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01/SALUTACIÓ DEL PRESIDENT
L’any 2016 ha estat un any en què el Grup Esclat Social,
format per l’Associació Esclat i la Fundació Esclat Marina, ha
consolidat la seva gestió després de dos anys de funcionament.
Pel que fa als diferents serveis d’Esclat, hem continuat treballant
per l’excel·lència, per ser una entitat referent en el sector,
oferint serveis de qualitat a les persones amb paràlisi cerebral i
altres discapacitats similars, així com a les seves famílies. Però
per fer aquest camí, és imprescindible el paper dels nostres
professionals i voluntaris que, amb el seu esforç, dedicació
i compromís, aconsegueixen arrencar el millor somriure dels
nostres nois i noies, i de retruc de totes les famílies.
En l’àmbit financer, podem dir que el Grup gaudeix d’una bona
situació, després d’uns anys difícils per la crisi econòmica.
Tot i així, els ingressos obtinguts per part de l’administració
pública estan congelats des de fa 7 anys i, per tant, l’entitat ha
hagut de fer un gran esforç per reforçar el finançament privat,
impulsat sobretot des del Departament de captació de fons
i comunicació. A finals de 2016, gràcies al suport del Servei
d’Ocupació de Catalunya i de Barcelona Activa, es va reforçar
el Departament de captació de fons i de comunicació amb
l’objectiu de fomentar les donacions, tant de particulars com
d’empreses.
L’any 2016, ha estat un any de celebracions. El Centre de Dia
Cades ha fet 15 anys, i tots els usuaris i professionals han fet
un lipdub de la cançó “Amb un somriure” del grup La casita del
Huerto, que també va participar en la gravació. D’altra banda,
la Revista Esclat ha celebrat 20 anys amb un número especial
en què han participat antics col·laboradors.
Durant l’any 2016 ens hem centrat en la preparació del
programa d’actes del 40è aniversari de l’Associació Esclat,
que se celebrarà durant l’any 2017. Una de les iniciatives que
s’han impulsat ha estat l’elaboració d’un calendari solidari
protagonitzat per xefs de restaurants amb Estrelles Michelin, i
nois i noies dels diferents centres d’Esclat, que es va realitzar
durant el primer semestre de l’any. La presentació del calendari
es va fer a finals de setembre de 2016 al Roca Barcelona
Gallery, i va ser el tret de sortida dels actes de celebració del
40è aniversari.
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Així doncs, el 2017 serà un any ple de propostes per a totes
les edats i gustos, amb una exposició de fotos itinerant sobre
la història de la nostra entitat, així com l’organització d’un
sopar commemoratiu a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC), entre altres.
Però a part dels actes de celebració del 40è aniversari, el
2017 serà un any per repensar i donar un nou impuls al Grup
Esclat Social, ja que haurem d’elaborar el nou Pla estratègic
que marcarà els passos a seguir de l’entitat, i que tindrà com
a missió definir com volem que sigui l’entitat en el futur més
immediat. Per fer-ho, però, necessitarem la col·laboració
de totes les persones que formen part de la nostra entitat:
famílies, persones usuàries, professionals i voluntaris. Tothom
ha d’aportar el seu granet de sorra per continuar fent créixer
aquella petita associació que es va fundar l’any 1977 en una
torre del carrer Anglesola, a les Corts.
Un dels objectius del Pla estratègic serà donar a conèixer
el nom del Grup Esclat Social. Fins ara tothom ens havia
conegut com a Associació Esclat, Fundació Esclat Marina o
simplement com a Esclat, així que ara ens marquem com a fita
difondre i popularitzar la nova marca, Grup Esclat Social, entre
la nostra base social.
La previsió econòmica del 2017 és estable, tot i que caldrà
continuar cercant noves estratègies per mantenir la bonança,
promovent campanyes de captació de fons dirigides tant a
l’àmbit privat com al públic.
Per acabar, m’agradaria encoratjar a totes les persones que
col·laboren i treballen al Grup Esclat Social perquè celebrin
amb nosaltres el 40è aniversari i, sobretot, que participin
en l’elaboració del nou Pla estratègic de l’entitat. Entre tots
construirem el nostre futur i seguirem aprofundint en el lema
del nostre 40è aniversari, “40 anys construint inclusió”.

www.esclatmarina.cat

JOAN BERTRAN I REGUERA

President

www.esclatec.com
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02/GRUP ESCLAT SOCIAL
El Grup Esclat Social està format per l’Associació Esclat i la
Fundació Esclat Marina.
L’Associació Esclat, creada l’any 1977, és una entitat
no lucrativa, declarada d’utilitat pública, membre de les
federacions DINCAT - Plena Inclusió Catalunya, ECOM,
FEPCCAT i SINERGRUP.
La Fundació Esclat Marina, constituida l’any 2014 per
l’Associació Esclat, té l’objectiu de gestionar els serveis
d’habitatge que ofereix Esclat.

MISSIÓ

El Grup Esclat Social té la missió de 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, persones usuàries, administracions, professionals i la
societat, inspirant cada dia a altres, mitjançant la innovació, la
participació i el compromís.

COMPROMÍS DIGNITAT

INNOVACIÓ TRANSPARÈNCIA

IMPLICACIÓ I COL·LABORACIÓ INTERNA I EXTERNA

QUALITAT PARTICIPACIÓ TREBALL EN EQUIP
PROFESSIONALITAT AGILITAT

I DINAMISME

VOCACIÓ DE SERVEI CONFIANÇA INCLUSIÓ
FORMACIÓ CONTINUADA I ADAPTADA

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)
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· 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
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 el suport de l’Institut Gomà; el
Patronat de la Fundació Esclat Marina també el va corroborar.
El Pla estratègic del Grup Esclat Social 2014 - 2017 posa
especial atenció a sis àrees: famílies, financera, comunicació,
equips, qualitat i innovació.
L’any 2017 es començarà a treballar en el nou Pla estratègic
per als pròxims quatre anys, amb la participació de les
persones usuàries, famílies, professionals i voluntariat amb
l’objectiu de decidir el futur de l’entitat i la seva millora
continua.

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

PLA ESTRATÈGIC
COMUNICACIÓ
Comunicació
eficaç i efectiva.

QUALITAT
Qualitat en el servei
a les persones.

Les famílies són un dels actius més importants de la nostra
entitat, ja que formen part de l’òrgan de govern mitjançant
l’Assemblea de socis i sòcies. Un dels objectius del Pla
estratègic era incentivar la seva participació i implicació en el
dia a dia de l’entitat.
L’Assemblea General de l’entitat es va celebrar el 9 de juny de
2016 a la seu social de l’entitat, on es van aprovar els comptes
i la memòria de l’any anterior, i es va aprovar el programa i el
pressupost del 2016.
Durant l’any, ha continuat funcionant el Grup de Suport Familiar
de la Residència Esclat Marina, conduït per la treballadora
social d’Esclat i també per part d’un psicòleg de l’entitat.
Durant l’any 2016 ens hem acollit novament a l’Escola de
famílies de Dincat, realitzant un taller de 3 dies sobre “Eines
pel benestar, estratègies per sentir-se bé” amb Àngels Ponce
i una xerrada sobre “Pors i neguits” amb Eduardo Brignani.
Ambdues formacions es van realitzar durant el mes de
novembre al Centre de Dia Cades.

