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01/ SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

L’any 2015 s’inicia amb la posada en marxa de la
Fundació Esclat Marina gestionant el servei residencial i
de Respir de l’Associació Esclat, i s’estableixen les pautes
de relació entre ambdues entitats. Tant l’Associació
Esclat com la Fundació Esclat Marina treballen per un
mateix objectiu, que és la millora de la qualitat de vida
de les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitats
similars, durant totes les etapes de la seva vida, i la de
les seves famílies. És per això que totes dues entitats
conformen el Grup Esclat Social.
Aquest any, des d’Esclat hem volgut sortir als barris, en
els quals tenim els nostres centres, per tal de donar-nos
a conèixer i ampliar la nostra base social. És per aquest
motiu que hem celebrat diverses activitats obertes al
barris on estem ubicats com un espectacle infantil o
un dinar popular. També hem organitzat un concert
solidari i una xerrada sobre l’experiència de tenir un fill
amb discapacitat oberta a tothom.
Per la nostra entitat, les aliances i sinergies amb
empreses i entitats és molt important i indispensable
per tal de mantenir la qualitat dels nostres serveis. Però
també és important perquè donem la possibilitat a les
empreses de conèixer la nostra realitat, que per moltes
persones és desconeguda. A través dels voluntariats
corporatius, les visites a la nostra entitat, descobreixen
una manera d’entendre la vida diferent on el concepte
del temps és més pausat i on les petites coses són molt
més valorades.

Així doncs, empreses com Roca, Rolser, Caves Mestres,
MRW, la Fundació Roviralta, entre d’altres han volgut
mostrar el seu suport envers la nostra entitat. En 2015
Esclat, ha volgut reconèixer el suport incondicional
d’aquestes empreses i entitats, i ha creat l’Esclat Solidari
que va ser atorgat, en aquesta primera edició, a la
Fundació Roviralta en el marc del nostre Sopar Solidari.
Esclatec continua treballant per tirar endavant els seus
projectes innovadors, sobretot pel que fa al Mercar,
el carret d’anar a comprar motoritzat d’Esclatec. De
febrer a març va estar exposat al Museu del Disseny
de Barcelona formant part de la primera exposició
itinerant: Disseny per viure: 99 projectes per al Món
Real. A més, ha signat un acord amb l’empresa Rolser
per desenvolupar conjuntament un nou model del
carretó d’anar a comprar motoritzat. El knowhow de
Rolser en l’àmbit dels carrets d’anar a comprar ens
permetrà donar un impuls en la seva comercialització.
D’altra banda, en 2015, s’ha posat en marxa la
concertació del Servei Residencial de la Fundació Esclat
Marina amb el Consorci de Serveis Socials de Barcelona,
així com també del Centre Ocupacional Esclat 2 amb
la Generalitat de Catalunya, gestionat per l’Associació
Esclat. La concertació d’aquests serveis del Grup Esclat
Social, donen més garantia d’estabilitat econòmica, ja
que el seu funcionament no depèn de les subvencions
anuals o bianuals.
JOAN BERTRAN I REGUERA
President
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02/GRUP ESCLAT SOCIAL

L’ASSOCIACIÓ ESCLAT

LA FUNDACIÓ ESCLAT MARINA

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

Creada al 2014 per l’Associació Esclat, la Fundació
Esclat Marina és una entitat sense afany de lucre que
té com a missió:

“Millorar la qualitat de vida de les persones amb paràlisi cerebral, discapacitats similars i
dany cerebral adquirit i de les seves famílies.”
VISIÓ
Volem ser referents per a les persones amb paràlisi cerebral i les seves famílies, construint dia rere dia un model
exemplar per a famílies, usuaris, administracions, professionals i la societat, inspirant cada dia a altres, mitjançant la
innovació, la participació i el compromís.
VALORS

• Formació continuada i adaptada
• Innovació
• Implicació i col•laboració interna i externa
• Transparència
• Confiança
• Agilitat i dinamisme
• Treball en equip

• Dignitat
• Compromís
• Qualitat
• Participació
• Vocació de servei
• Professionalitat
PREMIS I RECONEIXEMENTS
•Menció Especial Premi Candi Villafañe 2015 (Esclatec)
•Reconeixement de La Ciutat de Barcelona per la tasca
que realitza l’Associació Esclat en la promoció del
voluntariat i la canalització del compromís social de la
ciutadania 2014
•Menció Especial de Premsa. Premi Consell Municipal
Benestar Social 2013 (Revista Esclat)
4

• Premi Cortsenc de l’Any 2013
• Premi Civisme 2010 (Revista Esclat)
• Medalla d’Honor de Barcelona 2006
• Premi Accés d’Investigació 2006 (Esclatec)
• Premi Barcelona d’Ofici Emprenedora 2002 (Esclatec)
• Premi Josep M. Piñol 2001 (Esclatec)
• Premi ONCE Catalunya 2001 (Esclatec)
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03/PLA ESTRATÈGIC 04/EQUIP HUMÀ

El Grup Esclat Social segueix les línies marcades en
el Pla Estratègic 2014-2017 que l’Associació Esclat va
estar treballant durant el 2013 amb suport de l’Institut
Gomà. El Patronat de la Fundació Esclat Marina, va
corroborar el mateix Pla estratègic ja que la creació
d’aquesta va ser amb l’objectiu de donar una major
seguretat patrimonial a la nostra entitat i per tant,
millorar la viabilitat del nostre projecte.
El Pla Estratègic del Grup Esclat Social 2014-2017 posa
especial atenció a sis àrees: Famílies, Finançament,
Comunicació, Equips, Qualitat i Innovació. Cadascuna
d’aquestes àrees tenen els seus objectius.
Àrea de famílies: Sensibilitzar i implicar a les famílies
en el dia a dia de l’Entitat.
Àrea Financera: Viabilitat econòmica.
Àrea Comunicació: Comunicació eficaç i efectiva.
Àrea d’equips: Participació activa i compromís
Àrea de Qualitat: Qualitat en el servei a les persones.
Àrea d’Innovació: Innovació tècnica i de gestió.

L’Equip humà de l’Associació Esclat és un dels pilars
principals del Pla Estrategic del Grup Esclat Social.
El 22 de maig, l’entitat va celebrar la Jornada de professionals a la Casa de l’Agricultura de Barcelona. La
Jornada girava a l’entorn de la comunicació, ja que és
un dels eixos principals del nostre Pla Estratègic.
Els professionals, en grups formats per persones dels
diferents centres de l’entitat, van elaborar vídeos explicant què és Esclat.
Un dels moments més destacats de la Jornada va
ser la Xerrada amb l’Albert Espinosa, escriptor, actor,
guionista i director de cinema i teatre, conegut per la
sèrie Polseres Vermelles. Espinosa va explicar la seva
experiència personal i com aquesta s’ha reflectit en la
seva obra.
Durant 2015, s’han continuat celebrant reunions de
treball temàtiques de professionals dels diferents
centres d’Esclat, així com també s’ha propiciat la
realització de projectes en els quals hi participen professionals de diferents disciplines i centres. Aquestes
reunions i trobades són un espai de reflexió, intercanvi
d’experiències, de formació, d’homogeneïtzar criteris i
de treball.
Enguany la formació dels professionals ha estat encaminada en tres eixos diferenciats: l’Atenció directa,
gestió i lideratge d’entitats i formacions en l’àmbit
tecnològic.

www.associacioesclat.com · www.esclatmarina.cat · www.esclatec.com
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JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ ESCLAT

