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1.1

ESCLAT
GRUP
SOCIAL
01

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

El 2019 ha estat un any de canvis, pèrdues i
canvis, però també de reconeixements i nous
reptes per a Esclat Grup Social. La mort de
Joan Bertran, President d’Esclat des de feia
gairebé trenta anys, va marcar significativament el segon semestre del 2019.
L’any 2019 va començar amb reivindicacions
del sector de la discapacitat, especialment
dels centres especials de treball, ja que la pujada del 22% salari mínim interprofessional
posava en perill la viabilitat econòmica dels
centres.
Al juliol es va produir la renovació dels membres de la Junta Directiva i del Patronat d’Esclat
Grup Social, i es va nomenar a Joan Bertran
com a President d’Honor del Grup. Jo mateix,
que fins aleshores havia estat Secretari de
l’entitat, vaig assumir-ne la presidència amb
molta il·lusió i amb una gran responsabilitat.
L’Assemblea d’Esclat també va aprovar un
canvi en els estatuts, que permet que persones que no siguin família d’usuàris i usuàries
puguin ser sòcies.
Enguany, Esclat ha assolit la gestió de dos pisos inclusius, situats a barri de la Marina del
Prat Vermell, ampliant així l’oferta d’habitatge
per a persones amb discapacitat per part de
l’entitat. D’altra banda, hem guanyat el concurs de licitació de l’Ateneu de Fabricació de
Gràcia que preveu obrir les portes el 2020, i
que se suma a la gestió de l’Ateneu de Fabricació de les Corts, coordinada des d’Esclatec.
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El 2019 ha estat un any de reconeixements
a la nostra tasca. L’Associació Esclat ha obtingut una menció honorífica del 33è Premi
de Civisme Jaume Ciurana pel projecte “Entorn comunitari a l’entorn proper”, que vol
reconèixer la nostra tasca amb el col·lectiu
de persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitats. A més, Lola de la Fuente ha rebut la Medalla d’Honor de Barcelona 2019, a
proposta del Ple Municipal, per reconèixer la

seva tasca com a directora general de l’Associació Esclat.
Aquest 2019, també ha estat un any de celebracions. El Centre Ocupacional Esclat 2 va
celebrar el seu 25è aniversari amb una exposició fotogràfica a la seu del Districte d’Horta-Guinardó. D’altra banda, Esclatec va fer
vint anys, que va celebrar fent una sortida de
cap de setmana amb tots els treballadors i
treballadores del centre.
El 2020, es presenta com un any de canvis. Al
juny, es farà el relleu de la Direcció del Centre
Especial de Treball Esclatec. En Xavier Caballero donarà pas a en Joan Ranera, que fins
ara havia estat el cap del Departament de Recerca del Centre. Al setembre, es produirà el
relleu de la Direcció General de l’entitat. La
Lola de la Fuente, deixarà la seva tasca de gerent per deixar pas a en Jordi Gonzàlez, qui
des de fa uns mesos assumeix la direcció general adjunta. La Lola però continuarà vinculada a Esclat, ja que forma part del patronat
de la Fundació Esclat Marina.
A finals d’any, començarem les obres de l’Esclat Llar al barri de la Marina del Prat Vermell.
Serà un projecte pilot, ja que tindrà un funcionament flexible i innovador, connectat
amb la Residència Esclat Marina, per donar
una resposta a totes les necessitats de les
persones residents. L’obertura del servei està
prevista pel 2021.
Per acabar, aquesta memòria vol ser un
agraïment a totes les persones, empreses i
entitats que formen part de la gran família
d’Esclat, i que amb el seu granet de sorra ajuden a construir un present i un futur millor
per a les persones amb paràlisi cerebral.

Ramon Ribera
President d’Esclat Grup Social
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1.2

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.
Els nostres valors ens caracteritzen: Confiança, compromís, innovació, qualitat, inclusió, transparència, participació, treball en
equip, implicació i agilitat i dinamisme.

1.3

PREMIS I RECONEIXEMENTS
Premi Cortsenc de
l’Any.

