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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
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Novament, el 2021, ha estat marcat per la pandèmia de
la Covid-19. Tot i això, els centres han funcionat amb
normalitat, llevat en moments puntuals per contagis. És
cert, que hem tingut alguns períodes molt crítics, coincidint
amb les onades de la pandèmia, però gràcies a l’equip
professional i el suport de les famílies, hem pogut continuar
endavant. Altra vegada, però, la residència ha estat un dels
centres més afectats i amb més restriccions pel que fa a les
sortides de les persones residents i les visites de familiars.

MEMÒRIA 2021

En 2021, s’han anat recuperant moltes de les activitats, i
sobretot, totes aquelles que es fan en àmbits comunitaris.
Hem tornat a fer sortides culturals i lúdiques, hem participat
en festes, i fins i tot, hem pogut fer estades d’estiu i d’hivern.
Pel que fa als esdeveniments, a mitjans de novembre, vam
poder celebrar la presentació del Calendari Solidari 2022
a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm, que en aquesta edició
ha comptat amb il·lustradors que han dibuixat un món més
inclusiu per a les persones amb paràlisi cerebral.
A finals d’any, es van acabar les obres de la llar residència
que, a proposta del Patronat de la fundació, s’anomenarà
Llar Residència Esclat Joan Bertran, en memòria de l’anterior
president de l’entitat, el Sr. Joan Bertran i Reguera, pel seu
compromís i dedicació durant més de vint-i-cinc anys. Està
previst que durant el 2022, el nou equipament es pugui
posar en funcionament.

En 2021, també hem començat a reactivar el voluntariat
que durant el primer any de pandèmia havia quedat
suspès. Al setembre, es va fer una crida de voluntariat
per poder donar suport a algunes de les activitats que es
duen a terme en els centres. Durant l’any vinent es preveu
augmentar el nombre de persones voluntàries, a mesura
que anem recuperant la normalitat.
Ha estat un any d’incertesa per la Covid-19, però la
tenacitat i l’empenta de l’equip professional i la confiança
incondicional de les famílies i les persones usuàries, ens
ha permès seguir endavant. Pel 2022, esperem donar per
acabada aquesta pandèmia, poder continuar creixent com
a entitat, i junts construir un món més inclusiu.
Ramon Ribera,
president d’Esclat Grup Social

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.
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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.

Treballem els ODS
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?
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SALUT I
BENESTAR

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS

CONSUM I
PRODUCCIÓ
RESPONSABLES

IGUALTAT
DE GÈNERE

TREBALL DIGNE I
CREIXEMENT
ECONÒMIC

INDÚSTRIA
INNOVACIÓ
INFRAESTRUCTURES

PAU, JUSTÍCIA I
INSTITUCIONS
SÒLIDES

ALIANÇA
PELS OBJECTIUS

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.

ACCIÓ
CLIMÀTICA

Vols més informació sobre els ODS?

Saps quins són els nostres valors?
confiança, compromís, innovació,
participació, inclusió, transparència,
qualitat, treball en equip i implicació.

ORGANIGRAMA
Serveis
d’atenció
diürna

ASSOCIACIÓ
ESCLAT
Assemblea general
de socis i sòcies
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ESCOLA
ESCLAT

Direcció Escola
Cap d’estudis

CO
ESCLAT 2

Direcció
Coordinació

CET
ESCLATEC
Ateneu de
Fabricació de
Gràcia
Direcció
Coordinació

Junta Directiva
CAE
CADES
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Esclat
Grup
Social
Patronat

FUNDACIÓ
ESCLAT
MARINA

DIRECCIÓ GENERAL

Serveis
d’habitatge

Direcció
Coordinació

CAE
ESCLAT
MARINA
Direcció
Coordinació

ALTRES
SERVEIS

Suport familiar
Projectes de lleure

ÀREA
D’ADMINISTRACIÓ I
FINANCES

ÀREA
DE
QUALITAT

ÀREA
DE
RECURSOS
HUMANS

ÀREA
DE

RESIDÈNCIA
ESCLAT
MARINA
Direcció
Coordinació

LLAR
RESIDÈNCIA
ESCLAT

Direcció
Coordinació

PISOS
INCLUSIUS

COMUNICACIÓ

ÀREA
DE

SUBVENCIONS

ÀREA
DE
TREBALL
SOCIAL

JUNTA DIRECTIVA I PATRONAT
Junta Directiva
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Patronat

