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Construint inclusió per a les persones amb
paràlisi cerebral i pluridiscapacitat.
Des de 1977
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Aquesta és la versió digital de la memòria,
trobaràs parts interactives, així com
enllaços externs per ampliar informació.
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salutació del president
El 2020 ha estat marcat per la crisi sanitària, econòmica i social
a causa de la pandèmia de la covid-19. Ha estat un any molt
difícil per a les persones usuàries i les seves famílies, però
també per a l’equip de professionals de l’entitat, especialment,
els treballadors i treballadores de la Residència, que van estar
a primera línia durant els primers mesos.
Al març, amb la declaració de l’estat d’alarma, vam aturar
l’activitat dels nostres centres fins al juny, excepte la Residència.
En aquesta situació d’incertesa, la nostra tasca assistencial va
passar a ser a distància i es va començar a fer un seguiment
en l’àmbit emocional de les persones usuàries, així com de les
seves famílies. Al juny, es van poder obrir els centres, encara
que a mig gas per les mesures restrictives, i al setembre, van
començar a funcionar amb normalitat, però treballant en grups
bombolla i sense fer sortides a l’exterior.
Durant el segon semestre, i coincidint amb la segona onada, hi
va haver diversos contagis de covid-19 a la residència que van
obligar a confinar els residents.
La pandèmia també ha posat en risc la situació econòmica de
l’entitat. Per una banda, s’ha generat un sobrecost pel que fa a les
despeses extres de material de protecció, neteja, desinfecció
i de recursos humans. També ens vam veure obligats a fer un
ERTO amb treballadors i treballadores dels serveis diürns i
4

d’Esclatec. Per fer front als costos extra de la pandèmia, es van
fer dues campanyes que van recaptar més de 30.000€.
Durant el 2020, hi ha hagut canvis en l’equip directiu. Al febrer,
la Mireia Álvarez va assumir la direcció de la Residència i Centre
de dia Esclat Marina i al març, el Xavier Caballero, director
d’Esclatec es va jubilar i va passar el relleu a en Joan Ranera. Al
setembre, la Lola de la Fuente va acabar la seva etapa com a
directora general donant pas a en Jordi Gonzàlez, però continua
vinculada a l’entitat com a patrona de la Fundació. Agraïm de tot
cor la tasca que tant la Lola com en Xavier han dut a terme tots
aquests anys, així com el seu compromís i dedicació envers les
persones amb discapacitat i la nostra entitat.
En el darrer trimestre de l’any, vam començar les obres de la
nova llar-residència i també vam aconseguir la gestió d’un nou
pis inclusiu a la Casa Bloc gràcies a la Fundació Habitat 3.
Hem viscut moments molt durs, de decisions difícils, de pors,
d’incerteses, però sens dubte, la fortalesa i la capacitat de
reinvenció del nostre equip de professionals i la col·laboració
de les famílies ha sigut clau per poder afrontar la pandèmia i
serà imprescindible per als nous reptes de futur.
Ramon Ribera, president d’Esclat Grup Social
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Saps quins són els nostres valors?
confiança, compromís, innovació,
participació, inclusió, transparència,
qualitat, treball en equip i implicació

esclat grup social

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.

associació esclat
Creada l’any 1977, és una entitat no lucrativa, declarada
d’utilitat pública, membre de Fepccat, Dincat i Sinergrup.
També és membre de la Coordinadora d’Entitats Pro Persones
amb Discapacitat de les Corts. La tasca de l’Associació Esclat
va ser reconeguda amb la Medalla d’Honor de la ciutat l’any
2006.

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.

Sabies que a Esclat Grup Social, treballem per ser una
entitat sostenible des del punt de vista social i medi
ambiental? La nostra tasca està alineada amb els
objectius de desenvolupament sostenibles (ODS).
Quins ODS treballem a l’entitat?
SALUT I
BENESTAR

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

IGUALTAT
DE GÈNERE

TREBALL DIGNE I
CREIXEMENT
ECONÒMIC

INDÚSTRIA
INNOVACIÓ
INFRAESTRUCTURES

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS

CONSUM I
PRODUCCIÓ
RESPONSABLES

ACCIÓ
CLIMÀTICA

PAU, JUSTÍCIA I
INSTITUCIONS
SÒLIDES

ALIANÇA
PELS OBJECTIUS

Vols més informació sobre els ODS?
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organigrama
associació
esclat

esclat
grup
social

assemblea general
de socis

serveis
d’atenció
diürna

junta directiva

Escola
Esclat

CO
Esclat 2

CET
Esclatec

direcció Escola

direcció

direcció

cap d’estudis

coordinació

CAE
Cades

CAE
Esclat
Marina

Altres
Serveis

direcció

direcció

suport familiar

coordinació

coordinació

projectes de lleure

àrea
financera

ateneus de fabricació

àrea de
recursos humans

direcció general
àrea de
comunicació

àrea de
subvencions

patronat

fundació
esclat marina

serveis
d’habitatge

Residència
Esclat
Marina

Llar
Residència
Esclat

direcció

direcció

coordinació
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àrea
de qualitat

