ESCLAT GRUP SOCIAL

Construint inclusió per a les persones
amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat
Des de 1977
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1. ESCLAT GRUP SOCIAL
SALUTACIÓ DEL PRESIDENT
Esclat Grup Social ha continuat treballant durant l’any
2018 per oferir serveis d’atenció de qualitat a les persones
amb paràlisi cerebral, dany cerebral sobrevingut i altres
discapacitats similars, així com per construir una societat
més inclusiva per a tothom.
A principis de 2018 es va fer el tancament dels actes del
40è aniversari amb un concert solidari a la Sala Luz de
Gas, amb La Pegatina, La Mulata, les Siamiss Djs i Dj OGT,
que va ser tot un èxit!
Les darreres sessions del nou Pla Estratègic (2019-2022),
que es va començar a treballar el 2017 amb la implicació
de professionals, persones usuàries, membres de la Junta Directiva i el Patronat, i persones voluntàries, s’han fet
durant el 2018, amb el treball de famílies. També s’han
començat a redactar les conclusions.
Un dels objectius de l’entitat és continuar creixent i, en
aquest sentit, hem començat a treballar per obrir un nou
centre, l’Esclat Llar, una llar residència que permetrà ampliar les places d’habitatge que ofereix l’entitat. L’Esclat
Llar estarà situada al barri de la Marina del Prat Vermell,
en un espai adquirit per la Fundació Esclat Marina, molt a
prop de la Residència.
Aconseguir els certificats de qualitat en tots els nostres
serveis ha estat un dels objectius prioritaris de l’entitat.
L’any 2018, la Fundació Esclat Marina va rebre el certificat
ISO 9001 per la seva gestió del Sistema de qualitat de la
Residència. La resta de certificacions dels altres centres
d’Esclat està previst obtenir-les durant el 2019.

4

L’any 2018 ha estat un any de canvis, amb la nova imatge
corporativa del Grup, que té l’objectiu d’unificar la imatge
de l’Associació Esclat i la Fundació Esclat Marina, així com
la de tots els serveis, sota un mateix paraigua, Esclat Grup
Social. La implantació està sent gradual i acabarà el 2019
amb la nova retolació dels centres i les furgonetes.
L’any 2018 també ha tingut espai per a les reivindicacions.
La pujada del salari mínim interprofessional (SMI), prevista
a partir de gener de 2019, ha posat en perill la viabilitat
econòmica dels centres especials de treball, ja que les entitats no podem assumir la pujada del salari, sense l’augment de les ajudes que rebem per part de les administracions públiques Així doncs, des d’Esclatec s’han començat
a promoure accions, que es coordinen conjuntament amb
altres entitats a través de l’AEES Dincat, per sumar les forces.
Però la crisi no només afecta els centres especials de treball, sinó que també al sector de la discapacitat en general,
ja que fa més de 10 anys que el finançament que rebem
les entitats està congelat.
Així doncs, preveiem un 2019 molt reivindicatiu, necessari
per poder continuar oferint serveis de qualitat com fins ara
a les persones amb paràlisi cerebral, dany cerebral sobrevingut i altres discapacitats similars.
Joan Bertran i Reguera, president

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS
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, dany cerebral
sobrevingut i altres discapacitats similars, i la de les seves
famílies.
A Esclat volem ser referents per a les persones amb discapacitat i les seves famílies, administracions, professionals i la societat, mitjançant la innovació, la participació i
el compromís.

CONFIANÇA

INNOVACIÓ

L’ASSOCIACIÓ ESCLAT
Creada l’any 1977, és una entitat no lucrativa, declarada d’utilitat pública, membre de la Federació Catalana de
Paràlisi Cerebral (FEPCCAT), de l’AEES DINCAT i SINERGRUP. També és membre de la Coordinadora d’Entitats
Pro Persones amb Discapacitat de les Corts.
FUNDACIÓ ESCLAT MARINA
Constituïda l’any 2014 per l’Associació Esclat, gestiona
els serveis d’habitatge d’Esclat Grup Social. La Fundació
Esclat Marina és membre de la Coordinadora Catalana de
Fundacions.

