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Memòria 2013
Presentació de la memòria
Durant el 2013, l’Associació Esclat ha estat treballant en l’elaboració d’un Pla estratègic per
saber on som i cap a on volem ser d'aquí a 5 anys. En l’elaboració d’aquest pla estratègic,
que es va finalitzar al mes de desembre, hi han participat tots els treballadors de l’entitat, així
com també membres de la Junta Directiva. Els ajustaments de pressupostos públics ens han
fet replantejar el model de finançament que teníem fins ara i hem hagut de treballar per tal
de trobar els recursos adequats per no dependre tant de l’administració pública.
Seguint aquesta línia de la millora del finançament, ens hem plantejat enfortir el departament
de captació de fons i hem començat a establir estratègies per tal d’assolir aquest objectiu a
través de campanyes de captació de fons dirigides a empreses i a persones físiques,
presentació de premis, ajuts i subvencions, sensibilització i informació sobre la LISMI a
empreses de més de 50 treballadors, entre d’altres.
Aquest any han finalitzat els actes de celebració del 35è aniversari de l’Associació amb la
celebració de la jornada sobre la innovació en l’atenció directa a persones amb paràlisi
cerebral i discapacitats similars, amb la col·laboració de la Facultat de Pedagogia de la
Universitat de Barcelona. Hi van participar professionals d’Esclat amb l’objectiu de donar a
conèixer la tasca pedagògica, assistencial i de recerca de l’Entitat, així com les aportacions
més innovadores al llarg de la seva trajectòria. L’acte es va celebrar al Palau de les Heures,
situat al Campus Mundet, i anava dirigit als estudiants universitaris i a professionals del
sector.
En l'àmbit de la comunicació, hem estat treballant per millorar la nostra visibilitat tan en els
mitjans de comunicació com en les xarxes socials, i també per cuidar la nostra imatge
corporativa. Enguany, La Revista Esclat ha rebut la menció especial en la modalitat de
premsa del Premi del Consell Municipal de Benestar Social per al monogràfic Sexoafectivitat i
discapacitat: un binomi possible.
L’Associació Esclat, juntament amb la fundació Èxit, va ser escollida com entitat beneficiària
de la 9a Edició dels Jocs Interempreses 2013 que es van celebrar a Barcelona a finals de
maig. Els Jocs Interempreses estan organitzats per A32 Events i, en aquesta edició, hi van
participar treballadors de més de 30 empreses de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
El 2013 hem signat un conveni amb el Districte de Les Corts, en què Esclatec col·labora en la
gestió de l’Ateneu de Fabricació de Les Corts, que és un nou espai municipal que té com a
finalitat apropar la tecnologia digital de fabricació a la ciutadania.
Així mateix, s’ha signat un conveni de recerca entre Esclatec i l’Institut Municipal de persones
amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona (IMD) per desenvolupar un projecte
d’innovació tecnològica per a persones amb discapacitat.

Joan Bertran i Reguera, President
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Missió, Visió i Valors
Missió
Contribuir, des del seu compromís ètic, mitjançant suports i oportunitats, a què cada persona
amb paràlisi cerebral o altres discapacitats similars i la seva família pugui desenvolupar el
seu projecte de qualitat de vida, així com a promoure la seva inclusió com a ciutadana de ple
dret en una societat justa i solidària

Visió
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
• Dignitat
• Compromís
• Qualitat
• Participació
• Vocació de servei
• Professionalitat
• Formació continuada i adaptada
• Innovació
• Implicació i col·laboració interna i externa
• Transparència
• Confiança
• Agilitat i dinamisme
• Treball en equip

Premis i Reconeixements
• Menció Especial de Premsa. Premi Consell Municipal Benestar Social 2013 (Revista Esclat)
• Premi Cortsenc de l’Any 2013
• Premi Civisme 2010 (Revista Esclat)
• Medalla d’Honor de Barcelona 2006
• Premi Accés d’Investigació 2006 (Esclatec)
• Premi Barcelona d’Ofici Emprenedora 2002 (Esclatec)
• Premi Josep M. Piñol 2001 (Esclatec)
• Premi ONCE Catalunya 2001 (Esclatec)
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Junta Directiva
Joan Bertran i Reguera
Joan Gràcia Morelló
Ramon Ribera Lluvià
Afredo Bayón Roset
Guillermo Ariño Planchería
Carme Domènech Burrull
Angel Gerardo Juárez Hernández
Ignasi Ortillés Aliaga
Montserrat Roca Oliva
Joan Rovira Hernández

President
Vicepresident
Secretari
Tresorer
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Organigrama

4
www.associacioesclat.com

Memòria 2013 · Programa 2014

Associació Esclat

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

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

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

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona (IMD)
Amb aquest organisme s’ha continuat col·laborant, a través de comissions, especialment en
temes de transport i accessibilitat de la ciutat de Barcelona. El 2013 hem fet un conveni per
5
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finançar el desenvolupament d’un software de missatgeria instantània per a tablets i mòbils
per a persones amb discapacitat.

Universitats i Escoles Superiors
Continuen vigents els convenis amb la Universitat de Barcelona, la Universitat Ramon Llull, la
Universitat Autònoma, la Universitat de Vic i altres escoles superiors, mitjançant els quals els
nostres centres són institucions acollidores d’estudiants en pràctiques sota la nostra
supervisió.
Amb la Universitat Politècnica de Catalunya continuem mantenint el Conveni de col·laboració
per a la Recerca que tenim des de 1996. També col·laborem amb Elisava, Escola Superior de
Disseny i Enginyeria de Barcelona des del 2012.

Fundació ONCE
Els Convenis per a l’escola i per als centres d’adults (Esclat 2, Cades i Esclat Marina) han
estat renovats pel curs escolar 2013-2014.

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

Federació ECOM
Hem col·laborat amb la Federació en programes diversos, estem presents a la Junta Directiva
i participem, a través de la Residència Esclat Marina, a la Taula Tècnica per a l’elaboració del
model d’atenció sociosanitari i en la Comissió de Treball d’Entitats que gestionen serveis.
El Tresorer de la Junta Directiva d’Esclat forma part de la Junta Directiva de la Federació
ECOM, amb el càrrec de secretari, de la Confederació ECOM Catalunya i també de la Patronal
d’ECOM.

Coordinadora d’Entitats de Persones amb Discapacitat i Federació
Plataforma Les Corts
Durant 2013 s’ha seguit participant en la dinàmica de la Coordinadora, tot i que la gestió del
Centre Ocupacional Les Corts està portada pel Centre Paideia.
També som membre de la Federació Plataforma d’Entitats de Discapacitat de Les Corts i
participem dels seus projectes.
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Federació Catalana de Paràlisi Cerebral i etimologies similars (FEPCCAT)
Durant 2013, hem continuat participant en la dinàmica d’aquesta federació (confederada a
Confederación Aspace, en l’àmbit estatal), de la qual en formem part i un membre de la
nostra Junta ho és també de la Junta de la FEPCCAT.
Enguany hem participat novament, en l’organització de la Cursa Solidària “En Marxa per la
Paràlisi Cerebral”, i també en les Jornades del Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral que es van
celebrar l’11, 12 i 13 d’octubre.

Fundacions i Obres Socials
La Fundació Antoni Serra Santamans, Manos Mundi, MRW, la Fundació Antoni Planells, la
Fundació Clapés Gallent, la Fundació Roviralta i l’Obra Social “la Caixa”, Catalunya Caixa i
Ibercaja han col·laborat durant l’any 2013 amb l’Associació Esclat mitjançant ajudes
econòmiques per a equipament i manteniment dels seus serveis.
Ibercaja ha col·laborat amb el projecte de Teràpia assistida amb animals per a persones amb
paràlisi cerebral.

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

Activitats docents
Els equips tècnics dels nostres centres imparteixen classes sobre la tasca amb persones amb
paràlisi cerebral a diverses escoles superiors, universitats o centres de formació. Els nostres
7
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professionals participen com a docents en cursos de postgrau de diverses universitats (per
exemple, la Universitat Ramon Llull) dins de la nostra especialitat.
En nombroses ocasions els professionals d’Esclat són convocats per a participar en
conferències o donar assessorament a institucions del sector. També han realitzat diverses
comunicacions i ponències presentades en jornades tècniques i fòrums del sector. Amb el
CEIP Ítaca duem a terme des de fa anys una experiència d’escolaritat compartida.

Districte de Les Corts
És el districte de la ciutat on està la seu de l’Associació i del Centre Esclat. En l’àmbit de barri,
existeix molta relació amb totes les institucions educatives i socials, així com amb el Centre
Cívic del Districte, on es realitzen habitualment les reunions del centre. Esclat participa
regularment en activitats conjuntes organitzades per alguna d’aquestes entitats. També
s’intercanvien visites sovint.
Tant el Centre com l’Associació participen en el Consell Sectorial de Qualitat de Vida, Igualtat i
Esports del Districte i al Grup de Treball amb Discapacitat.
L’Associació Esclat és una de les entitats que formen part de l’Espai d’Inclusió de Les Corts,
impulsat pel Districte, que té com a objectiu buscar sinergies i compartir experiències per
ampliar les accions per integrar les persones amb discapacitat en tots els àmbits i des del
món acadèmic, esportiu i laboral.

Enguany, el Districte de les Corts ha atorgat el Premi Cortsenc de l’any a l’Associació Esclat
per la seva implicació en la vida del barri.
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Districte d’Horta Guinardó
En aquest districte estan ubicats diversos serveis d’atenció directa per a adults que gestiona
Esclat: el Centre Esclat 2, Esclatec i el Cades, que gaudeixen d’una relació immillorable amb
l’entorn del barri i amb el districte, el qual facilita en la mesura del possible totes les activitats
ciutadanes que els centres proposen.
El veïnat, com sempre, es mostra molt receptiu amb els usuaris de l’entitat, els quals van
amb freqüència als comerços propers i al mercat per a realitzar diverses compres. Els nostres
professionals participen en el Consell de Persones amb Discapacitat del Districte.
A finals de 2012, es va signar un conveni entre el districte d’Horta Guinardó, l’Institut
Municipal de Mercats i Esclatec per al desenvolupament d’accions de promoció i difusió del
carret de compra motoritzat “Mercar”. Durant el 2013, s’ha iniciat la campanya de promoció
al Mercat d’Horta.

Districte de Sants-Montjuïc
En aquest districte està ubicada la Residència i Centre de Dia Esclat Marina des de 2011.
Esclat Marina participa en el Consell Sectorial de persones amb discapacitat i a la Comissió
d’accessibilitat del Districte de Sants-Montjuïc.

Voluntariat
Des de la seva creació, l’Associació Esclat és una entitat promotora de voluntariat social i
realitza una activitat formativa i impulsora. Així doncs, comptem amb la col·laboració de
persones que ens ajuden en les sortides amb els usuaris/es o en les tasques de suport
relatives a les dificultats de mobilitat dels usuaris/es dels centres i l’execució dels hàbits
d’autonomia personal i social.
També disposem de persones voluntàries sènior que desenvolupen tasques tècniques
lligades a la seva anterior experiència professional.
L’any 2012 vam rebre una ajuda de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària per dur a
terme el Pla de Voluntariat de l’Entitat que tindrà una durada de 3 anys.

Centre de Recursos Pedagògics de Les Corts (CRP)
Amb aquest organisme el Centre Esclat (i també Esclat 2 i Cades) manté una relació
continuada, a causa de l’organització de cursos de formació molt adequats a les necessitats
dels professionals de l’entitat. D’altra banda, el CRP ofereix la possibilitat d’utilitzar diversos
equips i materials dels quals el centre no disposa per elaborar materials per a la tasca
educativa i la formació de famílies i voluntariat, així com per a l’edició de materials de
divulgació de l’entitat.
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EAP de Les Corts
Amb l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) de la zona, el Centre Esclat manté una
profunda col·laboració, no només en els àmbits en què està regulada per normativa
educativa, sinó en aspectes d’assessorament a les escoles ordinàries de la zona i en temes
de formació d’atenció a alumnes amb discapacitat motora.