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ ESCLAT MARINA

Joan Bertran i Reguera			
President
Joan Gràcia Morelló			
Vicepresident
Ramon Ribera Lluvià			
Secretari
Afredo Bayón Roset			
Tresorer
Guillermo Ariño Planchería		
Vocal
Carme Domènech Burrull		
Vocal
Angel Gerardo Juárez Hernández
Vocal
Ignasi Ortillés Aliaga			
Vocal
Montserrat Roca Oliva			
Vocal
Joan Rovira Hernández			
Vocal

Joan Bertran i Reguera			
President
Joan Gràcia Morelló			
Vicepresident
Ramon Ribera Lluvià			
Secretari
Afredo Bayón Roset			
Tresorer
Angel Gerardo Juárez Hernández
Patró
Ignasi Ortillés Aliaga			
Patró
Montserrat Roca Oliva			
Patrona
Joan Rovira Hernández			
Patró
Lola de la Fuente Pérez		
Patrona
Emili Coco Foriscot		
Patró

ORGANIGRAMA
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05/ VOLUNTARIS

L’Associació Esclat promou el voluntariat i realitza
activitats formatives i impulsores. Compta amb la
col·laboració de persones que donen suport a les
activitats del centre, així com també a la realització
d’hàbits d’higiene personal i social.
També compta amb voluntaris que desenvolupen
tasques tècniques lligades a la seva experiència
professional. Per exemple, al Centre Especial de Treball
tenim un voluntari que dóna suport al Departament
d’R+D+I en termes d’enginyeria.
Voluntariat Corporatiu de Crawford Co.
Acompanyament d’un grup de nois de la Residència
Esclat Marina al Cosmocaixa.
Esclat és membre del Consell de l’Associacionisme i el
Voluntariat de Catalunya.
Els voluntaris són un dels actius més importants de
la nostra entitat, ja que la seva participació reforça, i
alhora enriqueix, el treball dels nostres professionals.

06/ FAMÍLIES

El grup s’ha organitzat per fer sortides, s’han proposat
noves activitats i/o tallers per donar més vida i
oportunitats al grup, tant des del grup, com per part
de les dinamitzadores.
Molts dels integrants al grup s’han apuntat a les
xerrades d’escola de famílies i estan més oberts i
més segurs d’ells mateixos i ho transmeten a d’altres
famílies externes al grup.
Els tallers amb professionals externs han aportat noves
tècniques i altres visions de treballar.
L’entitat ens dóna molt de suport i estan molt
contents de com funciona aquest grup. Se’ns proposa
organitzar-ne un altre amb famílies d’altres centres.
Pel que fa a l’Escola de Famílies de DINCAT, el 5
d’octubre es va fer la Xerrada “El Futur”, amb una
representació de totes les famílies de l’entitat.
També s’han realitzat jornades de portes obertes en
els diferents centres d’Esclat.

Durant el 2015, s’han realitzat diferents accions de cara
a incentivar la participació i implicació de les famílies
en el dia a dia de l’Entitat.
L’Assemblea General de l’entitat es va celebrar l’11 de
juny de 2016.
Durant aquest any, ha continuat funcionant el Grup
de Suport familiar de la Residència i Centre de Dia
Esclat Marina, veient la gran acceptació per part de
les famílies. S’han realitzat 6 sessions i tres xerrades:
una sobre la toxicitat en la comunicació i dues sobre
Constel·lacions Familiars.
www.associacioesclat.com · www.esclatmarina.cat · www.esclatec.com
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06/ FAMÍLIES

SUPORT FAMILIAR. ATENCIÓ PSICOLÒGICA
Aquest any 2015 s’han realitzat en el servei d’atenció
psicològica un total de 83 visites.
Les visites s’han fet en la primera part de l’any en el
mateix centre que en els anys anteriors.
A partir del mes de setembre hi ha hagut un canvi de
centre. Aquest canvi suposa una millora a nivell de
confort per a les persones ateses. El canvi de lloc no
dificulta l’accés.
Els motius de consulta han sigut situacions familiars i
personals. Aquest any s’ha atès un nen, dos usuaris i
la resta són treballadors dels diferents centres i que es
dediquen a tasques variades.
Han disminuït les demandes d’atenció de familiars
d’usuaris i les teràpies i consultes que estaven en marxa s’han pogut tancar de forma satisfactòria.
Moltes consultes estaven relacionades amb situacions
personals i també, en més gran nombre aquest any,
amb situacions de tipus laboral.
Algunes de les persones que havien estat ateses anteriorment han resolt les seves dificultats de manera que
aquest any el número de visites es més baix.
En el segon semestre hi ha hagut un número més alt
de primeres visites que seguiran sent ateses després
de les vacances de Nadal.
Com tots els anys el compromís de les persones ateses
ha estat molt bo i ha possibilitat i facilitat la tasca de
resolució de problemes i consecució d’objectius.
Com sempre, l’avaluació de la feina que es fa en l’Associació Esclat es valorada de forma molt positiva i és un
punt de suport important a nivell personal pels seus
treballadors que veuen en aquesta tasca una font de
sentit vital.
8

07/QUALITAT

El Departament de Qualitat de l’Associació Esclat s’ha
proposat pel 2015 l’assoliment dels següents objectius
i processos necessaris:
• S’han començat a Implementar processos
• Hem realitzat el seguiment i la medició dels
processos ja implementats.
• S’han fet accions de millora.
• Procediments Generals del Sistema de Gestió de
Qualitat.
• Estudi i valoració del marcatge CE del MERCAR,
carro de compra a motor d’Esclatec.
• Finalització dels plans de formació 2015
• Definició de la Política de Qualitat de la Fundació
Esclat Marina.
• Definició de la Política de Qualitat de la Associació
Esclat Marina.
• Prevenció i Vigilància de la Salut
• Elaboració de protocols comuns de Salut per a
tota l’Associació, amb el comitè de seguretat i salut
• Seguiment i control de les avaluacions d’accidents
laborals.
• Seguiment i control de les Revisions mèdiques
anuals dels diferents equips de treball.
• Promoció d’iniciatives sobre mètodes i
procediments per l’efectiva prevenció de riscos,
proposant a l’empresa la millora de les condicions
a la correcció de deficiències existents.
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08/

CAPTACIÓ
DE FONS

Des del departament de captació de fons, es coordinen, dinamitzen i justifiquen les ajudes, premis i
subvencions que sol·licita tant l’Associació Esclat com
la Fundació Esclat Marina.
Enguany, s’han presentat per part de l’Associació
Esclat 73 subvencions, ajudes i premis per tal de dur
a terme els diferents projectes de l’entitat i han estat
concedides un 41%. Pel que fa a la Fundació Esclat Marina, només se n’han presentat 4 durant el seu primer
any de funcionament i se n’ha concedit el 75%.
A part de les subvencions, ajudes i premis, des del
departament de Captació de fons també es busquen
patrocinadors per als diferents esdeveniments que
s’organitzen des del grup Esclat Social, així com també
per a les diferents activitats que es desenvolupen en
els diferents serveis de l’entitat.
Juntament amb el Departament de comunicació,
s’organitzen els esdeveniments del Grup i també es
desenvolupen tasques de relacions públiques amb les
empreses i institucions que col·laboren amb la nostra
entitat.
Durant el 2015, s’ha mantingut les campanyes de microdonacions a través de la plataforma Teaming, que
no ha experimentat cap augment de seguidors. De
cara, a l’any vinent, intentarem crear noves campanyes
i impulsar aquesta via de finançament per als nostres
projectes.

