció de l’àrea de fisioteràpia durant l’any 2012 que ha estat integrada
dins la dinàmica del dia a dia del centre, a més de les actuacions individuals i puntuals
envers cada usuari/a, es contempla d'una forma normalitzadora, oberta i no tancada, és a
dir, en tot moment s’ha intentat afavorir que l'usuari/a, 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.
La fisioteràpia realitzada al centre Esclat Marina, durant l’any 2012 ha tingut com a objecte
evitar, tant com sigui possible, el deteriorament físic i funcional de la persona, millorant tot
allò que es pugui la seva mobilitat i estat en general. Per tant, s’ha realitzat un treball
individualitzat i alhora col·lectiu tenint present la demanda del moment.
A través de la nostra experiència, hem constatat la importància de l'aplicació de la
hidroteràpia, hipoteràpia i tot tipus de teràpies complementàries on la figura de l’àrea de
fisioteràpia hi juga un paper fonamental en la rehabilitació i per tant en l’activació del tots els
processos psicològics bàsics dels nostres usuaris.
Activitats del centre
Les activitats que s’han dut a terme durant l’any 2012 són aquelles amb les quals, evitem les
simples ocupacions rutinàries.
Durant aquest any les activitats que s’han realitzat al centre Esclat Marina són: Taller de
musicoteràpia, taller d’estimulació vestibular, piscina, taller d’estimulació visual, taller d’arts
plàstiques, hipoteràpia i taller de cuina.

Àrea sòcio-cultural
Es treballa l'autonomia de l’usuari 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.).
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Hem potenciat 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.
Hem intentat en el nostre inici d’activitat que l'usuari participi en la cura del propi centre per
tal de sentir-lo més seu i està més còmode en aquest espai, alhora que es responsabilitza de
les tasques quotidianes. També, hem realitzat algunes tasques senzilles adreçades a la cura
de les plantes (regar, plantar, etc.), portar el carro a l’hora de dinar, etc.
En aquest segon any de funcionament hem anat fent sortides periòdiques. Aquestes sortides
han estat: anar al Cosmocaixa, al Caixaforum, sortides pel barri en les celebracions de festes
com la Castanyada, Halloween, Visites guiades per l’Aeroport de Barcelona mitjançant AENA,
Festes de Barri dels diferents districtes de la ciutat de Barcelona, al parc d’atraccions del
Tibidabo, al Saló del Còmic, al cinema del Gran Via 2 d’Hospitalet, etc.

32
www.associacioesclat.com

Memòria 2012 · Programa 2013

Associació Esclat

Programa 2013
Presentació del Programa
Comencem el 2013 amb l’elaboració d’un Pla estratègic de l’Entitat per saber on som i cap a
on volem ser d’aquí 5 anys. L’entitat ha crescut molt en els darrers anys i ens hem de
plantejar cap a on volem anar i com ho volem fer. Els ajustaments de pressupostos públics,
ens fan replantejar el model de finançament que teníem fins ara i hem de treballar per tal de
trobar els recursos adequats per no dependre tant de l’administració pública.
Seguint aquesta línia de la millora del finançament, ens hem plantejat enfortir el departament
de captació de fons i establir les estratègies per tal d’assolir aquest objectiu a través de
campanyes de captació de fons dirigides a empreses i a persones físiques, presentació de
premis, ajuts i subvencions, sensibilització i informació sobre la LISMI a empreses de més de
50 treballadors, entre d’altres.
Aquest any finalitzaran els actes de celebració del 35è aniversari de l’Associació amb la
celebració d’una jornada sobre la innovació en l’atenció directa a persones amb paràlisi
cerebral i discapacitats similars, amb la col·laboració de la Facultat de Pedagogia de la
Universitat de Barcelona. A la Jornada, hi participaran professionals d’Esclat amb l’objectiu de
donar a conèixer la tasca pedagògica, assistencial i de recerca de l’Entitat, així com també les
aportacions més innovadores al llarg de la seva trajectòria. L’acte es celebrarà al Palau de les
Heures, situat al Campus Mundet, i anirà dirigit als estudiants universitaris i a professionals
del sector.
A nivell de comunicació, estem treballant per millorar la nostra visibilitat tan en els mitjans de
comunicació com en les xarxes socials, així com també cuidar la nostra imatge corporativa.
Una de les accions destacades, que es van iniciar a finals del 2012, va ser canviar el domini
de la nostra web (www.associacioesclat.com) i tenim previst que durant el tercer trimestre
del 2013 puguem disposar d’un nou web corporatiu.
L’Associació Esclat, juntament amb la fundació Èxit, ha estat escollida com entitat
beneficiària de la 9a Edició dels Jocs Interempreses 2013 que se celebraran a Barcelona a
finals de maig. Els Jocs Interempreses estan organitzats per A32 Events i hi participaran
treballadors de més de 30 empreses de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
En el 2013 signarem un conveni amb el Districte de Les Corts, en què Esclatec assumirà la
gestió del Fablab (Ateneu de Fabricació) que és un nou espai municipal que té com a finalitat
apropar la tecnologia digital de fabricació a la ciutadania. També tindrà com a objectiu ajudar
als emprenedors a crear els seus productes i així millorar l’ocupació a la ciutat de Barcelona.
Així mateix, preveiem signar un nou conveni de recerca entre Esclatec i l’IMD per posar en
marxa nous projectes d’innovació.