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

Institucions i empreses col·laboradores

10
www.associacioesclat.com

Memòria 2013 · Programa 2014

Associació Esclat

Comunicació
Durant el 2013 hem continuat treballant per millorar la nostra visibilitat, pel que fa la nostra
presència en els mitjans de comunicació i xarxes socials, així com cuidar la nostra imatge
corporativa.
D’altra banda, hem continuat incidint tant en els temes d’actualitat del món de la discapacitat
com en aquells centrats en les activitats i l’avenir propi de la nostra Associació.
Els números publicats de la Revista Esclat durant el 2013 han estat:
Número 65: Hivern 2013
Numero 66: Primavera 2013
Número 67: Estiu 2013
Número 68: Tardor 2013

Sexoafectivitat i discapacitat: un binomi possible
Formació i innovació: una aposta de futur
Joc sense barreres
Activitats terapèutiques

La Revista Esclat ha rebut la menció especial de premsa del Premi del Consell Municipal de
Benestar Social als Mitjans de Comunicació pel monogràfic Sexoafectivitat i discapacitat: un
binomi possible.

Qualitat i Persones
Dins del Pla Estratègic de l’Associació Esclat 2013-2017, s’han marcat uns objectius
relacionats amb les accions de futur. S’han introduït alguns canvis en l’estructura de
l’Associació. Un dels més rellevants ha estat la creació del Departament de Qualitat i
Persones el setembre de 2013 dirigit per la Marisol Àlvarez (abans directora del Centre
Ocupacional Esclat 2) i que té dues grans àrees de treball: l’àrea de qualitat i l’àrea de
persones.
La Qualitat abasta totes les activitats de la nostra entitat, tant les d’atenció directa com les de
gestió i manteniment. La qualitat és una necessitat de totes les organitzacions que volen
11
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prestar serveis en el nostre entorn i molt especialment en el futur a curt i llarg termini. El gran
objectiu d’aquesta àrea és aconseguir la certificació ISO 9001 en tots els centres.
Aquest últim trimestre, hem iniciat l’avaluació de l’organització valorant la tasca diària dels
departaments de serveis centrals (Comunicació, comptabilitat i facturació). De cara al 2014
continuarem amb la resta de departaments i centres.
En el primer trimestre del 2013, es va realitzar el Pla de Millora a la Residència Esclat Marina,
amb el suport de la Fundació Pere Tarrés i durant aquest últim trimestre i el primer del 2014
en el Centre Especial de Treball Esclatec. En el Pla de Millora d’Esclatec també col·laboren
dos voluntaris, un amb experiència comercial i un altre en qualitat.
La segona àrea és la de Persones, una àrea extraordinàriament important que engloba tot el
que es refereix a les polítiques de recursos humans i formació. El Departament de Qualitat i
Persones és responsable del disseny del pla de formació i vetlla perquè les persones que
treballen a l’entitat ho puguin fer en les millors condicions possibles.
Un dels objectius, és incorporar més tecnologia a tots els nivells, per agilitzar i facilitar la
coordinació entre tot el personal i els centres. Per això estem preparant-nos per implementar
un nou programa de gestió interna, Social Sic, que facilitarà la tasca diària, de seguiment i
control de registres, facturació, CRM, entre d’altres.
Durant el 2013, els professionals, les famílies i també els mateixos usuaris de l’Associació
han participat en diverses activitats formatives: ponències, comunicacions i cursos.

Ponències i Comunicacions. Actuacions Tècniques.
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Fòrum Social Pere Tarrés: Superar la crisi econòmica decidint el nostre futur. Febrer
2013
Sessió de treball sobre “Competències bàsiques”. Departament d’Ensenyament.
Universitat Internacional de Catalunya. Barcelona. Març 2013
3a Jornada Síndrome de Rett: Actualització en investigació, benestar emocional,
incapacitació i tutela. Associació Catalana de la Síndrome de Rett i Fundación Teknon.
Presentació d’una ponència per part de professionals d’Esclat Marina. Març 2013.
Jornada: Innovació en l’Atenció Directa a les persones amb paràlisi cerebral i
discapacitats similars. Associació Esclat i Universitat de Barcelona. Presentació de
ponències per part de professionals de tots els centres d’Esclat. Març 2013.
Fòrum Social Pere Tarrés: Cohesió social i transició nacional. Hble. Sra. Neus Munté.
Març 2013.
Jornada Formativa sobre Gestió Financera. FEPCCAT. Maig 2013
Jornadas para directives. Estrategias de gestión, el nuevo convenio colectivo y
captación de fondos. Confederación Aspace. Madrid. Mayo 2013.
Congrés de Coaching i Lideratge. Institut Gomà. Ponència de la Directora general
d’Esclat. Maig 2013
Jornada Anual Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. UPF. Juny 2013
Seminaris sobre sexualitat i discapacitat. Casa del Mar. Juny 2013
Sexualitat en la persona amb discapacitat. Escola de Famílies de Dincat. Juny 2013.
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Experiències innovadores a l’escola especial. Escola D’Estiu Dincat. URLL Blanquerna.
Barcelona. Presentació d’una Experiència del centre Esclat. Juliol 2013.
Conferència sobre l’educació al nostre país. Hble. Sra. Irene Rigau. Hotel Joan Carles I.
Juliol 2013.
Jornada de debat sobre el Nou Projecte de Llei General de Drets de les Persones amb
Discapacitat i de la seva Inclusió Social. Setembre 2013.
Demandes per accident laboral i malaltia professional. Fórum de Prevención de
Riesgos Laborales. Setembre 2013.
Prestacions econòmiques i socials. Escola de famílies de Dincat. Setembre 2013.
Jornada Premio Integra-Club Ability, BBVA-Telefònica. Madrid. Participació d’Esclatec.
Octubre 2013.
7a Trobada FOCA (Fòrum per a la Qualitat). El Futur: Aprenentatge compartit. Caixa
Fòrum. Barcelona. Octubre 2013.
Dia Nacional de la Paràlisi Cerebral organitzat per la Confederació ASPACE i FEPCCAT.
Barcelona. Amb participació d’usuaris i professionals d’Esclat a dues ponències.
Octubre 2013.
Tecnologia per a tothom. Barcelona Activa. Barcelona. Amb la participació com a
ponent del Director d’Esclatec. Octubre 2013.
L’atenció a les Persones amb greu discapacitat intel·lectual. Coordinadora de Centres
de Profunds de Catalunya. Casa del Mar. Barcelona. Octubre 2013
Economia social i cooperativa en la prestació de serveis públics: un model de creació
de valor. ESADE. Barcelona. Octubre 2013.
Espai d’Inclusió de Les Corts. Com apliquem la mesura de govern. Monestir de
Pedralbes. Barcelona. Amb la intervenció de la directora general d’Esclat. Novembre
2013.
El paper de les Administracions Públiques en la gestió de la Responsabilitat Social.
RSCAT. Consell de Relacions Laborals de Catalunya. Barcelona. Novembre 2013.
Jornades “Serveis i eines per a una vida independent”. IMD. Barcelona. Amb
participació d’Esclatec. Novembre 2013.
IV Congrés del Tercer Sector Social. Avançar en Igualtat i Drets Socials. Amb
participació d’Esclatec.

Cursos de formació
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pla Estratègic. Competències de lideratge personal per a professionals del tercer
sector. Institut Gomà. De març a desembre 2013.
Estrategias de Gestión. Confederación Aspace. Maig 2013
Diversexualidad. Romper tabúes. ASPAYM. Maig 2013
Sexualidad en personas con discapacidad. Confederación Aspace. Juny 2013.
Estimulació Basal II. Confederación Aspace. Juny 2013.
Cures a nens amb pluridiscapacitat en edat escolar. Dincat. Setembre 2013.
Intensiu ISO 9000. AENOR. Madrid. Setembre 2013.
Neuropsicologia de la memòria. Ispa Institut de Sociologia i Psicologia Aplicades.
Octubre 2013.
Implicacions jurídiques del Fundraising. AEFR Associació Espanyola de Fundraising.
Octubre 2013.
Formació Social Sic. Sic Solucions Informàtiques. De setembre a desembre de 2014.
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Suport familiar
Durant el 2013 s’han realitzat un total de 187 visites en el servei d’atenció psicològica. Les
consultes s’han realitzat a usuaris d’Esclat, familiars d’usuaris i treballadors de l’associació.
Les visites es realitzen en un centre extern a les instal·lacions d’Esclat, la qual cosa segueix
sent important i agraïda per a molts dels usuaris i usuàries del servei. El fet de poder
preservar l’anonimat és valorat molt positivament per a la majoria d’usuaris, ja que estar en
un context diferent permet separar de manera clara els espais de treball i de suport.
Els motius de consulta continuen sent situacions familiars i personals. Aquest any s’han atès
més nens menors de 12 anys que en anys anteriors. En aquests casos un dels punts a
treballar és la posició del germà sa dins la família. Altres temes presents són sentiments i
crisis personals que sorgeixen a la vida.
Els treballadors d’Esclat són professionals amb una gran implicació en la seva tasca i revelen
constantment el seu agraïment i la valoració per la seva feina i la interacció amb els usuaris.
Tots obtenen un gran ressò de la cura i atenció dels nois, noies, nens i nenes d’Esclat.
La participació com cada any ha estat conscient i compromesa per part de tots.

Cultura i Lleure
III Cursa Solidària

El 12 d’octubre va tenir lloc la cursa solidària “En marxa per la Paràlisi Cerebral” organitzada
per la Federació Catalana de Paràlisi Cerebral i etimologies similars (FEPCCAT), de la qual en
14
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som membres. La cursa es va celebrar dins del marc de la Festa Major de Les Corts i també
en les jornades del Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral.
L’esdeveniment va ser possible gràcies al patrocini dels Laboratoris Ipsen Pharma, que van
col·laborar amb un donatiu destinat a FEPCCAT i a les entitats que en formen part.
Enguany, totes les inscripcions que es feien des de l’Associació Esclat, revertien directament
a la nostra entitat.

Fires i Mostres
Durant l’any 2013 l’Associació Esclat ha participat en diverses fires i mostres de la Ciutat.
El Centre Ocupacional Esclat 2 va participar en la Mostra de Sant Jordi que se celebra cada
any al Districte d’Horta- Guinardó juntament amb altres entitats del Barri. Esclat Marina
també va posar una paradeta d’artesania a la Plaça de La Marina de Sants.

Esclatec va ser present al Saló Internacional de la Logística i la Manutenció (SIL 2013) del 18
al 20 de juny al Recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona. Enguany, van presentar els nous
AGVs: El Cranc i El Logístic. La presència al SIL no hauria estat possible sense el suport del
Districte d'Horta-Guinardó que ha gestionat la sessió de l'estand.
El 22, 23 i 24 de juny, Esclat Marina, va posar una paradeta a la Fira d'Artesans de la Festa
Major del Barri de la Marina, gràcies a la unió d'entitats del mateix barri. Esclat Marina també
va rebre un donatiu per part de la Unió d'Entitats del Barri de la Marina obtingut del sorteig
solidari de la Festa Major.
L’Associació també va ser present a Fira Solidària de Nadal organitzada per l’Ajuntament de
Barcelona que es va fer als Jardinets de gràcia del 13 al 17 de desembre. Durant aquests
dies, es va aprofitar per donar a conèixer l’entitat, així com per promocionar el carret d’anar a
comprar d’Esclatec.
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Jocs Interempreses
Enguany, l'Associació Esclat ha estat projecte solidari dels Jocs Interempreses juntament amb
la Fundació Èxit. Els Jocs Interempreses són un esdeveniment esportiu i solidari que se
celebren anualment des de 2005 i que estan organitzats per l’empresa A32 Events.
El dimarts 11 de juny es va celebrar l'acte de cloenda dels Jocs i es va fer l'entrega del xec
solidari de 6.216€.

Prèviament, el 31 de maig i l'1 de juny, es van celebrar la majoria de competicions i tornejos
al Campus d'Esports de la Universitat de Barcelona, i voluntaris d'Esclat van donar un cop de
mà a l’organització dels jocs. L'associació va tenir un estand propi per poder donar a conèixer
l’entitat entre els treballadors de les empreses participants i també es va fer un sorteig de
dues samarretes del Barça signades, gentilesa del FC Barcelona.

Calendari 2014
Enguany, no s’ha fet la tradicional panera de nadal. En el seu lloc, s’han venut els calendaris
que s’han fet en el centre ocupacional. Les fotos del calendari les ha fet un treballador
d’Esclat Marina que és fotògraf professional. S’ha fet una tirada de 300 calendaris que s’han
venut des de l’Associació però també en comerços col·laboradors.

