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1. Carta del president

01/

Esclat Grup Social, format per l’Associació Esclat i la Fundació
Esclat Marina, ha continuat treballant durant el 2017 per oferir
serveis d’atenció de qualitat per a persones amb paràlisi cerebral,
dany cerebral adquirit i altres discapacitats similars, així com per
construir una societat més inclusiva per a tothom.
Precisament, construint inclusió ha estat el lema del 40è aniversari
de l’Associació Esclat que hem celebrat el 2017. Hem organitzat
tot un seguit d’actes per a tots els gustos i edats. Hi ha hagut
moments molt emocionants, per a la reflexió, per ballar i divertirnos, però sobretot hem volgut demostrar que continuem treballant
per construir un món millor, una societat més inclusiva, no només
per a les persones amb discapacitat, sinó per a tothom.
L’acte més emblemàtic i multitudinari del 40è va ser el Sopar
Solidari al Museu Nacional d’Art de Catalunya, acompanyats
dels cuiners més reconeguts del món, com en Joan Roca,
l’Albert Adrià, la Carme Ruscalleda o en Nandu Jubany, amb uns
presentadors de luxe com la Mònica Terribas i en Jordi Basté, una
posada en escena espectacular i l’actuació final del grup Gossos.
Durant el sopar, també es va fer l’entrega de l’Esclat Solidari a
l’empresa Roca, en reconeixement al seu suport i compromís
envers la nostra entitat.
L’objectiu del 40è ha estat donar més visibilitat a la nostra entitat,
tenir més presència als mitjans i sensibilitzar la societat que hem
de construir una societat més inclusiva. Gràcies al llibre dels
Relats Solidaris de l’Esport, una iniciativa solidària d’un grup de
periodistes esportius, de la qual n’hem estat beneficiaris enguany
i que ha estat apadrinat per en Marc Márquez, hem pogut donar
un impuls a la nostra presència als mitjans de comunicació.
Però tot això no hauria estat possible sense el suport de moltes
empreses i professionals que han confiat en el nostre projecte i han
col·laborat patrocinant els actes de celebració del 40è aniversari.
També el suport de l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya han estat indispensables
per tirar endavant els nostres projectes.
Durant el 2017 vam començar a treballar en el nou Pla estratègic
de l’entitat (2018-2021), gràcies al suport de Barcelona Activa, i en
el qual s’hi han implicat els professionals, les persones usuàries,
els membres de la Junta Directiva i el Patronat, les famílies i les

persones voluntàries. El Pla estratègic ens permetrà definir les
diferents línies d’actuació de l’entitat en els anys vinents. Durant el
primer trimestre del 2018 es faran sessions participatives amb les
famílies, i esperem que el document es pugui presentar a finals del
segon trimestre de l’any.
El foment del Voluntariat també ha estat un dels aspectes clau del
2017. Hem format un equip de responsables de tots els centres
que s’encarreguen de dinamitzar, formar i coordinar les activitats
de voluntariat.
En l’àmbit econòmic, Esclat Grup Social ha consolidat i enfortit
la seva solvència econòmica, gràcies en bona part a la política
de contenció de despeses que hem dut a terme en els darrers
anys. La bona situació econòmica ens permetrà apostar per nous
projectes i millorar els que actualment estem duent a terme.
Durant el 2018, ens hem fixat com a objectiu fer el llançament
de la nova imatge corporativa d’Esclat Grup Social, unificant la
imatge de l’Associació i la Fundació, així com la de tots els serveis.
La consolidació del Grup ha permès definir les funcions de cada
una de les entitats que la formen, donant a l’Associació la gestió
dels serveis diürns i a la Fundació, tots els serveis relacionats amb
l’habitatge.
L’any 2018, volem donar un impuls als serveis d’habitatge que
ofereix el Grup duent a terme un projecte de la llar-residència
innovador i pioner, que es nodrirà dels serveis que ofereix la
Residència Esclat Marina, en l’àmbit de logopèdia, infermeria,
psicologia, i fisioteràpia, però que permetrà acollir 12 persones
amb pluridiscapacitat dotant-los de més autonomia.
També volem posar de nou en marxa el Club Esportiu Esclat,
gràcies al suport econòmic del llibre dels Relats Solidaris de
l’Esport.
Per acabar, m’agradaria donar les gràcies a totes les persones
que formen Esclat, per la seva implicació i compromís en el dia a
dia de l’entitat i, sobretot, per compartir amb nosaltres el somni
de la inclusió.

JOAN BERTRAN I REGUERA President
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2. Esclat Grup Social
MISSIÓ I VISIÓ

L’ASSOCIACIÓ ESCLAT

Esclat Grup Social, integrat per l’Associació Esclat i la Fundació
Esclat Marina, té la missió de millorar la qualitat de vida de les
persones amb paràlisi cerebral, discapacitats similars i dany
cerebral adquirit, i de les seves famílies.
A Esclat volem ser referents per a les persones amb paràlisi
cerebral i les seves famílies, construint dia rere dia un model
exemplar per a famílies, persones usuàries, administracions,
professionals i la societat, inspirant cada dia a altres, mitjançant la
innovació, la participació i el compromís.

L’Associació Esclat, creada l’any 1977, és una entitat no lucrativa,
declarada d’utilitat pública, membre de les federacions DINCAT Plena Inclusió Catalunya, ECOM, FEPCCAT i SINERGRUP.

LA FUNDACIÓ ESCLAT MARINA
La Fundació Esclat Marina, constituïda l’any 2014 per l’Associació
Esclat, té l’objectiu de gestionar els serveis d’habitatge que ofereix
Esclat.