Joan Bertran i Reguera, President
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Comunicació
Seguirem 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 2013 són:
Número 65: Hivern
Numero 66: Primavera
Número 67: Estiu
Número 68: Tardor

Sexoafectivitat i discapacitat: un binomi possible
Formació i Innovació: una aposta de futur
El Joc terapèutic (títol provisional)
Com afecta la crisi a les famílies (títol provisional)

Respecte de la comunicació interna, continuarem enviant cada quinze dies la Newsletter a
tots els membres de l’Associació Esclat.
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. Durant el tercer trimestre del 2013, estrenarem una web nova amb un nou domini
(www.associacioesclat.com) amb l’objectiu de millorar el seu posicionament.

Formació
Ponències i Comunicacions previstes. Actuacions Tècniques
•

•

3a Jornada Síndrome de Rett: Actualització en investigació, benestar emocional,
incapacitació i tutela. Associació Catalana de la Sindrome de Rett i Fundación Teknon.
Març 2013.
Jornada: Innovació en l’Atenció Directa a les persones amb paràlisi cerebral i
discapacitats similars. Associació Esclat i Universitat de Barcelona. Març 2013.
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Cursos de formació
•
•
•

Pla Estratègic. Competències de lideratge personal per a professionals del tercer
sector. Institut Gomà. De març a novembre 2013.
Estrategias de Gestión. Aspace. Maig 2013
Diversexualidad. Romper tabues. ASPAYM. Maig 2013

Escola de famílies
Durant el 2013, es faran dues sessions formatives per a les famílies amb el suport de
DINCAT. El 4 de Juliol es farà una xerrada sobre la Sexualitat en la persona amb discapacitat i
el 19 de setembre se’n farà una altra sobre prestacions econòmiques i socials.

Suport Familiar
Pel que fa al Servei de Suport Familiar, durant 2013 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.

Cultura i lleure
Fires i Mostres
En 2013, 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 i
a la Fira solidària de Nadal organitzada per l’Ajuntament de Barcelona, on també es posaran
a la venda productes d’artesania elaborats a Esclat 2 i Esclat Marina.
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Actes dels Districtes
Durant el 2013, tenim previst participar als diferents actes que s’organitzin des dels districtes
de Sants-Montjuïc, Les Corts i Horta-Guinardó.

Calendari 2014
Enguany, la tradicional panera que per nadal no es farà. En el seu lloc, es vendran calendaris
que faran en el centre ocupacional. Per fer les fotos del calendari comptarem amb la
col·laboració d’un fotògraf professional. Es faran 600 calendaris que es vendran des de
l’Associació però també en comerços col·laboradors.

Casal d’Estiu 2013
El casal d’Estiu que s’organitza des de l’Escola, està obert als alumnes així com també a
altres nens i nenes de fora de l’Associació. Preveiem que hi haurà una vintena de nens i
nenes que hi participaran.
El centre d’interès del casal d’aquest estiu seran les festes, tradicions, gastronomia i indrets
emblemàtics de Catalunya. L’objectiu és anar “viatjant” per diferents indrets representatius
de la nostra terra. Coneixerem la història, les tradicions i festes populars més representatives
de cada indret, la música, la fantasia i les disfresses de cada celebració. Ens posarem la roba
de cuiner/a per endinsar-nos en la cuina catalana i en els seus exquisits menjars. També
posarem a prova les nostres habilitats amb molts tipus de reptes que requeriran certa
concentració i encert. El casal restarà envoltat per una atmosfera que farà volar els nostres
sentits i les nostres il·lusions fins als racons més secrets de casa nostra. La imaginació no té
edat, nens i grans, tots tenim l’obligació de no deixar-la marxar i el casal d’aquest juliol ens
ajudarà a fer-la créixer.
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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.
Com cada any, també es tindrà present fer tot tipus de celebracions com aniversaris, i un cop
per setmana, farem una sortida per conèixer els pobles veïns.