PARTICIPACIÓ
INCLUSIÓ

COMPROMÍS

QUALITAT

TREBALL
EN EQUIP

TRANSPARÈNCIA

AGILITAT
I DINAMISME

IMPLICACIÓ

PREMIS I RECONEIXEMENTS
· Reconeixement del Districte de les Corts pel 40è aniversari (2017)
· Premi Horta - Guinardó 2017 (Esclatec)
· 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)
· 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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QUALITAT
COMUNICACIÓ I CAPTACIÓ DE FONS
L’equip de Comunicació i Captació de fons ha organitzat
els esdeveniments que es fan a l’entitat, com el Concert
Solidari o el Sopar Solidari.
L’equip de Comunicació dinamitza la comunicació interna i externa d’Esclat, la relació amb els mitjans de comunicació i són
els responsables de la imatge corporativa de l’entitat.
L’equip de Captació de fons coordina les ajudes, premis i
subvencions que se sol·liciten des d’Esclat.

ESCLAT GRUP SOCIAL: nova imatge corporativa
L’any 2018 hem començat a implantar la nova imatge corporativa d’Esclat Grup Social, que substituirà els logotips
de l’Associació Esclat i de la Fundació Esclat Marina.

CAPTACIÓ DE FONS
Esclat Grup Social
De

80 subvencions demanades, 43 concedides.

Microdonacions
Teaming: 736 € (62 persones donants · 1 € al mes)
#GivingTuesday 2018: 400 €

L’abril de 2018 es va lliurar el certificat de Qualitat ISO
9001:2015 a la Fundació Esclat Marina en mans de la Directora General a Catalunya d’Aenor, Eva Subirá.
L’any 2019 es treballarà per ampliar la certificació a tots
els centres d’atenció diürna d’Esclat Grup Social.

PROTECCIÓ DE DADES

Amb l’entrada en vigor del nou Reglament General de
Protecció de Dades (RGPD), gràcies al suport del bufet
d’advocats Cuatrecasas, l’any 2018 s’ha revisat i actualitzat la documentació de protecció de dades d’Esclat. A
més, s’ha fet una formació específica als professionals
dels centres sobre el nou reglament.

COMUNICACIÓ
Esclat Grup Social/Ass. Esclat

Esclatec

1750 seguidors (+17%)

441 seguidors (+8%)

1341 seguidors (+19%)

496 seguidors (+18%)

400 seguidors
13 connexions

Ateneu de Fabricació
de Les Corts
75 seguidors (+8%)
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50 impactes en premsa

319 seguidors (+23%)
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2. EL MÉS DESTACAT

DEL 2018
Concert Solidari

El 24 de gener de 2018 vam acomiadar-nos del 40è aniversari d’Esclat amb un concert solidari, protagonitzat per
La Pegatina, La Mulata, les Siamiss Djs i Dj OGT, a la sala
Luz de Gas. Vam recaptar gairebé 3.000 € per al projecte
de construcció de la futura Esclat Llar.

Presentació de l’e.motion

Al gener vam presentar l’e.motion, el carro d’anar a comprar elèctric dissenyat per Esclatec i Rolser, al Mercat del
Ninot de Barcelona. L’acte va ser conduït per la model Judit Mascó.

Carnestoltes

Tots els centres d’Esclat van celebrar el Carnestoltes. Com
en anys anteriors, l’alumnat de l’escola Esclat va participar en el ball de comparses de l’escola Ítaca. Les persones
usuàries del Centre de dia Cades i del Centre Ocupacional
Esclat 2 van fer una rua conjunta fins a la plaça del Mercat
del Guinardó. Les persones usuàries de la Residència i el
Centre de dia Esclat Marina es van disfressar i van passar
per davant del photocall, preparat especialment
per a l’ocasió.
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Relats solidaris de l’esport

Cloenda de la 13a edició dels “Relats Solidaris de l’Esport”, el llibre de periodisme esportiu que, amb Marc Márquez com a padrí, va destinar els seus beneficis al projecte
esportiu d’Esclat. En total es van recaptar 63.390 €.

Diada de Sant Jordi

Per Sant Jordi, vam sortir al carrer amb diverses paradetes
solidàries d’artesania feta als tallers dels centres.
A més, a l’escola Esclat es van sumar a l’activitat organitzada per Dincat per reivindicar la cultura accessible; a la
Residència Esclat Marina es van celebrar els Jocs Florals.