09/COMUNICACIÓ

Aquest any 2015, hem actualitzat la pàgina web
de l’Associació Esclat en termes de transparència.
Des del mes de Juliol, hem format part del projecte
TransparENT de l’Observatori de Periodisme i
Comunicació de la UAB. També hem posat en marxa
la pàgina web de la Fundació Esclat Marina, tot i que
encara no està al cent per cent operativa.
Durant al 2015, la nostra presència als mitjans ha
augmentat respecte l’any anterior i hem tingut 35
aparcions, 3 de les quals a la televisió i la resta en
premsa escrita o digital. El 95% de les aparicions
han estat referents a dos esdevenients d’Esclatec:
l’exposició Disseny per Viure del Museu del Disseny
de Barcelona i la signatura del conveni amb Rolser
per desenvolupar un nou model del carretó d’anar a
comprar motoritzat, Mercar.
Pel que fa a les xarxes socials, hem augmentat el
nombre de seguidors i la freüència de publicació:
TWITTER
@AEsclat
@esclatec

Tweets Seguim Som Seguidors
572
333
426
299
262
212

FACEBOOK				M’agrada
facebook.com/associació.esclat		
821
facebook.com/esclatec			320
* Dades de desembre de 2015

Esclat participa a les Jornades de responsables de
comunicació de DINCAT amb l’objectiu de conèixer
les informacions a nivell de federació (campayes de
sensibilització, accions reivindicatives, etc.), així com
determinar les necessitats formatives específiques per
l’any següent.
www.associacioesclat.com · www.esclatmarina.cat · www.esclatec.com
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10/ACTIVITAT

ESPAI D’INCLUSIÓ DE LES CORTS
L’Espai d’Inclusió de les Corts 20+20+20 és un
espai de trobada entre empreses, entitats socials i
administració per treballar per a la inclusió social
de tots i ciutadans i ciutadanes. L’Associació Esclat
participa a l’Espai d’Inclusió de Les Corts des de la
seva creació. Aquest any hem participat a la Jornada
de treball que es va fer el 7 de juny de 2015 a l’Ateneu
de Fabricació de Les Corts. També vam participar a
la trobada del 19 de novembre al Centre Creació de
Dansa i d’Arts Escèniques La Caldera.
Esclat també participa en diferents comissions de
l’Ajuntament de Barcelona com el Consell Sectorial de
Persones amb discapacitat de Sants- Montjuïc. Durant
el 2015, vam participar en l’elaboració de el Anàlisi
d’accessibilitat dels establiments de Creu Coberta i el
programa d’Ajudes d’Accessibilitat en el territori.
D’altra banda,la Fundació Esclat Marina participa al
Consell de Ciutat.
MESURES PENALS ALTENATIVES
L’Associació Esclat i la Fundació Esclat Marina, estan
adherides voluntàriament al programa TBC (Treball
en benefici de la Comunitat). Des del Departament
de Justícia ens envien persones quan 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 la Residència
Esclat Marina, realitzen tasques de manteniment i
bugaderia, al Centre Especial de treball, donen suport
al taller i al Centre Ocupacional fan tasques de suport
al personal d’atenció directa.
10

Durant el 2015, 7 persones han realitzat un total de
1.473 hores de treballa comunitaris en el Grup Esclat
Social.
CONVENI AMB LA FUNDACIÓ MRW
L’Associació Esclat i la Fundació MRW va organitzar el
18 de juny la xerrada “Viure la discapacitat en família”
amb l’Elisabet Pedrosa, periodista i escriptora que
recentment havia publicat el llibre “Seguirem vivint.
Gina, una mort lluminosa és possible”. L’objectiu de la
xerrada era parlar de l’impacte de la discapacitat en
el si de la família a través de l’experiència personal de
l’autora, mare de la Gina, que va ser alumna de l’Escola
Esclat.
CONCERT SOLIDARI NON STOP GOSPEL
The Gospel Viu Choir (TGVCHOIR) va fer vibrar a
tots els assistents del Concert Solidari a favor de
les persones amb paràlisi cerebral i discapacitats
similars amb el seu Non Stop Gospel. Van aconseguir
aixecar de les butaques, cantar i emocionar al públic,
però sobretot, va aconseguir arrencar el seu millor
somriure.
El Concert, organitzat per l’Associació Esclat amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i amb el
suport de La Tavella i Cooperativa Consum, va tenir
lloc el passat divendres 18 de setembre a la Sala Oriol
Martorell de L’Auditori de Barcelona.
SOPAR SOLIDARI
El divendres 27 de novembre es va celebrar el Sopar
Concert Solidari de l’Associació Esclat que va comptar
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amb la presència de la Vicepresidenta del Govern,
Neus Munté, la Diputada de Benestar Social de la
Diputació de Barcelona, la Maite Fandos, i el Gerent
del Districte de Les Corts, el Joan Cambronero. L’acte
va estar conduït per la periodista Marina Romero.
Va ser una nit molt especial en què familiars, amics,
professionals d’Esclat i representants d’entitats del
sector ens van acompanyar. Algunes empreses que
col·laboren amb Esclat tampoc es van voler perdre
la festa: Roca, Auren, Telefónica, Rolser, La Fundació
MRW, Banc Sabadell. L’acte va acabar amb l’actuació
del cantautor Ramon Mirabet.
L’acte va ser possible gràcies a l’Hotel Hilton, Caves
Mestres, Bonpreu, Ice Natur, Ferrero Iberica, Petits
Plaers de Begues, Excelent Facility Services i Serveis
Audiovisuals Live.
UNA POSTAL DE NADAL MOLT ESPECIAL
Un grup de nois i noies de la Residència Esclat Marina
han estat els encarregats de fer els dibuixos de la
postal de Nadal de l’empresa Roca que arriba a tots
els seus treballadors i clients d’arreu del món. Aquesta
col·laboració, però, ha anat més enllà d’una simple
felicitació de Nadal i ha emocionat, no només als
clients i treballadors de l’empresa, sinó també als
propis artistes i a tota la família d’Esclat.
Roca va enregistrar el procés creatiu de la postal
perquè els seus treballadors i clients poguessin
descobrir el valor afegit d’aquesta postal. Així doncs,
cada felicitació de Nadal inclou l’enllaç al vídeo
on poden veure la felicitat de nois i noies amb
discapacitat pintant els seus quadres.

FIRA DE CONSUM RESPONSABLE
L’Associació Esclat va ser present a la Fira de Consum
Responsable organitzada per l’Ajuntament de
Barcelona del 18 al 24 de desembre a la Plaça
Catalunya. El canvi d’ubicació ha estat molt beneficiós,
ja que és un espai més concorregut que els Jardinets
de Passeig de Gràcia.
CAVES MESTRES
Caves Mestres ha col·laborat novament amb
l’Associació Esclat, no només aportant producte pels
actes de la nostra entitat (Jornada de Professionals,
acte de Signatura del Conveni entre Rolser i Esclatec,
Sopar Solidari), sinó que també part dels recursos
obtinguts del CAVA SUMANT aniran destinats a
l’Associació Esclat i la Fundació Itinerarium. Els nois
i noies d’Esclatec han col·laborat personalitzant les
ampolles d’Esclat i han encapçat les ampolles.
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El Grup Esclat Social atén a persones amb paràlisi cerebral, dany cerebral adquirit i altres discapacitats similars en
totes les etapes de la seva vida i ofereix diferents serveis d’atenció a les persones:
• Centre d’Educació Especial Esclat
• Centre Ocupacional Esclat 2
• Centre de dia Cades
• Centre Especial de Treball Esclatec
• Residència i Centre de dia Esclat Marina
El nombre de persones ateses als diferents centres del Grup Esclat Social durant el 2015 ha estat de 173 persones, el
66% de les quals són homes i el 34% dones.