SERVEI DE SUPORT FAMILIAR
FINANCERA
Viabilitat
econòmica.

INNOVACIÓ
Innovació tècnica i
de gestió.

FAMÍLIES

EQUIPS
Participació activa i
compromís

www.associaciosclat.com

És un Servei de salut mental i atenció social per a famílies
amb persones amb discapacitat. Té l’objectiu de millorar la
salut mental i l’equilibri psicològic i social de les famílies que
conformen l’entitat i el sector de la discapacitat per millorar
la seva qualitat de vida. L’any 2016 s’han realitzat un total
de 78 visites al Servei d’atenció psicològica. Els motius de
consulta han estat situacions familiars i personals. Aquest
any han atès 2 infants, 4 persones usuàries i la resta han estat
familiars i professionals dels diferents centres. Tot i que han
disminuït les demandes d’atenció de familiars d’usuaris, les
teràpies i consultes que estaven en marxa s’han pogut tancar
de forma satisfactòria. Moltes consultes estaven relacionades
amb situacions personals i de tipus laboral. El compromís
de les persones ateses ha estat molt bo i ha facilitat la tasca
de resolució de problemes i consecució d’objectius. Gràcies
a la seva motivació, els processos realitzats han estat molt
positius. Les persones ateses valoren molt positivament la
tasca d’Esclat, el què ajuda al treball terapèutic.

www.esclatmarina.cat
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05/EQUIP HUMÀ
L’equip humà del Grup Esclat Social és un dels pilars del Pla
estratègic de l’entitat.
El 23 de juny de 2016 es va celebrar la jornada anual de
professionals a Sant Sadurní d’Anoia, on vam gaudir d’una
visita a diferents espais gastronòmics de la localitat (Caves
Mestres, Espai Xocolata Simón Coll i La Fassina) i vam escoltar
la xerrada motivacional de Victor Küppers.
Durant l’any 2016 s’han continuat celebrant reunions
temàtiques entre els professionals dels diferents centres del
Grup i també s’ha propiciat la realització de projectes en què
participen treballadors de diferents disciplines i centres. Les
trobades es plantegen com un espai de reflexió, d’intercanvi
d’experiències, de formació i de treball.
La formació de l’equip del Grup Esclat Social s’ha desenvolupat
en 3 àmbits: l’atenció directa, la gestió i lideratge d’entitats i
la tecnologia.
A finals d’any, vam incorporar a l’equip de comunicació
i captació de fons de l’Associació Esclat tres persones, i
una fisioterapeuta a l’equip de la Fundació Esclat Marina,
gràcies a la subvenció del Fons de Garantia Juvenil del Servei
d’Ocupació de Catalunya, promogut pel Fons Social Europeu.

EQUIP DE PROFESSIONALS
CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL ESCLAT
8 dones – 5 homes

CENTRE OCUPACIONAL ESCLAT 2
11 dones – 3 homes		

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL ESCLATEC
2 dones – 5 homes			

CENTRE D’ATENCIÓ DIÜRNA ESPECIALITZADA CADES
5 dones – 1 home		

RESIDÈNCIA ESCLAT MARINA (Fundació Esclat Marina)
33 dones – 18 homes

CENTRE DE DIA ESCLAT MARINA
3 dones – 3 homes

ADMINISTRACIÓ – SERVEIS CENTRALS
9 dones – 2 homes
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JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ ESCLAT
President
Joan Bertran i Reguera

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

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ ESCLAT MARINA
President
Joan Bertran i Reguera			

Vicepresident
Joan Gràcia Morelló			
Secretari
Ramon Ribera Lluvià			
Tresorer
Alfredo Bayón Roset			
Patrons
Angel Gerardo Juárez Hernández
Ignasi Ortillés Aliaga			
Joan Rovira Hernández			
Lola de la Fuente Pérez		
Emili Coco Foriscot
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ORGANIGRAMA
Grup Esclat Social

Associació Esclat
Fundació Esclat Marina
Assemblea Associació Esclat
Patronat Fundació Esclat Marina
Junta Directiva Associació Esclat

Directora General
Lola de la Fuente

Comunicació i Captació de Fons
Gemma Comas i Marisa Gascón

Comptabilitat i Facturació
Mercé Fernández i Jana Alacid

RRHH i Control de Gestió

Qualitat

Francesc Gatuellas

Marisol Álvarez

Treball Social
Gemma Blasco

CEE Esclat
Oriol Guim

CO Esclat 2
Àngels Alda

CAE Cades
Àngels Alda

www.associaciosclat.com

CET Esclatec
Xavier Caballero

www.esclatmarina.cat

CAE Esclat Marina
Jordi González

www.esclatec.com

Residència Esclat Marina
Jordi González
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06/VOLUNTARIAT