Premi “Fem contes de ciència”

Un grup de persones usuàries del Centre Ocupacional
Esclat 2 van ser guardonades a la XVI edició del concurs
“Fem contes de Ciència” que organitza el CosmoCaixa,
amb el premi a la categoria F pel conte “Rubén y sus aventuras nocturnas. Murcielaguitos”.

Jornada professionals

El 7 de setembre es va celebrar la 5a jornada de professionals d’Esclat al CosmoCaixa, la “Missió Esclat GS”, que va
girar al voltant d’una simulada missió espacial.
L’acte va comptar amb una xerrada sobre l’autolideratge,
a càrrec de Txell Costa, un taller de moviment, a càrrec de
la Confederació Sardanista de Catalunya i d’una sessió de
Mindfulness, a càrrec d’Eva Parrón.
Vam comptar amb el suport de l’Obra Social “La Caixa”,
Arcasa, La Tavella, la Confederació Sardanista de Catalunya i Squeasy.

EL MÉS DESTACAT
DEL 2018
Presentació del Calendari Solidari 2019

L’Antiga Fàbrica Estrella Damm va acollir la presentació
del Calendari Solidari d’Esclat 2019, protagonitzat per alguns dels nois i les noies dels centres Esclat i amb la col·laboració de músics solidaris del nostre país. L’acte, que va
ser presentat per l’Elisabet Carnicé, va comptar amb la
presència d’alguns dels músics protagonistes del calendari: Alfred García, Santi Serratosa, de Gossos, i Halldor Mar.
Vam comptar amb la col·laboració de les Siamiss djs.

Cursa “En marxa per la paràlisi cerebral”

A l’octubre vam participar en la cursa solidària “En marxa
per la paràlisi cerebral”, que en la seva 8a edició va reunir
més de 2.400 persones al Districte de les Corts de Barcelona. La cursa, organitzada per la FEPCCAT i IPSEN Pharma, va comptar amb la participació de persones usuàries,
familiars i treballadors i treballadores d’Esclat.
A més, l’Iñaki, alumne de l’escola Esclat, va ser un dels
protagonistes del cartell de la cursa.

Sopar Solidari 2018

El 9 de novembre vam celebrar el Sopar Solidari d’Esclat
a l’Hotel SOFIA Barcelona. El menú va ser elaborat pel xef
amb estrella Michelin Carles Abellan i pel xef Carles Tejedor. L’acte va ser conduït pel periodista Jordi Gil i va comptar amb l’actuació musical de la Joana Serrat. El conseller
de Treball, Afers Socials i Famílies, l’honorable Sr. Chakir
El Homrani, va fer l’entrega de l’Esclat Solidari 2018 a Caves Mestres, com a mostra d’agraïment pel seu suport i
comprimís cap a la nostra tasca. Al final del sopar, es
va fer un sorteig solidari gràcies als patrocinadors de l’esdeveniment.

Dia Internacional de les Persones
amb Discapacitat

Persones usuàries dels nostres centres van participar en
la mostra d’entitats i la II Flashmob del Districte d’Horta-Guinardó, amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

Visita de Francesc Iglesias i Meritxell Benedí

Al novembre, Francesc Iglesias, secretari d’Afers Socials
i Famílies, i Meritxell Benedí, directora general de Serveis
Socials de la Generalitat de Catalunya, van visitar el Centre Especial de Treball Esclatec per conèixer els projectes
que s’hi desenvolupen.

Fira de Consum Responsable

Per Nadal, vam participar en la Fira de Consum Responsable

i Economia Social i Solidària organitzada per l’Ajuntament de
Barcelona a la plaça de Catalunya.

Sorteig d’un cotxe Toyota Auris Híbrid

Per Cap d’any es va fer el sorteig d’un cotxe, coincidint
amb el primer premi de La Grossa de Cap d’Any. El premi
va quedar desert.
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3. PERSONES
L’EQUIP HUMÀ

60
treballadors

105

36%

treballadores

64%
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L’equip humà d’Esclat Grup Social és un dels pilars de l’entitat, amb un total de 165 professionals.
L’any 2018 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, amb l’objectiu de
crear espais de reflexió, intercanvi d’experiències, formació i treball.
A més, l’any 2018 també hem donat l’opció de realitzar
intercanvis entre els professionals dels diferents centres
d’Esclat, per poder conèixer altres realitats i entorns laborals.