COMPROMÍS DIGNITAT

INNOVACIÓ TRANSPARÈNCIA

IMPLICACIÓ I COL·LABORACIÓ INTERNA I EXTERNA

QUALITATPARTICIPACIÓ TREBALL EN EQUIP

PROFESSIONALITAT AGILITAT I DINAMISME

VOCACIÓ DE SERVEI CONFIANÇA INCLUSIÓ
FORMACIÓ CONTINUADA I ADAPTADA

PREMIS I RECONEIXEMENTS
· Menció Especial Premi Candi Villafañe 2015 (Esclatec)
· Reconeixement de La Ciutat de Barcelona per la tasca que
realitza l’Associació Esclat en la promoció del voluntariat i la
canalització del compromís social de la ciutadania 2014
· Menció Especial de Premsa. Premi Consell Municipal
· Benestar Social 2013 (Revista Esclat)
· Premi Cortsenc de l’Any 2013
· Premi Civisme 2010 (Revista Esclat)
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· 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)
· Reconeixement del Districte de les Corts pel 40è aniversari (2017)
· Premi Horta - Guinardó 2017 (Esclatec)

3. Pla estratègic				

4. Famílies

L’any 2017 Esclat Grup Social ha començat a treballar en el nou
Pla Estratègic 2018 – 2021 amb el suport de Barcelona Activa,
que ens ha proporcionat una professional per dinamitzar les
sessions de treball que ajudaran a definir les línies d’actuació dels
anys vinents a la nostra entitat.
La participació de les persones usuàries, famílies, professionals és
clau perquè totes les persones que formen part d’Esclat puguin
decidir el futur de l’entitat i fer-se’l seu.

Les famílies són un dels actius més importants d’Esclat, ja que
formen part de l’òrgan de govern mitjançant l’Assemblea de
socis i sòcies. La participació i la implicació de les famílies és
imprescindible pel bon funcionament de l’entitat.
L’Assemblea General de l’entitat, que es va celebrar el 27 de
maig de 2017 al Palau Reial de Pedralbes amb motiu del 40è
aniversari de l’Associació Esclat, va servir per aprovar els comptes
i la memòria de l’any 2016, i el programa i el pressupost del 2017.

En total s’han realitzat 16 sessions durant el 2017 i se’n preveuen
algunes més per al 2018 per poder acabar de definir el document
que ha de resultar el Pla estratègic de l’entitat fins a l’any 2021.

SUPORT FAMILIAR
Amb l’objectiu de compartir experiències i trobar solucions
conjuntes, ha continuat funcionant el Grup de Suport Familiar
de la Residència Esclat Marina, conduït per la treballadora social
d’Esclat i el psicòleg de la Residència. S’han realitzat un total de 7
sessions, amb una sortida a la muntanya i un taller de riureteràpia,
entre altres.

SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA
Servei d’atenció psicològica a les famílies, persones usuàries i
treballadores d’Esclat
L’any 2017 s’han realitzat 18 sessions de suport a les famílies,
persones usuàries i treballadores d’Esclat. Les sessions han estat
ben acollides per les persones demandants del servei, amb una
valoració positiva dels resultats assolits.
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5. L’equip humà
CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL ESCLAT
11 dones – 8 homes

L’equip humà d’Esclat Grup Social és un dels pilars de la
nostra entitat.

CENTRE OCUPACIONAL ESCLAT 2

Durant el 2017 s’han celebrat reunions temàtiques entre els
professionals dels diferents centres d’Esclat i s’ha propiciat
la realització de projectes en què participen treballadors
de diferents disciplines i serveis, com a espai de reflexió,
intercanvi d’experiències, formació i treball.

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL ESCLATEC

L’any 2017 ha estat un any de canvis pel que fa a la Direcció
general de l’entitat, ja que des del mes de setembre Esclat
compta amb un nou director general adjunt, en Jordi
González Barrufet, que agafarà el relleu de la Lola de la
Fuente, l’actual directora general d’Esclat.

RESIDÈNCIA ESCLAT MARINA (Fundació Esclat Marina)

13 dones – 2 homes		

4 dones – 5 homes			

CENTRE D’ATENCIÓ DIÜRNA ESPECIALITZADA CADES
8 dones – 1 homes		

33 dones – 18 homes

CENTRE DE DIA ESCLAT MARINA
3 dones – 3 homes

ADMINISTRACIÓ – SERVEIS CENTRALS
9 dones – 2 homes
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JUNTA DIRECTIVA · ASSOCIACIÓ ESCLAT

PATRONAT · FUNDACIÓ ESCLAT MARINA

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

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

6. Voluntariat
Esclat Grup Social creu en el paper rellevant del voluntariat,
considerant-lo complementari al treball professional i aportant
una altra visió a les tasques que realitza l’Associació Esclat i la
Fundació Esclat Marina.
Gràcies al suport del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, l’any 2017 s’ha consolidat la Comissió de voluntariat
formada per professionals de diferents centres, funcionant més
àgilment, mitjançant reunions i establint vies de comunicació
online entre els membres de l’equip, el que ha permès treballar
des de la distància amb més facilitat.

SOPAR SOLIDARI ESCLAT 2017
També destaquem la col·laboració d’un grup de persones
voluntàries de l’empresa Proclinic, i altres, que van realitzar
tasques de suport en el Sopar Solidari d’Esclat al Museu Nacional
d’Art de Catalunya (suport en el control d’accessos i guarda roba,
entre altres), així com les jornades de voluntariat corporatiu que
treballadors de la nostra oficina de referència de CaixaBank van
realitzar a la Residència Esclat Marina.

2A TROBADA DE VOLUNTARIAT
Al desembre de 2017 es va celebrar la segona trobada
de voluntariat, amb persones voluntàries, usuàries i
professionals, que va servir per compartir experiències i
aportar noves idees.
De cara al 2018 seguirem potenciant el Projecte de
voluntariat d’Esclat, amb una crida per sumar noves
persones a la borsa de voluntaris i voluntàries de l’entitat,
així com el foment de la seva formació continua. A més,
iniciarem el projecte “Nosaltres també som voluntaris”,
perquè persones usuàries del Centre Ocupacional Esclat 2
i de la Residència Esclat Marina facin voluntariat en centres
d’atenció diürna per a gent gran, entre altres.

FIRA D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA DE NADAL
Igualment, gràcies als familiars d’Esclat voluntaris, vam poder
assistir a la Fira d’Economia Social i Solidària de plaça de
Catalunya els dies de Nadal per vendre productes d’artesania fets
als diferents centres de l’entitat i donar a conèixer-nos entre les
persones assistents.

SENSIBILITZACIÓ SOBRE LA PARÀLISI CEREBRAL
S’han realitzat xerrades de sensibilització sobre la paràlisi
cerebral i altres discapacitats similars en diversos centres
d’educació secundària de l’àrea metropolitana de Barcelona,
així com a la Fundació Institut de Trastorns Alimentaris (ITA),
de qui també vam rebre algunes persones voluntàries als
nostres centres.
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7. Qualitat

La Qualitat és una necessitat de totes les organitzacions que
volen prestar serveis en el nostre entorn i molt, especialment, en
el futur a curt i llarg termini. La Qualitat abasta totes les activitats
de la nostra entitat, tant les d’atenció directa com les de gestió,
manteniment i els productes.