Els Centres
Centre Esclat
Persones ateses
Aquest curs, el centre Esclat té 25 alumnes i tenim la previsió d’augmentar el nombre
d’alumnes de cara al nou curs 2013-2014. Els alumnes tenen edats compreses entre els 3 i
els 18 anys.
Professionals
L’equip de professionals del centre Esclat està format per 5 tutors d’aula (1 d’ells director), 4
educadors, 2 fisioterapeutes, 1 logopeda, 1 infermera (1/2 Jornada) i 2 auxiliars de serveis
generals (jornada parcial).

Pràctiques i Voluntariat
Enguany, tenim previst que durant el curs hi hagi un total de 10 persones en pràctiques que
ajudaran a reforçar l’equip de professionals del centre, al mateix temps que rebran formació.
D’altra banda, pel que fa al voluntariat, només tenim previst que col·labori amb nosaltres una
persona, però esperem que durant el curs n’augmenti el nombre.
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Objectiu General del Centre
La finalitat de l’escola és oferir una educació de qualitat, específica i especialitzada adreçada
els infants i adolescents per tal de fomentar, potenciar i estimular les habilitats personals i
socials adients i els aprenentatges maduratius que esdevindran progressos que hauran de
requerir de suports extensos i generalitzats.
Activitats del centre
Centre d’Interès: les Arts Escèniques
Enguany com a centre d’interès i eix vertebrador de les activitats del curs hem escollit “les
arts escèniques”, que ens permetrà treballar els sentits, la informació que ens arriba a través
d’ells i les diferents músiques, danses i tècniques d’interpretació teatral. L’objectiu serà crear
un entorn, simulant danses i actuacions interpretatives, adreçat a tots els nivells cognitius
dels nostres alumnes. Per donar a conèixer els elements de la dramàtica i l’escena als
nostres alumnes es crearan ambientacions que apropin els alumnes a aquest àmbit i es
faran sortides al teatre i a veure altres representacions escèniques.

Col·laboració amb els instituts de secundària
Aquest curs continuarem col·laborant amb els instituts de secundària del districte de Les
Corts. Quan es doni el cas de l’expulsió temporal d’un jove de l’institut on estudia, se li oferirà
la possibilitat de realitzar una prestació social al centre Esclat durant tres dies. Si el jove
accedeix, ens reunirem prèviament amb ell per informar-lo de les tasques en què haurà de
donar suport.
Programes específics de suport
Durant aquest curs la logopeda de l’escola assistirà una hora i mitja a la setmana al CEIP
Ítaca per donar suport de logopèdia a dos nens amb Síndrome de Down, escolaritzats a P5 i a
1r de Primària. Aquest programa específic de suport a la inclusió educativa es portarà a
terme a petició i tràmit de l’EAP de Les Corts.
Festa de Carnestoltes
Com cada any, la festa de Carnestoltes també és una bona fórmula per establir relacions
entre els alumnes del CEIP Ítaca i del CEE Esclat. Enguany participarem a la festa de
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comparses que l’escola organitza al poliesportiu de l’Illa diagonal. Aquest any representarem
una coreografia musical sobre els personatges de contes i rondalles.
Convivències
Enguany anirem de convivències a Can Vandrell al poble d’Hostalric els dies 12, 13 i 14 de
Juny. Aquest curs anirem a unes instal·lacions noves i totalment adaptades gràcies a l’ajuda
econòmica que ens ha atorgat la Fundació Sert a través de DINCAT.
Activitats Extraescolars i Sortides
Per aquest curs tenim programades les següents sortides: hort urbà (Centre Cívic Can Déu);
Exhibició de la Guardia Muntada a la Foixarda; l’escola dansa a la Plaça de la Concòrdia;
festes de Les Corts; Museu de les Aigües; sortida a Collserola; sales multisensorials de
l’ONCE; Teatre Guasch; Museu Olímpic; dia de la música a l’ Auditori Mas Ferrer; sortida al
Parc Güell i al Parc Joan Brossa; passeig per les parades de Sant Jordi; sortida al Delta del
Llobregat; sortida al parc de Can Mercader; passeig de percepcions al Monestir de Pedralbes;
i visita al Món sonor al Parc de la Maternitat.
Activitats de Contacontes
Enguany hi ha previstes 2 sessions de contes a la Biblioteca de Can Rosés. La persona
especialitzada en narració de contes, l’Elisabeth Ulibarri programa amb antelació les sessions
juntament amb el claustre de professors.