L’ASSOCIACIÓ ESCLAT
Creada l’any 1977, és una entitat no lucrativa, declarada d’utilitat pública, membre de
FEPCCAT, de DINCAT i SINERGRUP. També
és membre de la Coordinadora d’Entitats Pro
Persones amb Discapacitat de les Corts. A
més, l’any 2019 l’entitat s’ha adherit al Pacte
del Temps, una iniciativa municipal que cerca
el compromís de la ciutadania i l’Ajuntament
de Barcelona per impulsar accions en l’àmbit
dels usos del temps que contribueixin a la reducció de les desigualtats socials, a la millora
de la qualitat de vida i a la promoció d’una
economia plural al servei de les persones.

Menció Especial Premi
Civisme Jaume Ciurana

2019

2017

Menció Especial Premi
Candi Villafañe.
Esclatec

Reconeixement del
Districte de les Corts
pel 40è aniversari

2015

Premi Horta Guinardó.
Esclatec

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.
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2014
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

2013

Menció Especial de
Premsa. Premi Consell
Municipal de Benestar
Social de l’Ajuntament
de Barcelona

FUNDACIÓ ESCLAT MARINA

inclusió
qualitat
implicació
participació
agilitat i dinamisme

Benestar Social 2013
(Revista Esclat)

innovació
confiança
compromís
transperència
treball en equip

2010
Premi Civisme 2010
(Revista Esclat)

Medalla d’Honor de Barcelona 2006

Premi ONCE Catalunya.
Esclatec

Premi Accés d’Investigació
Esclatec.

Premi Josep M. Piñol.
Esclatec

2006

2002
Premi Barcelona d’Ofici
Emprenedora 2002.
Esclatec

2001
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1.4

COMUNICACIÓ I CAPTACIÓ DE FONS

COMUNICACIÓ, CAPTACIÓ DE FONS I
SUBVENCIONS
L’equip de comunicació i captació de fons ha
organitzat els esdeveniments que es fan a
l’entitat, com la presentació del calendari solidari d’Esclat o el sopar solidari. A més, s’ha
encarregat de dinamitzar la comunicació interna i externa, la relació amb els mitjans de
comunicació i de les campanyes de captació
de fons anuals.

Esclat Grup Social
1341 seguidors
(+235%)

1524 seguidors
(+1%)

1965 seguidors
(+12%)

216 seguidors
(+137)

Esclatec
504 seguidors
(+14 %)

552 seguidors
(+11% )

Des de l’equip de subvencions s’han coordinat les ajudes, premis i subvencions que se
soliciten des d’Esclat Grup Social.

Ateneu de Fabricació de Les Corts

Esclat Grup Social

Impactes en mitjans de comunicació

De 84 subvencions demanades, 53 concedides.

18 aparicions Esclat Grup Social

Aquest 2019 s’ha ampliat la certificació de
Qualitat ISO 9001:2015 a tots els centres
d’atenció diürna d’Esclat (Centre d’Educació
Especial Esclat, Centre Ocupacional Esclat 2,
Centre de dia Cades i Centre de dia Esclat Marina) i s’ha realitzat el seguiment de la certificació de la Residència Esclat Marina.
També s’ha treballat en l’homologació de
proveïdors i en la formació contínua dels professionals d’Esclat pel que fa al sistema de
Qualitat.
Pel que fa a la protecció de dades, s’han
actualitzat els procediments sobre el
tractament que garanteix la seguretat de les
dades de caràcter personal al nou Reglament
Europeu de Protecció de Dades (RGPD).
Tanmateix, s’ha renovat la documentació
segons el reglament.

En 2020, es treballarà en la implantació del
Sistema de gestió de qualitat del Centre Especial de Treball Esclatec i es farà el seguiment
de la certificació dels centres d’Esclat.
També es realitzaran diverses enquestes de
satisfacció tant en l’àmbit intern (professionals, famílies, persones usuàries) com extern
(proveïdors) per analitzar i emprendre accions de millora dels serveis, en cas que sigui
necessari.
Durant l’any vinent, es farà una auditoria interna pel que fa als procediments relacionats
amb la protecció de dades.