ISO 9001:2015
El Departament de qualitat d’Esclat Grup Social ha treballat el 2017
amb l’objectiu de què tots els centres d’Esclat aconsegueixin la
certificació ISO 9001:2015 de cara al 2018. Amb aquest objectiu,
l’octubre de 2017 la Fundació Esclat Marina, que gestiona el
servei residencial de la Residència Esclat Marina, va realitzar una
auditoria externa amb l’empresa AENOR per assolir la certificació
del sistema de gestió de qualitat.
Des del Departament de qualitat s’ha realitzat formació en qualitat
a diferents perfils de professionals de la Residència Esclat Marina
i del Centre Especial de Treball Esclatec, amb el suport de la
Fundación Ibercaja.
Des del Departament de qualitat se seguirà apostant per:
- La formació continua relacionada amb la implementació de la
qualitat en tots els serveis d’Esclat Grup Social.
- La formació interna sobre sistemes de qualitat als professionals
d’Esclat.

- El treball en els objectius marcats i els processos necessaris per
implementar el Sistema de Garantia de Qualitat (SGQ) als centres
d’Esclat.
- El seguiment del sistema de gestió de la qualitat implementat a
la Residència Esclat Mariana l’any 2017.
- La revisió dels processos implementats des del Departament
de qualitat.
- El seguiment del Pla de formació ideat per al 2018.
- La realització d’enquestes de satisfacció a les famílies dels
centres d’Esclat.
- L’aplicació de mesures correctives i accions de millora en els
processos implementats.
- L’homologació dels proveïdors d’Esclat.
- La creació de fitxes de verificació de productes, propis i externs.
- L’elaboració del Pla anual d’auditories.
- La realització d’auditories Internes (primer semestre del 2018)
- La realització d’una auditoria externa de seguiment de la
certificació d’AENOR a la Fundació Esclat Marina (octubre 2017)
- La realització d’una auditoria externa de certificació dels centres
d’Esclat.
- Valorar la Certificació Europea dels AGV, els vehicles filoguiats
del Centre Especial de Treball Esclatec.

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT
Esclat Grup Social compta amb un Comitè de Seguretat i
Salut que vetlla per la prevenció de riscos laborals i altres
temes relacionats amb la salut, tant dels treballadors com
de les persones usuàries. Des del Comitè també es fan
les investigacions dels accidents laborals i es vetlla per la
formació dels membres de l’equip.
De cara al 2018, realitzarem formació interna i externa
als diferents equips en prevenció i riscos laborals. També
apostarem per la millora de la salut laboral, amb una
campanya interna de sensibilització, amb l’objectiu
d’esdevenir entitat saludable.
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8. Comunicació i captació de fons

El Departament de comunicació i captació de fons d’Esclat Grup
Social ha organitzat tots els actes del 40è aniversari d’Esclat,
amb 10 esdeveniments repartits al llarg de l’any 2017. A més,
ha treballat en la dinamització i justificació d’ajudes, premis i
subvencions que sol·licita l’Associació Esclat i la Fundació Esclat
Marina.
També s’ha treballat en la cerca de patrocinadors per als diferents
esdeveniments que organitza Esclat, així com també per als
diferents projectes que es desenvolupen des dels diferents serveis
de l’entitat.

VÍDEO 40È ANIVERSARI ASSOCIACIÓ ESCLAT

ESCLAT GRUP SOCIAL: CAP A UNA NOVA IMATGE
CORPORATIVA
L’any 2017 hem començat a treballar en el que serà la nova
marca “Esclat Grup Social”, per englobar l’Associació Esclat i
la Fundació Esclat Marina. La nova imatge corporativa unificarà
les dues entitats sota una única imatge. També s’actualitzarà la
imatge corporativa de tots els serveis de l’entitat.

CAPTACIÓ DE FONS
Associació Esclat
51 premis, ajuts i subvencions (59% concedides)

Fundació Esclat Marina
19 premis, ajuts i subvencions (74% concedides)

Microdonacions
Teaming: 614 € (60 persones donants · 1€ al mes)
Giving Tuesday: 640 €

Des del Departament es va enregistrar i editar el que ha estat
el vídeo commemoratiu del 40è aniversari de l’entitat, que recull
imatges de tots els serveis i persones que formen Esclat.

COMUNICACIÓ
Associació Esclat
1503 seguidors (+23%)
1134 seguidors (+37%)

Centre Especial de Treball Esclatec
408 segudors (+13%)
420 seguidors (+30%)

55 impactes en premsa (+69%)
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El més destacat del 2017
> Exposició de fotografies itinerant #40Esclat

> Relats Solidaris de l’Esport amb Marc Márquez

Recull de fotografies i vídeos significatius d’Esclat al llarg dels
40 anys d’història de l’entitat en una exposició itinerant que
va recórrer els districtes de la ciutat de Barcelona on Esclat té
centres: l’Espai expositiu de les Corts, la Biblioteca Francesc
Candel, la Sala – Aparador del Casinet d’Hostafrancs i la Seu del
Districte d’Horta – Guinardó.

La 13a edició del llibre de periodisme esportiu, Relats Solidaris
de l’Esport, va dedicar els beneficis d’aquesta edició al projecte
esportiu d’Esclat. En aquesta ocasió, el llibre va comptar amb un
padrí ben especial, el pilot de Moto GP Marc Márquez.

> Visita institucional a l’Ajuntament de Barcelona amb
rebuda de Laia Ortiz, segona tinenta d’alcaldessa, i visita als
diversos salons nobles de la institució. A més, el plenari municipal
del 24 de febrer de 2017 va aprovar una declaració institucional
en la qual celebrava el 40è aniversari de l’Associació Esclat,
reconeixent la tasca de l’entitat al llarg de les 4 dècades d’història.

> Jaume Giró i Joana Prats visiten Esclat
El senyor Jaume Giró Ribas, director general de la Fundació
Bancària “la Caixa”, i Joana Prats, directora del Departament de
Col·laboracions amb Entitats Socials i Projectes Transversals de
la mateixa fundació, van visitar la Residència i Centre d’Atenció
Especialitzada Esclat Marina per conèixer la tasca que s’hi realitza
vers les persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats
similars.