12
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CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL ESCLAT
El Centre Esclat és una escola d’educació especial
concertada amb la Generalitat de Catalunya. Es va
fundar al 1977 per donar una resposta educativa
de qualitat a alumnes amb paràlisi cerebral i
pluridiscapacitat. Disposa de 40 places per a alumnes
de 3 a 18 anys.
El centre treballa el currículum escolar adaptat i
realitza escolaritat compartida amb centres ordinaris.
Esclat gaudeix d’una llarga trajectòria d’innovació
pedagògica i posa a l’abast dels alumnes recursos
didàctics, relacionals, socials i ambientals, així
com suports metodològics i tecnològics avançats,
especialment dissenyats per atendre els eixos
transversals de comunicació i motricitat.
A més, és un centre de recursos proveïdor de
programes de suport a la inclusió dels alumnes amb
pluridiscapacitat a l’escola ordinària.
Objectius del centre:
• Afavorir i estimular el desenvolupament global de
les capacitats de l’alumnat
• Potenciar tots els aspectes de la persona
• Augmentar l’autonomia personal
• Crear recursos i donar suport a l’educació i la
inclusió social.
Projectes i activitats destacades:
L’Escola va participar a “Les Corts dansa per Festa
Major”. Era una activitat de dansa per totes les escoles
de Les Corts, organitzada pel Centre de Recursos
Pedagògics del Districte.

La classe d’Infantil del Centre i un grup de nens i nenes
de Nexe Fundació van participar en una activitat
de contes vivencials. Una narradora professional va
dissenyar un conte participatiu anomenat “Cuines”.
Al juny, el CEE Esclat i la Ludoteca Guitarad van
organitzar una actuació del Clown Jam al pati de
davant de l’escola. Es tractava d’una activitat popular
oberta al barri que va permetre que infants i adults
gaudissin de l’espectacle d’animació i d’un pica-pica i
un berenar a la fresca.
Els professionals del Centre Esclat van presentar una
ponència sobre la Terapia Miofuncional- orofacial a la
III Escola d’Estiu de Dincat – FeCEC celebrada l’1 i 2 de
juliol de 2015.
L’Oriol Guim, director de l’Escola, va formar part del
Jurat dels XXIX Jocs Florals 2015 del Barri de Les Corts.
L’Andrea Ballester, alumna del Centre, va ser una de les
premiades en aquesta edició dels Jocs.
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CENTRE OCUPACIONAL ESCLAT 2
El Centre Ocupacional Esclat 2 ofereix una alternativa real i de qualitat dins l’etapa adulta, a l’entorn de
dos àmbits: l’ajustament personal i social i l’ocupació
terapèutica.
El centre procura la formació integral i l’adquisició de
les disciplines instrumentals i afavoridores de l’autonomia personal i social.
Pel que fa a l’ocupació terapèutica es treballen tots els
aspectes lligats al món productiu, tals com la responsabilitat, la qualitat o el treball en equip.
El centre disposa de 50 places.
Objectius:
• Aconseguir el màxim grau de integració social de
las persones ateses
• Potenciar el progrés personal des del punt de vista
global.
• Oferir assistència integrada que abasti les necessitats personals, familiars i socials.
• Afavorir la integració en el món laboral.
Projectes o activitats destacades:
Dos projectes del Centre ocupacional Esclat 2,
projecte Circuït multisensorial i el projecte de Teràpia
Hortícola desenvolupats a l’hort urbà del centre
ens ha permès potenciar les diferents habilitats
sensorials. Aquests projectes han estat subvencionats
per l’Ajuntament de Barcelona i han fet possible
ampliar el material necessari adaptat. Hem observat
que les tasques que els nois i noies desenvolupen
més autònomament són aquelles en què fan ús del
material adaptat a les seves necessitats.
14

A nivell multisensorial, s’ha iniciat la teràpia assistida
amb gossos (TAG) amb l’Associació Aran i realitza la
teràpia amb diferents grups dins la sala de fisioteràpia i pels carrers del barri un dia a la setmana. Amb
la teràpia s’han treballat diferents aspectes entorn la
persona, concretament a nivell físic, emocional i social
i comunicatiu.
També s’han treballat les diferents habilitats creatives
i artístiques a través dels quals s’han realitzat diferents
productes artesanals per a vendre a les fires en què
participa l’entitat com la Fira de Consum responsable.
El projecte “Expressivitat a través de les arts plàstiques”
subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona, ens ha
permès adquirir el material per la elaboració d’aquests
nous productes.
Aquest any s’ha posat en marxa un blog en el qual
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hem anat publicant les diferents activitats diàries a
mode de memòria. Actualment només tenen accés
les persones usuàries del centre, però que aviat serà a
l’abast de tothom per donar a conèixer com treballem.
A més, hem iniciat un Taller de Revista on cadascuna
de les persones usuàries elaboren la seva pròpia
revista autobiogràfica a partir de retalls i escrits.
Aquest taller permet l’autoconeixement i el
coneixement dels companys i companyes.
Lligat al taller d’Activitats Bàsiques de la Vida Diària
(ABVD), s’ha elaborat el vídeo: “ ¿Quién dice que no
puedo?” que mostra com les persones amb diversitat
funcional, gràcies a les seves capacitat i a diferents
ajuts tècnics poden desenvolupar la seva vida de
manera autònoma i independent. El vídeo s’ha
presentat als Premios Romper Barreras, organitzats per
BJ Adaptaciones.
També s’ha pogut ampliar el material de taller
d’ABVD gràcies al projecte “Creativitat i relació: rituals
quotidians” de la subvenció atorgada per l’Ajuntament
de Barcelona. A través del taller s’han realitzat
diferents sortides a centres comercials i comerços del
barri, on les persones usuàries han pogut aplicar els
coneixements d’ús del diner i de socialització.
Una novetat important, ha estat la participació en el
Programa d’atenció psicosocial “Violència: Tolerància
Zero”, a través del qual s’ha realitzat un taller setmanal
amb les noies i dones del centre, dirigit per una
tècnica experta en temes de diversitat funcional i
gènere. El taller ha permès potenciar les capacitats i
recursos pel desenvolupament integral de les dones,
alhora afavorint l’autonomia i l’autodeterminació.
Mitjançant el Taller de Comunicació i Logopèdia hem