Centre Ocupacional Esclat 2
Persones Ateses
Durant el 2013, continuarem tenint 43 usuaris/es i no preveiem ampliar el nombre de
places, ja que tot i la llista d’espera de 5 usuaris, l’administració no autoritza més altes.
Personal del centre
Durant el 2013 no preveiem que hi hagi cap canvi en l’equip de professionals d’Esclat 2. La
necessitat d’ampliació d’un professional vindrà en relació a l’ampliació de places
d’usuaris/es.
Estudiants en Pràctiques i Voluntaris
Durant l’any 2013 continuarem treballant i atenent a persones de pràctiques de diferents
centres de formació professional de Barcelona, en horari de matí i tarda i atenem a grups de
nois/es per a realitzar treballs de recerca, també visites d’instituts i centres d’estudis.
Objectius generals
El Centre intenta oferir un entorn del món laboral. Intentem transmetre als usuaris/es valors
com l’exigència en la qualitat del treball, el respecte per la feina dels companys, aprendre a
reconèixer els errors, mantenir un ritme de treball continuat, la necessitat d’acabar allò que
estem fent i fer-ho bé, etc.
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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/es.

Cal potenciar les capacitats de cada persona 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 facilitar els
canvis necessaris per tal de fer avinent i eficaç la tasca global del Centre i la seva funció
integradora.
Activitats del Centre
El conjunt d'activitats que el Centre Ocupacional Esclat 2 porta a terme poden dividir-se en
dos blocs: les activitats d’ajustament personal i les activitats d’ocupació terapèutica.
Activitats d'Ajustament personal. Fisioteràpia i Logopèdia.
Les activitats d’ajustament personal ocupen, com a mínim, un 50% de la jornada de
funcionament del Centre.
L’activitat de fisioteràpia queda dividida en dos blocs:
De 9’00 a 10’00h. un dels fisioterapeutes s’encarrega de dirigir exercicis de grup amb 4 o 5
persones i l’altre s’ocupa 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 fan exercicis de fisioteràpia en sessions individuals o en grup. Tots els
usuaris/es reben tractament d’un mínim de 30 minuts a la setmana.
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Es tracta 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.

L’estimulació sensorial es du a terme a la sala multisensorial del Cades. Mentre un dels
fisioterapeutes treballa a la sala multisensorial, l’altre continua amb les sessions normals a la
sala de fisioteràpia. Es treballa de la forma més individualitzada possible, tot i que en alguns
casos s’atenen dues persones al mateix temps a la sala, mentre un s’està estirat al llit
d’aigua l’altre pot estar treballant amb altres elements.
Continuarem fent l’activitat d’hipoteràpia i equitació terapèutica a l’hípica “La Foixarda” de
Montjuic. També es faran sessions d’hidroteràpia i massoteràpia.
L’Activitat de piscina es realitza els dimarts a la piscina de Can Cuyàs i a la de Cotxeres de
Bordó alternativament.
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/a i les seves necessitats, determinaran la
tipologia del seu tractament.
Activitats d'ocupació terapèutica
Les activitats d’ocupació terapèutica abasten la resta de l'horari, sempre respectant les
indicacions contingudes a cada Programa Individual de Rehabilitació.
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.
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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 que es realitzen
són:
•

Taller d’informàtica. Creació i disseny de postals i calendaris, programes educatius,
Internet, etc.

•

Taller de reciclatge de paper: Elaboració i disseny de llibretes de paper reciclat.

•

Taller de reciclatge i pintura: Pintura i disseny de ventalls, disseny de postals de
Nadal, il·lustracions de contes, treballs amb fusta etc.

•

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.

•

Taller d’informació i debats (àrea sociocultural). Edició del butlletí, i contes adaptats.

•

Taller d’artesania i creació artística: Elaboració d’objectes de decoració

•

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.