> III Tira’m la canya #40Esclat
El 7 de març vam organitzar un afterwork solidari a la cerveseria
NaparBcn on persones conegudes i famoses van “tirar” canyes a
favor d’Esclat. En total vam aconseguir 3.100 €. Van passar per la
festa solidària els membres de La Pegatina, Candela Antón, Mireia
Canalda, Felipe López, Aina Cerdà, Ares Teixidó, Màrius Serra,
Queco Novell, els integrants de La Segona Hora, Joan Dausà,
Ramon Mirabet, Nani Roma, Núria Picas i Ramon Pellicer, entre
altres.

> Torneig solidari Club de tennis Andrés Gimeno
Al mes de març, el Club de tenis Andrés Gimeno de Castelldefels
va organitzar un torneig solidari a favor dels projectes d’Esclat.
Gràcies a l’activitat, van fer-nos un donatiu de 1.700 €.

> Conferència i taula rodona al Liceu #40Esclat
Conferència sobre ètica aplicada a les organitzacions socials,
“Autonomia, apoderament i participació: una relació ineludible”,
a càrrec de Begoña Román Maestre, doctora en Filosofia per la
Universitat de Barcelona. La taula rodona posterior a la conferència
va comptar amb la participació d’usuaris d’Esclat, de la Fundació
l’Espiga i la Fundació El Maresme. L’acte es va celebrar al Saló
dels Miralls del Grant Teatre del Liceu.

> Esclat se suma a l’Aliança pel dia Mundial de
l’Accessibilitat Universal
La nostra entitat se suma a l’acord entre la Fundació FCB, el
Barça, La Caixa, Mapp4all Universal Accesibility i l’Ajuntament de
Barcelona per sol·licitar a l’ONU la celebració de la jornada.
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> Festival de famílies d’Esclat #40Esclat
El 19 de maig, en el marc de la programació d’actes de celebració
del 40è aniversari d’Esclat, el Pavelló Municipal de L’Illa va
acollir el Festival d’Esclat, on les famílies de l’entitat van gaudir
d’actuacions musicals dels nois i noies dels centres inspirades en
les quatre dècades d’història.

12 xefs amb Estrella Michelin, coordinats per en Nandu Jubany,
van confeccionar el menú per als assistents. Els plats del sopar
van ser maridats amb vins i caves Mestres, estrets col·laboradors
d’Esclat, així com amb cervesa Inedit, de Damm. El sopar va
acabar amb un concert de Gossos.

> Cursa “En Marxa per ia Paràlisi Cerebral”
El 5 de novembre de 2017 se celebrava la 7a edició de la cursa
“En Marxa per la Paràlisi Cerebral”. L’esdeveniment solidari,
organitzat per la Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral
i etiologies similars (FEPCCAT) i IPSEN Pharma, va comptar amb
uns ambaixadors de luxe, els actors de Merlí, la sèrie d’èxit de
TV3, que acompanyen als quatre joves protagonistes del cartell,
entre els qual hi havia la Sara Gómez, usuària d’Esclat Marina.
La Laia, la Noemí i el Rubén, del Centre Ocupacional Esclat 2 van
ser alguns dels guanyadors de la cursa 2017.

> Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
El passat 3 de desembre, els centres d’Esclat van celebrar el Dia
Internacional de les Persones amb Discapacitat amb diversitat
d’actes (flashmob Distrcte d’Horta - Guinardó, entre altres).

> Homenatge a les entitats del Districte de les Corts
#40Esclat
Amb motiu del 40è aniversari de l’Associació Esclat, el Districte
de les Corts va retre homenatge a l’entitat, en el marc de la
festa major, al costat d’altres entitats històriques del Districte.
El president d’Esclat, senyor Joan Bertran i Reguera, va ser
l’encarregat de recollir el guardó.

> Sopar Solidari del 40è aniversari d’Esclat a la Sala
Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya amb més de 560
assistents. Va ser presentat per Mònica Terribas i Jordi Basté.

AUGMENTEM LA VISIBILITAT A LA XARXA I ALS
MITJANS DE COMUNICACIÓ
Gràcies als actes de celebració del 40è aniversari i al llibre
Relats Solidaris de l’Esport, entre altres.
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9. Activitat dels centres

Esclat Grup Social atén a persones amb paràlisi cerebral, dany cerebral adquirit i altres discapacitats similars en totes les etapes de la
seva vida, i ofereix diferents serveis d’atenció a les persones:
· Centre d’Educació Especial Esclat
· Centre Ocupacional Esclat 2
· Centre de Dia Cades
· Centre Especial de Treball Esclatec
· Residència i Centre d’Atenció Especialitzada Esclat Marina

Centre Educació Especial Esclat
30 persones ateses

Centre Ocupacional Esclat 2
46 persones ateses

Centre Especial de Treball Esclatec
15 persones treballadores amb discapacitat

Centre d’Atenció Diürna Especialitzada Cades
24 persones ateses

Residència Esclat Marina
51 persones ateses

Centre d’Atenció Especialitzada Esclat Marina
12 persones ateses
* a 31 de desembre de 2017.

Sabies que...
El nombre de persones ateses en els diferents centres d’Esclat Grup Social durant el 2017 ha estat de 178 persones, el 65
% de les quals són homes i el 35% són dones.
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Centre d’Educació Especial Esclat

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

OBJECTIUS DEL CENTRE
· Afavorir i estimular el desenvolupament global de les
capacitats de l’alumnat.
· Potenciar tots els aspectes de la persona.
· Augmentar l’autonomia personal.
· Crear recursos i donar suport a l’educació i la inclusió
social.

PROJECTES O ACTIVITATS DESTACADES
> Com cada any, alumnes, mestres i persones voluntàries de
l’escola Esclat han celebrat el Carnestoltes participant en el ball
de comparses de l’escola Ítaca al Poliesportiu Municipal de l’Illa.
Aquest any les disfresses estaven inspirades en la cançó “New
York” de Frank Sinatra.
> L’Escola ha consolidat l’activitat compartida realitzada amb
alguns alumnes i famílies de Nexe Fundació. A més, ha posat en
marxa del Servei d’infermeria escolar a jornada complerta, gràcies
al suport de la Fundació Serra Santamans.