iniciat un taller de lectura conjuntament amb les
persones usuàries de la Residència Esclat Marina de la
mateixa entitat. També ens hem presentat 5 concursos
literaris.
Des del centre, creiem en la importància de promoure
i realitzar experiències de lleure i culturals i els
beneficis personals i socials que aquestes aporten, és
per això que al llarg de l’any hem realitzat diferents
sortides culturals relacionades amb el diferents
tallers i algunes d’elles a través de la plataforma de
l’Apropacultura: una visita guiada al museu Picasso i
un matí d’orquestra a l’Auditori de Barcelona.
Durant el mes de juliol, s’han realitzat estades de tres
dies a l’Alberg Can Mateu de Sau i a l’Aparthotel Sant
Jordi de Platja d’Aro.
La Jornada del Dia Mundial de la discapacitat es va
celebrar a la seu del districte d’Horta-Guinardó i una
de les usuàries del centre va presentar la projecció
d’un vídeo sobre la inclusió social.
També hem participat a un concurs de petanca que
organitza una de les entitats del barri: Sant Camil.
Durant la diada de sant Jordi vàrem participar en
un taller de lectura grupal d’un text de la llegenda
de Sant Jordi conjuntament a la plaça del Nen de la
Rutlla, juntament amb les persones usuàries del Taller
Sant Camil.
Per Carnaval, vàrem elaborar les nostres pròpies
disfresses i vàrem fer una petita desfilada pels carrers
del barri per saludar al veïnat.
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CENTRE ESPECIAL DE TREBALL ESCLATEC
Esclatec és el Centre Especial de Treball de referència per a la inserció laboral de persones amb greus
discapacitats. És un centre singular tant pel tipus de
productes i sectors que atén com per les persones que
hi treballen.
Objectius:
• Desenvolupar nous productes que facilitin la vida
diària de les persones.
• Crear llocs de treball de qualitat per a persones en
situació d’exclusió laboral.
• Satisfer les necessitats dels empleats i dels clients.
Esclatec disposa de departament de Recerca, Desenvolupament, Innovació i Inclusió [R+D+I2] per al
disseny i la producció de productes, amb tecnologia i
patents pròpies, pel sector de les Ajudes Tècniques a
les persones amb discapacitat i per als sectors industrial, logístic i energètic.
Gràcies al Premi Talento Solidario 2014 de la Fundación Botín, durant aquest any 2015, Esclatec ha tingut
un enginyera electrònica especialitzada en robòtica
per donar suport als projectes del Departament d’R+D+I2. A més, des de la Fundación Botín, ens han ofert
tot un seguit de formacions en diferents àmbits com
comunicació, qualitat, captació de fons, entre d’altres.
El departament de R+D+I2 va desenvolupar un sistema
de comunicació (WhatsApp) “ESCLATIC” per a persones amb problemes de parla i que permet mantenir
una comunicació per símbols pictogràfics, lletres o so,
per a sistemes Android i també per a ordinador (PC),
amb el suport de l’IMPD de Barcelona.
Durant aquest any ha estat en període de proves als
16

diferents centres de la nostra associació i hem fet les
millores operatives i de funcionalitat que les nostres
logopedes i usuaris/ies ens han anat indicant.
Un altre projecte que vàrem desenvolupar al 2015 va
ser una cadira electrònica de rodes omnidireccional
que es controla mitjançant una App (Estel). Aquest
projecte liderat per Esclatec compta també amb el
suport de l’IMPD de la ciutat de Barcelona. Durant
2015 s’han introduït en diferents museus de la ciutat per millorar l’accessibilitat dels mateixos. Aquest
temps també és necessari per fer les corresponents
proves i treure les conclusions corresponents per anar
avançant en el producte. S’han establert contactes
amb ACCIÓ (Generalitat de Catalunya) per fer les
homologacions pertinents i la seva resposta ha estat
del tot positiva. El nostre producte ha estat inclòs al
catàleg del Mobile World Congress Barcelona 2016. De
fet ens volien cedir un espai físic, però com el producte no està totalment acabat i no es pot encara comercialitzar vàrem refusar-ho.
El lideratge d’aquests dos nous projectes tan importants tecnològicament, ens esperona perquè demostren que en aquests moments estem a nivell punter
en la tecnologia digital i del mòbil. També representa
la possibilitat de tenir una visualització extraordinària
envers nostres productes i capacitats.
Aquests dos productes, es van presentar a l’acte “Cinc
Solucions tecnològiques per a persones amb discapacitat” organitzat per l’IMPD el 20 de març de 2015.
El Mercar, el carret d’anar a comprar motoritzat dissenyat i fabricat al Centre Especial de Treball (CET)
Esclatec, va ser un dels productes protagonistes de
l’Exposició ‘Disseny per viure. 99 projectes per al món
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real’, que es va poder veure al Museu del Disseny de
Barcelona del 19 de febrer al 16 de maig. L’objectiu
de l’exposició era mostrar i analitzar una selecció de
projectes i productes nacionals i internacionals en els
quals la innovació i la creativitat s’han posat al servei
de la comunitat que ha de fer-ne ús.
Esclatec també va participar en una xerrada, organitzada en el marc de l’exposició, per explicar el projecte
de Mercar, així com també de la Cadira Estel, que des
del mes de març està a disposició dels visitants del
museu.
Durant aquest any també s’ha portat una Cadira Estel
al Museu Etnològic i a la seu de l’IMPD.
El dia 24 de juliol van fer un acte per la signatura del
conveni entre Esclatec i l’empresa Rolser per desenvolupar, fabricar i comercialitzar conjuntament carros
motoritzats d’anar a comprar. Aquest acte es va fer
dins l’Auditori de Barcelona Activa i va ser conduit per
el Sr. Miquel Calçada i va comptar amb l’actuació del
cantant Joan Dausà i la participació de la Vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya i del Comissionat Municipal per a l’Economia Cooperativa, Social i
Solidària.
D’altra banda, s’ha consolidat el taller d’Estampació
tèxtil per les comandes d’empreses externes com
ROCA i també per la formació dels treballadors gràcies
a l’ajuda de la Fundació Ibercaja. A més, Esclatec ha
creat la seva pròpia línia de productes tèxtils (samarretes, gorres, davantals,...) amb dissenys creats per la
Il·lustradora Genie Espinosa i pel Joan Diaz, usuari de
la Residència Esclat Marina.
Pel que fa al muntatge de rodes de bicicletes, continuem treballant per les empreses Bicing i Ecobike.