Pisos
inclusius

àrea de
treball social
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junta directiva i patronat
junta directiva

patronat

Ramon Ribera Lluvià

Ramon Ribera Lluvià

Joan Gracia Morelló

Joan Gracia Morelló

Alfredo Bayón Roset

Alfredo Bayón Roset

Elisabet Bertran Arqué

Carme Monserrat Querol

Carme Monserrat Querol

Elisabet Bertran Arqué

Àngel Juárez Hernàndez

Àngel Juárez Hernàndez

M. Cristina Pallàs Bitlloc

M. Dolors de la Fuente Pérez

Montserrat Àlvarez Fernández

Ignasi Ortilles Aliaga

associació Esclat
President

Vicepresident
Secretari

Vicesecretària
Tresorera
Vocal
Vocal
Vocal

fundació Esclat Marina
President

Vicepresident
Secretari

Tresorera

Des que es va iniciar la
pandèmia, les reunions de la
junta directiva i el patronat,
així com l’assemblea de socis
i sòcies, s’han celebrat en
format virtual.

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Amparo Valverde Picazo
Vocal

Ignasi Ortilles Aliaga
Vocal
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esclat en xifres
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torna a l’índex
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Quantes persones usuàries hi ha
a cada 2020
servei?

persones usuàries

Residència Esclat Marina

54

Escola Esclat

32

Centre Ocupacional Esclat 2

42

Centre de Dia Cades

30

Centre Especial de Treball Esclatec

15

Centre de Dia Esclat Marina

13

Altres serveis

24

26%
15%
20%
14%
7%
6%
12%

Treballem per a millorar la qualitat de vida de les persones amb paràlisi
cerebral, dany cerebral sobrevingut i altres discapacitats similars, i les
ajudem a fer realitat el seu projecte de vida.

edat de les persones usuàries
Un total de

3%

més de 60 anys

210

entre 50 i 59 anys

persones
usuàries

6%
25%

entre 40 i 49 anys

41%

dones

tipus de discapacitats ateses

28%

entre 30 i 39 anys

59%

homes

24%

entre 20 i 29 anys

La mitjana
d’edat és de

5%

entre 9 i 14 anys
3%

34,5
anys

grau de discapacitat persones usuàries
més de 90%

30%

comunicació
augmentativa

llengua de signes
sistema pictogràfic
sistema alfabètic
...

+60%

persones
usuàries tenen
disfàgia

entre 33% i 49%

dany cerebral sobrevingut

9%

encefalopatia

11%

45%
51%

entre 70% i 89%
entre 50% i 69%

47%

6%

entre 15 i 19 anys

entre 4 i 8 anys

Sabies que el 30% de les persones
usuàries de l’entitat utilitzen sistemes
de comunicació augmentativa, i que
més del 60% tenen disfàgia?

paràlisi cerebral

3%
1%

El

96%

de les
persones
usuàries tenen
un grau de
discapacitat
superior al

altres
discapacitats
70%

32%
9

Quantes persones treballen a cada centre?

equip professional
Les persones professionals i voluntàries són un dels pilars imprescindibles
de la nostra entitat. Més de 160 persones fan possible l’assoliment dels
objectius d’Esclat Grup Social amb el seu compromís, esforç i empenta.

Residència Esclat Marina

62

Centre Especial de Treball Esclatec

19

Escola Esclat

18

Centre Ocupacional Esclat 2

16

Centre de Dia Cades

14

Serveis Centrals

12

78

18%
homes

34

8

directors/es

50%
dones

50%
homes

6

13

67%
homes

23%
homes

4

3%

Ateneu de Fabricació de les Corts

4

3%

10

4%

15

treballadors/es
Centre Especial de
Treball

34

persones
de pràctiques

154

professionals

30%

homes

70%

dones

11%

13%
dones

manteniment, bugaderia,
neteja, cuina,...

A causa de la covid-19, en el
2020 s’ha reduït dràsticament
el nombre de persones
voluntàries i en pràctiques.

8%

amb
discapacitat

comptabilitat, recursos
humans, comunicació,
subvencions, qualitat,...

33%
dones

persones
serveis

9%

Ateneu de Fabricació de Gràcia

sense
discapacitat

77%
dones

persones
àrea
de gestió

26%
homes

logopedes,
fisioterapeutes,
psicòlogues, infermeres,...

10%

Un total de

74%
dones

tècnics
superiors

11%

5

89%

persones
atenció
directa

12%

Centre de Dia Esclat Marina

categories professionals
82%
dones

40%

9

persones
voluntàries

87%
homes

Sabies que el 65% dels
contractes de l’entitat
són indefinits?