> L’any 2017 l’Escola ha consolidat el servei de monitors de
piscina, gràcies al suport de l’Institut Municipal Barcelona Esports
de l’Ajuntament de Barcelona.
> La logopeda del l’escola Esclat ha realitzat el màster en Teràpia
Miofuncional i Orofacial de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), el que ha permès consolidar aquest tipus de teràpia al
Centre.
> A més, els nens i nenes de l’Escola han participat en el “Dansa
Ara”, una activitat organitzada per l’Institut Municipal Barcelona
Esports de l’Ajuntament de Barcelona per a totes les escoles de
la ciutat amb l’objectiu de fomentar l’aprenentatge de les habilitats
rítmiques i artístiques dels infants.
> Miquel Garcia Casaponsa, director general de Centres
Concertats i Centres Privats del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya ha visitat l’escola Esclat per conèixer
de prop la tasca que desenvolupem al Centre.
> Gràcies a Assegurances AXA, l’Escola ha rebut 2.000 € en el
marc del 5è concurs d’iniciatives solidàries AXA de Todo Corazón
i s’ha realitzat un taller de cuina adaptada amb un grup de
voluntàries de la mateixa empresa.
> Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, a finak de curs s’ha
realitzat una estada de 3 dies a la casa de colònies La Conreria.
> S’ha realitzat el projecte d’Art Teràpia, per desenvolupar les
habilitats artístiques dels nens i nenes del Centre, amb el suport
de la Fundació Godó. Entre altres es van realitzar els punts de
llibre que es van entregar com a obsequi als assistents al Sopar
Solidari d’Esclat.
> Gràcies a la col·laboració de la Fundació Roviralta, s’han pogut
realitzar tasques de manteniment a l’edifici de l’escola Esclat, així
com canviar alguns dels vidres.
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Centre Ocupacional Esclat 2

El Centre Ocupacional Esclat 2 ofereix una alternativa real
i de qualitat en l’etapa adulta de les persones amb paràlisi
cerebral i altres discapacitats similars. Per una banda
treballa l’ajustament personal i social: els usuaris reben una
formació integral i adquireixen les disciplines instrumentals,
que afavoreixen l’autonomia personal i social. Per altra
banda, es treballa l’ocupació terapèutica en tots els
aspectes lligats al món productiu.

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

PROJECTES O ACTIVITATS DESTACADES
> El projecte Horticultura i Reciclatge, amb el suport de l’Ajuntament
de Barcelona, ha permès desenvolupar i reforçar les capacitats
cognitives, psicomotores i emocionals de les persones usuàries
amb l’apropament a la natura, a més de treballar la sostenibilitat i
el reciclatge. S’ha iniciat una col·laboració amb el Casal d’Entitats
del Mas Guinardó, on hem participat mensualment en les tasques
de manteniment i cura de l’hort urbà, gràcies a la col·laboració
d’una persona voluntària.
> S’han realitzat formacions per aprendre a elaborar sabons
artesanals i cosmètica natural, gràcies a la col·laboració de la
Núria de Saboníssim.
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> S’ha realitzat Teràpia Assistida amb Gossos (TAG) per treballar
diferents aspectes de la persona, a nivell físic, emocional, social
i comunicatiu. També s’ha realitzat musicoteràpia per treballar
l’àrea emocional de la persona.
> El projecte “Creant a través de la reducció de residus”, amb
el suport de l’Ajuntament de Barcelona, ha treballat diferents
habilitats creatives i artístiques donant com a resultat productes
que s’han exposat a les fires de Sant Jordi i de Nadal.
> S’ha engegat el projecte “Suport psicosocial per a dones amb
discapacitat”, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, per
donar suport i acompanyament a dones usuàries. També s’han
realitzat tallers sobre l’envelliment, el dol, les parelles i la sexualitat,
entre altres.
> Des de l’àrea de logopèdia, s’han actualitzat els diferents plafons
i comunicadors de les persones usuàries del Centre, i s’ha fet
ús de la Teràpia Miofuncional per augmentar la intel·ligibilitat i
funcionalitat de la parla.
> Per Carnestoltes els nois i noies s’han disfressat de “Qui és qui”,
realitzant un cercavila amb l’escola Guinardó amb la companyia
de persones voluntàries de l’Institut Ferran Tallada.
> S’han iniciat activitats centrades en la persona, com el projecte
“Tu ets el protagonista” on les persones usuàries de Centre
conviden a visitar al seu barri a tot el seu grup.
> També s’han realitzat sortides culturals i lúdiques a equipaments
de la ciutat de Barcelona per promoure experiències de lleure i
culturals: activitats ofertes a través de la plataforma de cultura
inclusiva Apropa Cultura, entre altres.
> S’han creat tallers nous per les tardes: estimulació cognitiva,
fotografia, viatges i hort.
> Des d’Esclat 2 es va crear una lletra per a la cançó Llençat
de Lax’n’Busto, que es va cantar el dia del festival de famílies
d’Esclat.
> També s’han realitzat estades de tres dies a l’Aparthotel
Sant Jordi de Platja d’Aro i al Càmping Tamarit Park Resort de
Tarragona els mesos de juny, juliol i setembre.
> Per Nadal es van realitzar dinars en grups petits al restaurant La
Trobada del Mercat del Guinardó.

Centre Especial de Treball Esclatec

Centre Especial de Treball de referència per a la inserció
laboral de persones amb greus discapacitats. Esclatec és
un centre singular tant pel tipus de productes i sectors que
atén, com per les persones que hi treballen.
Disposa d’un Departament de Recerca, Desenvolupament,
Innovació i Inclusió (R+D+I2) on es dissenyen i es produeixen
productes, amb tecnologia i patents pròpies, per al sector
de les Ajudes Tècniques a les persones amb discapacitat i
per als sectors industrial, logístic i energètic.

OBJECTIUS DEL CENTRE
· Desenvolupar nous productes que facilitin la vida diària de
les persones.
· Crear llocs de treball de qualitat per a persones en situació
d’exclusió laboral.
· Satisfer les necessitats dels treballadors i dels clients.