Associació Esclat

Fundació Esclat Marina

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

President

Vicepresident
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Secretari

Vicesecretària
Tresorera
Vocal
Vocal
Vocal

President

Vicepresident
Secretari

Tresorera
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Amparo Valverde Picazo
Vocal

Ignasi Ortilles Aliaga
Vocal

El 29 de juny, l’Associació Esclat va celebrar
l’Assemblea General Ordinària on es va aprovar la
memòria 2020, el programa 2021, els comptes anuals
i l’informe d’auditoria. 
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ESCLAT EN XIFRES

torna a l’índex

PERSONES
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.

PERSONES USUÀRIES PER SERVEI
Residència Esclat Marina

54

Escola Esclat

33

Centre Ocupacional Esclat 2

46

Centre de Dia Cades

27

Centre de Dia Esclat Marina

13

9

Altres serveis

5

EDAT DE LES PERSONES USUÀRIES
Més de 60 anys

30%

Entre 50 i 59 anys

19%

26%
28%

Entre 30 i 39 anys

15%

26%

Entre 20 i 29 anys

7%

Entre 15 i 19 anys

3%
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5%

Entre 4 i 8 anys

5%

DISCAPACITATS ATESES
39%
dones

Paràlisi cerebral
Encefalopatia

47%
9%

Dany cerebral sobrevingut

11%

Altres discapacitats

Persones alfabetitzades i persones que utilitzen Sistemes
alternatius i agumentatius de comunicació (SAAC)
72%
no utilitzen
SAAC

25%
alfabetitzades

32%

Durant l’any 2021 s’han fet un total de
473 sortides.
33%
individuals

28%
utilitzen SAAC

66%
grupals

La mitjana
d’edat és de

33,5
anys

3%

Entre 9 i 14 anys

Un total de 178 persones usuàries

75%
no alfabetitzades

5%

Entre 40 i 49 anys

26%

61%
homes

2%

El 96% de les persones
usuàries dels serveis d’Esclat
Grup Social tenen un grau de
discapacitat superior al 70%.

PERSONES
Les persones professionals i voluntàries són un dels pilars imprescindibles de la nostra entitat. Més de 200 persones fan
possible l’assoliment dels objectius d’Esclat Grup Social amb el seu compromís, esforç i empenta.

PROFESSIONALS PER SERVEI
60

Escola Esclat

26

Centre Ocupacional Esclat 2

19

Centre Especial de Treball Esclatec

18

Centre de Dia Cades

10

6%

Serveis Centrals

10

6%

39%

12%

155
professionals

11%

4

3%

Ateneu de Fabricació de Gràcia

4

3%

Ateneu de Fabricació de les Corts

4

3%

Professionals
amb
discapacitat

Tipus de
contractes

72%
dones

90%
sense
discapacitat

74%
indefinits

CATEGORIES PROFESSIONALS
94 persones d’atenció directa

*Treballadors Ateneu de les Corts
fins el 31 d’agost

6 directors i directores
83% dones

17% homes

50% dones

20 tècnics superiors
45% dones

67% dones

FORMACIÓ

2019

2020

2021

27% homes

62
46

2019

2020

2021

92% homes

8% dones

PRÀCTIQUES I VOLUNTARIAT
Número de persones

97

2318 h

645 h

33% homes

13 treballadors/es Centre Especial de Treball
72% dones

467 h

50% homes

6 persones de serveis
55% homes

11 persones àrea de Gestió

Número de cursos
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Centre de Dia Esclat Marina

10%
amb
discapacitat

26%
temporals

28%
homes

17%

Hores de formació

10

Residència Esclat Marina

73%
dones

43

19
27%
homes
Persones
voluntàries

Persones de
pràctiques

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.