07/QUALITAT

El Grup Esclat Social creu en el paper rellevant del voluntariat,
considerant-lo complementari al treball professional i aportant
una altra visió a les tasques que realitza l’Associació Esclat i la
Fundació Esclat Marina.
L’entitat promou i realitza activitats formatives i impulsores, i
compta amb la col·laboració de persones que donen suport a
les activitats dels centres, i també voluntaris que desenvolupen
tasques de gestió i tècniques lligades a la seva experiència
professional.
L’any 2016 s’han impulsat reunions dels responsables de
voluntariat dels diferents centres amb l’objectiu de coordinar i
posar en comú totes les qüestions relacionades amb la gestió
dels voluntaris, i també coordinar les campanyes de captació.
Els responsables de voluntariat també han participat en les
reunions del Grup de treball i del Grup de suport de la federació
Dincat, amb l’objectiu de treballar temes relacionats amb el
voluntariat i per planificar les accions per a la seva promoció.
D’aquesta manera, van participar en la presentació de la
campanya “Això Enganxa” promoguda des de la Federació.
A través de Dincat, les persones voluntàries han pogut realitzar
diferents formacions presencials i online sobre la planificació
centrada en la persona i sobre la llengua de signes.
Al desembre del 2016 es va celebrar una jornada esportiva en
què van participar voluntaris de l’empresa Nike. També es va
organitzar un esmorzar per als voluntaris del Centre Especial
de Treball Esclatec, per compartir experiències i fer-los un petit
reconeixement a la tasca que desenvolupen.
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La qualitat és una necessitat de totes les organitzacions que
volen prestar serveis en el nostre entorn, i molt especialment
en el futur, a curt i llarg termini. La qualitat abasta totes les
activitats de la nostra entitat, tant les d’atenció directa com les
de gestió, manteniment i els productes que fem.
El gran objectiu que ens hem plantejat és aconseguir la
certificació ISO 9001:2015 en tots els centres del Grup.
Durant l’any 2016, s’ha treballat en la implementació i revisió
dels procediments generals i específics relacionats amb
el sistema de gestió de la Residència Esclat Marina i del
Centre Especial de Treball Esclatec, sense deixar de banda
procediments comuns a tot el Grup Esclat Social.
Pel que fa a la Residència, s’ha realitzat una enquesta de
satisfacció entre les famílies de les persones usuàries amb
l’objectiu d’analitzar les dades durant el primer trimestre de
2017.
Al Centre Especial de Treball Esclatec destaquen accions de
millora com la nova distribució, i el control del magatzem i
dels estocs. També s’ha realitzat el control de traçabilitat dels
productes del Centre, s’ha implementat un nou programa de
facturació i de control de magatzem i s’ha elaborat un manual
de qualitat.
El mes d’octubre, la directora de qualitat va assistir a la primera
trobada de “Prácticas admirables de Plena Inclusión” que va
tenir lloc al Rectorat de la Universitat de Córdoba, un espai
d’intercanvi d’experiències entre entitats d’arreu de l’Estat
sobre la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.
El Grup Esclat Social compta amb un Comitè de seguretat i
salut que vetlla per la prevenció de riscos laborals, així com
d’altres temes relacionats amb la salut, tant dels treballadors
com de les persones usuàries. Des del Comitè també es fan
les investigacions dels accidents laborals i es vetlla per la
formació dels membres de l’equip en aquest àmbit.
Durant l’any 2016, s’ha fet el seguiment dels protocols de
prevenció de salut de les persones usuàries dels centres, i
també dels alumnes de l’escola, que pauta la Generalitat de
Catalunya.
En el darrer semestre de l’any, s’ha realitzat la renovació dels
uniformes laborals, tenint en compte els equips de protecció
individual.

www.esclatmarina.cat
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08/CAPTACIÓ DE FONS

09/COMUNICACIÓ

Des del Departament de captació de fons es coordinen,
dinamitzen i justifiquen les ajudes, premis i subvencions que
se sol·liciten, tant de l’Associació Esclat com de la Fundació
Esclat Marina.
Enguany, s’han presentat per part de l’Associació Esclat
59 premis, ajuts i subvencions per dur a terme els diferents
projectes de l’entitat. N’han estat concedides un 61% i un 8%
estan pendents de resolució durant l’any 2017.
Pel que fa a la Fundació Esclat Marina, se n’han presentat 10
durant el seu segon any de funcionament i se n’han concedit
el 60%.
A més de les subvencions, ajudes i premis, des del
Departament també es busquen patrocinadors per als
diferents esdeveniments que s’organitzen des del Grup Esclat
Social, i també per als projectes que es desenvolupen des dels
diferents serveis.
Juntament amb el Departament de comunicació, s’organitzen
els esdeveniments i també es desenvolupen tasques de
relacions públiques amb les empreses i institucions que
col·laboren amb la nostra entitat.

CAMPANYES DIGITALS DE CAPTACIÓ DE FONS

Durant l’any 2016, s’han dut a terme campanyes de
microdonacions a través de la plataforma Teaming, que enguany
ha experimentat un lleuger augment de seguidors. A més, s’han
dut a terme dues campanyes a través de Migranodearena.org
amb l’objectiu de captar fons per al projecte esportiu de la
nostra entitat. Els fons recaptats s’han destinat a les activitats
esportives que es realitzen en els centres.
La primera es va fer de gener a març, coincidint amb la Marató
de Barcelona, gràcies a la iniciativa d’Egoismo Positivo, un
grup d’esportistes i voluntaris que fan curses amb persones
amb discapacitat. Egoismo Positivo va crear un repte a la
plataforma Migranodearena.org en què es van recaptar 1.086 €.
El mes d’octubre es va crear una campanya pel Giving
Tuesday, una jornada per fomentar les donacions solidàries
i el voluntariat, que es va celebrar el 29 de novembre. Amb
aquesta campanya solidària es van recaptar 270 €.

www.associaciosclat.com

L’any 2016 s’ha treballat en la planificació dels actes i accions
de celebració del 40è aniversari de l’Associació Esclat.
Hem creat un logotip commemoratiu amb el lema “40 anys
construint inclusió”, així com el programa d’actes previstos per
al 2016 i 2017.
Un dels projectes més importants ha estat l’elaboració del
Calendari Solidari 2017, amb la col·laboració de xefs amb
Estrella Michelin, com Nandu Jubany, Carles Abellán i Carme
Ruscalleda, entre altres, i empreses i professionals que han
cedit gratuïtament el seu treball per fer-lo realitat: HP, Estudi
Juste Calduch, Arnau Chavarria, Fundació MRW, El Corte
Inglés, Roca Barcelona Gallery, Caves Mestres, Baluard
Barceloneta i Judit Mascó.
També s’ha treballat en l’exposició “Associació Esclat, 40 anys
construint inclusió”, que es podrà veure en equipaments dels
districtes on Esclat té centres. Amb l’exposició, que fa un
recorregut amb imatges a través de les 4 dècades d’història
de l’entitat, es vol commemorar el 40è aniversari i fer un
homenatge a la trajectòria de l’Associació fins avui.
D’altra banda, s’ha treballat per la millora dels webs del Grup
i també en la presència a les xarxes socials. En aquest sentit,
de maig a novembre, vam comptar amb el suport d’un equip
de quatre joves a través de Barcelona Activa per dinamitzar les
xarxes socials de l’entitat. Posteriorment, amb la incorporació
de dues persones més al Departament de comunicació
d’Esclat, s’ha reforçat la tasca iniciada per l’equip de Barcelona
Activa, no només a nivell de xarxes socials, sinó també en
altres àmbits de la comunicació corporativa.
Pel que fa a la Revista Esclat, enguany ha fet 20 anys de la
publicació del primer número; hem editat un número especial
en què han participat antics col·laboradors.