JUNTA DIRECTIVA · ASSOCIACIÓ ESCLAT

PATRONAT · FUNDACIÓ ESCLAT MARINA

> President Joan Bertran i Reguera
> Vicepresident Joan Gràcia Morelló
> Secretari Ramon Ribera Lluvià		
> Tresorer Alfredo 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

FAMÍLIES
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 es va celebrar el 20 de juny
de 2018, amb l’aprovació dels comptes i la memòria de l’any
2017.

SUPORT FAMILIAR

SERVEI D’ATENCIÓ
PSICOLÒGICA

Amb l’objectiu de compartir experiències i trobar solucions
conjuntes, l’any 2018 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 9 sessions, amb una sortida de
convivència i un taller d’escriptura creativa, entre altres.

L’any 2018 s’han realitzat un total de 28 sessions de suport
a les famílies, persones usuàries i treballadores d’Esclat Grup
Social des del Servei d’atenció psicològica.
Com sempre les sessions han estat ben acollides per les persones que les han demanat, amb una assistència regular i
profitosa.
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VOLUNTARIAT

L’any 2018, l’equip de responsables de la comissió de voluntariat ha treballat en reunions trimestrals per seguir impulsant el voluntariat a Esclat.
A través de les persones usuàries dels centres d’Esclat, s’han
desenvolupat diferents projectes molt enriquidors, com el
projecte d’hort urbà del Casal d’Entitats del Mas Guinardó,
on assisteixen les persones usuàries del Centre Ocupacional
Esclat 2 quinzenalment, realitzant tasques de manteniment
amb l’ajuda d’una persona voluntària.
L’any 2018 també s’ha comptat amb la col·laboració dels voluntaris de CaixaBank, que ens han donat suport en diferents
dies i en diferents tallers i activitats.
Un any més hem comptat amb els voluntaris d’Axa De Todo
Corazón, en una activitat de cuina adaptada a l’escola Esclat.

FIRA DE CONSUM RESPONSABLE I ECONOMIA
SOCIAL I SOLIDÀRIA DE NADAL

Gràcies als voluntaris d’Esclat, hem assistit a la Fira de
Consum Responsable i Economia Social i Solidària de
plaça de Catalunya els dies de Nadal.

VOLUNTARIAT CARREFOUR

A l’octubre, els treballadors i treballadores de Carrefour
Les Glòries i La Maquinista van aportar el seu granet de
sorra pintant el sostre del pàrquing de la Residència Esclat
Marina, que podrà fer de cinema per als nois i noies del
Centre.

DIA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIAT

Amb motiu del Dia Internacional del Voluntariat, el 5 de
desembre es va celebrar una trobada amb persones voluntàries d’Esclat per reconèixer el seu compromís cap a la
nostra entitat. A la trobada es van compartir experiències
i noves idees, entre altres.
Per al 2019 seguirem potenciant el voluntariat, amb campanyes de crida de voluntariat per a accions i esdeveniments
concrets, així com de manera contínua. També desenvoluparem el projecte “Nosaltres també som persones voluntàries”
per fomentar el voluntariat social de les persones usuàries
dels nostres centres.
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4.SERVEIS
ELS NOSTRES CENTRES

CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL ESCLAT
28 nens i nenes

CENTRE OCUPACIONAL ESCLAT 2

Horta
Guinardó

43 persones ateses
Les
Corts

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL ESCLATEC

15 persones treballadores amb discapacitats

CENTRE D’ATENCIÓ DIÜRNA
ESPECIALITZADA CADES
20 persones ateses

Sants
Montjuïc

RESIDÈNCIA ESCLAT MARINA
54 persones ateses

CENTRE DE DIA ESCLAT MARINA
10 persones ateses
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CENTRE OCUPACIONAL
ESCLAT 2
CENTRE D’EDUCACIÓ
ESPECIAL ESCLAT

15
13

nens i nenes

Centre d’Educació Especial concertat orientat a atendre les
necessitats de l’alumnat amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat dels 3 als 21 anys.