DONATIUS

74%
concedides

57%
empreses,
fundacions i
entitats

66
subvencions
presentades

84%
dineraris

265.398 €
recaptats

55%
dones

150 donants
particulars

265.398 €
recaptats
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44%
particulars

26%
no concedides

16%
anònims

29%
homes
16%
en espècie

CAMPANYA DE VIDA INDEPENDENT
En 2021, hem fet una campanya de captació de fons per promoure la
vida independent de les persones amb paràlisi cerebral. Concretament,
amb els fons obtinguts hem acabat d’equipar la nova Llar-Residència
Esclat Marina-Joan Bertran.
Últimes campanyes

44%
Calendari solidari
3.460€

24.327€

Recaptació

11

SUBVENCIONS I AJUTS

7.930€
recaptats
56%
Lot Nadal
4.470€

5.673€

2019
Emergència
Covid

2020
Esquiva
l’onada

7.930€

2021
Vida
Independent

Aquest any 2021, a través del Teaming,
s’han recaptat 847€ que es donaran a
l’Escola Esclat pel projecte Jardí Comestible,
per poder comprar taules de cultiu, eines,
plantes, etc.

COMUNICACIÓ
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 dóna suport en la gestió de la comunicació dels Ateneus de Fabricació.

IMPACTE ALS MITJANS

DADES DELS SEGUIDORS/ES

Un total de 6 aparicions als mitjans

La franja d’edat més nombrosa entre les nostres seguidores és de 25 a 34 anys
i el 68% són dones. El 40% de les seguidores són de Barcelona.
+55

12

35-44
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-24

27.811

pàgines visitades

29%
7%

Aquest 2021 hem publicat els números 85 i 86 de la revista Esclat i hem enviat
un total de 23 butlletins.

12.408

usuaris únics

Revista 85

+746

subscriptors

Revista 86

370 publicacions

Esclat Grup Social
2080 seguidors

23

+41%

butlletins
enviats

de taxa
d’obertura

367 publicacions

+16%

Ateneu de les Corts
1023 seguidors

+11%

*Dades fins el 31 d’agost

Ateneu de Gràcia
987 seguidors

60%
altres

REVISTA I BUTLLETÍ DE NOTÍCIES

13.830

visites a la pàgina

32%
altres

27%

25-34

www.associacioesclat.com

40%
Barcelona

20%

45-54

DADES WEB

68%
dones

17%

+72%

Esclat Grup Social
2158 seguidors
Esclatec
511 seguidors

59 publicacions

95 tweets

Esclat Grup Social
1624 seguidors

-8%

Ateneu de les Corts
287 seguidors
*Dades fins el 31 d’agost

-7%

+5%

Esclatec
569 seguidors

+2%

+1%

Esclat Grup Social
368 seguidors
Esclatec
137 seguidors

+15%

+19%

Consulta els
últims butlletins

ENQUESTA DE FAMÍLIES
Per tal de millorar el servei i complir amb els requeriments de la Norma ISO 9001:2015, el juliol de 2021 vam fer una enquesta
per a mesurar el grau de satisfacció de les famílies de les persones ateses en els serveis d’Esclat.

PARTICIPACIÓ

SATISFACCIÓ

Percentatge de participació de famílies
per servei.
Escola Esclat

52%

Centre Ocupacional Esclat 2

55%

CET Esclatec

93%

80%

80%

60%

42%

Centre de Dia Cades

80%

75%

Residència Esclat Marina

80%

90%

58%

MEMÒRIA 2021

Centre de Dia Esclat Marina

Percentatge de famílies que consideren la
comunicació amb el centre molt satisfactòria.

93%

83%

75%

54%

100%

ALTRES DADES

100%

CANALS DE COMUNICACIÓ

Qui ha respost l’enquesta?

Valoració de la gestió de la Covid-19

76%
pares i
mares

98%
valoració
positiva

24%
altres
familiars o
tutors

2%
valoració
negativa

Xarxes o canals més
coneguts per les famílies
Percentatge
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COMUNICACIÓ

Percentatge de famílies que consideren
el centre com a molt satisfactori.

Canal de comunicació preferit
per les famílies
78%
correu
electrònic

71%
57%
43%

Web

Facebook

A finals d’octubre, vam renovar les certificacions ISO 9001
dels serveis diürns i de la residència, gràcies a la coordinació
de l’àrea de Qualitat de l’entitat.