IMPACTES · MITJANS DE COMUNICACIÓ I XARXES
M’agrada

Premsa

12

Televisió

2

Ràdio

3

www.esclatmarina.cat
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Associació Esclat
Esclatec

1154
357

Ens segueixen
@AEsclat
@esclatec

713
299
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10/ACTIVITAT
Mitja Marató i Marató de Barcelona
Egoísmo Positivo va córrer la Mitja
Marató i la Marató de Barcelona per
fer realitat el projecte de reobrir el
Club Esportiu de l’Associació Esclat.
Van crear un repte Migranodearena.
org on van recaptar 1.086 €.
Calendari Solidari 2017
El 26 de setembre al Roca Gallery
Barcelona i el 4 d’octubre a El Corte
Inglés, es va presentar el Calendari
Solidari de l’Associació Esclat
protagonitzat pels nois i noies de
l’Associació i xefs amb Estrella
Michelin.
Sopar Solidari 2016
L’11 de novembre es va celebrar
el Sopar Solidari d’Esclat a l’Hotel
Crowne Plaza Fira de Barcelona.
Van assistir-hi 300 persones que
van gaudir d’actuacions musicals,
una rifa solidària, una subhasta
d’art i l’actuació dels Castellers de
la Il·lusió.
Col·laboració Ibercaja
La Fundació bancària Ibercaja va
signar un conveni de col·laboració
per donar impuls als projectes de
Respir. També va fer una aportació
econòmica
per
al
programa
d’Introducció al disseny i fabricació
digital per a professionals d’atenció
directa.
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Sant Jordi
Els centres Esclat van celebrar
la Diada de Sant Jordi 2016 amb
una festa i, a més, es van muntar
paradetes d’artesania amb objectes
fets pels nois i noies dels centres.

Cursa en marxa per la paràlisi cerebral
Més de 2200 persones van participar
el 2 d’octubre de 2016 en la sisena
edició de la Cursa En Marxa per la
paràlisi cerebral on van participar
famílies, usuaris i professionals
d’Esclat.

Giving Tuesday
El 29 de novembre de 2016 es va
celebrar el Giving Tuesday, un dia
per donar i ser solidari. Des de
l’Associació Esclat es va proposar el
foment de l’esport en les persones
amb paràlisi cerebral amb la
reobertura del Club Esportiu Esclat.

Fira de Consum Responsable
Persones usuàries, professionals,
voluntaris i famílies de l’Associació
Esclat van ser del 17 al 24 de
desembre a la Fira de Consum
Responsable,
amb
productes
elaborats pels nois i noies dels
diferents centres d’Esclat.

www.esclatec.com

11/ACTIVITAT DELS CENTRES
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 d’Atenció Especialitzada Esclat Marina
El nombre de persones ateses en els diferents centres del Grup Esclat Social durant el 2016 ha estat de 171 persones, el 63% de
les quals són homes i el 37% són dones.

Distribució de persones ateses per gènere

10

15

Centre d’Educació Especial Esclat*

12

20

26

Centre Ocupacional Esclat 2

12

Centre de Dia Cades

7

2

Centre Especial de Treball Esclatec

4

CAE Esclat Marina

12

12

39

Residència Esclat Marina

*Curs escolar 2015 - 2016
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CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL ESCLAT
· L’escola Esclat ha participat en l’activitat municipal “Dansa
ara” al Palau Sant Jordi, organitzada per l’Institut Municipal
Barcelona Esports per a totes les escoles de Barcelona.
· Un grup d’alumnes ha assistit a l’espectacle “Trencadís
de cançons” al Palau de la Música Catalana, una obra que
combina instruments acústics, veu i sons electrònics.
· S’ha visitat el Zoo de Barcelona perquè els alumnes vegin i
coneguin de prop els animals i l’entorn en què viuen.
· També han visitat el Toca-toca del Cosmocaixa, un taller on
els alumnes estan en contacte directe amb diferents animals
i poden aprendre a protegir el medi ambient i la seva fauna.

El Centre d’Educació Especial Esclat, concertat amb la
Generalitat de Catalunya, va ser fundat l’any 1977 per
donar una resposta educativa de qualitat a alumnes amb
paràlisi cerebral i pluridiscapacitat. La visió holística de la
persona fa que l’Escola afronti l’educació de cada alumne
tenint present l’enfocament de l’infant com a globalitat.
Esclat té una llarga trajectòria pel que fa a innovació
pedagògica, i sempre procura establir lligams de
confiança i seguretat amb els infants per ajustar-se al seu
nivell maduratiu i ajudar-los a créixer i aprendre donant
resposta a les seves necessitats.
El centre treballa un currículum escolar adaptat i també
realitza escolaritat compartida amb altres centres ordinaris.

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 O ACTIVITATS DESTACADES
· Com cada any, els alumnes, mestres i voluntaris de l’Escola
han celebrat el carnestoltes participant en el ball de comparses
de l’Escola Ítaca al Poliesportiu de l’Illa. Anaven disfressats
d’animals de la sabana africana i han representat diverses
cançons del musical El Rei Lleó.
· Els alumnes del grup de petits han gaudit del conte vivenciat
“La primavera” a partir del projecte “Hi havia una vegada…”,
gràcies al Centre de Recursos Pedagògics de les Corts.
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CENTRE OCUPACIONAL ESCLAT 2
El Centre Ocupacional Esclat 2 ofereix una alternativa real
i de qualitat en l’etapa adulta de les persones amb paràlisi
cerebral i discapacitats similars. Per fer-ho possible,
per una banda es treballa l’ajustament personal i social:
els usuaris reben una formació integral i adquireixen les
disciplines instrumentals, que afavoreixen l’autonomia
personal i social. Per altra banda, es treballa l’ocupació
terapèutica en tots els aspectes lligats al món productiu,
com la responsabilitat, la qualitat o el treball en equip.

OBJECTIUS DEL CENTRE

· Aconseguir el màxim grau d’inclusió social de les
persones ateses.
· Potenciar el progrés personal des del punt de vista
global.
· Oferir assistència integrada que abasti les necessitats
personals, familiars i socials.
· Prevenir i actuar en front les desigualtats en les
quals es troben les persones amb diversitat funcional.
· Afavorir la inclusió en el món laboral.