Sopar de Nadal
El 29 de novembre es va celebrar el Sopar de Nadal de l’entitat a l’Ateneu de Fabricació de
Les Corts. El sopar hi van assistir unes 150 persones entre famílies i treballadors.
El sopar va ser possible gràcies al Districte de Les Corts, el Centre Cívic Pere Quart, Caves
Mestres, Damm, Can Ràfols dels Caus, Supermercats Consum i la Fundació Futur.
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Casal d’Estiu
El casal d’Estiu que està obert als alumnes i també a altres nens i nenes de fora de
l’associació. Hi van participar 17 nens i nenes.
L’equip del casal d’estiu estava format per un coordinador, 6 monitors i 6 estudiants en
pràctiques.
El centre d’interès del casal van ser les festes, tradicions, gastronomia i indrets emblemàtics
de Catalunya. L’objectiu era anar “viatjant” per diferents indrets representatius de la nostra
terra. Van poder conèixer la història, les tradicions i festes populars més representatives de
cada indret, la música, la fantasia i les disfresses de cada celebració. Es van posar la roba de
cuiner per endinsar-se en la cuina catalana i en els seus exquisits menjars. L’escola es va
ambientar amb elements d’aquestes festes, tradicions, gastronomia i indrets emblemàtics, i
els va permetre treballar aspectes de plàstica, de música i d’expressió corporal.
Com cada any, també es van fer tot tipus de celebracions com els aniversaris o sants, i cada
setmana, es va organitzar una sortida per visitar diverses poblacions properes a Barcelona.
Gràcies a la gestió del personal de coordinació de piscina, el poliesportiu Európolis de Les
Corts va reservar dos dies a la setmana per l’activitat de piscina del casal.
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Esclat Dades
Evolució del nombre d’Usuaris

Evolució del nombre de Professionals
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Els Centres
Centre d’Educació Especial Esclat
L’escola va comptar durant el curs 2012/2013 amb 25 alumnes d’edats compreses entre els
3 i els 18 anys.

Professionals
L’escola compta amb un equip de professionals format per 5 tutors d’aula (1 d’ells director),
4 educadors, 2 fisioterapeutes, 1 logopeda, 1 infermera (50% hores) i 2 auxiliars de serveis
generals (jornada parcial).
Estudiants en pràctiques i Voluntariat
A part de l’equip de professionals, durant el 2013 vam comptar amb 12 estudiants de
pràctiques i 4 voluntaris.
Objectius generals del centre
La finalitat de l’escola és oferir una educació de qualitat, específica i especialitzada adreçada
als infants i adolescents per tal de fomentar, potenciar i estimular les habilitats personals i
socials adients i els aprenentatges maduratius que esdevindran en progressos que hauran de
requerir suports extensos i generalitzats.
Activitats del centre
Les arts escèniques
El curs passat, com a centre d’interès i eix vertebrador de les activitats, vam escollir “les arts
escèniques” per poder treballar els sentits, la informació que ens arriba a través d’ells i les
diferents músiques, danses i tècniques d’interpretació teatral. Es va crear un entorn, simulant
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danses i actuacions interpretatives, adreçat a tots els nivells cognitius dels nostres alumnes.
Per donar a conèixer els elements de la dramàtica i l’escena als nostres alumnes es van fer
diferents ambientacions i es van fer sortides al teatre i a veure altres representacions
escèniques.
Col·laboració amb els instituts de secundària
Aquest curs ha continuat en marxa la línia de col·laboració amb els instituts de secundària del
districte de les Corts. Quan es dóna el cas de l’expulsió temporal d’un jove de l’institut on
estudia, des del seu centre se li ofereix la possibilitat de realitzar una prestació social al
Centre Esclat durant tres dies.
Programes específics de suport
La logopeda de l’escola ha assistit durant tot el curs, una hora i mitja a la setmana al CEIP
Ítaca per donar suport de logopèdia a dos nens amb Síndrome de Down de P5 i 1r de
Primària. Aquest programa específic de suport a la inclusió educativa s’ha dut a terme a
petició i tràmit de l’EAP de Les Corts.
Festa de Carnestoltes
Com tots els anys, la festa de Carnestoltes també va ser una bona formula per establir
relacions entre els alumnes del CEIP Ítaca de les Corts i els de l’Escola Esclat. El nostre
centre, va participar en la festa de comparses d’Ítaca, amb la representació d’una coreografia
sobre els personatges dels contes i rondalles.

Convivències
Enguany les convivències es van fer els dies 12, 13 i 14 de Juny a Can Vandrell al poble
d’Hostalric. Les instal·lacions eren noves i totalment adaptades.
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Activitats extraescolars i sortides
Durant el curs es van realitzar les següents sortides: hort urbà. Can Déu, exhibició Guardia
Muntada a la Foixarda, visita a l’escola dansa a la Plaça de la Concòrdia, Festes de Les Corts,
Museu de les Aigües, sortida a Collserola, visita a les sales multisensorials i al pati adaptat,
Explicacontes, Biblioteca Can Rosés, Teatre Guasch, Museu olímpic, Dia de la música a
l’Auditori Mas Ferrer, assistència a l’entrega de premis de dibuixos de Nadal (va venir grup
d’E2 a l’escola), sortida al Parc Güell, sortida al Parc Joan Brossa, passeig per les parades de
Sant Jordi, sortida al Delta del Llobregat, sortida al parc de Can Mercader, passeig de
percepcions al Monestir de Pedralbes i visita al Món sonor al Parc de la Maternitat.

Centre Ocupacional Esclat 2
Persones ateses
El Centre Ocupacional Esclat 2 va tenir 44 usuaris i usuàries durant el 2013.

Personal del centre
L’equip de professionals d’Esclat 2 va comptar amb 18 professionals.
Al setembre es va produir un canvi en la direcció del centre amb motiu de la creació del
Departament de Qualitat i Persones. La Direcció del Centre Ocupacional Esclat 2 i del Centre
de dia Cades, s’han unificat i ha estat assumida per l’Àngels Alda. A més, també en el mes de
setembre, s’ha incorporat un administratiu per donar suport a la direcció del centre i per
realitzar tasques de secretaria a la recepció dels dos centres.
Personal de pràctiques
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Durant el 2013 hem tingut un total de 42 alumnes en pràctiques de diferents Instituts
d’educació secundària de Barcelona, en horari de matí i tarda, i hem atès a grups de nois/es
per realitzar treballs de recerca i també, hem rebut visites d’instituts i centres d’estudis.
A més a més hem tingut 2 persones que han fet pràctiques voluntàries realitzant tasques de
suport als monitors dins i fora del centre.
Activitats del Centre
Fisioteràpia
L’activitat de fisioteràpia s’ha desenvolupat en cinc àmbits diferents:
 Sessions de fisioteràpia individuals i en grup
 Hipoteràpia i equitació adaptada a l’Hípica de la Foixarda
 Piscina.
 Hidroteràpia.
 Ergonomia (es treballa en tots els tallers del centre)
Logopèdia
El treball de logopèdia s’ha realitzat en sessions individuals o en petits grups a la sala de
logopèdia i dins dels tallers de Comunicació i Informàtica amb l’objectiu de millorar i
augmentar la comunicació. També s’han realitzat exercicis de dicció i de coordinació fono
respiratòria.
Hort urbà
Han realitzat tot un seguit de tasques com són:
 Treballar les olors a partir de pots d’essències o de les mateixes plantes.
 Reconeixement de les diferents plantes.(visual, tàctil)
 Observació del creixement de les plantes.
 Experimentar amb la terra.
 Treballar amb recipients, pales i diverses eines d’horticultura.
 Plantar diferents llavors.
 Prendre consciència del creixement de la planta.
 Trasplantar aquelles plantes.
 Nodrir les plantes amb diferents adobs i regar.
Àrea Activitats Laborals
Taller d’Informàtica
Durant el 2013, en el taller d’informàtica s’han elaborat les postals de Nadal, el calendari
2014 i un tríptic sobre el procés de creació dels calendaris.
Amb el suport de la logopeda, s’han realitzat dos vídeos: un per participar en el Premi Romper
Barreras (Cree en tí) i un altre sobre la comunicació per a les jornades d’Aspacenet en què va
assistir una usuària del centre (La evolución de mi SAAC).
Una de les tasques principals del taller d’informàtica ha estat trobar les adaptacions adients
per a cada persona usuària per a poder treballar amb l’ordinador.
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Taller de Reciclatge de paper
S’ha fet paper reciclat per a fer postals de felicitació (nadal, casaments), calendaris, sobres, i
llibretes (més de 100 llibretes). En total s’han fet més de 2300 fulls de paper reciclat
totalment artesanal.
Taller de Reciclatge i Pintura
Les activitats que s’han dut a terme són:








Treballar l’obra de Camille Pissarro (Visita d’una exposició sobre el pintor)
Il·lustració de contes, poemes i còmics
Elaboració de llevataps de fusta
Elaboració de llums de fusta
Elaboració dels trofeus de la cursa solidaria.
Elaboració de ventalls
Reposapeus de fusta

Taller d’acabats
En aquest taller es dóna sentit i sortida a totes aquelles coses que es fan al centre, és a dir, a
més de treballar una elaboració i manipulació més acurada per part d'aquells usuaris que ho
poden fer, és el lloc on es treballa més el sentit d'utilitat de tot allò que fem. Així, els dissenys
realitzats al taller d'informàtica es plasmen o bé en teixits o bé en paper, s'enquadernen les
impressions i es fan els últims retocs als objectes elaborats al taller de Paper Reciclat i
Pintura.
Durant l’any han realitzat elements decoratius (castanyada, Nadal i altres), regals Nadal,
postals de Nadal, joc de memòria.
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Taller de comunicació
L’objectiu del taller de comunicació és oferir un espai de reflexió i debat sobre temes
d’interès per als usuaris. Aquesta activitat ha estat fonamentalment adreçada a oferir–los
tota mena de recursos per tal de desenvolupar-se i de conviure socialment amb la màxima
autonomia possible.
També és un espai de creació de treballs literaris que s’han presentat en diferents concursos.
El 2013 han rebut dos premis: un de poesia de la Fundació Antoni Planells i un altre del
Cosmocaixa per un conte.
Taller d’Estimulació
Durant el 2013 en el taller d’Estimulació els usuaris i les usuàries han realitzat diferents
tasques manipulatives i d’estimulació (basal, tàctil, visual, olfactiva): psicomotricitat, cuina,
artesania, etc.
Han elaborat arracades fetes amb llapis de fusta, punts de llibre, bols de paper de seda,
sobres postal de Nadal, roses de Sant Jordi, dibuixos per a les postals de Nadal, marcs de
fotos, flors decoratives, mòbil d’estels, rams de flors.
Tallers de tarda
A la tarda, de 14:30 a les 16:00, tots els usuaris i usuàries del Centre han realitzat diferents
activitats de caràcter més lúdic. Algunes d’aquestes activitats són taller de cuina, massatges,
“tardes de cinema”, ball, cuina, conta contes, treballs manuals, musicoteràpia, jocs.
Altres Activitats
Destacar les jornades de portes obertes que es va fer al mes d’abril. Durant quatre dies,
familiars dels usuaris van poder participar en les activitats i tallers que es fan al centre.
Integració Social
Les activitats de lleure són unes de les activitats que millor ens permeten treballar la
integració social i, per això, aquestes són potenciades al Centre Ocupacional.
Hem fet quatre viatges amb grups diferents, dos grups va anar a Xerta (Tarragona) i els altres
dos a Sant Joan de les Abadesses.
Durant el 2013 s’han realitzat les següents sortides: recorregut TMB L2, Museu Picasso,
Mercat de la Boqueria, Merca Flor, visita a la Residència i Centre de dia Esclat Marina, Dinar
Nadal restaurant “El Establo”, Exposicions Caixa Fòrum, Fira de Sant Jordi, Competició de
Petanca a Sant Camil.
Com l’objectiu principal de les sortides és normalitzar la vida social i la integració dels usuaris
i usuàries, des del Centre hem potenciat l’autogestió a tots nivells, des de triar el lloc,
planificar i organitzar les visites.
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Centre especial de treball Esclatec
Esclatec és un Centre Especial de Treball (CET) que permet la inserció laboral de persones
amb paràlisi cerebral o amb pluridiscapacitat amb dos objectius: la recerca en el camp de la
inserció laboral de les persones amb greus discapacitats i la recerca de nous productes i
tecnologies de suport.