65%

contractes
indefinits

Els i les professionals d’Esclat
han realitzat 62 formacions
amb una inversió de 18.816 €

35%

contractes
temporals

Un total de

645

hores de
formació
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A causa de la pandèmia, el 2020
no s’ha pogut celebrar el Sopar
Solidari ni la presentació del
Calendari Solidari 2021.

captació de fons
La captació de fons d’Esclat Grup Social es coordina conjuntament des de l’àrea
de Subvencions i la de Comunicació. L’organització d’esdeveniments, la creació de
campanyes de captació de fons per a particulars i empreses, o la sol·licitud d’ajudes,
premis i subvencions són imprescindibles per al finançament de l’entitat.

subvencions, premis i ajuts

donatius en espècies i dineraris

Un total de

30%

no
concedides

entitats i
fundacions

subvencions
presentades

70%

concedides

29

9

71

50

Un total de

Un total de

66.367 €
donatius
dineraris

donants

21

concedides

74.116€
recaptats

7.758 €

empreses

de donacions en
espècie

campanyes de captació
Sabies que el 53% dels
nostres donants són dones?
dones

208
donants

53%

homes
empreses

2

campanyes de
captació de fons

28%
19 %

#EmergenciaEsclatCovid19
Ajuda’ns a esquivar l’onada - covid-19

+

30.000€
recaptats

La campanya Ajuda’ns
a esquivar l’onada tenia
un lot de recompensa
per als donants. El lot
incorporava productes
de Torrons Vicens i
11
Gramona.

Sabies que el 72% dels nostres
seguidors a les xarxes són dones?

+55

22.056
19.340

visites a la pàgina

20%

35-44

27%

25-34
-24

butlletí de notícies

45.360 pàgines visitades

19%

45-54

La comunicació és clau per informar, visualitzar i sensibilitzar la societat
sobre la nostra causa. L’àrea de comunicació s’encarrega de donar a
conèixer la tasca de l’entitat, així com visualitzar el col·lectiu de persones
amb paràlisi cerebral i altres discapacitats similars. També es gestiona la
comunicació dels Ateneus de Fabricació de les Corts i Gràcia.

www.associacioesclat.com

24%

La franja d’edat més nombrosa entre les
nostres seguidores és de 25 a 34 anys.

comunicació

dades web

72%

29%
5%

impacte als mitjans

+400

28

un total de

subscriptors

butlletins
enviats

9

+9%

+40%

de taxa
d’obertura

usuaris únics

aparicions

de taxa
de clics

5

4

en televisió

en premsa
escrita

1

en ràdio

aparicions destacades
Consulta els últims butlletins

448 publicacions

210 publicacions i +400 stories

Sabies que
aquest 2020
hem publicat els
números 83 i
84 de la revista
Esclat?
Revista 83
Revista
12 84

Esclat Grup Social
1800 seguidors

+34%

Ateneu de les Corts
924 seguidors
Ateneu de Gràcia
575 seguidors

+42%

+575%

Esclat Grup Social
2323 seguidors

168 tweets

Esclat Grup Social
1608 seguidors
Esclatec
560 seguidors

+2%

+6%

Esclatec
554 seguidors

+18%

Esclat Grup Social
309 seguidors

+10%

Ateneu de les Corts
274 seguidors

70 publicacions

+66%

Esclatec
119 seguidors

+43%

+119%

Sabies que s’han fet...

+700

covid-19

videotrucades a familiars i amics
de les persones usuàries.

+900

L’any 2020 ha estat marcat per la crisi sanitària, econòmica i social
provocada per la pandèmia de la covid-19. La nostra tasca s’ha vist
greument afectada i les persones usuàries, les seves famílies i les persones
professionals i voluntàries han viscut moments molt difícils.

positius per covid-19

63

El 53%
del positius
han estat
professionals

donacions de material

PCR a persones usuàries i
professionals.

+20

desinfeccions preventives
dels edificis.

sobrecostos derivats per centres
Un total de

El 47%
de positius han
estat persones
usuaries
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positius a
l’entitat

0

defuncions

empreses i entitats col·laboradores

Escola Esclat

25.000 €

Centre Ocupacional Esclat 2

23.229 €

Centre de dia Cades

159.214 €
en sobrecostos

15.486 €
95.499 €

Residència Esclat Marina

cost equivalent del material d’higene i protecció

10 €

50 €

150 €

100€

400€

equivalen a 5
litres de gel
hidroalcohòlic

és el cost de
300 guants

és el cost de 8
equips de
protecció

és el cost de
300
mascaretes

és el cost
extra setmanal
dels serveis
de neteja als
centres

Sabies que el cost diari del material de protecció
i higiene per professional és de 4,5 €?