PROJECTES O ACTIVITATS DESTACADES
· El projecte Reciclem a l’hort urbà, subvencionat per
l’Ajuntament de Barcelona, ha permès desenvolupar i reforçar
les capacitats cognitives, psicomotores i emocionals de les
persones usuàries. S’ha iniciat la col·laboració amb el Centre
Cívic del Mas Guinardó, on s’ha participat en tasques de
manteniment i cura de l’hort. També s’han fet formacions
pràctiques per aprendre a elaborar sabons i cosmètica natural
gràcies a la col·laboració de la Núria de Saboníssim.
· S’ha continuat amb la Teràpia Assistida amb Gossos (TAG)
amb l’Associació Aran, treballant diferents aspectes al voltant
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de la persona, a nivell físic, emocional, social i comunicatiu.
· S’ha iniciat l’activitat de Musicoteràpia, estimulant l’àrea
emocional de la persona a través de la música i els sons.
· A través del projecte L’art de reciclar, subvencionat per
l’Ajuntament de Barcelona, s’han treballat les diferents
habilitats creatives i artístiques, amb l’elaboració de diferents
productes en els tallers que es fan al centre.
· Ha començat el projecte de l’Àrea de suport i
assessorament psicològic per desenvolupar tasques de
suport i acompanyament als usuaris, quatre tardes a la
setmana, de manera grupal o individual, que se suma al
Grup d’autodeterminació i autoconeixement de les dones,
a través del qual es potencien les capacitats i recursos
de desenvolupament integral, afavorint l’autonomia i
l’autodeterminació.
· A l’àrea de logopèdia, s’han creat plafons específics per a
diferents activitats i esdeveniments i s’han actualitzat els
comunicadors dels usuaris. S’ha fet ús de la teràpia miofuncional, per augmentar l’intel·ligibilitat i la funcionalitat de la
parla, així com una disminució o eliminació dels indicadors de
disfàgia. També s’ha seguit amb el Club de Lectura amb les
persones que disposen d’un nivell funcional de lectoescriptura.
· Per Carnestoltes els nois i noies del Centre es van disfressar
de “Minions”. Cada taller va participar en l’elaboració d’una
part de la disfressa i es va realitzar una cercavila amb l’escola
Guinardó amb l’ajuda de voluntaris de l’Institut Ferran Tallada.
· Al llarg de l’any s’han realitzat sortides culturals i lúdiques:
exhibició de la unitat canina i eqüestre de la Guàrdia Urbana de
Barcelona a les instal·lacions de la Foixarda, Fira de Santa
Llúcia de Barcelona i altres sortides pel Guinardó.
· Un grup d’estudiants d’Activitats esportives al medi natural
de l’Institut Sant Gabriel de Viladecans va organitzar una
jornada esportiva a l’exterior del Mas Guinardó.
· En els mesos de juny, juliol i setembre, s’han realitzat estades
a l’Aparthotel Sant Jordi de Platja d’Aro i al Càmping Tamarit
Park Resort de Tarragona. Els grups han pogut realitzar
activitats lúdiques en un entorn diferent de l’habitual.
· Per acabar l’any de manera festiva, s’han realitzat dinars de
Nadal en grups al Restaurant La Trobada del Guinardó.
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CENTRE ESPECIAL DE TREBALL ESCLATEC
Centre Especial de Treball de referència per a la inserció
laboral de persones amb greus discapacitats. Esclatec és
un centre singular tant pel tipus de productes i sectors que
atén, com per les persones que hi treballen.
Disposa d’un Departament de Recerca, Desenvolupament,
Innovació i Inclusió (R+D+I2) on es dissenyen i es produeixen
productes, amb tecnologia i patents pròpies, per al sector
de les Ajudes Tècniques a les persones amb discapacitat i
per als sectors industrial, logístic i energètic.

OBJECTIUS DEL CENTRE

· 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 treballadors i dels clients.

PROJECTES O ACTIVITATS DESTACADES
· Per al 2016, l’objectiu principal proposat era reforçar les
tasques de comercialització i màrqueting, i la comercialització
del nou carret d’anar a comprar motoritzat, Rolser by
Esclatec. L’objectiu, però, no s’ha pogut acomplir, ja que
fins al mes de novembre no ha començat la fabricació,
el que ha impedit la contractació de nou personal com estava
previst. Es preveu fer aquestes incorporacions durant l’any
2017. Sí que s’han mantingut tots els llocs de treball del CET
i s’ha començat la formació adaptada a cada treballador en
l’àmbit de la fabricació 3D.
· Fruit dela recerca del Departament d’R+D+I2, en col·laboració
amb una empresa de packaging alacantina, s’ha pogut
desenvolupar el model d’AGV (vehicle filoguiat per a la
indústria). Per a l’any vinent hi ha un contracte de fabricació
de més unitats.
· El projecte de la cadira Estel resta aturat, tot i que s’està
buscant finançament per al projecte, de cara a l’any 2017.
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· Pel que fa al projecte del sistema de comunicació Esclatic,
s’ha trobat finançament per part de l’Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat de Barcelona i s’ha ampliat la
biblioteca de pictogrames.
· S’ha mantingut el ritme de producció de rodes de bicicleta,
fruit del conveni de col·laboració amb Clear Channel que
gestiona el servei de Bicing de la ciutat, i també amb altres
empreses del sector.
· Pel que fa al taller d’estampació, s’han realitzat els uniformes
de l’entitat i s’ha posat en marxa el taller d’estampació digital.
· El Departament d’R+D+I2 s’ha vist reforçat per la consolidació
del lloc de treball d’un dels tècnics i s’ha dedicat prioritàriament
a desenvolupar tota la nova electrònica per al nou carret de
compres motoritzat, que es fabrica conjuntament amb Rolser,
i el nou AGV.
· En el mes de setembre, l’equip de recerca va realitzar una
ponència sobre el funcionament del Centre i els seus projectes
a les jornades Engineering for Society a la Universitat de
Leuven (Bèlgica).
· Esclatec ha estat seleccionat per realitzar el programa
d’Emprenedoria Social de Barcelona Activa amb l’objectiu
d’impulsar del carret de compra motoritzat. El programa
consisteix en sessions de formació per donar les eines i
habilitats emprenedores necessàries per consolidar les bones
condicions econòmiques i tècniques dels projectes.
· Enguany, s’han renovat a l’alça els contractes de manteniment
per als pisos de l’Ajuntament de Barcelona a la Vila Olímpica,
així com el manteniment de la domòtica i el SCB (bugaderia)
de la Residència Esclat Marina.
· Esclatec ha col·laborat en la confecció del guardó del Premi
Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps de
l’Ajuntament de Barcelona i també en el disseny i fabricació
del guardó de l’Esclat Solidari, reconeixement que atorga
l’Associació a una empresa o entitat que hagi donat suport a
la nostra tasca al llarg dels anys.
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CENTRE DE DIA CADES
El Centre d’atenció diürna especialitzada Cades s’orienta
a donar respostes de qualitat a persones adultes amb
pluridiscapacitat greu. Per les necessitats de suport que
requereixen les persones usuàries del Centre, la part
assistencial ocupa una gran part del temps en la seva
vida. 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 DEL CENTRE

· Incrementar l’autonomia personal.
· Afavorir la integració social.
· Potenciar la comunicació i la relació.

