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L’Associació Estel és una entitat sense afany de lucre que va néixer l’any 1977, per iniciativa d’un grup de
pares de persones amb discapacitat intel·lectual de Sant Joan Despí, amb la finalitat d’aconseguir la plena
integració social de les persones amb discapacitat. L’Associació desenvolupa un Projecte Socioeducatiu al
servei de la comunitat amb l’objectiu de fomentar l’autonomia i el desenvolupament personal de les
persones amb discapacitat i de les seves famílies.

OBJECTIUS DE L'ASSOCIACIÓ ESTEL:
•Fomentar la integració social i la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat.
•Oferir informació i assessorament a les famílies de les persones amb discapacitat.
•Treballar en xarxa amb els agents socials presents al territori per desenvolupar accions que
millorin la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i llurs famílies.
•Sensibilitzar la societat envers les persones amb discapacitat

L’Associació Estel destaca per ser una entitat de referència a la ciutat de Sant Joan Despí i als municipis veïns.
És una entitat reconeguda per la seva acció socioeducativa transformadora, basada en un model de Servei a
les persones que afavoreix processos de promoció personal i transformació social, desenvolupada des del
comprimís, la millora continua, la professionalitat i el treball en xarxa.
L’Associació Estel està compromesa amb els principis i valors de:
DIGNITAT DE LES
PERSONES
RESPECTE

TRANSPARÈNCIA

RESPONSABILITAT

EFICACIA

EFICIÈNCIA

DEMOCRÀCIA

IGUALTAT

SOLIDARITAT

COMPROMÍS
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L’Associació Estel presta un servei diari per a persones amb discapacitat, així com per les seves famílies.
No existeix cap altre centre que ofereixi aquest servei ni a Sant Joan Despí, ni als municipis veïns. Per
aquest motiu atenem a persones de Sant Joan Despí i de totes les poblacions dels voltants.
Poder oferir un punt d’atenció i assessorament personalitzat per a les famílies i mantenir l’espai obert,
oferint activitats de qualitat, que tenen com a finalitat la inclusió social, és fonamental per a les persones
amb discapacitat que no disposen altre servei o recurs al qual poder assistir.

El principal objectiu d’aquest servei és
oferir a les famílies un espai on poder
rebre assessorament i suport a les
demandes que puguin presentar
relacionades amb la discapacitat. Es
realitza un treball tant individual,
amb entrevistes personalitzades, com
grupal, mitjançant reunions de pares.
Atenem les necessitats expressades
per les famílies, assessorant-les i
orientant-les en la recerca d’una
solució per a les seves dificultats,
s’ofereix un espai de suport
psicosocial que permet desangoixar a
les famílies així com cercar la millor
manera d’enfocar la situació, i en el
cas que sigui necessari derivar-les al
servei més adient

ESPLAI

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

L’actuació de l’Associació Estel contempla dues línies d’actuació:

És un espai de lleure dedicat a les
persones
amb
discapacitat
intel·lectual on es realitzen tota mena
de tallers i activitats adequades a les
persones que hi assisteixen.
L’objectiu de l’Esplai Estel és millorar
la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat potenciant les seves
capacitats i fomentant la seva
autonomia mitjançant les activitats
en el temps de lleure, amb la finalitat
de la seva integració social.
L’Esplai proporciona un espai i un
entorn adequat i ofereix la
possibilitat d’administrar el seu temps
de lleure amb la companyia d’altres
persones fora del seu entorn escolar i
familiar fomentant la seva autonomia
tant personal com grupal.

Des de l’Associació Estel entenem la integració social com la possibilitat de poder gaudir de qualsevol
àmbit de la vida com a qualsevol persona.
L’objectiu de l’Esplai Estel és millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat potenciant les
seves capacitats i fomentant la seva autonomia mitjançant les activitats en el temps de lleure, amb la
finalitat de la seva integració social.
Per aquest motiu les activitats que es programen i es desenvolupen a l’esplai Estel per a les persones
que hi assisteixen estan adaptades a les seves característiques i als objectius que es volen assolir.
Sempre hem pensat que mitjançant el lleure es pot incidir d’una manera directa en una vessant dinàmica
de la persona tot potenciant les seves capacitats i habilitats des d’un sentit pràctic i quotidià que els
permeti desenvolupar-se com a persones d’una manera plena dins de la societat.
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L’Esplai Estel com a servei proporciona un espai i un entorn adequat que permet incidir de manera
important en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, a la vegada
que els ofereix la possibilitat d’administrar el seu temps de lleure amb la companyia d’altres persones
fora del seu entorn escolar i familiar. Per aquest motiu la programació i desenvolupament de les
activitats respon a les necessitats específiques dels nostres usuaris.
A l’Esplai de l’Associació Estel es desenvolupa un Programa Psicopedagògic que pretén millorar la
qualitat de vida de les persones amb discapacitat. A partir de les activitats de lleure que es realitzen a
l’esplai es treballa l’autonomia tant personal com grupal, per tal de potenciar les seves capacitats i
habilitats i aconseguir la seva integració en la societat.
Les àrees que treballem a la Programació d’Activitats Psicopedagògiques de l’Esplai de l’Associació
Estel són les següents:

Àrea social

Àrea
manipulativa

Àrea lúdica

Àrea expressiva

Habilitats
quotidianes
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ANY 2020
A l’Associació Estel la crisi sociosanitària del covid19, ens
ha obligat com a entitat a adaptar-nos a aquesta nova
realitat. Els primers moments de confinament ens vam
trobar amb una situació completament nova que no ens
va permetre desenvolupar les activitats que teníem
previstes. Molts projectes es van aturar de cop. I a nivell
emocional totes les persones que formem part de
l’entitat vam quedar molt afectades.
Hem de destacar que des d’un primer moment l’equip de
persones que conformen l’Associació Estel van començar
a treballar per veure quines opcions hi havia per
continuar oferint el servei d’atenció i acompanyament a
les persones amb discapacitat i les seves famílies.
Així, es van celebrar diverses reunions de coordinació entre l’equip de professionals de l’entitat i els
membres de la junta directiva, per dissenyar les accions a realitzar amb les persones amb discapacitat
i amb les famílies durant el temps que durés el confinament més estricte, i més tard aquelles activitats
que es podien fer amb les restriccions dictades per les autoritats.
Es va dissenyar tot un seguit d’accions per realitzar amb les persones
amb discapacitat, i també amb les famílies, de manera que, tot i que
adaptat i ajustat a la situació, es pogués continuar oferint el servei.

Hem de destacar, que la crisi sociosanitària, ha provocat a tota la ciutadania, però especialment, a les
persones amb discapacitat i les seves famílies, situacions de molta inquietud i preocupació, aquest
fet genera dins de la família molta inestabilitat i agreuja les situacions que ja són prou complexes.

La crisi provocada pel covid-19 ens va fer
reinventar-nos com a entitat, obrir noves vies
de comunicació i de relació, així com ampliar i
adaptar les accions i activitats amb les persones
usuàries i les famílies. De la mateixa manera
vam ampliar el ventall d’accions informatives, i
vam crear nous canals d’assessorament i suport
a les persones i les famílies adaptats a la situació
de crisi sociosanitària, en moments de
confinament i de restriccions de moviment.
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Per poder donar resposta a les necessitats de les persones
amb discapacitat i les seves famílies, des de l’Associació
Estel es va posar a l’abast de les professionals els mitjans i
equipaments que permetessin la comunicació i
acompanyament amb les persones amb discapacitat i les
seves famílies. La resposta de l’entitat va ser molt àgil i
ràpida, aquest fet va permetre continuar oferint el servei
pràcticament des del primer dia, amb la finalitat
d’aconseguir que la situació per la que estàvem passant
afectes mínimament l’atenció i assessorament a les
persones i a les famílies. Així, l’equip tècnic de l’associació
va fer servir qualsevol mitjà digital i analògic per poder estar
a prop de les persones, per esbrinar la situació de cada família, les necessitats que poguessin tenir,
etc.
L’equip d’educadores de l’entitat va utilitzar els seu propi material i les tecnologies des de les seves
cases per estar a prop de les persones i les famílies, intentant que la situació fos una mica més fàcil
de viure.
D’igual manera hem fet servir les videotrucades i les videoreunions per comunicar-nos, compartir
angoixes, i mantenir una certa rutina dintres de la situació excepcional que hem viscut.
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En els moments de confinament més estricte, en col·laboració amb les famílies hem fet servir les
xarxes socials com a canal de comunicació amb les persones beneficiaries de la nostra entitat. Hem
pogut compartir activitats, celebrar les festes populars, els aniversaris, treballar manualitats,
compartir receptes de cuina, etc.
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Tot i les adaptacions necessàries l’Associació Estel ha
mantingut el seu Projecte Social en marxa. Un cop acabat
l’estat d’alarma més estricte, amb les noves mesures
sanitàries i de mobilitat, així com les regulacions de represa
de les activitats, s’ha combinat l’atenció presencial i
telemàtica.
Amb la desescalada, la nova normalitat ens ha obligat a
adaptar els espais als protocols de seguretat i higiene
necessaris per prevenir el contagi de la covid-19. Com a
entitat l'Associació Estel s'ha proveït de material d'higiene i
seguretat (gel hidroalcohòlic, desinfectant, mascaretes,
pantalles, etc.) per tal de poder desenvolupar amb seguretat
les activitats.
Per la reobertura l'equip d'educadores va condicionar les instal·lacions, habilitant certs espais i
deshabilitant altres, comprovant la mida de les sales, que hi hagués ventilació, etc. Pel funcionament del
servei de lleure s'han organitzat diferents grups, de manera que no coincidissin tots els nois a la vegada,
i es pogués mantenir la distància de seguretat. També hem assegurat que hi hagués els materials
necessaris a nivell individual per no haver de compartir material, estris, etc. a l'hora de fer les activitats.
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Hem de dir que quan el clima ens ho ha permès hem fet totes les activitats a l’aire lliure, (gimcanes,
petanca, gravació de vídeos, passejos, compres i altres), moltes al Parc de la Fontsanta, o voltant pel
barri de Les Planes o per Sant Joan Despí, i també col·laborant amb l’Associació Fruita Dolça visitant els
camps de cultiu.
Hem de destacar que les persones que assisteixen al nostre esplai, tot i la seva discapacitat, han estat i
segueixent sent persones molt responsables, i en tot moment han utilitzat la mascareta, i seguit les
indicacions que han realitzat l’equip d’educadores.
Les ganes de retrobar-se, de poder passar la tarda amb els seus amics ha estat molt gran, i ens han
demostrat que són persones capaces d’adaptar-se a aquests moments tant dificils i de superar els
obstacles amb els que han d’enfrontar-se.
D’igual manera és important assenyalar que són persones que estan patint molt les restriccions amb les
que encara estem convivint. La necessitat de relacionar-se amb els amics, d’interactuar, de tenir unes
certes rutines que els ajudin amb el seu dia a dia són fonamentals per seguir endavant.
La crisis sanitària de la covid ha afectat a tothom, però especialment a les persones amb discapacitat
intel·lectual, que tenen menys eines i estratègies per superar les dificultats.
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Aquest any 2020 ens ha suposat a tothom un daltabaix a tots els nivells, però ha aconseguit treure coses
positives, com l’esforç de superació i d’adaptació. Així, volem destacar que la crisi sociosanitària ha
augmentat les opcions de comunicació de les entitats socials, tot i les dificultats amb les que hem hagut
de conviure. Les xarxes socials s’han convertit en un element facilitador per informar i comunicar amb
les persones i les entitats.