13

línia del temps · covid-19

* dades extretes de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

nombre casos positius de covid-19

Sabies que en els dos centres de
dia de l’entitat no s’ha registrat cap
cas positiu de covid-19 durant l’any
2020?

confinament domiciliari

fases desescalada

període de tancament de l’escola i serveis diürns
2.200 casos positius/dia a Catalunya*

segona Onada

primera Onada

gener

febrer

març

noves mesures de limitació de mobilitat

abril

25/03/2020
Primeres
videotrucades
amb les famílies

Sabies que a causa
de la covid-19
s’ha fet un ERTO a
23 treballadors i
treballadores del
Centre Especial de
Treball i dels serveis
diürns?
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6.200 casos positius/dia a Catalunya*

maig

juny

05/05/2020
Inici de la
campanya
Emergència
Esclat covid-19

juliol

agost

setembre

octubre

novembre

12/06/2020

30/09/2020

11/11/2020

Inici Fase 2
desconfinament.
Obrim els centres amb
cita prèvia. Primeres
visites a la residència

Finalitza la
campanya
Emergència
Esclat covid-19
amb un total de
24.327 €

Inici de la
campanya
Ajuda’ns a
esquivar l’onada

27/07/2020
02/06/2020

15/04/2020
Primer cribratge
d’usuaris i
professionals de
la Residència
Esclat Marina

desembre

Assemblea
General Ordinària
telemàtica

Formació dels
professionals
sobre la covid-19

19/05/2020
Primeres sortides
terapèutiques
a la Residència
Esclat Marina

01/07/2020
Inici del Casal
d’estiu de l’escola
Esclat

25/10/2020
Segon cribratge
d’usuaris a la Residència
Esclat Marina
setembre
Inici de curs a
l’escola Esclat
i obertura dels
centres diürns

29/10/2020
Primer brot de
covid-19 a la
Residència Esclat
Marina

15

destacats

16

torna a l’índex
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mercat solidari ICAB

preestrena Especiales

El 27 de gener vam participar en la VIII Edició
del Mercat Solidari de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona amb motiu de la
festivitat de Sant Raimon de Penyafort, patró
de l’entitat.

El 26 de febrer, el cinema Cinesa Diagonal
3D va acollir la preestrena de la pel·lícula
Especiales a favor d’Esclat, una iniciativa
solidària de la productora A Contracorriente
Films i Cinesa. 150 persones ens van
acompanyar en la projecció de la pel·lícula,
on les famílies i persones professionals del
sector de la discapacitat ens vam sentir
identificats en moltes de les situacions que
s’hi mostren.

Què vam publicar?

Què vam publicar?
Sabies que els Ateneus de Fabricació digital de les Corts i de Gràcia,
gestionats per Esclatec, es van sumar a la iniciativa Coronavirus Makers per
crear material sanitari i de protecció amb 3D? El projecte va comptar amb
el suport de l’Escola Art Llotja i Barcelona Activa. Entre tots els ateneus es
van produir més de 25.000 peces de material de protecció.

participem en el
podcast de la Fepccat:
residències i covid-19
A finals de maig es va fer el primer programa
del podcast FEPCCAT A Prop, dedicat a
l’impacte de la covid-19 en les residències
d’atenció a persones amb discapacitat.
Hi van participar professionals, persones
usuàries i famílies de diferents entitats. Per
part d’Esclat, hi van participar en Robert
Castells, psicòleg de la residència, la Sara
Gómez i el Juan Díaz, persones usuàries del
centre.
Què vam publicar?
17

campanya
#SomEssencials

campanya Emergència cafès virtuals
Esclat Covid19
27 de maig i el 16 de juny es van celebrar

Des d’Esclat Grup Social ens vam sumar a
la campanya #SomEssencials promoguda
per les entitats del #TercerSector. Aquesta
volia reivindicar que l’atenció i els suports
que oferim a les persones més vulnerables
no s’aturen ni s’aturaran mai. “Som i fem un
servei públic i som essencials.”

Davant la situació provocada per la covid-19,
Esclat va engegar una campanya de captació
de fons per fer front a les despeses extra
derivades de la pandèmia. Gràcies al suport
d’empreses i particulars es va recaptar
24.312€.

Què vam publicar?

18

els cafès virtuals d’Esclat que eren espais
de trobada amb famílies on es parlava de
la situació que s’estava vivint (la situació de
l’entitat, la “desescalada”, entre d’altres).
Què vam publicar?

Què vam publicar?

Sabies que entre les empreses que ens
van donar suport durant la pandèmia
trobem a Coca-cola i Prevengest, entre
d’altres?