Enguany, l’Ajuntament de Barcelona ha tornat a
encarregar la producció del guardó del premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps.
S’han fabricat en acer amb un disseny fet per l’Escola
Massana. També, s’han elaborat dos guardons més: el
de la Cursa en Marxa per la Paràlisi Cerebral i l’Esclat
Solidari.
Pel que fa al departament d’electrònica, continuem
muntant plaques electròniques per al control i manteniment de piscines per a l’empresa RFINSTRUMENTS
amb seu a Esplugues de Llobregat. Aquest treball
consisteix en el cablejat, soldadura de xips i muntatge
dels displays a la caixa.
A part, també realitza tot el muntatge electrònic dels
productes propis del centre especial de treball, com
els AGV o els carrets d’anar a comprar motoritzats.
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CENTRE DE DIA CADES
El Centre Cades s’orienta a donar respostes de
qualitat a persones adultes amb pluridiscapacitat
greu. El centre manté conveni amb la Generalitat de
Catalunya. Té una capacitat de 32 persones en règim
d’atenció diürna.
Degut a las necessitats de suport que requereixen les
persones amb pluridiscapacitat usuàries del centre, la
part assistencial ocupa una gran part del temps en la
vida d’aquestes persones. Per aquest motiu, l’atenció
individualitzada adquireix el màxim protagonisme i
potencia l’autonomia personal, la integració social, la
comunicació, la relació, i sobretot, la millora de la seva
qualitat de vida.
Objectius:
• Incrementar l’autonomia personal
• Afavorir la integració social
• Potenciar la comunicació i la relació
Projectes o activitats destacades:
S’ha realitzat el projecte el “Cultiu de la percepció a
través de la natura” que ha permès treballar i estimular
els sentits a través del medi natural del nostre hort
urbà. Els sentits que més s’han treballat han estat
l’olfacte, el tacte i finalment el gust, lligat al projecte
“El despertar dels sentits: Cuines del món II”, on s’han
elaborat receptes culinàries de diferents països del
món utilitzant diferents vegetals produïts a l’hort.
S’ha realitzat un receptari per a cada persona usuària
amb el recull de les receptes i fotografies.Aquests dos
projectes han estat subvencionats per l’Ajuntament
de Barcelona i han permès ampliar el material adaptat
necessari.
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Com a projecte innovador s’ha iniciat un taller de
programa de Radio a Radio RSK anomenat “Planta
Baixa”. Durant el 2015 es van editar tres programes.
S’ha gaudit d’unes sessions de musicoteràpia
conduïdes per una musicoterapeuta voluntària i un
educador del centre, que ha permès estimular el sentit
de l’oïda a través de la música, el so i el moviment.
Hem pogut gaudir un any més, d’una audició musical
de piano a les instal·lacions del centre gràcies a
una pianista de la Fundació Réssonance. També
s’ha realitzat una sortida a l’Auditori per visionar
l’espectacle “Tubs i Tubes” organitzat per l’entitat
Apropa Cultura.
Una de les novetats es que s’ha iniciat la teràpia
assistida amb gossos (TAG) amb l’Associació Aran,
que assisteixen un cop a la setmana al centre i
realitzen teràpia de manera individual i grupal. Amb
la teràpia amb gossos s’han pogut treballar diferents
aspectes motrius, sensorials i relacionals de la persona,
promovent les seves capacitats i aprofitant les
característiques que es poden transmetre a través de
l’animal.
També s’han realitzat sortides de caire més lúdic
i cultural dins la ciutat: al parc d’atraccions del
Tibidabo i al Planetàrium, i al barri del Guinardó, que
és el territori on estem situats: diverses escapades a
equipaments i places del barri, la biblioteca, el nou
mercat del Guinardó i l’entitat Indians del Guinardó,
amb la qual hem col·laborat donant llibres i cintes
de vídeo. Per la diada de Sant Jordi hem muntat una
paradeta a la plaça del Guinardó, en la qual hem
exposat els diferents productes artesanals elaborats al
centre.

www.associacioesclat.com · www.esclatmarina.cat · www.esclatec.com

11/

ACTIVITAT
DELS CENTRES

Aquest any, hem fet un parell de visites a la Residència
d’Esclat Marina per veure als companys i companyes
que hi han anat a viure.
S’han realitzat estades de tres dies a l’hivern a l’Alberg
Mare de Déu de les Neus de la Molina i a l’estiu a la
Casa de colònies la Cinglera de Sau.
RESIDÈNCIA ESCLAT MARINA
La Residència i Centre de Dia Esclat Marina ofereix un
espai de vida flexible, substitutori de la llar, que dóna
resposta a les diferents necessitats de las persones
amb pluridiscapacitat que requereixen suport extens i
generalitzat. Ofereix 50 places residencials, 4 de respir
i 30 en el centre d’atenció diürna.
Esclat Marina es diferencia d’altres models residencials
per la seva atenció continuada amb un equip multidisciplinari de professionals que tenen com a premissa
de treball la planificació centrada en la persona per
poder donar el millor suport a les persones usuàries
que atenen diàriament en el centre.
Objectius:
• Oferir un servei d’habitatge a persones amb pluridiscapacitat que requereixen un suport generalitzat
• Proporcionar allotjament i manutenció
• Promocionar al màxim l’autonomia de la persona
• Prevenir i tractar el deteriorament produït per la
pròpia discapacitat i l’edat
• Facilitar la inclusió de la persona a la comunitat
• Progressar en el coneixement i domini del seu
cos, d’acord amb les seves possibilitats motrius i
mentals.

•

Afavorir el desenvolupament d’estratègies de
comunicació, verbals o no verbals, que els possibilitin relacionar-se entre ells i amb el seu entorn
més immediat.
• Proporcionar ajudes especifiques per afavorir la
seva autonomia personal.
• Treballar l’atenció d’aquestes persones a través
dels sentits, utilitzant diferents estímuls sensorials
i propioceptius.
• Aconseguir el màxim grau d’integració social
d’aquestes persones explorant i coneixent el seu
entorn físic natural més immediat.
Projectes o actvitats destacades:
Esclat Marina ha intentat des dels seus inicis ser
un model diferenciador de les macro institucions
que desborden les possibilitats de relació i treballa
amb un equip de professionals coordinats amb un
ambient acollidor tenint com a premissa de treball la
Planificació Centrada en la Persona (PCP) per a poder
donar major suport a tots els usuaris que atenem
diàriament en el nostre servei.
És per aquest motiu que des de la Residència es
dóna molt de suport a les iniciatives que sorgeixen
des de les persones usuàries del nostre centre. Una
d’aquestes iniciatives va ser vendre clauers solidaris
per poder comprar joguines pels nens més necessitats.
Gràcies a l’empresa Excelent Facility Services,
col·laboradora d’Esclat, van rebre un donatiu de 500€
per dur a terme aquest projecte. Els clauers solidaris
eren personalitzats amb el logotip de l’empresa.
Una altra iniciativa, que ja fa dos anys que està en
marxa, és la col·laboració amb el Banc d’Aliments.
Des del Centre, s’organitza la recollida d’aliments
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entre familiars i professionals i posteriorment, es va a
fer el donatiu amb els nois que participen realitzant
tasques de preparació i classificació d’aliments per al
destinatari final, és a dir, les famílies més necessitades.
La Residència i el Centre de dia Esclat Marina realitzen
des dels seus inicis Teràpia Assistida amb Animals
(TAA) i aquest any 2015, l’activitat ha estat patrocinada
per l’empresa Excelent Facility Services.
La Residència Esclat Marina, va signar un conveni de
col·laboració amb el Centre d’Estudis CIM perquè els
seus alumnes de quiromassatge poguessin realitzar les
seves pràctiques amb persones amb pluridiscapacitat.
Del 14 al 18 de setembre es va realitzar un intercanvi
professional amb la l’entitat APAMP de Vigo, que forma
part de la Confederación Aspace. Una treballadora
Social de l’entitat va venir a fer una estada a Esclat
Marina, per veure’n el funcionament.
D’altra banda, un grup d’usuaris i monitors de la
Residència La Hacienda de Barcelonnette (França) van
fer una estada de cinc dies a Esclat Marina a finals de
setembre. Des del Centre es van oferir activitats per
conèixer la ciutat i al mateix temps, gaudir de l’oferta
cultural de les Festes de la Mercè.
Esclat Marina, va organitzar un dinar solidari obert al
Barri que va comptar amb una màster class de Zumba
i un concert de música. Hi van participar a l’entorn
d’un centenar de persones.
El 2015 es van organitzar diverses sortides d’oci i
lleure, entre les quals es van fer escapades de tres dies
en un Càmping de Tamarit, Barbacoes o paelles a la
platja.