Àrea sociocultural
Es treballa l'autonomia del jove en el 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 potencia la participació dels usuaris a totes les activitats ciutadanes de tipus lúdic,
esportiu o cultural que s'organitzen al seu barri o districte, com festes, concursos, fires i
mostres, entre d’altres.
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Es manté contacte amb entitats culturals 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.
Àrea d'Activitat Esportiva
Els usuaris del Centre practiquen diferents esports adaptat per a persones amb paràlisi
cerebral com la Boccia, Kit-ball, Saquets, Ciclisme i Atletisme. S'exploren les diferents
possibilitats de cada usuari en aquests esports.
Es treballa la capacitat de control corporal, escalfament muscular i concentració, així com la
participació en esports d'equip, l'estratègia i la tècnica adient en cada moment i la pràctica
regular de l'entrenament.
La major part dels usuaris/es 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. Aquestes instal·lacions públiques són les Pistes de Can Dragó
(atletisme, ciclisme, Boccia) i el poliesportiu Municipal del Guinardó.
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 què poden gaudir del seu esforç físic, realitzant un moviment que
viuen de forma gratificant i no de manera limitadora.
Integració Social
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.

Continuarem aquest any també amb el mateix sistema de sortides per substituir les
convivències. Per grups organitzaran petits viatges. Aquest tipus de sortides, són més
normalitzadores i més pròpies del món adult, ja que permeten la relació amb altres joves,
alhora que tenen la possibilitat de conèixer llocs nous.
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L’objectiu que es busca és que els propis usuaris/es triïn el lloc a visitar i que per telèfon
concertin la visita o entrevista.
Les sortides previstes pel 2013 són les següents: visita al Molí de pa, visites a Museus i
exposicions de pintura, visita al Mercaflor, sortida a l’Auditori, sortida tres dies i dinar de
Nadal.

Centre Especial de treball Esclatec
Durant 2013 hem de refermar l’estabilitat pel que fa a la producció portada a terme pels
treballadors/es, i al mateix temps, hem de procurar no diversificar-nos en els productes. Per
poder trobar una sostenibilitat hem concentrat els nostres esforços en potenciar tres
productes. 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 i uns ingressos garantits.
Esclatec ofereix diversos tipus de productes i serveis:
Producte propi
• 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.

També desenvolupem comunicadors de veu i diferents tipus de suport a les persones amb
mobilitat reduïda.
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En aquest moment tenim contractes de manteniment per els Pisos de la Vila Olímpica, del
Ajuntament de Barcelona i el manteniment de la Residència Esclat Marina
• Línia Logística (AGVs)
Hem simplificat i reduït el nostre catàleg a 3 models dissenyats de forma que permeten una
adaptació fàcil a cada empresa. Aquesta reducció ve donada per la disminució de costos de
fabricació i estocs de peces en el centre.
Tot el disseny i tecnologia d’aquests vehicles han estat dissenyats i desenvolupats per
ESCLATEC en col·laboració amb l’ESAII de la UPC.
Estem desenvolupant un nou model que no precisa guiatge magnètic, sinó que es programa
via Wi-fi i es governa de forma que circula totalment independentment gràcies al seu sistema
de làser i imatge combinats. A més pot acceptar la majoria de llenguatges que s’utilitzen dins
el món de la industria, cosa que permet que s’acobli als equipaments intel·ligents que cada
empresa disposi.
Durant 2013 esperem fabricar algunes unitats per la les empreses Hitachi, Renault
(Valladolid) i Volkswagen (Navarra).
Després de l’èxit de l’any passat volem tornar a estar presents al Saló SIL de la Fira de
Barcelona. En aquests moments estem negociant la nostra presència al Saló Internacional de
la Logística a la Fira de Barcelona, i esperem comptar, com l’any anterior amb un estand
subvencionat per part del Ajuntament de Barcelona.
• Carretó d’anar a comprar motoritzat
ESCLATEC ha desenvolupat un carretó d’anar a comprar motoritzat pensat per facilitar la vida
diària de totes les persones, però especialment adreçat a les persones amb problemes de
mobilitat.

El gener de 2013 signarem un conveni de col·laboració amb Mercats de Barcelona i el
Districte D’Horta Guinardó per difondre i comercialitzar el carretó als mercats municipals.