MEMÒRIA 2020

participem en l’Altaveu taller de mindfulness
assemblees de socis
de Dincat sobre la
El 14 de febrer es va celebrar una Assemblea
Durant els mesos de juny i juliol, es va fer un
General Extraordinària per aprovar la
taller en línia de Mindfulness a càrrec d’Eva
captació de fons
modificació de la junta directiva de l’entitat.
Al maig, l’Anna Garcia, mare de l’Aina, alumna
de l’escola Esclat i la Gemma Comas,
Responsable de Comunicació de l’entitat,
van participar en l’Altaveu de Dincat sobre
Captació de Fons juntament amb la Joana
Tubau, Responsable de Comunicació
d’Ampans i l’Eva Fabregat, Responsable de
Captació de Fons del Grup Alba. L’Altaveu
també va comptar amb en Ricard Valls, Soci
i Director de Zohar Consultoria & Marketing
Social.
Què vam publicar?

Parrón obert a les famílies i professionals.
Van fer 6 sessions amb una durada d’una
hora amb l’objectiu d’aprendre a observar els
propis pensaments, emocions i sensacions,
sense judici, i practicar l’autoconsciència del
moment present des de la calma interior.

Posteriorment, el 27 de juliol, es va celebrar
l’Assemblea General Ordinària de manera
telemàtica. En aquesta, es va aprovar
la memòria 2019, el programa 2020, els
comptes anuals i l’informe d’auditoria.

Què vam publicar?

Què vam publicar?

Sabies que l’escola Esclat s’ha adherit a la iniciativa “Un clic para el cole” d’Amazon, que
vol ajudar als centres educatius amb donatius de productes del seu catàleg? Amb cada
compra feta a Amazon es dóna crèdit virtual a l’escola equivalent a un percentatge del
preu de compra. Aquest percentatge és destinat a material escolar que Amazon dóna
19
gratuïtament a l’escola.

inici de les obres de la
Llar Residència

trobada anual
d’Enginyers Voluntaris

dia mundial de la
Paràlisi Cerebral

El 21 de setembre vam iniciar les obres de la
Llar Residència Esclat Llar. Aquest nou espai,
situat al barri de la Marina del Prat Vermell,
acollirà a 12 persones usuàries i l’obertura
del servei està prevista pel 2022.

El passat 22 d’octubre Lola de la Fuente,
patrona de la nostra fundació va participar en
la Trobada anual d’Enginyers Voluntaris sobre
l’impacte de la covid-19 al Tercer Sector.
També hi va participar la col·laboradora
habitual d’Esclat, Elisabet Carnicé, que va
ser la presentadora de l’acte.

El passat 6 d’octubre va ser el Dia Mundial
de la Paràlisi Cerebral. Des d’Esclat ens
vam sumar a la campanya #UnFuturMillor
impulsada per la Confederación Aspace.
Aquesta companya volia donar visibilitat a
la situació de vulnerabilitat de les persones
amb paràlisi cerebral i les seves famílies en
la pandèmia.

Què vam publicar?

Què vam publicar?
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Què vam publicar?

Sabies que la 10a edició de la cursa solidària “En Marxa per
la Paràlisi Cerebral” que organitza cada any la FEPCCAT es
va haver de suspendre per motius de seguretat?
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campanya Ajuda’ns
a esquivar l’onada
Covid19
Coincidint amb la segona onada de la
covid-19, Esclat Grup Social va engegar
una nova campanya de captació de fons. En
aquesta ocasió, a diferència de l’anterior, els
primers 150 donants eren agraïts amb un lot
de productes gentilesa de Torrons Vicens
i Gramona. Es van recaptar 6.395 €. Amb
aquesta campanya també ens vam adherir al
#GivingTuesday2020.
Què vam publicar?

calendari Solidari
A finals de novembre va sortir a la venda el
Calendari Solidari d’Esclat 2021, que aquest
any està dedicat a la Comunicació Inclusiva.
El Calendari ha estat possible gràcies a Jordi
Basté, Laura Rosel, Mònica Terribas, Raquel
Sans, Laia Ferrer, Samanta Villar, Llucià
Ferrer, Elisabet Carnicé, Xantal, Llavina, Toni
Cruanyes, Jordi Gil, Aleix Parisé, persones
usuàries dels centres d’Esclat, HP, El Corte
Inglés, Biogràfic, Arnau Chavarria, Toni
Jiménez, Jaume Sacristan i el Departament
de Comunicació d’Esclat.
Què vam publicar?

ampliem l’oferta
d’habitatges inclusius
La Fundació Habitat 3 ha adjudicat els nous
pisos rehabilitats de la Llar Casa Bloc. Esclat
Grup Social ha estat un dels beneficiaris i
disposarà d’un dels habitatges adaptats que
es preveu que estiguin enllestits el pròxim
mes de gener.
Què vam publicar?