Butlletí de
notícies

24%
altres
canals

COVID-19
L’any 2021 ha estat marcat novament per la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19. La nostra tasca s’ha
vist afectada per les restriccions i els confinaments, i les persones usuàries, les seves famílies i les persones professionals i
voluntàries han viscut moments molt difícils.

DADES GENERALS
Professionals positius

14

Escola Esclat

3

Centre Ocupacional Esclat 2

4

CET Esclatec

Defuncions

1

1
7

0

Centre de Dia Cades

0

2
2

0
0

5
14

Residència Esclat Marina
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Centre de Dia Esclat Marina

Persones usuàries positives

31
0

0

1
0

DESPESES EXTRA
28.124 € en neteja dels centres.

24%
Associació
Esclat

34.092 € en material d’higene i protecció.
93%
Fundació
Esclat
Marina

COVID-19
RA P ID TE
T EST

C
T

S

76%
Fundació
Esclat
Marina

7%
Associació
Esclat

Sabies que en 2021, s’han realitzat més de 3.600 proves de diagnòstic de la Covid-19 a
persones usuàries i professionals i a més, s’ha promogut la vacunació de totes elles?

33%
positius són
professionals

67%
positius són
persones usuàries
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DESTACATS

torna a l’índex

PARTICIPEM AL PODCAST DE
FEPCCAT A PROP

10 ANYS D’ESCLAT MARINA

17
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Al maig, la Nausica i l’Ivan, del Centre Ocupacional d’Esclat
2, van participar en el Podcast FEPCCAT A Prop per parlar
de teatre i de l’obra que estaven preparant en el centre.
També hi van participar persones d’altres entitats que van
explicar les seves experiències i projectes. Finalment, van
entrevistar a la Clàudia Cedó i en Marc Buxaderas de “Mare
de Sucre”.

Al juliol, Esclat Marina va celebrar els 10 anys! A causa
de la pandèmia, els actes es van fer en el centre i només
per les persones usuàries i professionals. Es va fer una
festa temàtica, una sessió de Musicoteràpia i un sopar de
celebració.

A la recepció del centre, es va fer una exposició per recordar
els millors moments, així com les persones usuàries, famílies
i professionals que han format part dels 10 anys d’història
del centre. A més, a les xarxes socials, es va fer un recull
fotogràfic, un joc de preguntes i un vídeo.
QUÈ VAM PUBLICAR?

QUÈ VAM PUBLICAR?

VISITA DE LA CONSELLERA
VIOLANT CERVERA

CRIDA AL VOLUNTARIAT

18
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El passat 23 de setembre, la consellera del Departament de
Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Violant Cervera
va visitar la Residència i Centre de dia Esclat Marina, així
com la nova llar residència d’Esclat.
QUÈ VAM PUBLICAR?

Al setembre i octubre es va fer una crida de voluntariat a
través de les xarxes socials per poder captar noves persones
voluntàries per donar suport a les activitats d’Hipoteràpia,
Hort urbà i Biblioteca.
QUÈ VAM PUBLICAR?

VISITA DE JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ
ZAPATERO A L’ESCOLA

CAMINADA POPULAR PER LA
PARÀLISI CEREBRAL

El divendres 8 d’octubre, l’expresident José Luís Rodríguez
Zapatero, acompanyat de Joan R. Riera, regidor de Les
Corts, van visitar l’escola d’educació especial d’Esclat.

Diumenge 10 d’octubre es va celebrar la Caminada Popular
per la Paràlisi Cerebral i la Pluridiscapacitat, que va reunir
més 500 persones. Organitzada per la FEPCCAT, va
comptar amb la participació de persones usuàries, familiars
i treballadors i treballadores d’Esclat. També van assistir-hi
el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera
de Drets Socials, Violant Cervera.

QUÈ VAM PUBLICAR?