647 €

Campanyes de captació P2P a Facebook:
Campanya de Matchfunding La Caixa:

380 €

8.000 €

Teaming: 64 persones donants al grup d’Esclat:
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650 seguidors
(+103%)

QUALITAT

6 aparicions Ateneu de Fabricació de Les Corts

Campanyes de captació de fons
GivingTuesday 2019:

165 seguidors
(+120%)

1.5

768 €
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EL MÉS
DESTACAT
DEL 2019
02

VII EDICIÓ DEL MERCAT SOLIDARI
FESTIVITAT DE SANT RAIMON DE
PENYAFORT
Participació en el Mercat Solidari de
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona amb una paradeta de productes
solidaris fets als centres d’Esclat.

ACTES REIVINDICATIUS #SalvemElsCETS
A principis del 2019, el sector de la discapacitat va fer diferents actes reivindicatius per exigir millores en el finançament
públic de les entitats i dels CETs. L’acte
més multitudinari va ser la manifestació
pels carrers de Barcelona del 7 d’abril
en què van participar 7.000 persones de
més de 220 entitats de tota Catalunya.

FESTA 25 ANYS D’ESCLAT 2
Celebració dels 25 anys del Centre Ocupacional Esclat 2, amb una exposició fotogràfica a la Seu del Districte d’Horta
Guinardó (del 31 de maig al 14 de juny), i
una jornada festiva coincidint amb la inauguració de l’exposició amb altres entitats de discapacitat del Districte (música i
balls, jocs de taula inclusius, etc.).
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CAMPANYA SOLIDÀRIA DE CAIXABANK
CaixaBank i l’Obra Social “la Caixa” van fer
una campanya de matchfunding a favor
del projecte de vacances inclusives d’estiu de la nostra entitat.
Del 15 d’abril al 15 de juny es van recollir
un total de 8.000 euros amb aportacions
a través dels caixers de CaixaBank (zona
de Sants) i de Línia Oberta.
Gràcies a les donacions s’han realitzat
les estades d’estiu per a les persones
usuàries dels diferents serveis al Càmping Tamarit Park Resort (Tarragona).

CURS “EN MARXA PER LA PARÀLISI
CEREBRAL” 13 D’OCTUBRE. DISTRICTE
DE LES CORTS
Participació en la 9a edició de la cursa solidària, organitzada per la FEPCCAT i IPSEN Pharma. Més de 2.500 persones, entre les quals hi havia persones usuàries,
familiars i professionals d’Esclat, es van
posar en marxa un any més per la paràlisi cerebral.

SOPAR SOLIDARI 2019 A L’HOTEL SOFIA
Nova edició del Sopar Solidari presidit
pel Molt Honorable Sr. Quim Torra, president de la Generalitat de Catalunya. Amb
un menú elaborat per Roberto Holz i el
xef amb estrella Michelin Carles Abellan,
per a 400 persones assistents.
També va comptar amb l’actuació musical de Halldor Mar i es va retre homenatge pòstum a Joan Bertran i Reguera,
president d’Esclat durant vint-i-set anys.

CALENDARI SOLIDARI ESCLAT 2020

JORNADES DE PROFESSIONALS 25 DE
JUNY A L’INEFC
6a Jornada de Professionals d’Esclat Grup
Social, un dia de formació i lleure per
compartir entre l’equip de professionals
de l’entitat. El tema central de la Jornada
va ser la sostenibilitat del planeta.

ASSOCIA’T A LA FESTA PER LA MERCÈ
En el marc de les Festes de la Mercè, vam
participar en l’Associa’t a la Festa de plaça
Catalunya amb l’organització d’una jornada de jocs de taula inclusius.

Calendari solidari per fomentar la cultura inclusiva amb la participació d’actors
i actrius del nostre país i persones amb
pluridiscapacitat usuàries dels centres
d’Esclat. Han participat en el projecte
Ariadna Gil, Itziar Castro, Francesc Orella, Anna Barrachina, Clara Segura, Quim
Masferrer, Eva Santolaria, Betsy Túrnez,
Aina Clotet, Miki Esparbé, Francesc Garrido i Cesc Casanovas i persones usuàries
d’Esclat.
La presentació es va fer el 7 d’octubre
a l’Antiga Fàbrica Damm, conduïda per
la periodista Xantal Llavina i va comptar
amb la presència de l’actriu Betsy Túrnez
i gran part dels protagonistes d’Esclat.
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ESCLAT SOLIDARI 2019
L’Esclat Solidari 2019 va recaure en Rolser, empresa que des de fa molts anys
dóna suport als projectes d’Esclat. El Molt
Honorable Sr. Quim Torra, president de
la Generalitat de Catalunya, va ser l’encarregat de lliurar el Premi a la senyora Paquibel Server Pérez, Directora de vendes
i Sòcia Fundadora de Rolser, en l’acte del
Sopar Solidari d’Esclat.