Gràcies als 647 € recollits en la campanya
del #GivingTuesday2019, els nens i les
nenes de l’escola Esclat disposen de nous
aparells i programes per facilitar-los la
comunicació i l’aprenentatge.
21

fira del consum
responsable
El 18, 19 i 20 de desembre vam participar en
la Fira de Consum Responsable de la Plaça
Catalunya organitzada pel Comissionat
d’Economia Social i Solidària de l’Ajuntament
de Barcelona.
Què vam publicar?

renovació ISO
certificació centres i
serveis
A finals de desembre ens van confirmar la
renovació de les certificacions ISO 9001 dels
serveis diürns i la Residència Esclat Marina,
gràcies a la coordinació de l’Àrea de Qualitat
de l’entitat. Les certificacions seran vigents
fins al 2024.

balanç social i codi de
bon govern
L’àrea de Qualitat, juntament amb membres
de la junta directiva i del patronat i la
direcció general, han fet el codi de bon
govern de l’Associació i de la Fundació, que
posteriorment, van ser aprovats per la junta
directiva i Patronat, respectivament. A més,
durant l’any, Qualitat també ha coordinat
l’elaboració del Balanç Social de les dues
entitats del Grup.

Què vam publicar?
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MC Mutual va reconèixer el compromís
amb la seguretat i la salut laboral
d’Esclat Grup Social concedint-nos
l’accèssit dels Premis Antonio Baró a
la Prevenció de Riscos Laborals 2019.

Què vam publicar?
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estructura dels serveis
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educació inclusiva

atenció diürna

Escola Esclat

Centre Ocupacional Esclat 2

Casal d’estiu

Centre de dia Cades

Guitard, 80-92 (Interior Plaça)
08014 Barcelona

Guitard, 80-92 (Interior Plaça)
08014 Barcelona

Rambla de la Muntanya, 61
08041 Barcelona

Rambla de la Muntanya, 59
08041 Barcelona

Sabies que el 2020, als
centres d’Esclat, hem
fet...

171

sortides
grupals

Centre de dia Esclat Marina

inserció laboral
Centre Especial de Treball Esclatec
Plaça Guinardó 8
08041 Barcelona

Ateneu de Fabricació Digital de les Corts
Carrer d’Evarist Arnús, 59
08014 Barcelona

Ateneu de Fabricació de Gràcia
Carrer del Perill, 8
08012 Barcelona

Tortosa, 22
08038 Barcelona

habitatge

12

sortides
individuals

109

reunions amb
les famílies

17

activitats amb
altres entitats

Residència Esclat Marina
Tortosa, 22
08038 Barcelona

Llar Residència Esclat

Cisquer, 1-13
08038 Barcelona

Pisos inclusius

altres serveis

Servei de Respir

Suport familiar
Serevi d’atenció psicològica
25

escola Esclat
educació inclusiva

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

reptes de futur

• Hem participat en l’activitat Carta als reis de l’Orient
promoguda pel CRP les Corts. Els i les alumnes dels grups
de mitjans i grans de l’escola van escriure la seva carta
als Reis d’Orient que van enviar per correu electrònic. Al
cap de pocs dies, just abans de marxar de vacances de
Nadal van rebre una carta de Ses Majestats, en resposta
a la qual ells els havien escrit.

Durant el curs vinent, esperem poder reprendre les activitats, les sortides escolars i les colònies amb normalitat,
així com recuperar projectes i activitats compartides amb
altres entitats i escoles que amb la pandèmia han quedat
suspeses.

• Durant el curs hem dut a terme la Teràpia miofuncional
orofacial desenvolupada des de l’àrea de logopèdia amb
el suport de l’Ajuntament de Barcelona.
• Hem participat en el Ball de Comparses juntament amb
l’escola Itaca. Els alumnes i professionals de l’escola han
fet un ball sobre les 4 estacions.
• Hem participat en una sessió de contes vivenciats a
la Biblioteca Montserrat Abelló de la mà de l’Elisabet
Ullibarri amb el suport del Consorci de Biblioteques de
Barcelona.
26

Cada any, l’escola Esclat, ofereix un casal d’estiu per a
infants de dins i fora de l’escola. El Casal d’estiu del 2020
s’ha vist condicionat per la covid-19. A diferència d’altres
anys, les activitats han estat realitzades en grups estables i
per tant, no tots junts.
El centre d’interès van ser “Els oficis”, així que durant el
mes de juliol els nens i nenes es van posar a la pell de
ceramistes, músics, cuiners i altres professionals per
endinsar-se en aquestes professions.
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centre ocupacional Esclat 2
atenció diürna

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

reptes de futur

• Hem dut a terme el taller de cosmètica i sabons
ecològics amb el Suport de l’Ajuntament de Barcelona.

De cara al 2021, continuarem fent tallers psicosocials per
a dones amb discapacitat; volem reprendre les activitats
compartides amb altres centres com la petanca, els tallers
de lectura o les fires; i farem activitats individuals perquè
les persones usuàries puguin dur a terme el seu projecte de
vida (fent voluntariat a la biblioteca, al veterinari, etc).