CASAL D’ESTIU

ACTIVITAT
DELS CENTRES
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La finalitat del casal és crear un espai psicoeducatiu i
lúdic durant el mes de juliol pels nens i nenes en edat
escolar, ja siguin del centre Esclat o d’altres centres. El
casal de juliol és obert a qualsevol infant amb discapacitat motriu en edat escolar, ja sigui de Barcelona o les
seves rodalies.
Les dates del casal van ser del dia 1 fins al 28 de juliol,
ambdós inclosos. Hi van assistir 25 infants amb pluridiscapacitat.
La programació que es va desenvolupar va estar
pensada per a què els infants i joves gaudissin de
l’activitat que se’ls proposà. El més important va ser la
diversió i no pas fer la realització d’una activitat determinada i excessivament marcada.
L’activitat de piscina es va dur a terme dos dies a la setmana. Hi va haver nois i noies, però, que per diferents
motius no van poder fer aquesta activitat. En aquests
casos, van fer una activitat alternativa al centre.
També va ser molt important dins de la programació
del casal la celebració dels aniversaris o altres esdeveniments. Es dóna molta importància a les festes, una
de les coses més engrescadores per a tots els infants.
Es van realitzar sortides en dues ocasions.
Vam gaudir de nombroses activitats en relació a un
fil conductor: la descoberta dels Continents. Com a
activitats destacades, la sortida al Museu Blau on vam
experimentar les diferents sensacions pròpies dels
elements de cada continent i els seus ecosistemes. A
més, vàrem poder gaudir de dos tallers de recreació
mediambiental que ens va permetre percebre els
estímuls més variats de l’element més indispensable,
l’aigua.
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SERVEI DE RESPIR

ATENEU DE FABRICACIÓ DE LES CORTS

La Residència Esclat Marina, gestionada per la Fundació, ofereix el Servei de Respir a les famílies de
l’Associació, així com també a persones amb pluridiscapacitat externes a l’entitat. Té com a finalitat millorar
la qualitat de vida dels cuidadors, proporcionant-los
temps de descans i donar resposta a determinades
situacions familiars imprevistes.
Durant l’any 2015 han gaudit del servei de respir 12
persones de l’Associació Esclat que han realitzat un
total de 66 pernoctacions i 7 usuaris externs, 105 pernoctacions.
Hi ha hagut una disminució del nombre de persones
ateses en aquest servei respecte el 2014, ja que l’ajut
dedicat al servei ha estat menor.

L’Associació Esclat és adjudicatària del Servei Tècnic
de l’Ateneu de Fabricació (AdF) de Les Corts, que es va
determinar per concurs al 2015.
L’Equip humà de l’Associació Esclat a l’AdF està composat per en Rubén Saguar, Enginyer electrònic, i en
Javier Camino, Enginyer en disseny industrial, que
formen part del departament d’R+D+I2 d’Esclatec.
El rol temàtic de l’ateneu és la inclusió i per tant,
es fomenta la implicació en projectes educatius i
d’innovació social en aquest àmbit.
S’han treballat projectes per cobrir les necessitats
de persones i comunitats amb capacitats funcionals
diverses, projectes amb persones en risc d’exclusió
social, s’han introduït criteris inclusius en els dissenys i
en la fabricació de prototips d’adaptacions funcionals
d’objectes, entre d’altres.
Professionals dels diferents centres de l’Associació
i també de la Fundació Esclat Marina, han realitzat
formacions en fabricació digital. Els treballadors
d’Esclatec també van realitzar un curs introductori a la
fabricació digital per aprendre a utilitzar les impressores 3D.
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13/

INFORME
ECONÒMIC

COMPARATIVA COMPTE D’EXPLOTACIÓ 2015 DEL GRUP ESCLAT SOCIAL
Total Centres

Total 14

Total 15

Variació

% variació

Total ingressos

4303

4780

477

10,0

Despeses personal

3017

3159

142

4,5

Altres despeses

891

1138

247

21,7

Amortització

369

368

-1

-0,3

Total despeses

4277

4665

388

8,3

Result. Explotació

26

115

89

77,4

Result.Financer

-27

-22

5

-22,7

Marge final

-1

93

94

101,1

*Xifres en milers d’euros

BALANÇ DE SITUACIÓ CONSOLIDAT
DEL GRUP ESCLAT SOCIAL*
Compte d'explotació 2015. Associació/ Fundació.
Associació
Actiu

Total
Passiu

Fundació
Immobilitzats materials
"
financers
Existencies
Deutors
Inversions financeres t.
Tresoreria
Fons Propis
Ingressos a distribuir
Creditors llarg termini
creditors curt termini

Total

9.965.865
83.189
47.235
429.802
334.971
277.265
11.138.327
730.858
8.162.822
891.117
1.353.530
11.138.327

Immobilitzats materials
"
financers
Existencies
Deutors
Inversions financeres t.
Tresoreria
Total
Fons Propis
Ingressos a distribuir
Creditors llarg termini
creditors curt termini
Total

Consolidat
726

176.388
30.000
178.343
385.457
317.634

67.823
385.457

Immobilitzats materials
"
financers
Existencies
Deutors
Inversions financeres t.
Tresoreria
Fons Propis
Ingressos a distribuir
Creditors llarg termini
creditors curt termini

*Balanç de situació consolidat a 31/12/2015

DISTRIBUCIÓ DESPESES PER CONCEPTE EXERCICI 2015

Total Despeses: 4.687.000€
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Total Ingressos: 4.780.000€
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9.966.591
83.189
47.235
606.190
364.971
455.608
11.523.784
1.048.492
8.162.822
891.117
1.421.353
11.523.784

COMPOSICIÓ DEL PASSIU 2015
Patrimoni net, passiu no corrent i passiu corrent

COMPOSICIÓ DE L’ACTIU 2015
Actiu no corrent, actiu corrent, tresoreria

PRESSUPOST 2016
DESPESES

INGRESSOS

DIFERENCIAL

ESTRUCTURA

454.987

454.987

0

CEE ESCLAT

640.372

640.372

0

CO ESCLAT 2

547.684

547.684

0

CET ESCLATEC

527.760

527.760

0

CADES

310.916

310.916

0

CAE ESCLAT MARINA

143.081

143.081

0

IMMOBILITSAT RESIDÈNCIA

342.696

342.696

0

TOTAL ASSOCIACIÓ

2.967.496

2.967.496

0

TOTAL FUNDACIÓ

2.057.867

-

TOTAL GRUP ESCLAT SOCIAL

5.025.363

-
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14/

PROGRAMA
2016

El Grup Esclat Social inicia el 2016 consolidant el seu
funcionament, i amb la voluntat de comunicar i donar-se a conèixer la nova marca. L’Associació Esclat se
centre en oferir serveis diürns d’atenció a les persones
amb pluridiscapacitat i la Fundació Esclat Marina, serveis en l’àmbit residencial i d’habitatge.
El 2016 es commemoren els 15 anys del Centre de
dia Cades, i per celebrar-ho es farà un lipdub en què
hi participaran els nois i noies del centre i els seus
professionals. També la Revista Esclat està d’aniversari,
ja que al novembre d’aquest any farà 20 anys que va
sortir el número 0. Per aquest motiu, es farà un número especial en què hi participaran antics col·laboradors
de la Revista i s’estrenarà un nou disseny.
El 2017 serà el 40è aniversari de l’Associació Esclat, és
per aquest motiu que s’ha creat una comissió de treball formada per professionals i membres de la Junta
Directiva i del patronat de la Fundació. La Comissió
està preparant tot un seguit d’actes commemoratius
que van des d’un Calendari Solidari amb Cuiners amb
Estrella Michelin com el Ferran Adrià o els Germans
Roca, fins a una exposició de fotografies sobre la trajectòria de la nostra entitat.
El Grup Esclat Social seguirà establint aliances amb
altres entitats públiques i privades per tal de continuar
duent a terme les seves activitats.
Per aquest any, es faran una sèrie d’actes d’una banda,
amb l’objectiu de difondre la nostra causa i fer créixer
la nostra base social, i per una altra, per tal d’incrementar el finançament privat de l’entitat.
23/06 Jornada de Professionals
15/07 Festa d’Estiu d’Esclat Marina
05/10 Presentació del Calendari Solidari 2017
25/11 Sopar Solidari