MENCIÓ HONORÍFICA DEL 33è PREMI
CIVISME, JAUME CIURANA

JORNADA D’ESPORT ADAPTAT.
AL PAVELLÓ MUNICIPAL DE L’ILLA

NOVA JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ
ESCLAT

Pel projecte “Entorn comunitari a l’entorn
proper”. La menció reconeix la tasca d’Esclat amb el col·lectiu de persones amb
paràlisi cerebral i pluridiscapacitats.

Persones usuàries dels nostres centres
van participar en una jornada d’esport
adaptat amb professionals d’arreu d’Europa de l’empresa Coca Cola i la Federació Esportiva Catalana de Paràlisi Cerebral.

El 23 de juliol es va celebrar una Assemblea General Extraordinària per escollir
la nova Junta Directiva de l’entitat per
als pròxims quatre anys, on va resultar
guanyadora la candidatura encapçalada
pel sr. Ramon Ribera i Lluvià.

FIRA DE CONSUM RESPONSABLE I
ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

En una segona reunió en Assemblea General Extraordinària, el Sr. Joan Bertran i
Reguera va ser nomenat president d’honor d’Esclat.

Gràcies a les persones voluntàries, hem
pogut estar un any més en aquesta fira
solidària per donar a conèixer la nostra
entitat i vendre els productes d’artesania
que s’elaboren als nostres centres.
Com a novetat, aquest any hem organitzat una jornada de jocs de taula inclusius,
amb molt d’èxit.
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3.1

PERSONES
03

L’EQUIP HUMÀ

L’equip humà d’Esclat Grup Social és un dels
pilars de l’entitat, amb un total de 132 professionals.

83

treballadores

L’any 2019 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.

63%

49

treballadors

A més, l’any 2019 també hem donat l’opció
de realitzar intercanvis entre els professionals dels diferents centres d’Esclat, per poder
conèixer altres realitats i entorns laborals.

16

37%
*Dades segons Auditoria 2019

JUNTA DIRECTIVA · ASSOCIACIÓ ESCLAT

PATRONAT · FUNDACIÓ ESCLAT MARINA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

President Ramon Ribera Lluvià
Vicepresident Joan Gracia Morelló
Secretari Alfredo Bayón Roset
Vicesecretària Elisabet Bertran Arqué
Tresorer Ignasi Ortilles Aliaga
Vocal Àngel Juárez Hernàndez
Vocal Mª Cristina Pallàs Bitlloc
Vocal Montserrat Àlvarez Fernández
Vocal Amparo Valverde Picazo

President Ramon Ribera Lluvià
Vicepresident Joan Gracia Morelló
Secretari Alfredo Bayón Roset
Vicesecretària Elisabet Bertran Arqué
Tresorer Ignasi Ortilles Aliaga
Vocal Àngel Juárez Hernàndez
Vocal Mª Dolors de la Fuente Pérez
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3.2

3.3

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 23 de juliol de 2019, amb l’aprovació
dels comptes i la memòria de l’any, 2019, així
com la renovació de la Junta Directiva de l’associació.

SUPORT FAMILIAR
El grup de Suport Familiar i Ajuda Mútua de la
Residència Esclat Marina ha mantingut 8 trobades al llarg de l’any.
A finals de 2019, es va constituir un nou Grup
de Suport Familiar dels centres Cades i Esclat
2 amb el suport d’una Psicòloga, que també
és mare d’una persona usuària del centre de
dia.
SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA
Aquest servei extern ha continuat oferint el
nostre servei de salut mental i atenció social
per a famílies de persones amb discapacitat i
per als professionals i voluntariat de l’entitat.
En 2019 s’han realitzat 59 sessions de suport
a les famílies, persones usuàries i professionals. A més de les sessions individuals, s’han
constituït grups de suport i ajuda mútua.
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VOLUNTARIAT

El 2019 s’han renovat l’equip de responsables
del voluntariat de l’entitat. Durant l’any, han
realitzat diverses trobades 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.