ACTIVITATS DESTACADES

> L’any 2018 s’ha posat en marxa del Servei de disfàgia, amb
el Servei de teràpia Miofuncional-Orofacial, part del Servei de
logopèdia de l’Escola, en col·laboració amb l’Escola de Patologies del Llenguatge de l’Hospital de Sant Pau.
> S’ha renovat el material de logopèdia, gràcies a l’ajuda
d’AXA i als donatius del Giving Tuesday 2017.
> S’ha consolidat el nou format de Teràpia assistida amb gossos (TAG), amb els serveis d’Itacan.
> Ús de les pantalles digitals interactives adquirides gràcies
a l’ajuda de la FEPCCAT i la Fundación Solidaridad Carrefour.
> Ús del Kit UPSEE, des de l’Àrea de fisioteràpia, gràcies a
l’ajuda de la Fundación Solidaridad Carrefour i la
Confederación ASPACE.
> Millora de l’activitat de cuina i adaptació del material utilitzat, gràcies a l’ajuda d’AXA.

PROGRAMA 2019

> Millora de l’activitat de musicoteràpia gràcies a l’ajuda
d’AXA, que permetrà renovar els instruments de l’Escola.
> Participarem en la “Festa dels sentits”, activitat inclusiva
organitzada pel CRP de Sarrià - Sant Gervasi.
> Ús del material cedit per la Fundación Solidaridad Carrefour
i la Confederación ASPACE, a través del Banco de Apoyos.
> Activitat de contes vivenciats a la Biblioteca Montserrat
Abelló del Districte de les Corts.
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23
20

persones usuàries

Centre de suport per a la inclusió social i laboral de persones
amb pluridiscapacitat, a través d’un programa individual amb
activitats formatives, tallers i teràpies.

ACTIVITATS DESTACADES

> L’any 2018 s’han realitzat tasques de manteniment de
l’hort urbà d’Esclat 2 i del Casal d’Entitats del Mas Guinardó.
Amb les plantes aromàtiques obtingudes, s’han elaborat sabons amb essències de l’empresa INDUKERN per vendre a
les fires solidàries.
> Projecte “Suport psicosocial per a dones amb discapacitat”,
seguint el pla contra la violència envers les dones, de l’Ajuntament de Barcelona.
> Innovació respecte als Sistemes Alternatius i Augmentatius
de comunicació utilitzats al Centre.
> Projecte Ràdio Inclusió les Corts, en col·laboració amb el
Districte de les Corts, l’Associació Discapacitat Visual Catalunya i altres entitats.
> Obtenció del primer premi de la categoria F del concurs
“Fem contes de ciència” del CosmoCaixa, amb el conte “Rubén y sus aventures nocturnes. Murcielaguitos”.
> Intercanvis entre les persones usuàries d’Esclat 2 i el Cades
en determinats tallers, activitats i sortides.
> Projecte “Servei de Recursos d’Esclat - SRE” per assessorar
en la comunicació alternativa i l’accés a les tecnologies.

PROGRAMA 2019

> Seguiment de l’activitat d’horticultura i reciclatge per continuar l’elaboració de sabons artesanals i cosmètica natural.
> Continuïtat del model centrat en la persona, rebent un assessorament i orientació per part de l’associació Numa.
> Continuïtat de l’activitat de videoconferències.
> Innovar amb el projecte de ràdio inclusiva, traslladant algunes de les sessions a les nostres instal·lacions.
> Celebració del 25è aniversari i organització d’activitats especials, com una exposició històrica de fotografies.

RESIDÈNCIA

15

39

CENTRE DE DIA

persones usuàries

ESCLAT MARINA

5

5
persones usuàries

Centre residencial per afavorir els projectes de vida independent de les persones amb pluridiscapacitat i centre de dia
per a persones adultes amb pluridiscapacitat greu.

ACTIVITATS DESTACADES
> L’any 2018 s’ha gestionat una parcel·la cedida de l’hort
urbà de Pedralbes, de l’Ajuntament de Barcelona, utilitzant i
aprofitant taules elevades de cultiu adaptades.
> Estades d’oci inclusiu de 3 dies al Càmping Tamarit Park
Resort a l’estiu.
> Promoció de la sexoafectivitat en les persones amb paràlisi
cerebral i altres discapacitats similars.
> Tallers de lectura adaptada, en el marc de les sessions de
logopèdia, a la Biblioteca Francesc Candel.
> Dinars temàtics per acostar receptes de cuina típiques de
tot el món a les persones usuàries d’Esclat Marina.
> Sortides lúdiques amb dinar de temporada: calçotades, dinars d’estiu i de Nadal.
> Reunions amb famílies de la Residència i del Centre de dia
Esclat Marina: festa d’estiu i Nadal, entre altres.