45
www.associacioesclat.com

Memòria 2012 · Programa 2013

Associació Esclat

D’altra banda, volem donar un impuls a la venda per internet i tornar a tenir presència a la
Fira Solidària que l’Ajuntament de Barcelona va organitzar el any passat per primera vegada.
També hem signat conveni amb l’Escola ELISAVA, centre adscrit a la Universitat Pompeu
Fabra, i durant el primer trimestre de l’any tindrem 2 estudiants de Disseny Industrial en
pràctiques fent una anàlisi profunda dels materials i disseny del carretó per millorar l’actual
model.
A més, tindrem un estudiant fent el projecte de carrera de la UPC que està desenvolupant un
sistema mecànic per acoblar al carretó i que permetrà que aquest pugui pujar i baixar escales
per si sol. Tindrem els dos projectes finalitzats a finals de març i volem fabricar els prototipus
abans de l’estiu si és possible.
• 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 a persones amb greus discapacitats.
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.
Fabricació de productes per a altres empreses
• 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. Així mateix, fem el muntatge de les
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cobertes i càmeres, dels manillars amb els canvis de marxa, frens i acceleradors etc. i tot el
cablejat de les bicicletes elèctriques.
Aquest any incrementarem el nombre de clients, i també muntarem les rodes per a l’empresa
valenciana GSPORT, que té una demanda de unes 200 rodes setmanals. A més, preveiem
treballar per a SSIKE, una nova empresa catalana que fabrica monopatins elèctrics i
GOBIIDAE TRIKES de Manresa que fabrica tricicles d’alt nivell.
• Altres
Per aquest any, hem rebut l’encàrrec, per part de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Escola
Massana, de fabricar els premis que es donaran a les empreses que durant l’any 2012 han
aplicat polítiques de conciliació laboral i familiar.
També estem en tracte amb dues altres empreses, per mitjà de MATERFAD, departament
depenent de la Fundació FAD, per començar la fabricació d’uns llums de disseny que sortiran
aquest any. Ja hem fet les proves i aprenentatges amb els nostres treballadors/es i hem
arribat a un acord de col·laboració. Està previst començar els muntatges abans de l’estiu.
Durant aquest 2013 tenim previst treballar amb l’empresa ZIV COMUNICATIONS de
Viladecans dedicada a fabricar equips de comunicació per les empreses de distribució com
Movistar, Vodafone, Iberdrola, Telefónica etc.

Centre de dia Cades
Persones Ateses
Els usuaris/es del CADES són persones amb greus dificultats sensorials i motrius i tenen una
necessitat d’estimulació sensorial i comunicativa molt important.

El centre disposa de 32 places, però per al 2013 tenim la previsió d’una ocupació d’un
màxim de 30 places, donada la situació actual de crisi, de les dificultats socioeconòmiques
de la nostra societat, i la dificultat d’obtenir vist-i-plaus per part de l’Administració.
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Professionals
L’equip de professionals del CADES està format per tutors-educadors/es, una fisioterapeuta i
auxiliars.
Estudiants en pràctiques i Voluntaris
Durant el 2013, preveiem tenir en formació estudiants d’atenció sociosanitària de l’Institut
Bremen 3, d’integració social dels Instituts López Vicuña i Roca, de grau en Educació Social
de la Universitat de Barcelona i de grau en fisioteràpia de Blanquerna i de la Gimbernat.
Durant el 2013, tindrem persones voluntàries que donaran suport en l’atenció dels nostres
usuaris/es.
Objectius
Atès el grau de suport que requereixen les persones usuàries del servei, i per no dedicar-nos
només a fer una tasca purament assistencial, ja que considerem que tota persona té dret a
desenvolupar al màxim totes les seves capacitats i habilitats, la nostra principal funció és
promoure perquè les puguin potenciar, millorar i, sobretot, conservar.
Totes les persones ateses al Centre disposen d'un Programa Individual de Rehabilitació
elaborat per l’equip professional, que recull totes les àrees i aspectes a treballar en cada cas.
Hi consten, també, tots els suports que necessita cada persona: tractament mèdic,
fisioteràpia, assistència a la família, i recursos socials.