QUÈ VAM PUBLICAR?
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CALENDARI SOLIDARI 2022

PRESENTACIÓ DEL CALENDARI

20
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A finals de novembre va sortir a la venda el nou Calendari
Solidari Esclat 2022, que vol reivindicar el dret a la vida
independent de les persones amb paràlisi cerebral i altres
discapacitats similars. Aquest ha estat possible gràcies a la
col·laboració d’il·lustradores i il·lustradors que han dibuixat
un entorn inclusiu per als nostres protagonistes, les persones
usuàries dels centres d’Esclat. 
Hi han participat Albert Arrayás, Marta Altés, Gisela Navarro
(Giselfust), Miguel Gallardo, Jordi Lafebre, Ana Ocina, Genie
Espinosa, Queralt Guinart, Anna Grimal, Roser Matas, Nirvana
Jiménez i Miguel Bustos. A més, per dur a terme el projecte,
també hem comptat amb el suport de HP, Biogràfic, El Corte
Inglés, la Fundació Damm, Entradium i Abacus.

El 16 de novembre vam presentar el Calendari Solidari Esclat
2022, a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm. L’acte va ser conduït
per la comunicadora Elisabet Carnicé i va comptar amb la
presència de Nirvana Jiménez, Genie Espinosa i Queralt
Guinart, i també alguns dels protagonistes i col·laboradors
que l’han fet possible. A més, el cantautor Joan Blau va
amenitzar l’acte amb la seva música. 

QUÈ VAM PUBLICAR?

QUÈ VAM PUBLICAR?

VOLUNTARIAT COCA-COLA

CAMPANYA VIDA INDEPENDENT

21
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El 30 de novembre, un grup de nois i noies de la Residència
Esclat Marina van gaudir d’una tarda de màgia amb l’Adan
Xou, gràcies al grup de voluntariat de Coca-Cola i la Fundació
Abracadabra.
A part de l’espectacle, van convidar a un pica-pica a totes
les persones residents i els van regalar samarretes, varetes
màgiques i motxilles.

Coincindint amb el Giving Tuesday, Esclat Grup Social va
iniciar una campanya de crowfunding pel projecte Vida
Independent per a persones amb paràlisi cerebral. Els
primers 150 donants eren agraïts amb un lot de productes
gentilesa de Turrons Vicens i Gramona. Es van recaptar
4.470 €.

QUÈ VAM PUBLICAR?

QUÈ VAM PUBLICAR?

FLASHMOB. DIA INTERNACIONAL DE
LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

FIRA DEL CONSUM RESPONSABLE

22
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El 3 de desembre, amb motiu del Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat, Esclat van participar en la
Flashmob inclusiva on les persones usuàries van ballar
una coreografia amb la cançó “Bendita la vida” del grup de
música Txarango. L’acte es va fer simultàniament a diferents
districtes de Barcelona.

QUÈ VAM PUBLICAR?

En novembre de 2021, la Fundació Esclat Marina va
ser novament escollida per formar part del Consell
de Ciutat de Barcelona.

Del 17 al 22 de desembre vam participar en la 7a Fira de
Consum Responsable i d’Economia Social i Solidària que va
tenir lloc a la Plaça Catalunya.
Com cada any, les vendes van ser un èxit, acabant amb
quasi totes les existències de sabons artesanals, el producte
estrella de la nostra paradeta. També vam vendre productes
de bijuteria, decoracions de Nadal, espelmes, calendaris
solidaris i moltes coses més.
QUÈ VAM PUBLICAR?

2021

ME
MO
RIA

2021

ME
MO
RIA
24

MEMÒRIA 2021

ESTRUCTURA DELS SERVEIS
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MAPA DELS SERVEIS

Escola Esclat
Casal d’estiu

1

Centre de dia Esclat Marina
Residència Esclat Marina
Servei de Respir

2

Guitard, 80-92 (Interior Plaça)
08014 Barcelona
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Cisquer, 1-13
08038 Barcelona

Pisos inclusius

Carrer Encuny
08038 Barcelona

Centre de dia Cades

5

Centre Ocupacional Esclat 2

6

Centre Especial de Treball Esclatec

Rambla de la Muntanya, 59
08041 Barcelona
Rambla de la Muntanya, 61
08041 Barcelona

Plaça Guinardó 8
08041 Barcelona

54 6

Tortosa, 22
08038 Barcelona

Llar Residència Esclat

4

7
3
9 1

8

7

Passeig de Torras i Bages (Casa Bloc)
08030 Barcelona
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7
8

Ateneu de Fabricació de Gràcia

9

Ateneu de Fabricació de Les Corts

Carrer del Perill, 8
08012 Barcelona

Carrer d’Evarist Arnús, 59
08014 Barcelona

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.
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Activitats destacades

Reptes de futur

• Hem fet el taller de cuina amb electrodomèstics
adaptats i domotitzats per tal que l’alumnat pugui
participar plenament en l’elaboració de les receptes.