Persones ateses
L’any 2013 hem comptat amb 14 treballadors, la gran majoria dels quals amb paràlisi
cerebral amb un grau de discapacitat igual o superior al 54%.
Professionals
L’equip de professionals d’Esclatec està integrat per un director, dos tècnics (enginyers), una
integradora social i un administratiu (una persona amb paràlisi cerebral), més el personal de
neteja. A més, comptem amb el personal de suport format per una treballadora social, una
psicòloga i una fisioterapeuta.
Estudiants en pràctiques i voluntaris
Durant el 2013 vam tenir dos estudiants d’enginyeria en pràctiques, gràcies al conveni que
tenim establert amb la UPC i Elisava. A més, vam comptar amb el suport d’un voluntari sènior
en l’àrea de mecànica.
Activitat del Centre
Durant el primer trimestre de l’any 2013 hem tingut un volum de feina semblant al de l’any
anterior, mantenint els mateixos clients. La posada en marxa de la cadena de fabricació de
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rodes de bicicleta (iniciada a finals de l’any 2010) i els contractes de manteniment de la
domòtica dels Pisos de la Vila Olímpica i de la Residència Esclat Marina, ens ha permès
mantenir uns nivells d’ocupació i garantir uns ingressos estables. En aquest moment,
treballem per a ECOBIKE i per a BICING.
Durant el 2013 ens vam proposar comercialitzar el carretó d’anar a comprar a motor i un
altre sense motor. A l’hora de fer els muntatges ens vam adonar de la necessitat de fer
alguns canvis en les peces per tal de facilitar la seva producció i millorar el producte.
Tanmateix, continuem comptant amb el CIRE del departament de Justícia de la Generalitat
per a la fabricació de les bosses amb material reciclat.
Durant aquest any hem iniciat un Pla de Millora amb el suport de la Fundació Pere Tarrés,
realitzant un estudi exhaustiu de les millores que podem aplicar a aquest producte. Com a
resultat s’ha millorat els polsadors en el mànec de control i s’ha elaborat un estudi per reduir
el pes del conjunt. Aquestes modificacions comporten una baixada de costos i facilita el
muntatge als treballadors.
Durant els mesos de gener i febrer, vam mantenir reunions amb la responsable de
comunicació de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) i vam signar un acord
de col·laboració per tal de rebre el seu suport i poder comercialitzar el carretó d’anar a
comprar motoritzat, desenvolupat per Esclatec, en els mercats municipals de la ciutat.
Gràcies a aquest acord, en el mes de desembre vam poder donar a conèixer el nostre carretó
per anar a comprar en el mercat d’Horta-Guinardó.
Paral·lelament a la comercialització del carretó d’anar a comprar, vam creure convenient
continuar invertint una part important dels nostres esforços en millorar i desenvolupar els
nostres productes propis per poder fer front a la crisi, com els vehicles automatitzats per a la
indústria (AGV’s).
Els AGV’s van ser dissenyats per Esclatec ja fa uns anys, vam decidir elaborar un altre model
més avançat, programable i controlat per Wifi, compatible amb tots els llenguatges que es
fan servir a escala industrial.
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També amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, vam tornar a mostrar el nostre AGV
“Logístic”, totalment renovat, dins del Saló de la Logística i la Manutenció (SIL), celebrat a la
Fira de Barcelona a mitjans del mes de juny. En aquest certamen, el més important del sud
d’Europa, vam tenir un estand propi totalment subvencionat, on vam poder mostrar a part de
l’AGV, els carretons d’anar a comprar motoritzats. L’experiència va ser molt positiva, ja que
vam fer molts contactes amb grans empreses multinacionals que es van interessar pels
nostres productes i que posteriorment ens han demanat pressupostos per la realització de
projectes.
Un altre producte que durant aquest any hem millorat en prestacions, ha estat el Sistema de
Control electrònic de Bugaderies, SCB. La seva implantació i promoció comercial s’ha vist en
gran mesura condicionada pel moment actual de crisi i gran inestabilitat que pateix el
col·lectiu. No obstant això, i per reforçar la nostra aposta per aquest producte, vam
aconseguir que visités la Residència Esclat Marina, on tenim instal·lat el sistema, la Sra.
Dolors Rusinés, Secretària General del Departament de Benestar i Família, que ens va enviar
un escrit on el Departament avalava l’excel·lència de l’SCB.
Pel que fa a la domòtica, continuem fent el servei de manteniment dels pisos de la Vila
Olímpica i el de la Residència Esclat Marina. Durant el primer trimestre vam signar un
contracte amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona, per tal de fer
una renovació dels equips domòtics i una revisió general de totes les instal·lacions i
dependències dels apartaments.
Amb el suport financer de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona,
hem desenvolupat un nou projecte que permet més llibertat de comunicació a les persones
amb discapacitat i que utilitzen sistemes de comunicació alternatius. El sistema, anomenat
EsclaTIC, consisteix en una app de missatgeria instantània dotada d’una llibreria de símbols
pictogràfics que permet a les persones establir converses a través de missatges escrits o bé
amb veu. Aquest innovador sistema s’ha desenvolupat al llarg de tot l’any i segons les nostres
previsions estarà operatiu, en fase de proves, a finals del mes de maig del 2014.
Igual que l’any anterior, l’Ajuntament de Barcelona per mitjà de la seva àrea de Qualitat de
Vida, Igualtat i Esport ens va fer l’encàrrec de la fabricació dels guardons per als Premis a les
empreses que millor van aplicar i desenvolupar plans de conciliació familiar i laboral.
El dia 1 d’octubre vam assistir la trobada de centres especials de treball a Madrid per haver
sigut finalistes amb anterioritat dels Premis Integra organitzats pel BBVA.
A finals d’any, van assistir a la II Fira Solidària de Nadal organitzada per l’Ajuntament de
Barcelona. Durant 7 dies vam poder promocionar el carretó d’anar a comprar i els serveis que
presta la nostra entitat.
El 14 d’octubre el Director d’Esclatec, en Xavier Caballero, va participar en la taula rodona
Tecnologia social/societat tecnològica, en un acte organitzat per Barcelona Activa Media-TIC
dins el marc del Mobile World Capital Barcelona
Un altre projecte desenvolupat a Esclatec ha estat la fabricació d’un prototip operatiu d’una
cadira de rodes electrònica per a interiors amb desplaçament quadriesfèric. La gran novetat
consisteix en el fet que està controlada mitjançant una pantalla tàctil de telèfon o tableta, a
través d’una App que qualsevol persona es podrà descarregar. Aquest producte va ser
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presentat a les Jornades Serveis i eines per a una vida independent organitzades per l’IMD de
Barcelona, els dies 14 i 15 de novembre.
Esclatec compta amb un departament de R+D+I que treballa en col·laboració amb la UPC i
que desenvolupa tots els productes d’Esclatec. També soluciona les incidències de tipus
tecnològic i avaries que es poden produir als altres centres de l’entitat.

Centre de dia Cades
Persones ateses
El Centre Cades dóna assistència a persones adultes afectades de paràlisi cerebral o
discapacitats similars amb greus dificultats cognitives i físiques i, en molts casos, amb altres
dificultats associades de tipus sensorial.
El centre disposa de 32 places, tot i que durant l’any 2013 el nombre de places ocupades ha
estat de 26.

Professionals
Durant l’any 2013 hem continuat amb 5 educadors, 1 fisioterapeuta i la direcció del servei. Al
setembre va haver-hi un canvi de direcció, es va incorporar una nova directora que també
porta la direcció del Centre Ocupacional Esclat 2. També es va incorporar una nova persona a
recepció.
Estudiants en pràctiques i voluntariat
La col·laboració entre el Cades i els diferents centres de formació de grau superior, així com
amb les diferents universitats amb qui tenim conveni de pràctiques, representa un suport i un
aprenentatge mutu amb què hem comptat també el 2013.
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Durant el 2013 hem tingut 16 estudiants en pràctiques que venien de diferents centres de
formació professional com són el centre Bemen 3, el López Vicuña i l’Institut Catalunya, tots
ells centres formadors en atenció sòcio-sanitària i integració social.
També, han col·laborat amb nosaltres, alumnes de diferents universitats i disciplines, com
són l’Escola Universitària Gimbernat i la Universitat Ramon Llull, amb alumnes de fisioteràpia,
i la Universitat de Barcelona amb alumnes d’educació social i treball social.
També, hem continuat realitzant convenis de voluntariat, en total 3. Tots ells realitzant
tasques de suport al personal d’atenció directa, tant dins del Centre com en les sortides
externes.
Objectius generals
L'objectiu fonamental del Centre Cades durant l’any 2013 ha estat aconseguir el grau màxim
d'integració social de les persones ateses, així com el seu progrés personal, mitjançant una
assistència integrada que abasti tant les seves necessitats personals com les de tipus
familiar o social i emocional.
El Centre de Dia Cades és un establiment adreçat a persones amb discapacitat, que té per
objecte facilitar als seus destinataris, mitjançant una atenció diürna que treballi per a garantir
el màxim grau d'integració social i el nivell més gran de desenvolupament personal i
d’autonomia de la persona.
La integració social i el benestar físic i emocional són, doncs, els objectius primordials de tota
la tasca assistencial que compleix el Cades.
El centre ha funcionat, durant el curs 2013, de dilluns a divendres, de 9 a 17h.
En resum, el centre es proposa seguir treballant i invertint un gran esforç per tal de crear les
condicions que afavoreixin el grau més gran d'integració possible de les persones amb
paràlisi cerebral i altres discapacitats, a totes les activitats socials que realitza qualsevol
persona en l’àmbit del lleure (música, esport, teatre, cinema, excursions, casals de joves,
etc.).
Activitats del centre
El conjunt d'activitats que el Cades ha portat a terme durant l’any 2013 es poden dividir en
dos grans blocs: les activitats d’ajustament personal que inclouen la fisioteràpia i els tallers i
activitats.
Activitats d'Ajustament personal. La Fisioteràpia
Durant tot l’any 2013, l'acció de la fisioterapeuta ha estat integrada dins la dinàmica del dia
a dia del centre en totes les activitats i els hàbits d’ajustament personal, a banda de totes les
sessions individuals on la persona rep una atenció completament individualitzada.
D'altra banda, la fisioterapeuta ha estat la responsable de supervisar que en les diferents
activitats s'adoptessin les postures més adients de cada persona.
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A través de la nostra experiència, podem assenyalar la gran importància de la realització
d’hidroteràpia, l’activitat de piscina i la hipoteràpia com a activitats que poden afavorir la
persona tant per motius físics com pel mateixdesenvolupament i benestar emocional.

Activitats de Centre
Taller de Musicoteràpia, taller de plàstica, treballs manuals i fotografia, taller de cuina, taller
de comunicació, logopèdia i treball individualitzat, jardineria, taller de mar, taller de
massatges i sortides socioculturals.

Residència i Centre de Dia Esclat Marina
Persones ateses
Les persones usuàries del centre Esclat Marina són persones amb greus discapacitats que
per causa de la intensitat i magnitud dels suports que requereixen en general i, molt
especialment per a les activitats de la vida diària, no poden fer ús de cap altre servei de la
xarxa general del sistema de serveis socials.
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.
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El Centre Esclat Marina disposa de 54 places en espai residencial i 30 places de centre de
dia, havent tingut una ocupació durant l’any 2013 de 46 places residencials conveniades
durant tot l’any i 1 de privada.
Pel que fa al CAE Esclat Marina disposa de 30 places havent tingut una ocupació durant l’any
2013 de 9 places conveniades i 1 de privada a partir de novembre de 2013.