El programa Individual també recomana i dissenya una sèrie d’activitats realitzades i
connectades amb serveis fora del Centre, ja que aquest, no disposa de tota l’oferta
assistencial necessària per a totes les persones i, per això, algunes d’elles han de completar
la seva assistència al marge del Centre, principalment, pel que fa als aspectes de caire més
sanitari, però sempre amb un control i una supervisió constant i coordinada amb els serveis
interns de la institució.
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En relació a aquest aspecte, i fruit d’una reunió realitzada al 2012 pel Consell de Participació
de Centre, la nostra previsió per al 2013 és poder incorporar, d’alguna manera, la figura
d’una infermera que aporti una millor qualitat al control d’aquesta assistència i, per tant, una
millor qualitat del servei i atenció a la persona.
Activitats del Centre
Els usuaris/es del centre estan dividits en 3 grups i cada grup desenvolupa una sèrie
d’activitats adaptades a les característiques i capacitats.
Les activitats que es realitzen són comunicació, activitats musicals, musicoteràpia,
estimulació sensorial, psicomotricitat, plàstica, hipoteràpia, piscina, esports, taller de cuina,
taller de massatges, estimulació basal, taller d’arts plàstiques i fotografia.
A part, també es desenvolupen una sèrie d’activitats complementàries fora del centre, que
són molt interessants perquè comporten un grau de motivació per part dels usuaris/es, al
mateix temps que es fomenta la sociabilitat. Durant 2013 es faran les següents activitats:
convivències a la Molina, sortides a l’Auditori, visita al jardí Botànic, paellada, convivències
d’Estiu, visita a la Fira de Santa Llúcia i sortida al Parc de la Ciutadella.
Una altra de les activitats que es desenvolupen al centre és la fisioteràpia. Es fan sessions de
fisioteràpia individuals que tenen una durada de 30-45 minuts, tot i que el treball de
fisioteràpia no s’acaba aquí sinó que també s’estén en la resta d’activitats del centre. És un
treball global que comprèn totes les activitats plantejades al centre.

Residència i Centre de dia Esclat Marina
Persones ateses
El Centre Esclat Marina disposa de 54 places en espai residencial i 30 places de centre de
dia. L’ocupació prevista a finals de 2013 és de 50 places residencials i 10 places de CAE i
poder reservar 1 plaça residencial per l’Ajuntament de Barcelona amb caràcter d’urgència per
risc social i 3 places amb caràcter de Respir per a les famílies de persones amb discapacitats
afins a les característiques del nostre servei.
Professionals
L’equip de professionals d’Esclat Marina és de cinquanta treballadors, la major part dels
quals es dedica a l’atenció directa dels residents.
La direcció del centre està formada per un Director tècnic, una psicòloga, una treballadora
social, un fisioterapeuta i un infermer i responsable higiènico-sanitari. A part també comptem
amb un altre fisioterapeuta, una logopeda i un equip de persones que es dediquen als serveis
de centrals i administratius.
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Estudiants en pràctiques i voluntaris
La planificació d’Esclat Marina per l’any 2013 com a centre formador és seguir comptant amb
els instituts amb els quals tenim conveni i si és possible establir-ne amb altres de nous.
Preveiem que durant el 2013 tindrem al voltant de 40 alumnes en procés de pràctiques i
voluntaris.
Esclat Marina, coneixedors de la importància de la formació, comptarà amb els estudiants en
pràctiques per tal de fer les substitucions del personal titular del nostre servei.
A causa de la crisi, hi ha moltes persones que no troben feina al sector i opten per fer
voluntariat, per continuar formant-se en aquest camp i així poder optar a la borsa de treball
del centre.
Objectius Generals
El centre de dia ofereix atenció diürna de tipus rehabilitador i integral buscant la relació dels
usuaris amb l’entorn i el seu benestar físic i emocional.
La Residència Esclat Marina té com a objectiu la millora de la qualitat de vida de les persones
usuàries del servei, des del recurs residencial com a alternativa a la vida amb la família,
promovent el projecte de vida de cada persona de la manera més autònoma possible.

Per altra banda no hem d’oblidar, que la part assistencial en ells ocupa una part molt
important de les seves vides, i que s’ha de fer d’una manera molt conscient, propera, molt
individualitzada i adreçat específicament a cada persona aprofitant aquests moments per
establir vincles i per treballar aspectes que millorin la seva qualitat de vida.
Totes les persones ateses al centre disposen d'un Programa d’Atenció Individualitzada,
elaborat per l’equip professional del mateix, que recull totes les àrees i aspectes a treballar
en cada cas. Hi consten, també, tots els suports que necessita cada persona: tractament
mèdic, fisioteràpia, assistència a la família, recursos socials, mèdics, personals, etc.
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Activitats del Centre
Les activitats que es realitzen a la Residència i Centre de dia Esclat Marina són piscina,
hipoteràpia, teràpia assistida amb gossos, taller d’arts plàstiques, el taller de cuina,
logopèdia, taller de reciclatge, Activitat de ràdio, estimulació somàtica i relaxació, estimulació
multisensorial, hort urbà, psicomotricitat, musicoteràpia, entre d’altres.