Durant el mes de juliol, un grup d’alumnes
de la Fundació Jesuïtes Educació de Mallorca, Lleida i Barcelona van realitzar un voluntariat donant suport a les activitats de diferents centres de l’entitat. Aquest voluntariat
s’emmarca dins el Camp de Treball Urbà de
la Fundació Jesuïtes Educació.
El 2020, es farà una actualització del Pla de
Voluntariat del Grup. El foment del voluntariat corporatiu i voluntariat realitzat per les
persones usuàries dels Centres d’Esclat seran
uns dels objectius per al nou any.

L’any 2019 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.
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4.1

SERVEIS
04

ELS NOSTRES CENTRES

01

02

03

CENTRE D’EDUCACIÓ
ESPECIAL ESCLAT

CENTRE OCUPACIONAL CENTRE ESPECIAL DE
ESCLAT 2
TREBALL ESCLATEC

31 nens i nenes

46 persones usuàries

04

CENTRE D’ATENCIÓ
DIÜRNA
15 persones treballadores ESPECIALITZADA CADES
24 persones usuàries

05

06

07

08

RESIDÈNCIA I CENTRE
DE DIA ESCLAT
MARINA

ATENEU DE
FABRICACIÓ DE LES
CORTS

ATENEU DE
FABRICACIÓ DE
GRÀCIA

PISOS INCLUSIUS
2 persones usuàries

Residència: 54 persones
Centre de dia: 11 persones

20
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4.2

ACTIVITATS DELS CENTRES

CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL ESCLAT

CENTRE OCUPACIONAL ESCLAT 2

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

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.

Persones usuàries:

Persones usuàries:

15 nenes

16 nens

20 dones

26 homes

ACTIVITATS DESTACADES

PROGRAMA 2020

ACTIVITATS DESTACADES

• L’any 2019 hem renovat els instruments i
hem afinat el piano de l’Escola, amb l’ajuda
d’AXA voluntariado.

• El centre d’interès i eix vertebrador de les
activitats del curs seran les estacions de
l’any.

• Hem participat per primera vegada en la
“Festa dels sentits”, activitat inclusiva organitzada pel Centre de Recursos Pedagògics
de Sarrià - Sant Gervasi amb la participació
d’estudiants del grau de Magisteri (menció
en Diversitat) de la FPCEE Blanquerna.

• Ampliació de l’activitat de musicoteràpia,
amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

• Projecte d’Hort urbà i reciclatge d’oli usat,
amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona,
per treballar el desenvolupament i el reforç
de les capacitats cognitives, psicomotores i
emocionals, a més de sensibilitzar sobre la
sostenibilitat i el reciclatge.

• Hem utilitzat el material cedit per la FEPCCAT,
a través de la Fundación Solidaridad
Carrefour i el projecte Banco de Apoyos.

• Consolidar la participació d’un grup d’alumnes en la “Festa dels sentits”, activitat inclusiva organitzada pel CRP de Sarrià - Sant
Gervasi.

• Hem assistit als contes vivencials realitzats
per l’alumnat de l’escola Esclat, per part de
la narradora Elisabet Ulibarri a la Biblioteca
Montserrat Abelló de les Corts.
• Suport dels professionals de l’escola als
alumnes del CEIP Ítaca.

• Ampliació de la Teràpia miofuncional-orofacial, amb el suport de l’Ajuntament de
Barcelona.