D’una banda s’han fet servir les xarxes socials com a canal de comunicació de totes aquelles informacions
relacionades amb la crisi sociosanitària que poguessin ser d’interès per les persones que atenem, per les
entitats amb les col·laborem o la població en general. I d’altra banda ens han permès compartir tot tipus
d’activitats que hem realitzat, ja fossin activitats telemàtiques o presencials.
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Així, hem compartit a les xarxes socials receptes, manualitats, dibuixos i fotografies realitzats pels nois i
noies i per les educadores, molt especial la celebració de Sant Jordi ja que cada noi i noia van
confeccionar una rosa o drac. Totes aquestes activitats les hem compartit a les xarxes socials de
l'Associació i/o a les de les famílies i nois i noies de l'esplai.
D'igual manera hem mantingut el contacte amb altres entitats amb les que col·laborem, per telèfon,
correu electrònic o a través de les mateixes xarxes socials. Ha estat reconegut per tothom la capacitat
del tercer sector per reinventar-se i continuar desenvolupant els seus projectes i continuar prestant els
serveis per no deixar cap persona enrere.
Un cop represa l’activitat presencial vam enregistrar les càpsules del coronavirus amb totes les persones
que assisteixen al nostre centre, que ens ajudés a entendre com estan vivint amb la pandèmia, quins són
els seus desitjos i les seves pors. Es van publicar al canal de youtube de l’Associació Estel.
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La crisi sanitària provocada per la covid-19, tot i significar una desmoralització i patiment emocional per
a tota la població i especialment per les persones amb discapacitat, ha visibilitat la capacitat d’adaptació
tant de les persones com de les entitats.
Vivim en una societat digital, que ha possibilitat la comunicació entre persones tot i el confinament a
casa. Les persones amb discapacitat, necessiten poder gaudir de les mateixes possibilitats. Des de
l’Associació Estel fa anys que l’alfabetització digital és una de les activitats que treballem de manera
important amb els nostres usuaris, entenent que hem d’adaptar-nos a les habilitats i capacitats de cada
una de les persones que assisteixen al nostre centre.
Així, podem dir amb satisfacció que un nombre de persones que assisteixen a la nostra entitat han pogut
interactuar i comunicar-se amb les eines digitals des de les seves cases. Hem de destacar també la
col·laboració de les famílies, per aquelles persones que no disposaven o no poden utilitzar determinades
tecnologies. Hem pogut contactar amb elles, realitzar videotrucades, penjar fotografies i dibuixos a les
nostres xarxes socials.
S’ha evidenciat la utilitat de les noves tecnologies, i també s’ha fet evident la capacitat de les persones
amb discapacitat per superar-se i aprendre a fer servir aplicacions als mòbils o a les tablets.
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