• Hem dut a terme el projecte de dret d’accés a la comunicació i a la tecnologia: recerca de mitjans comunicatius per a facilitar la comunicació i per incrementar-la.
Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.
• Hem dut a terme tallers estimulació cognitiva en línia,
ja que durant la pandèmia era molt necessari continuar
treballant aquest àmbit amb les persones usuàries.
• Hem fet tallers psicosocials amb dones, sobre envelliment i el dol. Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Sabies que a Esclat 2 elaboren sabons
artesans fets amb olis essencials i
espècies?
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Sabies que al Cades fan un
programa de ràdio que es diu
Planta Ú?

Escolta’l!

centre de dia Cades
atenció diürna

Centre d’atenció diürna especialitzada per a persones adultes amb pluridiscapacitat
greu. Situat al Districte d’Horta-Guinardó.

activitats destacades

reptes de futur

• Hem continuat amb el projecte d’hidroteràpia i watsu
amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. Les
persones usuàries del Cades han gaudit dels múltiples
beneficis que els aporta aquesta activitat, que consisteix
en massatges i estiraments dins de l’aigua.

De cara al 2021, esperem poder recuperar les sortides i
les estades d’estiu a la platja, així com poder dur a terme
l’espectacle de dansa integrada resultant del taller que es
fa amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

• S’han fet reptes setmanals en línia. Durant els mesos
de confinament, cada setmana els i les professionals del
centre proposaven reptes a les persones usuàries i les
seves famílies com una recepta de cuina o mostrar la
seva mascota.
• S’han realitzat Estades d’hivern. Un grup de persones
usuàries del Cades van poder gaudir d’una estada de
tres dies a la Molina on van practicar l’esquí adaptat, just
abans de l’arribada de la pandèmia.
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• S’han fet activitats d’estiu post confinament. La
reobertura del centre de dia va coincidir amb l’arribada de
l’estiu i per tant, es va prioritzar la realització d’activitats
a l’aire lliure aprofitant el terrat i la terrassa del centre
seguint les mesures de seguretat.
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centre de dia Esclat Marina
atenció diürna

Sabies que durant el brot
de covid-19 a la residència,
el servei es va haver de
suspendre durant una
setmana per evitar més
contagis?

Centre d’atenció diürna especialitzada per a persones adultes amb pluridiscapacitat
greu situat al Districte de Sants Montjuïc.

activitats destacades

reptes de futur

• Hem fet activitats híbrides, presencials i en línia perquè
les persones usuàries del CAE que estaven en el seu
domicili familiar poguessin participar.

Durant el 2021, volem reprendre les sortides lúdiques
i culturals, així com dur a terme les estades d’estiu al
càmping Tamarit Park Resort. A més, es faran activitats
tenint en compte el model basat en la persona.

• Hem fet l’acollida a les persones usuàries de la residència
que han volgut passar la pandèmia en el domicili familiar,
participant en sessions concertades al centre de dia.
• Durant els mesos que el centre ha estat obert, hem
mantingut les activitats previstes com teràpia assistida
amb gossos, musicoteràpia, hort, hipoteràpia, entre
altres.
• Hem millorat l’equipament amb la instal·lació d’una grua
de sostre i un bany exclusiu dins l’espai CAE gràcies
al suport de la Fundació Antoni Serra Santamans i el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya.
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centre especial de treball Esclatec
inserció laboral

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.

activitats destacades

reptes de futur

• Hem posat a la venda el nou model del Mercar, el carret
d’anar a comprar d’Esclatec.

Volem començar a treballar amb el desenvolupament del
carret elèctric MerCam. Tenim previst posar en marxa la
fabricació de l’e.motion, el carret elèctric d’anar a comprar
en col·laboració amb Rolser. També elaborarem un pla de
màrqueting i comunicació per incrementar la venda de
productes i serveis.

• Hem dut a terme un projecte per renovar les rodes del
darrere de totes les bicicletes del Bicing.
• Ens hem sumat al projecte Aristeu, creant espelmes a
partir de la mel obtinguda de ruscs d’abelles situats als
terrats d’empreses.
• Hem dut a terme formacions en noves tecnologies
de fabricació digital i electrònica per a persones amb
discapacitat, amb el suport de Fundació Agbar.

Les xifres de
l’Ateneu de les
Corts

30

2581

Les xifres de
l’Ateneu de
Gràcia

365

2667

participants

sessions

usos

929

participants

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.

747
usos

235

sessions

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.
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residència Esclat Marina
habitatge

Sabies que professionals d’Esclat 2
i Cades van reforçar l’equip d’atenció
directa de la Residència durant el
primer confinament?