• Teràpia assistida amb gossos (TAG) per treballar diferents aspectes entorn la persona,
a nivell físic, emocional i social i comunicatiu.
• Taller de contes i debats, amb l’obtenció del
primer premi de la categoria F al concurs
“Fem Contes de Ciència del CosmoCaixa, i el
primer premi de la categoria poesia al Certamen literari Rosetta.
• Cercle de percussió amb famílies i persones
voluntàries, en el marc de l’activitat de musicoteràpia del centre.
• Tallers psicosocials per potenciar les capacitats i recursos pel desenvolupament integral, i afavorir ll’autonomia i l’autodeterminació.
• Projecte Servei de Recursos Esclat (SRE),
amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, per actualitzar els diferents plafons i
comunicadors de les persones usuàries del
centre, entre altres.
• Teràpia miofuncional a través de la qual
s’ha aconseguit un augment d’intel·ligibilitat
i funcionalitat de la parla així com una
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disminució o eliminació dels indicadors de
disfàgia. També s’ha seguit amb el Club de
Lectura amb les persones que disposen
d’un nivell funcional de lectoescriptura.
PROGRAMA 2020
• Treball de diferents temàtiques, com el
gènere, el futur i l’envelliment propi i de
l’entorn familiar, entre altres, en el marc de
l’Àrea de suport i assessorament psicològic”.
• Continuïtat del Servei de Recursos d’Esclat
per proporcionar a les persones usuàries
de l’entitat les eines necessàries per superar les dificultats de comunicació i accés a
la tecnologia, entre altres.
• Construcció de de material d’oci i didàctic,
per treballar diferents habilitats a través
del joc.
• Sortides lúdiques i culturals a diferents
equipaments i entitats de la ciutat. També
a través de la plataforma Apropa Cultura,
iniciativa que permet assistir a diferents
espectacles adaptats a les nostres necessitats.

02

• Estades al Càmping Tamarit Park Resort
de Tarragona, per gaudir de les activitats
aquàtiques a la platja i a la piscina.
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CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
ESCLATEC

CENTRE D’ATENCIÓ DIÜRNA
ESPECIALITZADA CADES

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+I2.

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

Persones treballadores:

2 dones

Persones usuàries:

13 homes

12 dones

12 homes

ACTIVITATS DESTACADES

PROGRAMA 2020

ACTIVITATS DESTACADES

• Formació especialitzada en noves tecnologies de fabricació digital i introducció a
l’electrònica adreçada a persones amb discapacitat, amb el suport de la Fundació Agbar i Fundació Ibercaja.

• Nova convocatòria del programa de Formació especialitzada en electrònica i fabricació digital, després de la bona experiència de la formació realitzada durant el 2018
i el 2019 i de la demanda per part dels
centres ocupacionals i d’inserció laboral.

• Sortides a equipaments culturals de la ciutat
per endinsar-nos en el món de les arts escèniques i la música, amb el suport d’Apropa
Cultura.

• Disseny i fabricació del nou model de carret
elèctric per anar a comprar MerCAM, amb
el suport de l’Ajuntament de Barcelona i
Barcelona Activa.
• Projecte e.motion, amb el treball de les certificacions i homologacions, i la realització
de les millores necessàries abans del llançament del carro d’anar a comprar elèctric.
Amb el suport de Rolser i la Generalitat de
Catalunya.
• Servei de manteniment domòtic als pisos
de la Vila Olímpica automatitzats, a través
del contracte amb l’Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament
de Barcelona.
• Confecció dels quatre guardons del “Premi Barcelona a l’Empresa en Conciliació i
Temps”, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona.

• Formació amb la col·laboració amb la Fundació Arep, per compartir recursos i arribar
a diferents col·lectius de persones amb
discapacitat.
• Serveis de muntatges mecànics, electrònics
i venda de producte de merchandising:
aconseguir nous clients que aportin treballs de llarga durada i amb valor afegit.
• Llançament de la nova pàgina web d’Esclatec, així com de material de difusió per fer
més atractiva l’oferta de serveis i de productes.
• Continuarem la implementació de la ISO
9001:2015 i la millora contínua de tots els
serveis que oferim.
• Nous projectes d’R+D+I2. Es buscarà finançament per donar continuïtat a la nova
versió de la cadira Estel.
• Posada a la venda del nou carret de compra e.motion, en col.laboració amb l’empresa Rolser, que es distribuirà a més de
50 països.
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• Sortides lúdiques pel Mercat i la plaça del
Guinardó, la biblioteca. També a la platja de
la zona del Fòrum.
• Taller de ràdio amb el programa planta Ú, a
Ràdio RSK.
• Sortides i activitats compartides amb persones del Centre Ocupacional Esclat 2: dinars
de Nadal, flashmob del Dia Internacional de
les persones amb Discapacitat, torneig de
petanca… També activitats de caire lúdic,
per experimentar nous tallers i gaudir de la
companyia de les persones companyes dels
dos centres.
• Taller de dansa integrada, per expressar i
comunicar amb el moviment.
• Sessions de musicoteràpia, per estimular
l’oïda a través de la música, el so i el moviment.
• Teràpia Assistida amb Gossos, de manera
individual i grupal, per treballar diferents
aspectes motrius, sensorials i relacionals de
la persona.
• Estades d’hivern a l’Albert Mare de Déu de
les Neus de la Molina, amb l’activitat d’esquí
adaptat.