L’horari de la residència ha estat de 24h els 365 dies de l’any i el del CAE ha estat de dilluns
a divendres de 9 a 17h des del dia 1 de setembre fins al dia 31 de juliol.
Professionals
Durant l’any 2013 hem aconseguit enfortir tot el servei d’Esclat Marina, tant a la residència
com al CAE, podent així establir diferents àrees i treballant multidisciplinàriament a partir de
la PCP que regula tot el projecte d’aquest servei.
Els horaris dels educadors han estat els indicats per la direcció del centre durant l’any 2013
per donar cobertura les 24h del dia segons la naturalesa del servei per tal de mantenir les
ratis regulades en el decret 318/2006.
Esclat Marina té un equip de 49 professionals format per personal d’atenció directa,
fisioterapeutes, una logopeda, una psicòloga, una treballadora social, personal d’atenció
higiènic-sanitària, un director, personal de serveis i personal administratiu.
Estudiants en pràctiques i Voluntariat
Durant l’any 2013 hem tingut 42 alumnes en procés de pràctiques i voluntariat de diferents
instituts i escoles universitàries.
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Objectius generals
L’objectiu fonamental és la millora de la qualitat de vida dels nostres usuaris, així com
afavorir i estimular el desenvolupament global de totes les seves capacitats per aconseguir el
grau màxim d’autonomia, la qual cosa els permetrà integrar-se a la societat en les millors
condicions.
Es treballa l'autonomia de l’usuari en el seu entorn social i familiar (supressió de barreres
arquitectòniques al seu domicili i als llocs habituals de reunió, utilització dels mitjans públics
de transport, etc.).
Activitats destacades
El 2013 hem potenciat la participació dels usuaris i usuàries en les activitats de tipus lúdic,
esportiu o cultural que s'organitzen al barri o districte, com per exemple festes, concursos,
fires, etc.
Una representació de 15 usuaris i usuàries de la Residència Esclat Marina han participat de
la 3a Cursa Solidària de la Paràlisi Cerebral que va tenir lloc al barri de les Corts de
Barcelona.

S’ha procurat que els usuaris participin en la cura del centre amb l’objectiu de fer-se’l més
seu i sentir-se més còmodes, i al mateix temps que es responsabilitzin d’algunes tasques
quotidianes com la cura de les plantes (regar, plantar, etc.), portar el carro a l’hora de dinar,
entre d’altres.
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Durant l’any s’han celebrat diferents festes tradicionals i també s’han realitzat sortides
periòdiques com al Cosmocaixa, al Caixaforum, visites guiades a museus de Barcelona, festes
de barri dels diferents districtes de la ciutat de Barcelona, al Parc d’Atraccions del Tibidabo, al
Saló del Còmic, al cinema del Gran Via 2 d’Hospitalet de Llobregat.
També han realitzat tres sortides de tres dies a La Molina per practicar l’esquí adaptat i tres
sortides de tres dies a Palamós per gaudir de la platja.
Durant aquest any 2013 s’han posat en marxa dues teràpies noves i innovadores en el camp
de les persones amb discapacitat ateses en un servei residencial com és el cas d’Esclat
Marina. La primera es tracta de la Teràpia Sexual duta a terme a les pròpies instal·lacions de
la Residència Esclat Marina. Aquesta teràpia està sent tot un èxit i fins i tot dos usuaris van
participar en el Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral presentant una ponència sobre la seva
experiència. La segona és la Teràpia Assistida amb Gossos. Esclat Marina ha fet un pas més
enllà de la teràpia i ha adoptat una gossa anomenada Bruna que cada dia conviu amb els
usuaris tant de la residència com del CAE i els acompanya en totes les activitats.
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Programa 2014
Presentació del Programa
Comencem el 2014 amb el full de ruta que vam estar treballant durant tot l’any 2013, el Pla
estratègic de l’Entitat (2014-2018) que estableix sis àrees d’actuació: les famílies, els equips
de professionals, la innovació, el finançament, la qualitat i la comunicació.
Pel que fa a les famílies, una de les primeres accions que es farà és una reunió en què
s’explicarà la situació actual de l’entitat i es demanarà la seva participació i implicació en les
activitats pròpies de l’associació.
En l’àmbit dels equips de professionals, al setembre de 2014 es farà una nova trobada de
professionals, l’objectiu de la qual serà fomentar la participació i establir sinergies entre els
equips dels diferents centres d’Esclat. El Pla de formació dels professionals també serà una
de les accions que s’impulsarà des del nou departament de Qualitat i Persones, amb
l’objectiu de oferir una formació continuada i adaptada a les necessitats dels treballadors.
Dos dels objectius principals de l’àrea de qualitat, que canviaran les dinàmiques de treball de
l’entitat, són establir les pautes per assolir la qualitat ISO 9001 i la implantació del software
de gestió Social Sic.
La captació de fons s’estableix en el pla estratègic com un dels eixos fonamentals d’innovació
i finançament. Tenint en compte la situació actual, és prioritari trobar noves vies de
finançament de l’entitat, com per exemple la presentació de projectes a través de
plataformes de microdonacions. Totes les accions de captació de fons estaran recolzades
amb campanyes de comunicació a través dels canals de comunicació que disposa l’entitat
(xarxes socials, web, Revista Esclat, entre d’altres), així com també a través dels mitjans de
comunicació.
L’Espai Inclusió de Les Corts, impulsat des del districte de les Corts amb l’objectiu de crear
una veritable comunitat per a la inclusió formada per tots els agents cívics, institucionals i
socials del districte, afectats o protagonistes de la inclusió. L’Ateneu de Fabricació de Les
Corts és un dels projectes impulsats des d’aquest Espai i està gestionat per Esclatec. A més,
s’han presentat tot un seguit de projectes que amb el suport de les empreses i altres entitats,
esperem poder tirar endavant.
A Esclatec, s’han creat noves vies de negoci com són la creació d’aplicacions per a mòbils en
l’àmbit de les tecnologies de suport a les persones i el taller d’estampació que es posarà en
marxa a finals del primer trimestre.
Enguany, l’Associació Esclat farà un Calendari Solidari per l’any 2015 amb esportistes
professionals per poder reprendre l’activitat esportiva federada de l’Entitat.
En definitiva, l’Associació Esclat es proposa continuar treballant per millorar dia a dia els
nostres serveis i volem aconseguir ser referents per a les famílies, usuaris, institucions
públiques i privades, professionals del sector i la societat en general, mitjançant la innovació,
el compromís i la participació.
Joan Bertran i Reguera, President

34
www.associacioesclat.com

Memòria 2013 · Programa 2014

Associació Esclat

Comunicació i Captació de fons
L’Associació Esclat s’ha marcat com a objectiu potenciar el departament de Comunicació i
Captació de fons. Per això, s’ha previst que en el segon trimestre de 2014 es presenti el pla
de captació de fons i el pla de comunicació que establiran les estratègies a seguir durant
aquest any.
En línies generals volem que les accions de captació de fons previstes pel 2014 estiguin
recolzades per una estratègia comunicativa sòlida i específica de manera que s’obtinguin els
millors resultats possibles.
La Revista Esclat comença una nova etapa, ja que s’ha incorporat una nova coordinadora i
periodista a l’equip de redacció, la Rosa Fernàndez, que substitueix el David Casals (2007 2013).
Els números previstos per a 2014 són:
Número 69: Hivern
Numero 70: Primavera
Número 71: Estiu
Número 72: Tardor

Entitats i territori.
Inclusió Educativa
Cohesió Social
Innovacions en Fisioteràpia (títol provisional)

Intentarem continuar treballant i millorant les comunicacions que es fan tan a nivell intern
com extern amb la finalitat de fer-nos més visibles i obtenir més feedback.
Pel que fa a la web i a les xarxes socials, volem que també esdevinguin una eina de
comunicació activa, i volem aconseguir la participació de totes les persones vinculades a
l’Entitat.
Pel que fa a la captació de fons, durant el 2014 tenim previst realitzar diverses campanyes
de microdonacions per finançar petits projectes de l’Entitat. Durant el primer trimestre
iniciarem una campanya a través de la plataforma Migranodearena.org per poder habilitar el
nou pati de l’Escola.
D’altra banda, des del departament, també s’impulsaran i es donarà suport als diferents
actes i esdeveniments que es faran durant l’any, com el Sopar de Nadal, l’Assistència a fires i
mostres, la Jornada de Professionals d’Esclat, entre d’altres.

Qualitat i Persones. Formació
L’objectiu principal de l’àrea de qualitat de l’Associació Esclat pel 2014 i els propers anys és
aconseguir la certificació ISO 9001 en tots el centres. Durant l’any donarem a conèixer a tots
el professionals la norma ISO 9001-2008 i establirem tots els objectius i processos
necessaris. Una vegada implementats, es realitzarà el seguiment i la mesura d’aquests, per
tal de poder prendre accions de millora.
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En el primer trimestre, finalitzarà el Pla de Millora el Centre Especial de Treball Esclatec amb
el suport de la Fundació Pere Tarrés.
L’àrea de Persones engloba tot el que fa referència a les polítiques de recursos humans i
formació. Ampliarem els plans de formació i es mirarà que totes les persones que treballen a
l’entitat ho puguin fer en les millors condicions possibles.
Un dels objectius és incorporar més tecnologia a tots els nivells, per agilitzar i facilitar la
coordinació entre tot el personal i els centres. Una de les accions que es faran en aquest
sentit, és la implementació del nou programa de Gestió Interna, “Social Sic”, que facilitarà la
tasca diària, de seguiment i control de registres, facturació i gestió en general.

Ponències i Comunicacions previstes. Actuacions Tècniques
•
•

4a Jornada Síndrome de Rett. Març 2014.
Xerrada sobre Sexoafectivitat. Institut López Vicuña. Març 2014.

Cursos de formació
•
•
•
•
•

Jornada sobre Transparència al Tercer Sector. Fundació Pere Tarrés. Febrer 2014
2a Jornada DDIPAS: (Des)igualtat de gènere cap a on va Europa? Dones Directives i
Professionals d’Acció Social i Diputació de Barcelona. Març 2014.
Jornada Tècnica de l’Escola Inclusiva a Catalunya: El repte d’aprendre. Aspasim. Abril
2014.
Curs Introducció a The Grid 2: Construir comunicadors. Abril 2014
Jornadas de Tecnologías de Apoyo. B&J Adaptaciones. Abril 2014.
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Suport Familiar
Pel que fa al Servei de Suport Familiar, durant 2014 es continuarà oferint aquest servei a
totes les famílies que ho sol·licitin, tant pel que fa a l’atenció psicològica com social, seguint
les pautes de l’any anterior.
Gràcies al suport econòmic del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya, seguim tenint el nostre servei de salut mental i atenció social per a famílies de
persones amb discapacitat en el que s’ofereix a totes les famílies de Catalunya un servei de
psicologia i salut mental de qualitat.
El funcionament, pel que fa a la demanda de consulta serà el mateix pel fet que fins ara ha
permès l’accés a totes les persones que l’han demanat i la resposta d’atenció ha pogut ser
pràcticament immediata. Està previst tornar a realitzar una visita personal als centres per a
recuperar una visió personal dels usuaris i dels treballadors.
Es valoraran possibles intervencions que vagin més enllà de les visites d’assessorament.
Aquestes aniran en la direcció de les necessitats detectades en la consulta i a les quals
caldrà donar resposta, com ara, el tema del voluntariat i recerca de contactes amb entitats
exteriors que donin resposta a les necessitats dels nostres usuaris i les seves famílies.
Com a projecte per a l’any 2014 s’està preparant un taller sobre el tema del dol pensat per a
professionals d’esclat. Aquest taller pretén tenir tant una vessant informativa i formativa, com
una vessant experiencial i d’autocura i autoajuda.
És important que els professionals puguin accedir a parlar i afrontar experiències com
aquestes que es donen de manera regular en el seu dia a dia i que potser a causa de la feina
i del ritme de vida actual, no poden esser acollides de manera adequada per mantenir una
bona salut mental i ser assolides i metabolitzades con a experiències vitals.

Cultura i lleure
Fires i Mostres
En 2014, el Centre Ocupacional Esclat 2 i la Residència i Centre de Dia Esclat Marina
muntaran una paradeta d’artesania a la Plaça del Nen de la Rutlla del Guinardó i al Passeig
de la Zona Franca.
Esclatec serà present al Mobile World Congress al mes de febrer. Al juny, participarà al Saló
Internacional de la Logística i la Manutenció (SIL) i a la Fira solidària de Nadal organitzada per
l’Ajuntament de Barcelona, on també es posaran a la venda productes d’artesania elaborats
a Esclat 2 i Esclat Marina.
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Actes dels Districtes
Durant el 2014, tenim previst participar als diferents actes que s’organitzin des dels districtes
de Sants-Montjuïc, Les Corts i Horta-Guinardó.
L’Associació Esclat participarà a l’espai d’inclusió de Les Corts.