Centre residencial per afavorir els projectes de vida independent de les persones
amb pluridiscapacitat.

activitats destacades

reptes de futur

• Hem fet Sessions informatives i de suport psicològic
i emocional al grup de persones usuàries envers la
covid-19. Les sessions servien aclarir dubtes sobre
situació epidemiològica del moment a les persones
usuàries. També s’ha fet el seguiment a les famílies.

De cara al 2021, volem reprendre les activitats internes i
externes, sobretot les de caràcter lúdic i cultural, poder fer
les estades d’estiu al càmping Tamarit Park Resort. A més,
es vol recuperar la normalitat de les visites de familiars a la
residència.

• Hem fet videotrucades amb famílies per mantenir el
vincle afectiu i comunicatiu amb l’entorn familiar.
• Hem fet sortides amb caràcter terapèutic durant la
pandèmia.

Servei de respir
habitatge

L’any 2020 s’han fet...

22

respirs amb
pernoctació

9

respirs
diürns

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 d’1 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.
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Llar Residència Esclat
habitatge

pisos inclusius
habitatge

Esclat gestiona tres habitatges inclusius i adaptats en els quals viuen persones
amb discapacitat que treballen al Centre Especial de Treball. Dos dels pisos són
de l’Ajuntament de Barcelona i estan situats al carrer Encuny, al Districte de SantsMontjuïc. El desembre de 2020, la Fundació Habitat3 va cedir la gestió d’un nou
habitatge adaptat situat a la Casa Bloc, al Districte de Sant Andreu.

El setembre de 2020, es van iniciar
les obres de la nova Llar-residència
d’Esclat per a 12 persones situada
al barri de la Marina del Prat Vermell,
molt a prop de la Residència Esclat
Marina.
L’obertura del nou equipament està
prevista en 2022.

suport familiar
altres serveis

Al gener es va fer la primera trobada de l’any del Grup de Suport familiar d’Esclat Marina en què es va fer un exercici dinàmic per
treballar sobre el dret a la informació, l’assessorament i la formació necessària per a la presa de decisions, un dels principals drets
dels familiars. Posteriorment al mes de març, es va fer una calçotada a Gavà Mar.
Mensualment, un grup de mares i pares del Centre Ocupacional Esclat 2 i del Centre de dia Cades es reuneixen per tractar temes
d’interès i d’ajuda. El grup està conduït per l’Anna Maria, psicòloga experta en grups de suport i mare d’un usuari del Cades. Es van
fer dues sessions presencials a principis d’any i dues en línia durant el confinament, però finalment, no va tenir continuïtat.

servei psicològic extern
altres serveis
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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 2020, a causa de la pandèmia, només s’han fet 4 sessions presencials
i individuals.
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informació econòmica
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despeses 2020
associació esclat
despeses 2020
Un total de

fundació esclat marina

5.673.982 €

2.517.418 €

Estructura - 483.585 €
Escola Esclat - 682.606 €

44%

3.156.564 €
15%

22%

CO Esclat 2 - 506.170 € 16%

56%

CET Esclatec - 565.105 €

18%

CAE Cades - 304.693 €

associació esclat

Residència - 463.434 €

3.156.564 €

10%

15%

CAE Esclat Marina - 150.971 €

5%

fundació esclat marina
despeses 2020
99%

2.517.418 €

Residència Esclat Marina - 2.502.409 €
Pisos d’inclusió i Esclat Llar - 15.009 € - 1%
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ingressos 2020
associació esclat
fundació esclat marina

ingressos 2020

3.424.314 €

2.642.968 €

56%

44%

63%

Administracions Públiques - 2.165.764 €
Donacions privades - 500.900 €

15%

Quotes - 386.355 € 11%

associació esclat

Un total de

6.067.282 €

Altres ingressos - 371.296 €

11%

3.424.314 €

fundació esclat marina
ingressos 2020

pressupost 2021
Un total de

associació esclat

6.158.764 €

3.561.264 €

58%
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2.597.500 €

2.041.402 € - Administracions Públiques
115.435 € - Donacions privades
469.167 € - Quotes

42%
fundació esclat marina

77%

2.642.968 €

4%

18%

16.965 € - Altres ingressos - 1%

agraïments i col·laboracions
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amb la col·laboració de:

amb el suport de:

Moltes gràcies a totes les entitats i empreses
que ens heu donat suport durant el 2020. La
vostra col·laboració és imprescindible per
construir un món més inclusiu!
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Col·labora amb nosaltres!

Construint inclusió per a les persones amb
paràlisi cerebral i pluridiscapacitat.
Des de 1977
Associació Esclat

Fundació Esclat Marina

Carrer Guitard, 80-92 (interior plaça)
08014 Barcelona
93 450 11 50
info@associacioesclat.com

Carrer Tortosa, 22
08038 Barcelona
93 450 11 50
fundacio@associacioesclat.com

Visita les nostres webs
www.associacioesclat.com
www.esclatmarina.com
www.esclatec.com

Seguiex-nos!
torna a l’índex