• Estades d’estiu al Càmping Tamarit Park Resort de Tarragona.
PROGRAMA 2020
• Sessions de musicoteràpia i Teràpia Assistida amb Gossos.
• Assistència a espectacles programats, de la
mà d’Apropa Cultura.
• Sortides lúdiques i culturals: museu de les
Il·lusions Òptiques de Barcelona, l’Aquarium, Poble Espanyol, CosmoCaixa, Museu
Blau, entre altres.
• Taller de Ràdio i Newsletter amb companys
i companyes del Centre Ocupacional Esclat
2.
• Continuïtat de les estades d’hivern i d’estiu.
• Continuïtat del taller de Dansa integrada,
amb l’objectiu de presentar una nova edició en públic.

04

• Noves activitats compartides amb altres
centres d’Esclat Grup Social.
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4.3

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA ESCLAT
MARINA
Centre de dia i Residència per afavorir els
projectes de vida independent de les persones amb pluridiscapacitat.
Persones residència:

16 dones

38 homes

Persones Centre de dia:

6 dones

5 homes

ACTIVITATS DESTACADES
• Musicoteràpia i Teràpia Assistida amb Gossos, amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Barcelona, per estimular i treballar la comunicació no verbal, entre altres.

• Sortides lúdiques per afavorir la inclusió,
l’aproximació i la participació activa en contextos externs, amb el suport d’Apropa Cultura.

• Activitat d’Hort urbà per apropar la natura,
mitjançant l’horticultura, a més d’oferir un
abordatge terapèutic per millorar la qualitat
de vida de les persones usuàries del Centre.

• Festes amb les famílies del centre a l’estiu i
al Nadal, per compartir i gaudir en un ambient distès d’espectacles i activitats variades, amb el suport de la Federació Catalana
d’Esport de Paràlisis Cerebral i de l’humorista còmic Miquel Naya Andreu.

• Estades d’estiu al Càmping Tamarit Park Resort.
• Promoció de la sexoafectivitat en persones
amb paràlisi cerebral, per donar continuïtat
al projecte de millora de l’apoderament i el
benestar, de les persones que viuen a la residència, tant a nivell corporal i físic, com a
nivell emocional i social.
• Visites a la Biblioteca Francesc Candel, en el
marc de l’activitat de logopèdia, per dur a
terme un treball personal, a la vegada que
socialitzador i inclusius, de la mà de l’accés
a la cultura i a la informació.

05

• Sessions d’hipoteràpia a l’Open Sports Club
Hípica Barcelona, per treballar el control
postural, la consciència del propi cos i la
coordinació visomotriu, al mateix temps
que es potencia l’equilibri estàtic i dinàmic.
Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona
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PROGRAMA 2020
• Continuïtat de projectes i activitats com la
Musicoteràpia, la Teràpia Assistida amb
Gossos, l’Hort urbà, i les estades d’estiu al
Càmping Tamarit Park Resort, entre altres.
• Increment de les sortides i activitats lúdiques i culturals, amb l’objectiu de promoure la integració social de les persones que
atenem a Esclat Marina.
• Festes familiars d’estiu i Nadal, així com
celebracions temàtiques pre carnestoltes,
castanyada, Sant Jordi, entre altres.