PROJECTES O ACTIVITATS DESTACADES
> L’any 2017, el Centre Especial de Treball (CET) Esclatec
ha continuat amb la millora de la gestió interna i l’optimització
dels processos, a més d’apostar per l’increment de les ventes
de serveis i productes, així com pel desenvolupament d’un nou
model d’AGV (vehicle filoguiat).
> El CRANC V2, el nou model d’AGV dissenyat a Esclatec que es
va presentar al Saló Internacional de la Logística (SIL) de Barcelona
al mes de juny, s’ha implementat l’any 2017 a l’empresa alacantina
Envases Tendero SL, on ja hi tenien instal·lat el CRANC V1.
> El taller de muntatges electrònics d’Esclatec va començar a
treballar per a Vega y Farres Electrónica SL, empresa que fabrica
aparells de mesura de líquids. Pel que fa al taller de muntatge
de rodes de bicicleta, va augmentar la seva productivitat amb la

incorporació de dues noves empreses del sector: Labici, empresa
alacantina que gestiona el servei públic de transport amb bicicletes
de diferents ciutats de l’Estat espanyol, i Era Faraday SL, empresa
de bicicletes elèctriques.
> El Servei tècnic de manteniment domòtic d’Esclatec ha continuat
oferint servei als pisos automatitzats de la Vila Olímpica, a través
del contracte que manté amb l’Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona, a més de gestionar la
domòtica de la Residència Esclat Marina.
> El Taller d’estampació ha realitzat les samarretes de l’empresa
Roca, amb motiu del seu centenari, així com també les samarretes
i bosses estampades amb motiu del 40è aniversari de l’Associació
Esclat.
> Esclatec ha estat una de les 11 entitats seleccionades del
programa d’innovació social B-Value, de la Fundació Ship2B
i la Fundació Banc Sabadell, on es van presentar més de 120
entitats, resultant una de les 3 guanyadores, amb el premi a la
innovació, dotat amb 8.000 €.
> Pel que fa a ajuts i subvencions, el 2017 l’Ajuntament de
Barcelona ha concedit 10.000 € per la subvenció “Impuls
socioeconòmic del territori”, per desenvolupar un nou producte
d’innovació, el Mercam, un carret-caminador per ajudar a les
persones amb mobilitat reduïda.
> Visita del senyor Josep Vidal, director general d’Economia
Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa de la
Generalitat de Catalunya, al Centre Especial de Treball Esclatec.

PREMI HORTA - GUINARDÓ 2017
El Centre Especial de Treball Esclatec ha estat guardonat
amb el Premi Horta – Guinardó 2017, com a reconeixement
als 18 anys de trajectòria treballant per la inclusió laboral i
social al barri del Guinardó (Districte d’Horta - Guinardó).
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Centre d’Atenció Diürna Especializada Cades

El Centre d’atenció diürna especialitzada Cades s’orienta
a donar respostes de qualitat a persones adultes amb
pluridiscapacitat greu. Per les necessitats de suport
que requereixen les persones usuàries del Centre, la
part assistencial ocupa una gran part del temps en la
seva vida. Per aquest motiu, l’atenció individualitzada
adquireix el màxim protagonisme i potencia l’autonomia
personal, la integració social, la comunicació, la relació i,
sobretot, la millora de la seva qualitat de vida.

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

PROJECTES O ACTIVITATS DESTACADES
> S’ha realitzat el projecte “Descobrint la ciutat de Barcelona”,
subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de
viure experiències de lleure i culturals, i amb el qual s’han realitzat
sortides a equipaments culturals de la ciutat per descobrir el món
de les arts escèniques i la música, moltes d’elles ofertes a través
de la plataforma de cultura inclusiva Apropa Cultura (L’Auditori,
Gran Teatre del Liceu, Teatre Poliorama).
> S’han realitzat sortides de caire lúdic, al barri del Guinardó,
territori on se situa el Centre: Mercat del Guinardó, Biblioteca
Guinardó – Mercè Rodoreda i plaça del Guinardó, entre altres. A
més, s’han fet sortides a la platja del Fòrum, al Mirador d’Avions
del Prat i a la Granja Can Gel.
> També s’ha continuat emetent “Planta Baixa”, des de Ràdio
RSK, un programa en format radio fórmula per treballar la música
i la comunicació amb els nois i noies del Centre.
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> Des del Centre també s’han compartit activitats amb altres
centres d’Esclat, com per exemple la Residència Esclat Marina,
amb qui es van viure el Jocs Florals i la Festa de Nadal.
> Per Nadal s’ha organitzat un dinar al restaurant la Trobada
al Mercat del Guinardó. Totes les sortides s’han pogut realitzar
gràcies a la col•laboració i acompanyament de persones en
pràctiques i voluntàries.
> Amb motiu del 40è aniversari d’Esclat, s’ha iniciat l’activitat de
dansa integrada, que permet expressar i comunicar a través del
moviment i les possibilitats que ofereixen la diversitat de cossos,
ments, cultures i experiències. El taller de dansa va culminar amb
una actuació el dia del Festival de Famílies d’Esclat, emmarcat en
la programació d’actes commemoratius de l’aniversari de l’entitat.
> En l’àmbit multisensorial, s’han realitzat sessions de
musicoteràpia per estimular els sentits a través de la música, el
so i el moviment. A més, les persones usuàries del Centre han
gaudit d’una audició musical de piano al mateix Centre, gràcies a
la col·laboració de la Fundació Résonnance.
> S’han realitzat sessions individuals i grupals de Teràpia
Assistida amb Gossos (TAG) per treballar diferents aspectes
motrius, sensorials i relacionals de la persona, promovent les
seves capacitats i aprofitant les característiques que es poden
transmetre a través de l’animal.
> A més, s’han realitzat estades de tres dies a l’hivern a l’Alberg
Mare de Déu de les Neus de La Molina, on les persones usuàries
han viscut l’experiència de l’esquí adaptat. A l’estiu s’han realitzat
estades al Càmping Tamarit Park Resort de Tarragona.

Residència i Centre de dia Esclat Marina

La Residència i Centre de Dia Esclat Marina ofereix un espai
de vida flexible, substitutori de la llar, que dóna resposta a
les necessitats de les persones amb pluridiscapacitat que
requereixen suport extens i generalitzat. Ofereix 52 places
residencials, 2 de respir i 30 en el Centre d’atenció diürna.
El servei residencial d’Esclat Marina, gestionat per la
Fundació Esclat Marina, es diferencia d’altres models
residencials per la seva atenció continuada amb un equip
multidisciplinari de professionals.

OBJECTIUS DEL CENTRE
· Contribuir al projecte de vida de cada persona des de
l’atenció residencial que és la seva llar.
· Promocionar al màxim l’autonomia de la persona.
· Prevenir i tractar el deteriorament produït per la mateixa
discapacitat i l’edat.
· Facilitar la inclusió de la persona a la comunitat.
· Progressar en el coneixement i domini del mateix cos,
d’acord amb les possibilitats motrius i mentals.
· Afavorir el desenvolupament d’estratègies de
comunicació, verbals o no verbals, que possibilitin
la relació entre els residents i amb el seu entorn més
immediat.
· Treballar l’atenció de les persones a través dels sentits,
utilitzant diferents estímuls sensorials i propioceptius.
· Treballem el procés d’envelliment actiu i la sexoafectivitat
des de l’atenció centrada en la persona.