PROJECTES O ACTIVITATS DESTACADES
· S’ha realitzat el projecte la “La cursa de banderes”,
subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona, en el qual s’ha
participat en una activitat esportiva amb els i les alumnes de
l’escola del Mar, que promou uns valors en concordança amb
l’entitat.
· S’ha dut a terme el projecte “Gaudint la ciutat de Barcelona”,
subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona, amb el qual
s’han realitzat diferents sortides a equipaments culturals de
la ciutat per endinsar-se al món de les arts escèniques i la
música, moltes d’elles organitzades per la plataforma Apropa
Cultura, una iniciativa que promou la inclusió i transformació
social a partir de la cultura.
· També s’han realitzat sortides de caràcter més lúdic: al Parc
d’atraccions del Tibidabo, a les piscines del Bosc Tancat de
Cerdanyola del Vallès, a la platja de la zona del Fòrum i un
dinar de Nadal al restaurant la Trobada, al mercat del Guinardó.
Totes les sortides s’han realitzat gràcies a la col·laboració i
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acompanyament de persones en pràctiques i del voluntariat.
· Per la diada de Sant Jordi es va muntar una paradeta a la
plaça del Guinardó, amb productes artesanals elaborats als
tallers del Centre.
· En l’àmbit multisensorial, s’han iniciat sessions de
musicoteràpia. A més, s’ha gaudit un any més d’una audició
musical de piano a les instal·lacions del Centre, gràcies a la
Fundació Réssonance.
· S’ha continuat de manera individual i en grup amb la Teràpia
Assistida amb Gossos (TAG) amb l’Associació Aran, un cop
a la setmana. S’han treballat aspectes motrius, sensorials
i relacionals de la persona, promovent les seves capacitats
i aprofitant les característiques que es poden transmetre a
través dels gossos.
· Com cada any, s’han realitzat estades d’hivern a l’Alberg Mare
de Déu de les Neus de la Molina. Els nois i noies del Centre han
viscut l’experiència de l’esquí adaptat amb l’empresa Esquí
Meganeu Alta Cerdanya. A l’estiu es va realitzar una estada a
l’Alberg Santa Maria del Mar de Coma-ruga.
· S’han realitzat millores a les instal·lacions del Centre, gràcies
a la Fundació Antoni Serra Santamans, amb la instal·lació de
grues de sostre a les sales.
· Amb motiu del 15è aniversari del Centre d’Atenció Diürna
Cades, es va realitzar un lipdub amb la col·laboració del grup
de música la Casita del Huerto, que va ser presentat el 14 de
desembre als Lluïsos d’Horta, amb motiu del Dia Internacional
de la Discapacitat.
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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 les persones
amb pluridiscapacitat que requereixen suport extens i
generalitzat. Ofereix 52 places residencials, 2 de respir i
30 en el centre d’atenció diürna.
El servei residencial d’Esclat Marina, gestionat per la
Fundació 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 oferir diàriament el millor suport.

OBJECTIUS DEL CENTRE

· Contribuir al projecte de vida de cada persona des
de l’atenció residencial que és la seva llar.
· Promocionar al màxim l’autonomia de la persona.
· Prevenir i tractar el deteriorament produït per la
mateixa discapacitat i l’edat.
· Facilitar la inclusió de la persona a la comunitat.
· Progressar en el coneixement i domini del mateix
cos, d’acord amb les possibilitats motrius i mentals.
· Afavorir el desenvolupament d’estratègies de
comunicació, verbals o no verbals, que possibilitin
la relació entre els residents i amb el seu entorn més
immediat.
· Treballar l’atenció de les persones a través dels
sentits, utilitzant diferents estímuls sensorials i
propioceptius.
· Aconseguir el màxim grau d’integració social de les
persones explorant i coneixent l’entorn físic natural
més immediat.
· Treballem el procés d’envelliment actiu i la
sexoafectivitat des de l’atenció centrada en la
persona.
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PROJECTES O ACTIVITATS DESTACADES
· La Residència Esclat Marina va iniciar el 2016 amb totes les
places residencials cobertes, excepte les destinades al servei
de respir.
· S’ha continuat apostant per teràpies alternatives com
la Teràpia assistida amb animals (cavalls i gossos) i la
musicoteràpia.
· Un dels objectius marcats per a aquest any ha estat 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 s’ha dut a terme des de logopèdia i psicologia ha estat
la millora de la senyalística de l’edifici, incorporant més
pictogrames, per millorar l’accessibilitat.
· Des del Servei de logopèdia també s’ha fomentat la
lectoescriptura, a través del club de lectura i les sortides a
la biblioteca del barri, així com amb les sessions individuals.
· S’han continuat fent sortides diàries i estades d’estiu de tres
dies en un càmping de Tamarit. També s’han realitzat sortides
gastronòmiques, com les calçotades i barbacoes.
· A finals de novembre, persones usuàries de la residència i
professionals van participar com a voluntaris en la campanya
de El Gran Recapte que organitza el Banc dels Aliments. Per a
la campanya d’enguany, l’Ajuntament de Barcelona va facilitar
samarretes solidàries per a tots els usuaris i professionals.
· Pel que fa al Centre de Dia Esclat Marina, s’ha continuat
treballant independentment a la Residència, encara que
s’han compartit algunes activitats com la hipoteràpia o
les celebracions. Cada setmana s’han realitzat activitats
de relaxació, estimulació basal, sortides a l’hort urbà de
Pedralbes i fisioteràpia. De manera quinzenal s’han realitzat
activitats terapèutiques alternatives, com la musicoteràpia i la
teràpia assistida amb animals, entre altres.
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12/ALTRES SERVEIS
CASAL D’ESTIU

La finalitat del Casal d’Estiu d’enguany ha estat crear un espai
psicoeducatiu i lúdic per als nens i nenes en edat escolar, ja
siguin del Centre d’Educació Especial Esclat o d’altres centres
de Barcelona i rodalia. Les dates del casal van ser de l’1 al 28
de juliol de 2016, ambdós inclosos.
La programació estava pensada perquè els nens gaudissin
de les activitats proposades. El més important va ser la
diversió i no pas la realització d’una activitat determinada i
excessivament marcada.
Al Casal d’Estiu, l’activitat de piscina es realitza dos dies a la
setmana i es creen activitats alternatives per als nens i nenes
que no poden fer-ne.
També va ser molt important, dins la programació del casal, la
celebració d’aniversaris i altres festivitats.
Enguany, s’han realitzat activitats i tallers relacionats amb
el centre d’interès: la música. Entre altres, s’ha realitzat una
sortida al Centre Cívic Can Deu, on una musicoterapeuta va
fer una sessió de musicoteràpia. També es va comptar amb
dues sessions de musicoteràpia realitzades en les mateixes
instal·lacions del Centre. A més, el grup de Batucada Mais ki
Samba va fer una exhibició i va deixar que els nens i nenes del
casal poguessin provar els instruments.