PROGRAMA 2019

> Continuïtat de tres sortides anuals de caràcter lúdic amb
dinar inclòs i periodicitat quadrimestral: calçotada, dinar estiu
i dinar de Nadal.
> Incorporació d’estades d’hivern al “Càmping Cerdanya” durant el mes de febrer del 2019.
> Sortides lúdiques i culturals amb les persones usuàries
(concerts, obres de teatre, entre altres).
> Reunions anuals amb les famílies, una a l’estiu i l’altra a
l’hivern.
> Celebracions temàtiques amb motiu de les festivitats habituals (Nadal, Sant Jordi, etc.).
> Inici de les obres de la futura llar residència d’Esclat.

CENTRE DE DIA
CADES

11

9

persones usuàries

Centre d’atenció diürna especialitzada per a persones adultes amb pluridiscapacitat greu.

ACTIVITATS DESTACADES

> L’any 2018 s’ha realitzat el projecte “Watsu: hidroteràpia i
salut”, per fer teràpia a l’aigua de manera individual, realitzant
un treball adaptat i personalitzat.
> Projecte “Dansa integrada” per descobrir la dansa des de
la discapacitat.
> Ampliació del nombre de persones usuàries que han realitzat intercanvi de centre (Esclat 2 i Cades) en determinats
tallers, activitats i sortides conjuntes.
> Elaboració d’una disfressa per carnaval i cercavila pels voltants del Mercat del Guinardó, amb la companyia de persones
voluntàries de l’Institut Ferran Tallada i del Centre de Formació Bemen 3.
> Estades de 3 dies d’hivern a l’Alberg Mare de Déu de les
Neus de La Molina, gaudint de l’esquí adaptat amb l’escola
Meganeu Alta Cerdanya.
> Estades d’estiu al Càmping Tamarit Park Resort.

PROGRAMA 2019

> Consolidar el projecte “Promovem l’esport en les dones amb
discapacitat” donant prioritat a les dones d’edat avançada.
> Continuïtat del projecte “Watsu: hidroteràpia i salut”.
> Projecte “Cuines del món” per estimular els sentits a través
dels sabors, les olors i les textures.
> Consolidar el projecte de “Dansa integrada” per a persones
amb discapacitat.
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ALTRES SERVEIS
ESCLATEC

12
3

treballadors amb discapacitat

Centre especial de treball que ofereix productes i serveis per
als sectors de les tecnologies de suport, industrial, logístic i
energètic. Disposa d’un departament d’R+D+I 2.

ACTIVITATS DESTACADES

> Manteniment domòtic dels pisos automatitzats de l’Ajuntament de Barcelona a la Vila Olímpica.
> Nova edició del programa d’emprenedoria social de Barcelona
Activa amb Esclatec com a empresa social referent.
> “Formació especialitzada en electrònica i fabricació digital”
per a persones amb discapacitat, amb el suport de la Fundación ONCE.
> Presentació del nou carret “e.motion” de Rolser & Esclatec.
Durant tot l’any s’ha treballat en les certificacions i homologacions necessàries per treure el carret a la venda.
> Confecció dels guardons del “Premi Barcelona a l’Empresa
en Conciliació i Temps”, de la Cursa “En Marxa per la Paràlisi
Cerebral” i del 40è aniversari de la Coordinadora Catalana de
Fundacions.
> Participació en la 1a jornada “Tecnologies de Suport i Discapacitat” i en el 14è Congrés de Cermis Autonòmics.
> L’Ateneu de Fabricació de les Corts, gestionat per Esclatec,
va inaugurar les noves instal·lacions compartides amb la Biblioteca Montserrat Abelló.

PROGRAMA PEL 2019
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> Aposta per la formació especialitza en noves tecnologies de
fabricació digital i electrònica.
> Posada a la venda del nou carret e.motion i del carret-caminador Mercam, i cerca de finançament per donar continuïtat
al projecte de la cadira Estel.
> Treball en la nova web i en el nou material de difusió.
> Implementació de l’ISO 9001:2015.