PROJECTES O ACTIVITATS DESTACADES
> L’any 2017 s’ha iniciat el Taller de sexoafectivitat, unes sessions mensuals dirigides pel psicòleg de la Residència per treballar els punts que puguin ajudar a conèixer millor i gaudir
de tot el que envolta la sexualitat en el seu sentit més ampli.

> A més, gràcies a la col·laboració de la Fundació ONCE, la
sala de fisioteràpia de la Residència Esclat Marina compta amb
nou material (blocs de densitat, cilindre d’escuma, cons, rampa
d’equilibris, discos tàctils i un mirall, a més d’una nova llitera).
> Un grup de treballadors socials de Bulgària ha visitat la
Residència Esclat Marina per conèixer el funcionament
de l’atenció residencial per a persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats similars que s’ofereix al Centre.
> Per Nadal, la Residència ha acollit un espectacle d’improshow,
de la mà de Plantea Impro del Teatre Neu de Barcelona. A la Festa d’estiu amb les famílies es va realitzar un cercle de percussió,
amb la participació de professionals, persones usuàries i famílies.
> S’han fet sortides diàries i estades d’estiu de tres dies al
Càmping Tamarit Park Resort de Tarragona, amb el suport
de l’Ajuntament de Barcelona, així com sortides gastronòmiques (calçotades a l’hivern i dinars vora la platja a l’estiu).
> Des del Servei de logopèdia s’ha treballat el deteriorament lligat
a l’edat amb sessions individualitzades per tractar les disfàgies.
> Han augmentat les sortides a la biblioteca i hem afegit audiollibres, gràcies a l’app Gold Gestor i el reproductor Daisy, per fer la lectura encara més accessible.
> La logopeda del Centre ha participat en la jornada anual
de l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett a la Clínica Teknon, amb una ponència sobre noves solucions terapèutiques i la motricitat orofacial en la Síndrome de Rett.
> S’ha implementat el Programa d’envelliment actiu en persones
amb pluridiscapacitat, gràcies a la Fundació Bancària “La Caixa”.

IMPLEMENTACIÓ DEL SOCIAL SIC
L’any 2017 s’ha iniciat la implementació del programa
de gestió Social Sic a la Residència i Centre de dia Esclat Marina, procés liderat des del Departament de comunicació d’Esclat amb formacions als professionals. El
programa serveix per controlar incidències i realitzar registres del dia a dia en l’atenció als usuaris i usuàries dels
centres de l’entitat, així com per a les activitats de les
àrees tècniques, com logopèdia i fisioteràpia, entre altres.
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10. Altres serveis

CASAL D’ESTIU
El Casal d’estiu de l’escola Esclat és un espai lúdic per a infants
en edat escolar amb paràlisi cerebral i altres discapacitats similars,
tant de la mateixa escola com d’altres centres.
El casal, que s’ha desenvolupat entre el 3 i el 28 de juliol, ha
desenvolupat les seves activitats al voltant del món del món del
Circ, aprofitant per fer tallers de malabars, maquillatge i altres jocs
i activitats relacionades amb la temàtica. Entre altres activitats,
també s’han realitzat sortides al CosmoCaixa i a la piscina, i s’han
fet tallers de cuina per endinsar-se en el món dels gustos i les
olors.
Projecte realitzat amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

SERVEI DE RESPIR
La Residència Esclat Marina, gestionada per la Fundació Esclat
Marina, ofereix un servei de Respir a les famílies d’Esclat i a
persones amb pluridiscapacitat externes a l’entitat. El Servei té la
finalitat de millorar la qualitat de vida dels cuidadors, proporcionantlos temps de descans, així com donar una resposta adequada a
determinades situacions imprevistes.

ESTADES I COL·LABORADORS
Durant el 2017, s’han gestionat un total de 207 estades al
Servei de Respir de la Residència Esclat Marina.
Enguany, hem rebut el suport de Proclinic, el Ministeri
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a través de l’IRPF, la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, a través
de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

ATENEU DE FABRICACIÓ DE LES CORTS
El Centre Especial de Treball Esclatec, de l’Associació Esclat, és
adjudicatari de la gestió de l’Ateneu de Fabricació de les Corts,
que es va determinar per concurs l’any 2017. L’entitat gestionava
el servei tècnic de l’equipament des del 2015.
L’Equip humà de l’Associació Esclat a l’Ateneu el formen una
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coordinadora, una dinamitzadora i 2 enginyers.
El rol temàtic de l’Ateneu és la inclusió i, per tant, es fomenta la
implicació en projectes educatius i d’innovació social en aquest
àmbit.
A l’Ateneu s’han treballat projectes per cobrir necessitats de
persones i comunitats amb capacitats funcionals diverses,
projectes amb persones en risc d’exclusió social, i s’han introduït
criteris inclusius en els dissenys i en la fabricació de prototips
d’adaptacions funcionals d’objectes, entre altres. També s’ha
donat suport a la fabricació del guardó del Premi Barcelona a
l’empresa innovadora en conciliació i temps i a l’Esclat Solidari.
En el marc de la trobada anual de l’Espai d’Inclusió 20+20+20 de
les Corts, es va fer un reconeixement a l’Ateneu de Fabricació de
les Corts com a equipament que desenvolupa la seva tasca diària
en pro de la inclusió al Districte de les Corts.
Per la Festa Major de les Corts, l’Ateneu va fer una jornada de
portes obertes a tota la ciutadania per mostrar els projectes que
s’hi desenvolupen.