SERVEI DE RESPIR

La Residència Esclat Marina, gestionada per la Fundació
Esclat Marina, ofereix un Servei de Respir a les famílies de
l’Associació Esclat, i també a persones amb pluridiscapacitat
externes a l’entitat. El servei té la finalitat millorar la qualitat de
vida dels cuidadors, proporcionant-los temps de descans, i
donar resposta a determinades situacions imprevistes, també
d’emergència social.
L’any 2016, han gaudit del Servei 18 persones usuàries de
l’Associació Esclat, 16 de les quals van ser subvencionades,
amb un total de 86 pernoctacions. També hi ha hagut
pernoctacions d’usuaris externs.
Enguany, hem rebut suport d’Ibercaja, la Diputació de
Barcelona, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat,
a través de l’IRPF, i de l’Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat (Ajuntament de Barcelona), per poder realitzar el
projecte i oferir el servei.
www.associaciosclat.com

ATENEU DE FABRICACIÓ DE LES CORTS

L’Associació Esclat és adjudicatària del servei tècnic de
l’Ateneu de Fabricació de les Corts (AdF), determinar per
concurs l’any 2015.
L’equip humà de l’Associació Esclat a l’AdF està format per
un enginyer electrònic i un enginyer en disseny industrial,
que formen part del Departament d’R+D+I2 d’Esclatec. El
rol temàtic de l’AdF de les Corts 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 altres.
L’any 2016 ha estat un any d’obres a l’espai, que han obligat
a conviure-hi i a modificar i cancel·lar algunes activitats. En
un any, l’espai ha estat modificat dues vegades i va estar
tancat durant uns mesos. A l’octubre, es va traslladar a l’espai
definitiu, però, fins a l’any 2018 no es podrà fer ús dels espais
que compartirà amb la Biblioteca Central de les Corts.
Enguany, treballadors del Centre Especial de Treball Esclatec
han realitzat una formació en l’àmbit de la fabricació digital
i també s’ha donat suport a la fabricació dels premis de la
cursa “En Marxa per la Paràlisi Cerebral” i de l’Esclat Solidari.

www.esclatmarina.cat
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13/INFORMACIÓ ECONÒMICA
*Informe d’auditoria 31/12/2016

TOTAL DE DESPESES GRUP ESCLAT SOCIAL: 5.114.023 €

TOTAL D’INGRESSOS GRUP ESCLAT SOCIAL: 5.286.556 €

DESPESES ASSOCIACIÓ ESCLAT: 3.093.234 €

INGRESSOS ASSOCIACIÓ ESCLAT: 3.142.824 €

DESPESES FUNDACIÓ ESCLAT MARINA: 2.020.789 €

INGRESSOS FUNDACIÓ ESCLAT MARINA: 2.143.732€

18

www.associaciosclat.com

www.esclatmarina.cat

www.esclatec.com

PRESSUPOST GRUP ESCLAT SOCIAL 2017: 5.053.652€

PRESSUPOST ASSOCIACIÓ ESCLAT 2017: 3.010.245€

www.associaciosclat.com

PRESSUPOST FUNDACIÓ ESCLAT MARINA 2017: 2.043.407
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14/PROGRAMA 2017
El Grup Esclat Social inicia el 2017 amb molta il·lusió, un any en què celebrem els 40 anys d’Esclat amb un programa d’activitats
complet. Entre altres, organitzarem una exposició itinerant amb fotografies de les 4 dècades d’història de l’entitat, un afterwork amb
famosos solidaris que serviran cerveses a favor d’Esclat, una conferència i taula rodona sobre ètica aplicada a les organitzacions
socials al Saló dels Miralls del Gran Teatre del Liceu, un sopar solidari commemoratiu a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC), o un concert solidari amb grups musicals del moment.
Les 4 dècades d’història d’Esclat són un clar reflex de la feina ben feta des de l’entitat, amb la innovació com un dels pilars
bàsics del nostre dia a dia. És per això que volem seguir aquest camí, posant les llavors del que serà el futur d’Esclat: l’any 2017
començarem a treballar, amb la col·laboració dels membres de la Junta directiva, l’Equip directiu i els professionals de l’entitat, en
el nou Pla estratègic, que marcarà les línies i les pautes a seguir dels anys vinents, amb l’objectiu de seguir millorant i d’optimitzar
els recursos.
La qualitat en la gestió dels nostres centres i serveis és un dels altres aspectes pels quals seguirem apostant, treballant per
l’obtenció de certificats de qualitat que acreditin les bones pràctiques de l’entitat. També se seguirà fomentant el voluntariat,
oferint l’acompanyament i la formació necessàries per assolir el màxim grau de satisfacció possible, tant per al mateix voluntari o
voluntària, com per a l’entitat.

CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL ESCLAT

Durant l’any 2017 es preveu un augment del 20% d’alumnes a l’escola Esclat. Per tant, un dels principals
objectius serà reorganitzar a tots nivells l’estructura i la funcionalitat del centre. A més, el curs escolar anirà
lligat amb el 40è aniversari d’Esclat i “El viatge a Ítaca”.
Es vol donar continuitat i consolidar l’activitat compartida amb alguns alumnes i famílies de Nexe Fundació,
així com el servei de monitors de piscina subvencionat per l’Institut Municipal Barcelona Esports (IMBE).
El servei d’infermeria escolar passarà a ser de jornada complerta gràcies a l’ajuda econòmica de la Fundació
Serra Santamans. Consolidarem la Teràpia Miofuncional-Orofacial, amb la logopeda del centre, i iniciarem
l’activitat de musicoteràpia setmanalment.

CENTRE OCUPACIONAL ESCLAT 2

Es vol seguir adequant la metodologia d’atenció centrada en la persona en els diferents programes individuals
d’atenció. Es crearan nous tallers a partir de les demandes dels nois i noies i es formaran els i les professionals
en la matèria. Les activitats que promoguin l’educació ambiental s’enfocaran encara més a través del foment
del reciclatge, la cura del medi i la participació comunitària. Se seguirà treballant l’horticultura a l’hort urbà
del centre i a l’hort del Casal d’Entitats del Mas Guinardó. Es faran tallers de sabons per a la roba amb olis
reciclats, sabons aromàtics, amb plantes de l’hort, i cremes per a la pell.
A través de l’Àrea de suport i assessorament psicològic es treballarà el gènere, el futur i l’envelliment de
la persona i de l’entorn familiar. S’iniciarà el projecte Servei de Recursos d’Esclat (SRE) per proporcionar
les eines necessàries per superar les dificultats de comunicació i accés a la tecnologia. S’oferirà suport i
assessorament als professionals i a les famílies. També es farà un taller de llengua de signes amb l’objectiu de
trencar les barreres comunicatives i promoure noves formes de comunicació.
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CENTRE DE DIA CADES

L’any 2017 es vol seguir apostant per una atenció integral de qualitat a les persones usuàries del Centre,
potenciant teràpies i activitats d’estimulació basal i sensorial que millorin la seva qualitat de vida.
Se seguirà amb les sessions de musicoteràpia i s’assistirà a diferents espectacles programats per l’entitat
“Apropa Cultura” a l’Auditori de Barcelona i al Liceu. Es treballarà la música a través del programa de ràdio
“Planta Baixa”, que s’emet a Ràdio RSK, iniciat fa dos anys.
En l’àmbit lúdic i cultural, es realitzaran sortides a teatres, al Museu de les Il·lusions Òptiques, a l’Aquari i a
altres espais de la ciutat de Barcelona i rodalia.
Durant la temporada d’estiu es farà una escapada de tres dies al Càmping Tamarit Park Resort de Tarragona.
A l’hivern, com cada any, es gaudirà de l’estada a l’Alberg Mare de Déu de les Neus de la Molina, on els nois
i noies del centre practicaran esquí adaptat amb el Club d’esquí Meganeu.
Amb motiu del 40è aniversari de l’entitat, s’iniciarà l’activitat de dansa integrada, que permetrà expressar i
comunicar-se a través del moviment.