Calendari 2015
L’Associació Esclat elaborarà un calendari solidari per l’any 2015 amb esportistes
professionals i usuaris dels diferents centres de l’entitat, amb l’objectiu de fomentar l’esport
entre les persones amb paràlisi cerebral i discapacitats similars, així com també remprendre
l’activitat de la secció esportiva d’Esclat, suspesa per manca de pressupost des de fa uns
anys.

Sopar Solidari
Enguany l’Associació Esclat celebrarà un Sopar Solidari l’últim cap de setmana de novembre.

Casal d’Estiu 2014
El casal d’Estiu que s’organitza des de l’Escola, està obert als alumnes així com també a
altres nens i nenes de fora de l’Associació. Preveiem que hi haurà una vintena de nens i
nenes que hi participaran.
El centre d’interès del casal d’aquest estiu girarà a l’entorn de les olimpíades i farà que entre
tots unim la imaginació i la fantasia amb les històries de grans atletes i valents nedadors.
Aquest estiu esdevindrem llançadors de pes i de javelina i intrèpids competidors en curses de
relleus, també sentiran les emocions que experimenten els grans campions quan els pengen
les medalles d’uns jocs olímpics. Coneixeran com viuen els esportistes d’elit, com s’entrenen,
com es diverteixen, com s’alimenten... També posaran a prova les seves habilitats esportives
amb diferents proves.
També es tindrà present fer tot tipus de celebracions i cada setmana es farà una sortida.
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Els Centres
Centre Esclat
Persones ateses
Aquest curs, el centre Esclat té 25 alumnes i tenim la previsió d’augmentar el nombre
d’alumnes de cara al nou curs 2014-2015. Els alumnes tenen edats compreses entre els 3 i
els 18 anys.

Professionals
L’equip de professionals del centre Esclat està format per 5 tutors d’aula (1 d’ells director), 4
educadors, 2 fisioterapeutes, 1 logopeda, 1 infermera (1/2 Jornada) i 2 auxiliars de serveis
generals (jornada parcial).
Pràctiques i Voluntariat
Enguany, tenim previst que durant el curs hi hagi un total de 10 persones en pràctiques que
ajudaran a reforçar l’equip de professionals del centre, al mateix temps que rebran formació.
D’altra banda, pel que fa al voluntariat, només tenim previst que col·labori amb nosaltres una
persona, però esperem que durant el curs n’augmenti el nombre.
Objectiu General del Centre
La finalitat de l’escola és oferir una educació de qualitat, específica i especialitzada adreçada
els infants i adolescents per tal de fomentar, potenciar i estimular les habilitats personals i
socials adients i els aprenentatges maduratius que esdevindran progressos que hauran de
requerir de suports extensos i generalitzats.
Activitats del centre
Centre d’Interès: Festes populars i culturals
Enguany com a centre d’interès i eix vertebrador de les activitats del curs, hem escollit “Les
festes populars i culturals” que ens permetrà treballar els sentits, la informació que ens
arriba a través d’ells i les diferents expressions culturals del nostre país. L’objectiu serà crear
un entorn, decorant l’escola segons els moments festius del curs: La Castanyada, Nadal,
Carnestoltes i Sant Jordi; apropant d’aquesta manera la cultura festiva del nostre país.
39
www.associacioesclat.com

Memòria 2013 · Programa 2014

Associació Esclat

Programes específics de suport (escolarització compartida)
Durant aquest curs la logopeda de l’escola continuarà assistint una hora i mitja a la setmana
al CEIP Ítaca per donar suport de logopèdia a dos nens amb Síndrome de Down, escolaritzats
a 1r i a 2n de Primària, a l’Escola Ítaca. Aquest programa específic de suport a la inclusió
educativa contemplat com una escolarització compartida, es portarà a terme a petició i tràmit
de l’EAP de Les Corts.
Festa de Carnestoltes
Com cada any, la festa de Carnestoltes també és una bona fórmula per establir relacions
entre els alumnes del CEIP Ítaca i els d’Esclat. Novament participarem a la festa de
comparses que l’Escola Ítaca organitza al poliesportiu de l’Illa diagonal. Aquest any
representarem una coreografia sobre el musical “Singing in the rain”.
Convivències
Enguany anirem de convivències a la casa Viladoms de Baix al poble de Castellvell i el Vilar,
els dies 4, 5 i 6 de Juny. Aquest curs a unes instal•lacions noves i totalment adaptades
properes a la muntanya de Montserrat.
Activitats Extraescolars i Sortides
Per aquest curs tenim programades les següents sortides: Palau Robert, exposició, L’escola
dansa per Festa Major a la Plaça de la concòrdia, sortida a Collserola, Bodegues Torras, a
Vilafranca del Penedès, Mercabarna, Dia de la música al CRP-Auditori Masferrer, visita a la
Sagrada Família, sortida a la Residència Esclat Marina, Explicacontes, a Can Rosés, Sona
Bach a l’Auditori, Dansa a Les Corts, Centre Cívic Masferrer, sales multisensorials i pati
adaptat de l’ONCE, Aquàrium, “Hi havia una vegada...” a l’escola, sortida al Delta del
Llobregat, passeig per les parades de St. Jordi, passeig de percepcions al Monestir de
Pedralbes, Món sonor al parc de la Maternitat.
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Activitats de Contacontes
Enguany hi ha previstes 2 sessions de contes a la Biblioteca de Can Rosés. La persona
especialitzada en narració de contes, l’Elisabeth Ulibarri programa amb antelació les sessions
juntament amb el claustre de professors.

Centre Ocupacional Esclat 2
Persones ateses
El Centre Ocupacional Esclat 2 disposa de 46 places de STO i 4 de SOI. La previsió pel 2014
és de 44 places fins al juliol, tot i que al setembre pot augmentar la xifra amb l’entrada de
nous usuaris i usuàries provinents de l’Escola.
Personal del centre
Durant el 2014 no preveiem que hi hagi cap canvi en l’equip de professionals d’Esclat 2. La
necessitat d’ampliació d’un professional vindrà en relació a l’ampliació de places
d’usuaris/es.
Estudiants en Pràctiques i Voluntaris
Durant l’any 2014 continuarem treballant i atenent a persones de pràctiques de diferents
centres de formació professional de Barcelona, en horari de matí i tarda i atenem a grups de
nois/es per a realitzar treballs de recerca, també visites d’instituts i centres d’estudis.
Objectius generals
L'objectiu fonamental del Centre Ocupacional Esclat 2 és aconseguir el grau màxim
d'integració social de les persones ateses, així com el seu progrés personal, des del punt de
vista global, mitjançant una assistència integrada que abasti tant les seves necessitats
personals com les de tipus familiars o social.
Cal potenciar les capacitats de cada adult amb la intenció d'afavorir la seva integració social,
sempre d'una manera realista i sense oferir falses expectatives, partint de la situació
objectiva i de les perspectives d'evolució de cada cas.
Per aquest motiu, és imprescindible incidir terapèuticament en tots els àmbits i facilitar els
canvis necessaris per tal de fer avinent i eficaç la tasca global del Centre i la seva funció
integradora.
Per aquest motiu l'Equip Tècnic del Centre estableix contactes i participa en projectes amb
altres Centres o empreses, per tal de desenvolupar materials o programes que facilitin la llur
integració fora de l'àmbit del mateix Centre.
Activitats del centre
El conjunt d'activitats que el Centre Ocupacional Esclat 2 porta a terme poden dividir-se en
dos blocs: les activitats d’ajustament personal i les activitats d’ocupació terapèutica.
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Activitats d'Ajustament personal. Fisioteràpia i Logopèdia.
Les activitats d’ajustament personal ocupen, com a mínim, un 50% de la jornada de
funcionament del Centre.
L’activitat de fisioteràpia queda dividida en dos blocs. De 9.00h a 10.00h: un dels
fisioterapeutes s’encarrega de dirigir exercicis de grup amb 4 o 5 persones, i l’altre s’ocupa
de la col·locació de fèrules o aparells ortopèdics i de treballar amb 1 o 2 persones que
necessiten realitzar exercicis cada dia. De 10.00h a 13.00h es fan exercicis de fisioteràpia en
sessions individuals o en parella. Tots els usuaris/es rebran tractament individualitzat
almenys 30 minuts a la setmana.
L’estimulació sensorial es duu a terme a la sala multisensorial del Centre de Dia Cades. Es
treballa de la forma més individualitzada possible, encara que en alguns casos s’atengui a
dues persones al mateix temps.
Continuem amb l’activitat d’hipoteràpia i d’equitació terapèutica que es duu a terme a l’hípica
“La Foixarda” de Montjuïc. També es realitzen activitats d’hidroteràpia i massoteràpia.
L’Activitat de piscina es realitza els dimarts a la piscina de Can Cuyàs i a la de Cotxeres de
Bordó alternativament.
El tractament logopèdic que es realitza al centre es pot dividir en tres modalitats bàsiques:
• sessions individuals en el taller de logopèdia amb una durada de trenta minuts.
• sessions en parelles en el taller de logopèdia amb una durada de trenta minuts.
• Sessions en grup en els diferents tallers amb una durada de trenta minuts.
Activitats d’ocupació terapèutica
Les activitats d'ocupació terapèutica abasten la resta de l'horari, sempre respectant les
indicacions contingudes a cada Programa Individual de Rehabilitació.

Ateses les motivacions, interessos o necessitats de cada usuari, per donar-hi resposta a
través del seu Programa Individual de Suport, les activitats de Teràpia Ocupacional es
divideixen en:
•

Taller d’informàtica. Creació i disseny de postals i calendaris, programes educatius,
Internet, etc.
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Taller de paper i Horticultura: Elaboració i disseny de llibretes de paper reciclat i altres
materials.
Taller de reciclatge i pintura: Pintura i disseny de ventalls, il·lustracions de contes,
treballs amb fusta, estudi d’un pintor a través de la seva obra, etc.
Taller d’Acabats: Elaboració de punts de llibres, anells, jocs de taula, i d’altres
objectes amb materials reciclats, reciclatge de capsules de Nespresso, etc.
Taller de comunicació. Treball d’ampliació de i millora del sistema de comunicació
dels usuaris/es.
Taller d’artesania i creació artística: Elaboració d’objectes de decoració.
Taller d’habilitats de la vida diària. Es treballen hàbits de menjador,
cura personal, ús dels diners, ús telefònic, etc.
Activitats Tardes: activitats de caràcter més lúdic i d’entreteniment.
Assemblea d’usuaris/es: Aquest any volem crear un espai perquè els mateixos
usuaris/es aportin idees i suggeriments de millora pel centre ocupacional.

.
Entorn urbà
Es treballa l'autonomia de les persones usuàries en el seu entorn social i familiar com, per
exemple, la supressió de barreres arquitectòniques al seu domicili i als llocs habituals de
reunió, la utilització dels mitjans públics de transport, etc.
Es potència la participació dels usuaris/es a totes les activitats ciutadanes de tipus lúdic,
esportiu o cultural que s'organitzen al seu barri o districte, com, per exemple, festes,
concursos i parades, entre d’altres.
Integració Social
La integració social és més fàcil i assequible a les activitats de lleure que al món laboral i, per
això, es potencien des del Centre Ocupacional.
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Hi ha programades estades de tres dies a cases rurals i albergs, tant a l’estiu com a l’hivern.
Aquest tipus de sortides, són més normalitzadores i més pròpies del món adult, ja que
permeten la relació amb altres joves, alhora que tenen la possibilitat de conèixer llocs nous.
Tanmateix, les sortides previstes pel 2014 són les següents: TMB, les Mines de Gavà,
Mercabarna, l’Auditori i Caixa Fòrum, entre d’altres. L’objectiu que es busca és que els
mateixos usuaris triïn el lloc a visitar i que per telèfon concertin la visita o entrevista.