• Posarem en marxa un hort urbà a l’escola obert a la
comunitat. Durant l’any passat es van començar les
obres per adequar l’espai per a l’hort i durant el 2022,
s’acabaran i s’organitzaran activitats escolars i no
escolars.

• Hem participat en el conte vivenciat de la Biblioteca
Montserrat Abelló. Es tracta d’una activitat duta a terme
per una narradora professional que explica contes amb
suport.
• Hem reprès les pràctiques d’estudiants de diferents
disciplines relacionades amb l’educació i l’atenció
de persones amb discapacitat, que havien quedat
suspeses a causa de la Covid-19.

• Iniciarem l’activitat d’arts escèniques i artteràpia, amb
el suport de l’Ajuntament de Barcelona, i comptarem
amb una professional especialitzada per dur-la a terme.
• Treballarem per consolidar el nou equip professional i
per generar sentiment de pertinença envers el centre i
l’entitat.

Casal d’estiu
Cada any, l’escola Esclat, ofereix un casal d’estiu per a infants de dins i fora de l’escola. Enguany va girar entorn dels
“Artistes”. Vam fer activitats relacionades amb el món de l’art, i no tan sols les arts plàstiques, sinó també el teatre, la
fotografia, l’escultura, etc. Vam realitzar tallers de fang, “photocalls”, tallers de pintura i algunes gimcanes i activitats exteriors
relacionades amb el tema. En trobar-nos en un punt de baixa incidència de la Covid-19, vam poder dur a terme algunes
activitats fora del centre que no havíem pogut fer l’any anterior. Vam reprendre l’activitat de piscina i sortides al barri. Hi van
participar 20 infants, la majoria alumnes d’esclat, però també alguns alumnes de fora l’escola.

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
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• Hem dut a terme la creació d’obra de teatre que ens ha
permès treballar la comunicació, l’expressió corporal i
verbal, SAAC, vestuari, etc.

MEMÒRIA 2021

• Hem fet l’activitat de coreografia que és una manera
molt atractiva de treballar la fisioteràpia. La idea va
sorgir de les persones usuàries i a més, es treballen
altres aspectes com la creació de vestuari (estampació
de samarretes).
• Hem iniciat el projecte de pintura decorativa per poder
decorar amb dibuixos les parets del terrat. Amb aquesta
activitat podem potenciar la creativitat de les persones
amb discapacitat, al mateix temps que treballem la
motricitat fina.

Reptes de futur
• Posarem en marxa el grup de persones autogestores
que portaran a terme projectes i assumiran
responsabilitats en el dia a dia del centre com el
repartiment de circulars i material, el suport a la recepció
del centre, entre d’altres.

• Durem a terme una formació en noves tècniques per a
fer sabons artesans.
• Crearem una biblioteca al centre que serà gestionada
per les persones usuàries.

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

28

• Hem dut a terme un taller de figures de Nadal per poder
vendre a les paradetes de Nadal. És la primera vegada
que hi participem elaborant productes.
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• Hem fet l’activitat de relaxació a la sala estimulació
sensorial, ja que és un espai amb molts recursos i que
motiva molt a les persones usuàries.
• Hem continuat fent l’activitat d’Hort, però hem canviat
l’Hort de Pedralbes pel del Centre Cívic Mas Guinardó
per treballar amb persones voluntàries i coincidir amb el
grup del Centre Ocupacional Esclat 2.
• Hem continuat fent el programa de ràdio Planta 1 que
ens permet treballar diferents aspectes com la música,
l’actualitat informativa, entre d’altres.