ALTRES SERVEIS

CASAL D’ESTIU ESCOLA ESCLAT

SERVEI DE RESPIR ESCLAT MARINA

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 van ser els esports, amb
tallers, sortides i activitats per mostrar els diferents esports i com adaptar-los a les característiques de cadascú per fer-los accessibles.
Entre altres, es va realitzar un taller d’estampació de samarretes, taller de pilotes i taller
de cuina, amb la decoració de cupcakes amb
motius esportius.

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.
Amb el suport de Districte de Sants-Montjuïc
/ Proclínic / Diputació de Barcelona / IMPD.

Persones usuàries:

9 nenes

13 nens

ATENEUS DE FABRICACIÓ DIGITAL DE LES
CORTS I GRÀCIA
El Centre Especial de Treball Esclatec és adjudicatari de la gestió dels Ateneus de Fabricació de les Corts i Gràcia, aquest últim es va
determinar per concurs durant el 2019.
Els ateneus de fabricació digital són espais
municipals de creació i formació, vinculats a
les noves tecnologies i, en especial, a la fabricació digital en 3D, on ciutadans individuals,
però també entitats, organitzacions, universitats i empreses es poden implicar en un laboratori de creació digital.

06/07

PISOS INCLUSIUS
L’Ajuntament de Barcelona va adjudicar, l’any
2019, la gestió de dos pisos inclusius situats
al carrer Encuny a la Fundació Esclat Marina.
A finals d’any, dos treballadors d’Esclatec s’hi
van traslladar a viure. L’empresa Dormity va
col·laborar amb l’equipament d’un dels habitatges.

08
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INFORMACIÓ
ECONÒMICA

ESCLAT GRUP SOCIAL · 2019
TOTAL DESPESES: 5.661.751,96 €
Associació Esclat
Fundació Esclat Marina

3.359.868,37 €

57,28%
42,72%

3.274.597,64 €

14,94%
20,25%
15,42%
18,14%
10,48%
16,4%
4,37%

502.131,91 €

39,67%
32,70%
14,10%
0,82%
10,92%
0,96%
0,12%
0,71%

1.298.912,82 €

2.301.883,59 €

TOTAL INGRESSOS: 5.717.178,01 €
Associació Esclat
Fundació Esclat Marina

05

59,34%
40,66%

2.442.580,37 €

ASSOCIACIÓ ESCLAT · 2019
TOTAL DESPESES: 3.359.868,37 €
Estructura
CEE Esclat
CO Esclat 2
CET Esclatec
Cades
Immoble Residència EM
CAE Esclat Marina

680.277,57 €
518.200,46 €
609.428,39 €
352.072,08 €
551.081,32 €
146.676,64 €

TOTAL INGRESSOS: 3.274.597,64 €
Generalitat de Catalunya
Altres ingressos
Quotes
Donacions fundacions
Donacions particulars
Donacions empreses
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
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1.070.814,68 €
461.867,68 €
26.855,00 €
357.625,49 €
31.471,31 €
3.815,66 €
23.235,00 €
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FUNDACIÓ ESCLAT MARINA · 2019

AMB EL SUPORT DE:

TOTAL DESPESES: 2.301.883,59 €
Projectes (nous serveis)
Pisos inclusius
Professionals
Altres

0,24%
0,10%
63,42%
36,24%

5.592,76 €
2.300,54 €
1.459.754,03 €
834.236,26 €

TOTAL INGRESSOS: 2.442.580,37 €
Generalitat de Catalunya
Altres ingressos
Quotes
Donacions fundacions
Donacions particulars
Donacions empreses
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona

84,95%
4,15%
8,59%
0,50%
0,01%
0,36%
0,32%
1,12%

2.075.092,73 €
101.307,34 €
209.886,13 €
12.210,00 €
317,95 €
8.700,00 €
7.890,55 €
27.175,67 €

PRESSUPOST ESCLAT GRUP SOCIAL · 2020
PRESSUPOST TOTAL: 5.388.157,00 €.
Associació Esclat
Fundació Esclat Marina
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58,14%
41,86%

3.132,423,00 €
2.255.734,00 €
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Construint inclusió per a les persones
amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat
Des de 1977
associacioesclat.com
esclatmarina.com
esclatec.com

Amb la col·laboració de:
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