Centre Especial de treball Esclatec
Durant el 2014 hem de refermar l’estabilitat pel que fa a la producció portada a terme pels
treballadors/es i, al mateix temps, hem de procurar no diversificar-nos en els productes. Per
poder mantenir la sostenibilitat hem concentrat els nostres esforços en potenciar tres
productes propis. Volem aprofundir, doncs, en els processos de producció i la productivitat de
cadascun dels treballadors/es. Aquesta estratègia té dos vessants que són el
desenvolupament i la millora d’una sèrie de productes propis amb possibilitats de ser
comercialitzats, i també mantenir i si és possible augmentar el servei que oferim a altres
empreses.
Durant el 2014 i part del 2015 volem implementar la ISO 9001 al centre. Per dur-ho a terme
comptem amb el suport del Departament de Qualitat de l’Associació Esclat i d’un tècnic
voluntari en qualitat, amb qui mantenim reunions quinzenals per anar avançant en els
protocols, valoracions, revisions i actuacions necessàries.

Enguany es posarà en marxa una nova línia de treball: el taller d’estampació tèxtil. Aquest
projecte es posarà en marxa durant el primer trimestre. Prèviament a la posada en marxa del
taller, es realitzarà una formació que ha estat subvencionada per l’Obra Social d’Ibercaja.
Està previst que aquesta secció doni feina a 3 o 4 treballadors.
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Aquest projecte és fruit de les negociacions i contactes fets amb diferents empreses. En
principi, amb les seves demandes i les necessitats de la mateixa Associació Esclat tenim
garantida la seva viabilitat econòmica.
El 2014 el departament de R+D+I d’Esclatec desenvoluparà dos nous productes basats en la
tecnologia mòbil.
•
EsclaTIC
El departament de R+D+I amb el suport de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
de Barcelona (IMD) ha desenvolupat un nou sistema de comunicació per a persones amb
dificultats de parla, que permet mantenir una comunicació mitjançant símbols pictogràfics,
lletres o so. Es podrà utilitzar en sistemes android i també en ordinador (PC).
•
Cadira quadrisfèrica
La Cadira quadrisfèrica consisteix en una cadira electrònica omnidireccional que es controla
mitjançant una app. Aquest projecte liderat per Esclatec compta també amb el suport de
l’IMD de la ciutat de Barcelona, Mobile Word Capital Barcelona, l’empresa de comunicació SDOS i la multinacional de xips Qualcomm.
El lideratge d’aquests dos nous projectes, tan importants i amb uns socis de tanta rellevància
tecnològica, ens dóna un impuls en el sector de la tecnologia mòbil. A més, treballar
conjuntament amb els seus tècnics representa una gran experiència professional per als
nostres treballadors, així com una major visualització dels nostres productes cap a l’exterior.
Pel que fa als productes propis, en l’àmbit de les tecnologies de suport, disposem de
controladors per a les cadires de rodes amb motor i adaptacions per millorar l’accés a
l'ordinador a través d'un sol botó o amb multimouses, polsadors, pedals, etc. També
desenvolupem comunicadors de veu i diferents tipus de suport a les persones amb mobilitat
reduïda.
Pel que fa a la domòtica, disposem de polsadors per fer funcionar automatismes de
domotització, desenvolupats mitjançant sistemes controlats per una targeta TAG de tipus
transponder i tecnologia RFID.
Durant el 2014, continuen vigents els contractes de manteniment dels Pisos de la Vila
Olímpica de l’Ajuntament de Barcelona i de la Residència Esclat Marina.
Pel que fa a la Línia Logística (AGVs), hem simplificat i reduït el nostre catàleg a 2 models
bàsics dissenyats de forma que permeten una adaptació fàcil a les necessitats de cada
empresa. Això permetrà disminuir costos de fabricació i estocs de peces dins del centre.
Aquests nous models es controlen per Wi-fi i a més, s’acobla fàcilment als equipaments
intel·ligents que cada empresa disposi.
Durant 2014 tenim previst fabricar 21 unitats per a empreses del sector automobilístic. Les
comandes s’han fet mitjançant una empresa d’enginyeria, SAS, especialitzada en muntatges i
planificació de processos industrials.
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Després de l’èxit de l’any passat volem tornar a estar presents al Saló SIL (Saló Internacional
de la Logística) de la Fira de Barcelona. Estem negociant la nostra presència i esperem
comptar, com l’any anterior, amb un estand subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona.
Pel que fa al Mercar, el carret d’anar a comprar motoritzat, a principis d’any, tenim previst fer
una enquesta de satisfacció entre els clients que ja tenen el carret, per valorar la seva
acceptació i poder identificar els possibles problemes. Arran d’aquesta enquesta ens
proposem fer una sèrie de canvis principalment en aspectes de substitució dels polsadors
d’acció i fer millores estructurals per rebaixar el pes.
En l’àmbit comercial, estem mantenint contactes amb El Corte Inglés i gràcies al conveni de
col·laboració amb Mercats de Barcelona, continuem la promoció pels diferents mercats de la
ciutat. També volem donar un impuls a la venda per internet i tornar a tenir presència en la
Fira Solidària que l’Ajuntament de Barcelona organitza cada any.

Un altre dels productes d’Esclatec és el Sistema de control de bugaderies, estem planificant,
juntament amb el responsable comercial, una campanya dirigida a tots els serveis
residencials de Catalunya, amb el suport de la Conselleria de Benestar Social i Família.
Pel que fa als serveis que Esclatec ofereix a altres empreses, continuarem treballant en la
línia de muntatge de rodes de bicicletes. Des de fa uns anys, Esclatec treballa per a
l’empresa que gestiona el BICING de Barcelona. Fem el muntatge i equilibrat de les seves
rodes, així com el muntatge de les càmeres i cobertes i el pinyó de la roda del darrere.
També treballem per a l’empresa Ecobike, a qui fem el muntatge de les cobertes i càmeres,
manillars amb els canvis de marxa, frens i acceleradors, radiatge i equilibrat de les rodes etc.
i tot el cablejat de les bicicletes elèctriques.
Goodibiade és una altra de les empreses a qui oferim el servei de muntatge de rodes.
Aquesta empresa es dedica a la fabricació de tricicles d’alta gamma, sobretot d’exportació.
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D’altra banda, Esclatec col·labora amb la gestió de l’Ateneu de fabricació de Les Corts,
liderant la seva part tècnica amb un FabLab de producció digital.

Centre de dia Cades
Persones Ateses
Els usuaris/es del CADES són persones amb greus dificultats sensorials i motrius i tenen una
necessitat d’estimulació sensorial i comunicativa molt important.
Al Centre CADES, que disposa de 32 places, per aquest any 2014 tenim previsió d’una
ocupació de 25 places fins a juny i a partir de juliol de màxim 28 places.
Professionals
L’equip de professionals del Cades està format per tutors-educadors/es, una fisioterapeuta i
auxiliars.
Estudiants en pràctiques i Voluntaris
Durant el 2014, preveiem tenir en formació estudiants d’atenció sociosanitària de l’Institut
Bremen 3, d’integració social dels Instituts López Vicuña i Roca, de grau en Educació Social
de la Universitat de Barcelona i de grau en fisioteràpia de Blanquerna i de la Gimbernat.
Durant el 2014, tindrem persones voluntàries que donaran suport en l’atenció dels nostres
usuaris/es.
Objectius
Atès el grau de suport que requereixen les persones usuàries del servei, i per no dedicar-nos
només a fer una tasca purament assistencial, ja que considerem que tota persona té dret a
desenvolupar al màxim totes les seves capacitats i habilitats, la nostra principal funció és
promoure perquè les puguin potenciar, millorar i, sobretot, conservar.
Totes les persones ateses al Centre disposen d'un Programa Individual de Rehabilitació
elaborat per l’equip professional, que recull totes les àrees i aspectes a treballar en cada cas.
Hi consten, també, tots els suports que necessita cada persona: tractament mèdic,
fisioteràpia, assistència a la família, i recursos socials.
El programa Individual també recomana i dissenya una sèrie d’activitats realitzades i
connectades amb serveis fora del Centre, ja que aquest, no disposa de tota l’oferta
assistencial necessària per a totes les persones i, per això, algunes d’elles han de completar
la seva assistència al marge del Centre, principalment, pel que fa als aspectes de caire més
sanitari, però sempre amb un control i una supervisió constant i coordinada amb els serveis
interns de la institució.
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Activitats del Centre
Els usuaris/es del centre estan dividits en 3 grups i cada grup desenvolupa una sèrie
d’activitats adaptades a les característiques i capacitats.
Les activitats que es realitzen són comunicació, activitats musicals, musicoteràpia,
estimulació sensorial, psicomotricitat, plàstica, hipoteràpia, piscina, esports, taller de cuina,
taller de massatges, estimulació basal, taller d’arts plàstiques i fotografia.

A part, també es desenvolupen una sèrie d’activitats complementàries fora del centre, que
són molt interessants perquè comporten un grau de motivació per part dels usuaris/es, al
mateix temps que es fomenta la sociabilitat. Durant 2014 es faran les següents activitats:
convivències a la Molina, visita al Parc Pegaso, Visita al Planetari Municipal, Visita al Parc de
la ciutadella, Bar de Gel, Convivències d’Estiu, paellades, entre d’altres.
Una altra de les activitats que es desenvolupen al centre és la fisioteràpia. Es fan sessions de
fisioteràpia individuals que tenen una durada de 30-45 minuts, tot i que el treball de
fisioteràpia no s’acaba aquí sinó que també s’estén en la resta d’activitats del centre. És un
treball global que comprèn totes les activitats plantejades al centre.

48
www.associacioesclat.com

Memòria 2013 · Programa 2014

Associació Esclat

Residència i Centre de dia Esclat Marina
Persones ateses
El Centre Esclat Marina disposa de 54 places en espai residencial i 30 places de centre de
dia. L’ocupació prevista a finals de 2014 és de 50 places residencials i 10 places de CAE i
poder reservar 1 plaça residencial per l’Ajuntament de Barcelona amb caràcter d’urgència per
risc social i 3 places amb caràcter de Respir per a les famílies de persones amb discapacitats
afins a les característiques del nostre servei.
Professionals
L’equip de professionals d’Esclat Marina és de cinquanta-un treballadors, la major part dels
quals es dedica a l’atenció directa dels residents.
La direcció del centre està formada per un Director tècnic, una psicòloga, una treballadora
social, un fisioterapeuta i un infermer i responsable higiènico-sanitari. A part també comptem
amb un altre fisioterapeuta, una logopeda i un equip de persones que es dediquen als serveis
de centrals i administratius.
Estudiants en pràctiques i voluntaris
La planificació d’Esclat Marina per l’any 2014 com a centre formador és seguir comptant amb
els instituts amb els quals tenim conveni i si és possible establir-ne amb altres de nous.
Preveiem que durant el 2014 tindrem al voltant de 50 alumnes en procés de pràctiques i
voluntaris.
Esclat Marina, coneixedors de la importància de la formació, comptarà amb els estudiants en
pràctiques per tal de fer les substitucions del personal titular del nostre servei.
A causa de la crisi, hi ha moltes persones que no troben feina al sector i opten per fer
voluntariat, per continuar formant-se en aquest camp i així poder optar a la borsa de treball
del centre.
Objectius Generals
El centre de dia ofereix atenció diürna de tipus rehabilitador i integral buscant la relació dels
usuaris amb l’entorn i el seu benestar físic i emocional.
La Residència Esclat Marina té com a objectiu la millora de la qualitat de vida de les persones
usuàries del servei, des del recurs residencial com a alternativa a la vida amb la família,
promovent el projecte de vida de cada persona de la manera més autònoma possible.
Per altra banda no hem d’oblidar, que la part assistencial en ells ocupa una part molt
important de les seves vides, i que s’ha de fer d’una manera molt conscient, propera, molt
individualitzada i adreçat específicament a cada persona aprofitant aquests moments per
establir vincles i per treballar aspectes que millorin la seva qualitat de vida.
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Totes les persones ateses al centre disposen d'un Programa d’Atenció Individualitzada,
elaborat per l’equip professional del mateix, que recull totes les àrees i aspectes a treballar
en cada cas. Hi consten, també, tots els suports que necessita cada persona: tractament
mèdic, fisioteràpia, assistència a la família, recursos socials, mèdics, personals, etc.
Activitats del Centre
Les activitats que es realitzaran durant el 2014 a la Residència i Centre de dia Esclat Marina
són piscina, hipoteràpia, teràpia assistida amb gossos, taller d’arts plàstiques, el taller de
cuina, logopèdia, taller de reciclatge, Activitat de ràdio, estimulació somàtica i relaxació,
estimulació multisensorial, hort urbà, psicomotricitat, musicoteràpia, fanzine, entre d’altres.
A part també, es realitzen activitats complementàries que es realitzen tant dins com fora del
centre, i comporten un important grau de motivació molt elevat per part dels usuaris/es.