Reptes de futur
• Farem el taller de cuina, però enguany incorporarem
receptes d’altres cultures i tradicions culinàries més
riques amb espècies i aromes diferents.
• Fomentarem l’ús de material reciclat per preparar les
decoracions de les festes i per elaborar productes
d’artesania.

• Farem l’activitat de contacontes amb persones amb
diferents capacitats per treballar la inclusió.

CENTRE DE DIA ESCLAT MARINA
Atenció diürna

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

Activitats destacades
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• Hem recuperat les sortides culturals (Camp del Barça,
Cosmocaixa, Museu Ciències Naturals, Museu de
l’Esport ...). Les sortides s’organitzen tenint en compte
les preferències de la persona i l’oferta d’experiències
socioculturals.
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• Hem
fet tallers de manualitats per poder fer
decoracions pel centre per a diferents festes
(Castanyada, Nadal, Carnestoltes, etc), detalls de nadal
per a les famílies. A més per fomentar l’ús de material
reciclat, hem creat jocs de taula com el parxís, el
dòmino, el bingo o el memory per poder-los fer servir
en el centre.
• Hem celebrat el 10è aniversari d’Esclat Marina però no
s’han fet actes oberts a tothom a causa de la pandèmia.

Reptes de futur
• Impulsarem el taller d’artesania oferint la creació de
productes artesanals fets per les persones usuàries
per vendre a les fires i mercats.
• Recuperarem el taller d’elaboració d’espelmes que
es va iniciar a la residència. Experimentaran amb nous

materials, creant peces que es podran fer servir en el
taller de relaxació o vendre a les paradetes.
• Continuarem duent a terme l’activitat d’Hort Urbà a
Pedralbes i a la terrassa del centre. L’Hort de Pedralbes
ens permet participar en un espai comunitari i poder
aprendre noves tècniques i estar en contacte amb altres
persones de fora l’entitat.

CET 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.
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Activitats destacades

Reptes de futur

• Hem fet una formació especialitzada en electrònica
i fabricació digital per a persones amb discapacitat,
gràcies a la col·laboració de Fundació Agbar.

• Tenim previst augmentar el nombre de vendes del
carret d’anar a comprar elèctric Mercar.
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• Hem fet el muntatge de 7.000 rodes de bicicleta per
l’empresa Pedalem (Bicing)
• Hem col·laborat amb el projecte d’innovació social
Aristeu, fabricant espelmes fetes amb cera d’abelles
100% natural.
• Hem tret al mercat la nova versió del carret elèctric
Mercar i hem fet una campanya de màrqueting a través
de les xarxes socials i mitjans digitals.
• Hem rebut el suport de voluntaris i voluntàries d’Esade
Alumni que ens han fet consultoria per millorar la nostra
gestió. Durant uns mesos, van analitzar el funcionament,
els productes i serveis del centre, i van fer una proposta
per poder millorar-ne la viabilitat.
• Hem estrenat la nova web Esclatec que incorpora una
botiga online des d’on podem vendre el Mercar.
Visita la web!
www.esclatec.com

• Farem dues noves formacions especialitzades en
electrònica i fabricació digital.
• Començarem a gestionar un nou servei tecnològic de
fabricació digital.

Gestió d’Ateneus
En 2021, Esclatec ha gestionat els Ateneus de Fabricació
Digital de Gràcia i les Corts, aquest darrer però, fins al mes
d’agost, ja que es va acabar la concessió.
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.

RESIDÈNCIA ESCLAT MARINA
Habitatge

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

Reptes de futur

• Hem fet videotrucades amb les famílies durant els
períodes de confinament a causa de la Covid-19.
El contacte amb les famílies és molt important per
l’estabilitat emocional i el manteniment dels vincles
afectius.

• Continuarem fent el taller de cuina, ja que ens permet
treballar la psicomotricitat fina i la manipulació d’estris
de cuina i aliments, així com l’estimulació sensorial.
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• Hem celebrat una festa de Carnestoltes multicultural.
Les persones usuàries van decidir escollir la temàtica i
es van endinsar en els costums, tradicions, gastronomia
i música d’aquests països.
• Hem recuperat les sortides culturals i lúdiques i
també hem visitat les zones més emblemàtiques
de Barcelona amb la “furgo turística”. Les sortides
s’organitzen tenint en compte les preferències de la
persona i l’oferta d’experiències socioculturals.
• Hem celebrat el 10è aniversari d’Esclat Marina però no
s’han fet actes oberts a tothom a causa de la pandèmia.
• Hem recuperat les estades d’estiu a complex Tamarit
Park Resort que permet a les persones usuàries gaudir
d’unes petites vacances.
• Hem fet un taller de realitat virtual amb el suport d’un
professional que també és tècnic informàtic.