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL ESCLATEC

Durant l’any 2017, el Centre Especial de Treball Esclatec començarà a fabricar les primeres 1.000 unitats
del nou carret d’anar a comprar motoritzat, dissenyat conjuntament amb Rolser. El llançament del Rolser by
Esclatec està previst per al segon semestre de l’any.
També es continuarà treballant per l’obtenció de la ISO 9001:2015 amb el suport del Departament de Qualitat
d’Esclat.
A més, se seguirà desenvolupant el nou model d’AGV (vehicle filoguiat per a la indústria) i està previst participar
al Saló Internacional de la Logística (SIL) el més de juny.
Esclatec ha estat una de les entitats seleccionades per formar part del programa d’innovació social B-Value,
una iniciativa de Ship2B i la Fundació Banc Sabadell, que es durà a terme durant el 2017.

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA ESCLAT MARINA

La Residència i CAE Esclat Marina s’ha fixat per al 2017 la millora de la inclusió social de les persones
usuàries del Centre amb la participació en activitats culturals, d’oci i lleure, organitzades per la mateixa entitat
o per altres entitats públiques o privades. Està prevista la participació en totes les activitats del 40è aniversari
de l’Associació Esclat.
Destaca també la realització d’un taller de sexoafectivitat amb els usuaris i usuàries de la Residència Esclat
Marina, sessions mensuals amb l’objectiu que les persones usuàries del Centre es puguin conèixer millor i
gaudeixin de tot allò que envolta la sexualitat.

ALTRES SERVEIS
CASAL D’ESTIU

El fil conductor del Casal d’Estiu serà el món dels oficis. Es realitzaran sortides pedagògiques, activitats,
jocs, tallers i gimcanes relacionades amb diferents treballs que conformen la nostra societat i el nostre
entorn. Es coneixeran les tasques que duen a terme diferents treballadors per comprendre les funcions
dels diferents oficis del nostre dia a dia.
S’aprofitarà l’ocasió per conèixer els comerços del barri, així com el Parc de Bombers i les cotxeres del
TRAM, on s’explicarà el seu funcionament i es visitaran les instal·lacions.
Dins la programació del casal, la celebració dels aniversaris o altres eventualitats es considera molt
important, ja que les festes són molt engrescadores per a tots els nens i nenes.

ATENEU DE FABRICACIÓ DE LES CORTS

L’any 2017, l’equip de l’Ateneu de Fabricació (AdF) de les Corts vol revisar i consolidar el projecte de
l’equipament pel que fa als processos, la sostenibilitat i els mètodes de treball i procediments.
Un altre repte important serà definir l’encaix de l’AdF amb la nova Biblioteca Central de les Corts, amb la qual
compartiran instal·lacions.
D’altra banda, la concessió de l’Ajuntament acaba a l’abril, però l’Associació Esclat té previst presentar-se de
nou al concurs públic per continuar formant part del projecte.
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Vine a celebrar el 40è aniversari d’Esclat amb nosaltres!
PROGRAMA D’ACTES
CALENDARI SOLIDARI

FESTIVAL D’ESCLAT

26/09/2016

19/05 (De 10 a 13 h)

Roca Barcelona Gallery

Pavelló Poliesportiu Municipal L’Illa

04/10/2016

El Corte Inglés

Presentació del Calendari Solidari Esclat
2017 protagonitzat per persones amb
paràlisi cerebral i discapacitats similars, i
xefs reconeguts internacionalment com
els Germans Roca, en Ferran Adrià i la
Carme Ruscadella.

EXPOSICIÓ DE PINTURA

Actuacions musicals dels nois i noies dels
centres d’Esclat inspirades en les quatre
dècades de la història de l’entitat.

ASSEMBLEA COMMEMORATIVA
27/05
Palau Reial de Pedralbes

Exposició de pintura abstracta realitzada
pels nois i noies del Centre Ocupacional
Esclat 2.

Celebració de l’Assemblea General
Ordinària de manera solemne amb la
presidència de l’Honorable Senyora
Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers
Socials i Famílies.

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

EXPOSICIÓ D’ART

10/01 - 21/01

Casal d’entitats Mas Guinardó

02/02 - 30/03

Espai Expositiu Les Corts

23/05 - 28/05

04/09 - 28/09

Per determinar

Per determinar

Exposició i venda d’obres d’artistes
novells i consagrats. També s’exposaran
obres d’alumnes d’Esclat i usuaris dels
centres.

Districte d’Horta-Guinardó

Casinet d’Hostafrancs

30/09 - 30/10

Biblioteca Francesc Candel

Recull de fotograaes signiicatives de
l’entitat al llarg dels 40 anys d’història.

III TIRA’M LA CANYA

SOPAR SOLIDARI 40è ANIVERSARI

07/03 (De 17 a 23 h)

10/11

Restaurant Napar BCN
Carrer Diputació, 223

Sala Oval del MNAC

Festa on es reuniran persones
conegudes i famoses per “tirar canyes” a
favor de l’Associació Esclat.

CONFERÈNCIA I TAULA RODONA

Sopar commemoratiu amb la col·laboració
dels i de les xefs del Calendari Solidari
Esclat 2017.

CONCERT DE MÚSICA
Gener 2018

03/05 (18.30 h)
Saló dels Miralls. Gran Teatre Liceu

Per determinar

Conferència sobre “Ètica aplicada a les
organitzacions socials. Autonomia,
apoderament i participació: una relació
ineludible” a càrrec de Begoña Roman
Maestre, Doctora en Filosooa per la
Universitat de Barcelona.

Concert solidari per donar a conèixer i
apropar l’entitat als joves i recaptar fons
per projectes futurs d’habitatge per a
persones amb discapacitat.

“Treballem per millorar la qualitat de vida de les persones amb
paràlisi cerebral i discapacitats similars”

FUNDACIÓ ESCLAT MARINA
C. Tortosa 22 · 08038 Barcelona
T. 93 450 11 50
fundacio@associacioesclat.com

ASSOCIACIÓ ESCLAT
C. Guitard 80 - 92 · 08014 Barcelona
T. 93 450 11 50
info@associacioesclat.com
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