Per exemple, es fan sortides relacionades amb els centres d’interès que es treballen: anar al
mercat a comprar castanyes, comprar guarniments per Nadal, comprar materials per decorar
el centre, celebració de festes, sortides al teatre, anar a menjar una paella, entre d’altres.

Altres Serveis
Servei de Fisioteràpia
Esclat Marina té dos fisioterapeutes. Es fan sessions individuals de fisioteràpia que tenen una
durada aproximada de 30 a 45 minuts, però el treball de fisioteràpia és present en totes les
activitats del dia a dia del centre.
Servei d’Infermeria
El centre disposa d’un servei d’Infermeria. Disposem d’un infermer i dues auxiliars
d’infermeria. A part, els nostres usuaris i usuàries tenen com a servei mèdic de referència la
UBA 11M atès al CAP Dr. Carles Ribas.
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Informació econòmica
Balanç de situació 2013
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Compte de Resultats 2013
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Pressupost 2014
Despeses
Compte
600

AE Estructura

Títol
Compres béns destinats act.

-

E1

E2

800

600

Cades

REM i Cae

Esclatec

310

36.000

40.580

36.000

40.485

600000000 COMPRES MERC. CET/Dom.
600000001 C ALIMENTACIO I BEGUDES
601

Compres farmàcia i mat.sanitari

800

600

310

260

200

500

8.400

70

260

200

500

8.400

70

1.440

1.440

720

4.500

500

1.440

1.440

720

4.500

500

150

400

500

6.000

810

150

400

275

6.000

810

1.650

2.650

2.350

24.000

550

1.650

2.650

2.350

24.000

550

1.760

900

1.400

1.400

18.000

31.940

1.760

250

150

6.000

337

1.250

12.000

-

601000001 C FARMACIA I MAT SANITARI
602

Compres llenceria i vestuari

-

602000001 C LLENCERIA I VESTUARI
603

C. Parament i altre utillatge

-

603000000 C PARAM I ALTRE UTILLAT
603000011 C PAR I ALT UTI/MAT Rehab
604

-

Compres altres provisionaments

606100000 C MAT OF I INFORMATICA
606400001 C MAT PEDAGOGIC

650

606600002 C MAT TECNIC OCUP
607

78.290

95
9.430

8.600

7.860

225

Compres productes neteja

604000000 C PRODUCT BUGAD I NET
606

TOTAL

1.400

Treballs realitzats altres...

11.230

607000000 SERVEIS ALIMENTACIÓ

31.200

55.400

31.603

14.256

32.250

15.183

252.000

7.800

9.856

32.250

15.183

132.000

4.185

332.719

607000010 SERV ALIMENT CASAL AE
607200000 SERVEIS DE NETEJA

4.400

120.000

607600003 TREB EXTERNS FABRIC CET
607700000 SERVEIS REVISTA

1.815
11.230

607700014 SERV V.SAL/ Vila Olímpica
COMPTE

1.800

Var. existències bens activitats

0

0

0

0

0

0

-

610000003 VARIACIO EXIST BENS
621

Arrendaments i cànons

-

621000031 Cànon local/lloguer Kònica
622

-

-

700

Reparació i conservació

622000000 REPARACIONS/CONSERVACIO

Serveis Prof. Ind., Suport F

3.300

780

3.300

780

3.600

7.100

12.980

5.520

26.400

3.550

3.600

6.600

12.320

4.800

24.000

1.350

500

660

720

2.400

2.200

24.250

1.840

1.450

1.680

4.252

6.504

622000010 REP. I CONSERV. FURG.
623

700

4.780

59.150

39.976

623000000 SERV PROF IND
623000010 SERVEIS AUDITORIA

AE

5.500

623000023 SERV ASSESS COMPT

4.125

623000030 SERVEIS FED DINCAT

1.600

170

180

700

105

100

72

3.600

1.200

122

85

623000040 SERVEIS FED ECOM
623000051 SERVEIS GESTORIA
623000110 SERV-PROF CASAL JULIOL AE
623000073 SERV FEPCCAT
623000090 SERV. ASS. PSICOLÒGIC-SUPORT F
623000120 SERVEIS Social SIC
624

Transports

4.320

1.200

1.200

1.430

3.000
600

115

8.475
250

250

250

250

250

-

-

-

-

-

624000003 Desp. SERV TRANSP cet
625

Primes d'Assegurances

119

708
6.000

3.020

4.072

3.106

5.470

3.880

625000000 ASSEGURANÇA RC

750

790

750

800

1.590

625000011 ASSEGURANÇA FINCA

240

570

1.100

570

2.800

760

2.182

144

550

500

120

750

625000021 ASSEG AC CORP
625000051 ASSEGURANCES FURGO
625000060 ASSEG AC CORPORALS VOLUNT AE
625000071 ASSEG RISCOS LABORALS
626

Serveis Bancaris i similars

626000000 SERVEIS BANCARIS
627

Publicitat/Propaganda/ RR PP

627000000 PUBLICITAT/PROPAG/RRPP

6.000

6.000

500
110

19.788

72

130

1.200

1.070

1.200

780

3.960

300

660

300

3.300

240

3.960

300

660

300

3.300

240

1.700

-

-

-

1.700

-

2.500

8.760

4.200

2.500
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Despeses
Compte

Títol

AE Estructura

E1

E2

Cades

REM i Cae

Esclatec

8.070

12.484

10.010

134.600

9.452

628000001 AIGUA

1.200

1.200

1.300

14.000

792

628000000 LLUM

3.900

6.644

4.320

102.000

5.520

540

2.000

1.920

6.000

1.440

2.400

2.520

2.400

12.000

401

30

120

70

600

500

46.520

5.250

7.503

7.310

21.180

1.350

628

Subministraments

1.841

628300001 GAS
628400000 TELEFON I FAX
628500000 CORREUS I MISSATGERIA
629

Despeses de Gestió /Altre serveis

629100001 TRANSPORT

629200011 ACTIV ANIMAC/CONVIV

629200030 DESPESES LOTERIA

176.457

2.640

89.113

400

629200001 ACTIV ANIM USUARIS/DIV

629200020 ACTIV ANIMACIO/ESPORTIVES

TOTAL

800

550

880

8.400

2.700

4.500

4.650

7.500

200

200

40.000

1.360

629200036 ACTIV ANIMACIO/PISCINA
629200040 ACTIV ANIM/HIPOTERÀPIA

400

1.450

1.683

100

220

220

3.600

629200050 ACTIV ANIMAC/CASAL AE
629400000 DIETES I DESPESES VIATGE

2.400

629400011 DIETES I DESP VIATGE E1
629400030 DIETES I DESPESES REUNIONS
629500000 ALTRES DESPESES GESTIO

660

880

100

2.640

100

550

80

-

815

420

700

420

1.680

210

720

90

629500030 ALT D GEST PROG EUR
629500033 ALT D GESTIÓ PRO EUR
631

Altres Tributs

631000010 TRIBUTS LOCALS
631000031 IMPOST DE VEHICLES
640

Sous i Salaris

115
142.660

640000000 SOUS I SALARIS Pagament delegat

400.142

112

112

160

90

300.702

180.970

1.057.832

254.180

642

S.Soc a càrrec de l'entitat

116.690
142.660

43.400

300.702

180.970

1.057.832

137.490

41.244

125.640

94.716

62.497

316.428

47.810

642000000 SEG SOC PAG DELEGAT E1
642000001 SEG SOC Centre
644

Suplències i Retrib. Complement.

644000002 SUPLENCIES
645

Formació Professional

645000000 FORMACIO PROFESSIONAL
646

Transport del Personal

646000001 TRANSPORT DEL PERSONAL
66

DESPESES FINANCERES (+hipoteca)

662000001 DESPESES FINANCERES
68
9,27

AMORTITZACIÓ

688.335

111.720
41.244

13.920

94.716

62.497

316.428

47.810

3.500

253

930

3.025

19.500

-

27.208

3.500

253

930

3.025

19.500

1.960

-

-

160

2.400

-

4.520

160

2.400

1.960
600

511

600

511

4.020

3.108

4.020

3.108

-

AMORT. IMMOB MATERIAL
TOTAL

2.336.486

356.742

640000002 SOUS I SALARIS CET
640000001 SOUS I SALARIS pagament centre

2.157

560

289.085

-

-

-

-

1.111

216

10.080

19.100

-

36.524

216

10.080

19.100

29.940

17.184

24.720

228.000

19.710

319.554

29.940

17.184

24.720

228.000

19.710

606.145

492.257

330.453

2.191.382

438.296

4.347.618

55
www.associacioesclat.com

Memòria 2013 · Programa 2014

Associació Esclat

Ingressos
Compte
700+705

AE Estructura

Titol
VENDES

-

E1

E2

-

-

Cades
-

REM i Cae
-

Esclatec
113.500

700000000 VENDES DE MERC.

80.606

705000003 PREST. SER ESCLATEC

32.894

TOTAL
113.500

705000013 PRE SERV. GES TRANS CET
720

Quotes usuaris

720000000 QUOTES ASSOCIACIÓ
720000020 QUOTA Casal Estiu

86.980

58.593

81.480

483

88.382

207.791

66.990

34.210

12.892

9.372

8.675

3.300

602.699

5.500

720100001 QUOTES MENJ

25.060

720200001 QUOTES TRANSPORT
720200012 QUOTES 1/2 TRANSPORT

3.300

341

720300001 QUO ACTIV COMPLEMENT
720400001 QUO PRIV+CONV
721-723

157.653

Captació Recursos/ loteria/altres

721000000 QUOTES SOCIS PROTECTORS
722000000 PROM CAP REC./Q REVISTA
722100000 INGRESSOS LOTERIA AE

30.090

72.930

40.150

162.000

2.960

4.500

4.650

37.116

-

-

-

-

65.100

-

-

-

-

20.000

-

-

-

56.940

56.940

64.800

300

3.600

300

4.000
50.000

722100010 INGRESSOS DIVERSOS AE
722100020 INGRESSOS Calendaris

AE

723100000 QUOTES PATROCIN. REVISTA
726

Donacions afectes activitat

726000000 DONATIUS AE/ Fundacions INOCENTE
733

Treballs pròpia empresa

1.200
6.000
10.000

10.000

10.000

10.000

-

-

733000003 Treballs CET pròpia empresa
740

56.940

Subvencions oficials explotació

77.000

556.060

324.717

228.672

1.796.052

177.970

740000000 SUBVENCIO GRAL GENERALITAT

48.000

84.600

321.717

225.672

1.712.856

30.000

740000020 SUBV.Acció Civica Gencat

15.000

740000023 SUBVENCIÓ DEP TREBALL CET/Diputació

10.000

740000111 CONC ED: GENE EXPL PD
740200000 SUBV. ADM. LOCAL/ AF
741

Altres subvencions a l'explotació

71.196
87.970
468.460

4.000

3.000

3.000

3.000

12.000

60.000

-

1.000

-

-

-

81.000

741000000 SUB. REV/altres /B Popular/Ibercaja

10.000

741000003 SUBV Div (casal)/IMD
Subv. capital traspàs a resultat

1.000
-

746000000 SUBV CAP TRASP RES EXER
762

Ingressos interessos

762130000 INGRESSOS INTERESSOS
778

Altr ingressos

82.000

26.000

741000003 LISMI

746

3.160.471

4.200

45.000

6.000

13.056

24.732

196.380

17.380

6.000

13.056

24.732

196.380

17.380

257.548

-

-

-

-

-

4.200

-

-

-

-

-

-

4.200
-

778000000 INGR. EXTRAORDINARIS (cet)
TOTAL
DIFERENCIAL

242.980

631.953

495.426

341.786

2.200.223

450.090

4.362.458

-46.105

25.808

3.169

11.333

8.841

11.794

14.840
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