CASAL D’ESTIU		

13 nens | 7 nenes

Com en edicions anteriors, al juliol el Casal d’estiu d’Esclat
va oferir a infants amb paràlisi cerebral i altres discapacitats
similars un espai lúdic desmarcat de les activitats més acadèmiques que es realitzen durant el curs. La temàtica del casal
va ser la ciutat de Barcelona, amb tallers, sortides i activitats
per descobrir els racons de la ciutat. Entre altres, es va fer un
taller d’espelmes inspirat en els panots típics de Barcelona, i
una sortida al Parc de la Ciutadella.

SERVEI DE RESPIR

15 persones usuàries

Estades temporals per a persones amb discapacitat física,
per donar resposta a les famílies que requereixen uns dies
de descans i puguin gaudir d’un establiment adient perquè el
seu familiar amb discapacitat pugui fer una estada de 3 a 15
dies amb totes les atencions necessàries i que doni tranquil·litat a les famílies perquè puguin gaudir d’aquests dies com
a descans familiar, amb caràcter urgent o no.

ATENEU DE FABRICACIÓ
DE LES CORTS

2442 participants | 480 activitats

El Centre Especial de Treball Esclatec és adjudicatari de la
gestió de l’Ateneu de Fabricació de les Corts, que es va determinar per concurs l’any 2017.
L’Ateneu és un espai de creació i formació, vinculat a les noves
tecnologies i, en especial, a la fabricació digital en 3D, on ciutadansindividuals,peròtambéentitats,organitzacions,universitats
i empreses es poden implicar en un laboratori de creació digital.
A l’Ateneu es fomenta la implicació en projectes educatius i
d’innovació social en l’àmbit de la inclusió, així com en projectes per cobrir necessitats de persones amb capacitats diverses, introduint criteris inclusius en els dissenys, entre altres.
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5. INFORMACIÓECONÒMICA
ESCLAT GRUP SOCIAL · 2018
TOTAL DESPESES: 5.460.530,00 €

TOTAL INGRESSOS: 5.641.635,00 €

Associació Esclat
F. Esclat Marina

Associació Esclat
F. Esclat Marina

3.187.560,00 € | 58,37 %
2.272.970,00 € | 41,63 %

3.233.455,00 € | 57,31 %
2.408.180,00 € | 42,69 %

ASSOCIACIÓ ESCLAT · 2018
DESPESES: 3.187.560,00 €
CEE Esclat
CET Esclatec
CO Esclat 2
Estructura
Immobl. Resid. E Marina
Cades
CAE Esclat Marina

669.500,00 € | 21%
573.517,00 € | 17,99 %
540.803,00 € | 16,97 %
401.056,00 € | 12,58 %
509.477,00 € | 15,98 %
356.441,00 € | 11,18 %
136.766,00 € | 4,30 %

INGRESSOS: 3.233.455,00 €
Generalitat de Cat.
Altres ingressos
Quotes socis
Fundacions
Donacions
Empreses
Diputació Barc.
Ajuntament Barc.

1.392.119,00 € | 43,05%
950.714,00 € | 29,40%
480.714,00 € | 14,84%
29.000,00 € | 0,90 %
322.523,00 € | 9,97%
7.059,00 € | 0,22%
2.244,00 € | 0,07%
49.335,00 € | 1,53 %

FUNDACIÓ ESCLAT MARINA · 2018
DESPESES: 2.272.970,00 €
Professionals
Altres

INGRESSOS: 2.408.180,00 €

1.386.970,00 € | 61,02%
886.090,00 € | 38,98 %

Generalitat de Cat.
Quotes usuaris
Donac. puntuals
Ajuntament Barc.
Altres

2.067.831,00 € | 85,87%
217.970,00 € | 9,05 %
6.510,00 € | 0,27%
15.800,00 € | 0,66%
100.069,00 € | 4,15%

PRESSUPOST · 2019
Associació Esclat
Fundació Esclat Marina
Esclat Grup Social

3.283.821,00 € | 59%
2.276.736,00 € | 41%
5.560.557,00 € | 100%
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Segueix-nos a:
www.associacioesclat.com
www.esclatmarina.com
www.esclatec.com

Amb el suport de
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