11. Informació econòmica

*Informe d’auditoria 31/12/2017

TOTAL DE DESPESES ESCLAT GRUP SOCIAL: 5.178.014 €

TOTAL D’INGRESSOS ESCLAT GRUP SOCIAL: 5.377.084 €

DESPESES ASSOCIACIÓ ESCLAT: 3.143.986 €

INGRESSOS ASSOCIACIÓ ESCLAT: 3.208.446 €

atalunya

DESPESES FUNDACIÓ ESCLAT MARINA: 2.034.638 €

INGRESSOS FUNDACIÓ ESCLAT MARINA: 2.168.638 €

usuaris

atalunya
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PRESSUPOST ESCLAT GRUP SOCIAL 2018: 5.260.356 €

PRESSUPOST ASSOCIACIÓ ESCLAT 2018: 3.073.667 €
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PRESSUPOST FUND. ESCLAT MARINA 2018: 2.186.689 €

14. Programa 2018
Esclat Grup Social inicia amb molta il·lusió l’any 2018, deixant enrere els actes de celebració del 40è aniversari organitzats
durant el 2017, entre molts altres projectes, i amb la mirada posada en el futur de l’entitat.
Entre altres, enguany volem iniciar el camí d’Esclat Llar, la llar residència d’Esclat, que acollirà fins a 12 persones amb discapacitat, amb suport limitat.
A més, seguirem apostant per la qualitat en la gestió dels nostres centres i serveis, a més de seguir fomentant el voluntariat,
oferint l’acompanyament i la formació necessaris.

CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL ESCLAT
L’any 2018 es posarà en marxa el Servei de Disfàgia per part de la responsable de Logopèdia, juntament
amb la Teràpia Miofuncional Orofacial ja consolidada. A més, gràcies al suport d’AXA voluntariat i dels
donatius aconseguit amb la campanya del Giving Tuesday 2017 renovarem el material de logopèdia de
l’Escola.
El Centre també consolidarà la musicoteràpia i el nou format de sessions de Teràpia Assistida amb Gossos
(TAG), així com l’ús de pissarres digitals interactives, una aposta per la innovació gràcies al suport de la
FEPCCAT i la Fundación Solidaridad Carrefour.

CENTRE OCUPACIONAL ESCLAT 2
L’any 2018 seguirem adequant la metodologia d’atenció centrada en la persona en els diferents programes
individuals d’atenció, així com el les programacions dels tallers, a través d’entrevistes individuals a les
persones usuàries i als seus familiars. L’objectiu és crear nous tallers a partir de les demandes de les
persones ateses.
Enfocarem encara més els tallers en activitats que promoguin l’educació ambiental a través del foment del
reciclatge i la cura del medi ambient, així com la participació comunitària.
A més, amb el projecte de l’Àrea de suport i assessorament psicològic, el Centre treballarà diverses
temàtiques com el gènere, el futur i l’envelliment propi i de l’entorn familiar.

CENTRE D’ATENCIÓ DIÜRNA ESPECIALITZADA CADES
L’any 2018 es vol seguir apostant per l’atenció integral de qualitat a les persones usuàries del Centre,
potenciant teràpies i activitats d’estimulació basal i sensorial que millorin la qualitat de vida. Se seguirà amb
les sessions de musicoteràpia setmanals, així com amb la Teràpia Assistida amb Gossos.
L’oci i la cultura tindran un paper rellevant en la programació d’activitats del Centre, gràcies a les propostes
inclusives d’Apropa Cultura al Gran Teatre del Liceu i a l’Auditori de Barcelona, entre altres.
També seguiran els tallers de dansa integrada i s’ampliaran les activitats compartides amb altres centres
d’Esclat.
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CENTRE ESPECIAL DE TREBALL ESCLATEC
L’any 2018 volem treballar en el pla estratègic d’Esclatec per als propers tres anys per definir les línies
d’acció del Centre. Igualment, volem incrementar la visibilitat a les xarxes socials a través dels diferents
canals del Centre.
També volem incrementar l’activitat comercial, enfocada principalment a la venta de serveis en muntatges
electrònics, el servei central de bugaderia i els AGV (vehicles filoguiats).
Posarem en marxa la cadena de producció de l’e.motion, el carret d’anar a comprar elèctric de Rolser i
Esclatec, que es presentarà al gener de 2018. D’altra banda, continuarem desenvolupant el nou model
d’AGV i està previst participar al Saló Internacional de la Logística (SIL) de Barcelona al més de juny.

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA ESCLAT MARINA
La Residència i Centre de dia Esclat Marina s’ha fixat per al 2018 seguir apostant per la millora de
la inclusió social de les persones usuàries del centre participant en activitats culturals, d’oci i lleure,
organitzades per la mateixa entitat o per altres entitats públiques o privades.
L’esforç per normalitzar al màxim la vida social de les persones usuàries de la Residència Esclat Marina
comportarà tenir programades sortides, com les realitzades fins al moment, així com una aposta ferma
per millorar i incrementar-les.

ALTRES SERVEIS
CASAL D’ESTIU
El fil conductor del Casal d’estiu 2018 serà el món dels contes. A través d’activitats, jocs i tallers, els nens
i nenes del Casal coneixeran algunes rondalles i llegendes populars, i s’endinsaran en elles per gaudir de
les aventures dels protagonistes.
S’organitzaran gimcanes i es realitzaran manualitats relacionades amb els contes i llegendes, a més
d’algun taller de cuina sobre algun menjar típic de les històries. Els contes vivencials també tindran
protagonisme al Casal, per facilitar que les històries arribin a tots els infants, adaptant-les a les seves
necessitats.

SERVEI DE RESPIR
L’any 2018 seguirem oferint el Servei de Respir a les instal·lacions de la Residència Esclat Marina, un
programa de suport a famílies d’Esclat i externes, que ofereix estades temporals en règim residencial per
a persones amb discapacitat física i psíquica, i que viuen en família i tenen entre 6 i 65 anys. Seguirem
potenciant els objectius del Servei, per millorar la qualitat de vida de les famílies, ja que, per exemple,
poden gaudir d’uns dies de descans per donar resposta a situacions urgents imprevistes.

ATENEU DE FABRICACIÓ DE LES CORTS
L’any 2018 l’equip de l’Ateneu de Fabricació de les Corts vol seguir consolidant el projecte de
l’equipament, així com la sinergia creada amb la Biblioteca Montserrat Abelló, amb qui compartiran espai
a partir d’aquest mateix any, un espai innovador de la ciutat que apostarà fermament per la cultura maker,
directament lligada amb l’activitat de l’Ateneu.
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Amb el suport de

Fundació
Clapés - Gallent

Un especial agraïment per a:
Nandu Jubany, Carles Abellán, Albert Adrià, Raül Balam, Paolo Casagrande, Carles Gaig, Marc Gascons, Hideki Matsuhisa, Paco
Pérez, Fina Puigdevall, Joan Roca, Martín Berasategui, Carme Ruscalleda i Ferran Adrià.

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

www.associacioesclat.com www.esclatmarina.com www.esclatec.com