A part també, es realitzen activitats complementàries que es realitzen tant dins com fora del
centre, i comporten un important grau de motivació per part dels usuaris/es.
Per exemple, es fan sortides relacionades amb els centres d’interès que es treballen: anar al
mercat a comprar castanyes, comprar guarniments per Nadal, comprar materials per decorar
el centre, celebració de festes, sortides al teatre, anar a menjar una paella, entre d’altres.
Altres Serveis
Servei de Fisioteràpia
Esclat Marina té dos fisioterapeutes. Es fan sessions individuals de fisioteràpia que tenen una
durada aproximada de 30 a 45 minuts, però el treball de fisioteràpia és present en totes les
activitats del dia a dia del centre.
Servei d’Infermeria
El centre disposa d’un servei d’Infermeria. Disposem d’un infermer i dues auxiliars
d’infermeria. A part, els nostres usuaris i usuàries tenen com a servei mèdic de referència la
UBA 11M atès al CAP Dr. Carles Ribas.
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Balanç de situació 2012
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PRESSUPOST ASSOCIACIÓ ESCLAT
ASSOCIACIO ESCOLA
ESCLAT 2
Compres béns destinats act.
880
840
Compres farmàcia i mat.sanitari
350
400
Compres llenceria i vestuari
100
150
C. Parament i altre utillatge
350
600
Compres productes neteja
1.874
2.650
Compres altres provisionaments
1.980
750
2.200
Treballs realitzats altres...
22.800
18.770
28.490
Arrendaments i cànons
620
600
5.170
5.740
Reparació i conservació
Serveis Prof. Ind., Suport F
31.225
2.188
3.271
Transports
Primes d'Assegurances
105
3.970
4.032
Serveis Bancaris i similars
2.000
400
Publicitat/Propaganda/ RR PP
1.740
10.610
12.704
Subministraments
Despeses de Gestió /Altre serveis
46.110
4.296
10.745
Altres Tributs
888
420
Sous i Salaris
104.342
428.302
299.502
S.Soc a càrrec de l'entitat
31.368
127.404
92.316
Suplències i Retrib. Complement.
3.720
Formació Professional
800
300
Transport del Personal
600
572
DESPESES FINANCERES (+hipoteca)
7.710
AMORTITZACIÓ
33.013
23.144
TOTAL

VENDES
Quotes usuaris
Captació Recursos/ loteria/altres
Donacions afectes activitat
Treballs pròpia empresa
Subvencions oficials explotació
Altres subvencions a l'explotació
Subv. capital traspàs a resultat
INGRESSOS INTERESSOS
TOTAL

2013
ESCLATEC
49.490
160
100
902
400
9.066
770
1.520
4.009
1.280
4.219
3.000
9.979
2.500
535
237.427
32.817
29.706

CADES
400
300
150
875
2.350
1.700
16.300
780
13.490
4.500
3.316
10.000
7.455
180.972
57.600
3.575
160
16.250
27.360

RESIDENCIA
48.000
7.200
300
8.400
23.800
14.400
250.800
2.400
23.400
3.042
6.070
400
117.650
11.990
720
1.030.878
285.048
9.000
1.440
21.500
249.386

TOTAL
99.610
8.410
700
10.325
31.576
21.430
346.226
5.170
49.320
48.235
1.280
21.712
400
5.400
162.683
83.096
2.563
2.281.423
626.553
16.295
2.700
1.172
45.460
362.609

243.070

648.517

491.524

387.880

347.533

2.115.824

4.234.348

79.294
63.600
10.000
68.000
2.000
-

58.737
1.400
568.780
1.000
6.600

161.486
4.918
331.212
16.080

126.703
4.365
10.000
63.720
94.516
30.000
17.376

95.718
243.732
24.732

194.136
1.771.970

636.517

513.696

346.680

364.182

2.162.486

12.000

22.172

41.200

16.650

46.662

126.703
593.737
65.000
24.918
63.720
3.078.210
33.000
261.168
4.246.456
12.108

222.894

196.380

,
DIFERENCIAL

-

20.176

-

-
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