24

A nivell de captació de fons, aquest any donarem un
impuls a les campanyes de microdonacions, començant per la Creació d’un repte de cara a la Mitjà
Marató de Barcelona i la Zurich Marató de Barcelona.
D’altra banda, a nivell de qualitat, estem treballant
en el marcatge CE dels productes d’Esclatec (Mercar,
Cadira Estel i els AGV) i es preveu realitzar auditories
internes en els diferents centres el segon semestre de
2016. De cara a finals d’any, es preveu realitzar l’auditoria Externa de la Residència Esclat Marina.
Durant aquest any, es vol donar un nou impuls en
l’àmbit del voluntariat i s’ha creat un grup de professionals dels diferents centres, coordinats per la responsable de qualitat, amb l’objectiu de millorar la base de
dades de voluntaris, actualitzar el pla de Voluntariat i
el pla de formació del voluntariat, entre d’altres.
CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL ESCLAT
Gràcies al finançament de la Fundació Antoni Serra
Santamans podrem disposar del servei d’infermeria
a temps complet durant el curs 2016-2017. Ampliant
l’horari de la nostra infermera, Raquel Rectoret, amb el
que millorem l’atenció a la salut del nostre alumnat.
Implementarem la nova teràpia miofuncional orofacial, que està donant molt bons resultats, gràcies al
suport de la Fundación Mútua Madrileña.
El centre d’interès i eix vertebrador de les activitats del
curs serà la Fauna a través del Rei Lleó.
Realitzarem visites al Zoo i al Toca-toca del Cosmocaixa per apropar-nos als diferents animals.
Participarem a l’activitat municipal “Dansa ara” que
tindrà lloc a l’abril al Palau Sant Jordi. Activitat de dansa per totes les escoles de Barcelona, organitzada per
l’Institut Municipal Barcelona Esports.
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CENTRE OCUPACIONAL ESCLAT 2
Aquest any volem adequar, encara més, la metodologia d’atenció centrada en la persona en els programes
individuals d’atenció i les programacions dels tallers.
I per fer-ho planificarem entrevistes individuals a les
persones usuàries i a les seves famílies, i tot l’equip de
manera coordinada treballarem en benefici a la qualitat de vida de les persones.
D’altra banda, enfoquem encara més els tallers basats
en activitats que promoguin la Sostenibilitat i la participació comunitària.
Amb l’objectiu de treballar la inserció social i la promoció de l’esport hem programat diferents jornades esportives amb grups d’estudiants de diferents instituts
de formació professional.
Per la estada de tres dies, s’ha triat una nova destinació: el Càmping Tamarit Park Resort de Tarragona, es
tracta d’uns bungalows adaptats on podem posar en
practica les tasques de la llar tal com es fa en una vida
independent.
També anirem als Apartahotels Sant Jordi de Platja
d’Aro, on igual que a Tamarit, podrem gaudir de les
activitats aquàtiques a la platja i a la piscina.
CENTRE DE DIA CADES
En 2016 es vol apostar per l’estimulació basal i sensorial, creant espais en el propi centre.
Iniciarem una nova activitat esportiva conjunta amb
l’escola del Mar del Guinardó, anomenada “Cursa de
Banderes”, subvencionada una part per l’Ajuntament
de Barcelona. Aquesta activitat ens permetrà ampliar
el nostre teixit social i associatiu dins el barri, i treballar aspectes com la potenciació de les possibilitats
de desenvolupament de la persona, la inclusió social
i la promoció de serveis per la integració social de la
persona.
Seguirem les sessions de musicoteràpia setmanals
amb un nou musicoterapeuta. També assistirem a
diferents espectacles programats per l’entitat Apropa
Cultura a l’Auditori de Barcelona i treballarem la música a través del programa de ràdio “Planta Baixa” que
s’emet a ràdio RSK, iniciat l’any passat.
Editarem un LipDub per celebrar el nostre 15è aniversari del centre a través del qual mostrarem el dia a dia
de les activitats que fem.
Realitzarem una escapada de tres dies a l’Alberg Santa
Maria del Mar de Comarruga i l’hivern, com cada any,
gaudirem de l’estada a l’Alberg Mare de Déu de les
Neus de la Molina, on practicarem l’esport d’esquí
adaptat amb el Club d’esquí Meganeu.
CENTRE ESPECIAL DE TREBALL ESCLATEC

pliarà la maquinària del taller per millorar la qualitat
dels productes.
El Departament d’R+D+I2 continuarà treballant conjuntament amb Rolser per treure al mercat a finals de
l’any el nou model de Carretó d’anar a comprar amb
motor.
Esclatec serà una de les empreses catalanes que assistirà al Mobile World Congress 2016 per tal de conèixer
les darreres novetats del sector així com també, donar
a conèixer les Apps desenvolupades en el Centre Especial de treball.
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA ESCLAT MARINA
La Residència Esclat Marina, començarà el 2016 amb
totes les places residencial cobertes, excepte les destinades al servei de respir.
Es continuaran apostant per teràpies alternatives com
la Teràpia Assistida amb Animals (cavalls i gossos) i la
musicoteràpia.
Es continuarà fomentant el desenvolupament d’estratègies de comunicació verbal i no verbal per possibilitar la relació entre les persones usuàries del centre,
gràcies al Servei de Logopèdia. Un dels projectes que
es durà a terme des de logopèdia i psicologia és la
millora de la senyalètica de l’edifici, incorporant-ne
més pictogrames.
Es continuaran realitzant sortides diàriament i estades
d’estiu de tres dies en un càmping de Tamarit, així com
es realitzaran sortides gastronòmiques com calçotades i paelles.
Pel que fa al Centre de dia, es continuarà treballant independentment de la Residència Esclat Marina, encara
que compartiran algunes activitats com la Hipoteràpia
o les celebracions i festivitats. Cada setmana realitzaran activitats com relaxació, estimulació basal, la
fisioteràpia i de manera quinzenal realitzaran activitats
terapèutiques alternatives com la musicoteràpia i la
teràpia assistida amb animals, entre d’altres.
CASAL D’ESTIU
El centre d’interès del casal d’aquest estiu girarà en
torn als contes i rondalles populars. Coneixerem els
seus orígens, el seu significat i representaran cadascun
d’ells de forma vivencial. Tot això es combinarà amb
música, fantasia i diversió, que faran de cada representació, un fet únic.
ANTENEU DE FABRICACIÓ DE LES CORTS
Continuarem gestionant el servei tècnic d l’Ateneu de
fabricació de Les Corts. Enguany estem treballant amb
un projecte de joguines sexuals de l’Escola Elisava.
També preveiem continuar les formacions dels professionals d’Esclat en l’àmbit de la fabricació digital.

Durant el 2016, Esclatec continuarà fomentant el taller
d’Estampació creant una estratègia comercial més
potent. Es continuarà formant els treballadors i s’amwww.associacioesclat.com · www.esclatmarina.cat · www.esclatec.com
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“Treballem per millorar la qualitat de vida de les
persones amb paràlisi cerebral i discapacitats similars”

SEU SOCIAL ASSOCIACIÓ ESCLAT
C. Guitard 80-92 (interior plaça)
08014 · Barcelona
T. 93 450 11 50 · info@associacioesclat.com
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SEU SOCIAL FUNDACIÓ ESCLAT MARINA
C. Tortosa 22
08038 · Barcelona
T. 93 450 11 50 · fundacio@associacioesclat.com
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