•

Ampliarem l’oferta d’activitats culturals i lúdiques,
tenint en compte les preferències de les persones
residents i ampliant així el seus contextos d’interacció.

• Continuarem fent l’activitat “Cleaning Day”. Un cop
al mes, persones professionals i usuàries endrecen i
netegen els espais comuns del centre.

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, i l’altre, pertany a la Fundació Habitat 3 i està situat a la Casa Bloc.

32

SUPORT FAMILIAR
Altres serveis
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Durant el 2021, el Grup de Suport d’Esclat Marina es va reunir en 4 ocasions. La primera trobada, després dels primers
mesos de pandèmia, va ser al maig. L’objectiu era crear un espai per explicar les seves experiències personals.
Al juny, es va fer una trobada per treballar la coneixença entre els diferents membres del grup. Va ser la primera que hi
participava la nova psicòloga del centre. A l’octubre, es va fer una sortida lúdica al Poble Espanyol i al novembre, es va fer una
trobada on cada un dels membres del grup van crear el seu propi collage a partir de fotografies personals.
Com a conseqüència de la pandèmia, el Grup de Suport Familiar dels centres del Guinardó que va iniciar-se al 2020, no ha
tingut continuïtat durant aquest any, però de cara al proper any, s’intentarà reprendre.

SERVEI PSICOLÒGIC EXTERN
Altres serveis

Aquest servei extern ha continuat oferint el nostre servei de salut mental i atenció social a les famílies de persones amb
discapacitat i als professionals i voluntariat de l’entitat.
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INFORMACIÓ ECONÒMICA

torna a l’índex

INGRESSOS

DESPESES
TOTALS

TOTALS

6.210.871 €

5.936.139 €
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58%
58%
Associació
Associació
Esclat
Esclat

42%
Fundació Esclat
Marina

55%
58%
Associació
Associació
Esclat
Esclat

44%
Fundació Esclat
Marina

3.415.542 €

2.520.597 €

3.442.529 €

2.768.341 €

ASSOCIACIÓ ESCLAT
Estructura
Escola Esclat

MEMÒRIA 2021

CO Esclat 2

17%
4%

ASSOCIACIÓ ESCLAT
587.697 €

Administracions Públiques

140.598 €

CET Esclatec

Quotes
348.281 €

10%

16%

Altres ingressos

553.883 €

CAE Cades
Residència
CAE Esclat Marina

25%
15%
13%

67%
13%
6%

Donacions privades
830.479 €

450.414 €

193.836 €
14%

484.183 €

*ingressos de les administracions públiques i donacions imputades en el compte de resultats

508.266 €

FUNDACIÓ ESCLAT MARINA

446.338 €

Administracions Públiques

79%

Altres ingressos 1% 5.794 €
99%

2.495.294 €

Donacions privades

Pisos d’inclusió i
Llar Residència 1% 25.303 €

4% 98.647 €
*ingressos de les administracions públiques i donacions imputades en el compte de resultats

PRESSUPOST 2022
6.044.554 €
3.168.752 €

2.202.770 €

16% 461.130 €

Quotes

FUNDACIÓ ESCLAT MARINA
Residència

2.314.096 €

52%
58%
Associació Associació
Esclat
Esclat

48%
Fundació Esclat
Marina

2.875.802 €
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AGRAÏMENTS I
COL·LABORACIONS
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AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
AMB EL SUPORT DE:
39

Moltes gràcies a totes les
entitats i empreses que ens
heu donat suport durant el
2021. La vostra col·laboració
és imprescindible per
construir un món més inclusiu!
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SEGUEIX-NOS!

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

www.associacioesclat.com
www.esclatec.com

www.esclatmarina.com
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