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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 inclusió 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 inclusió 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 2021
Aquest any 2021 ha estat, també, un any
ple d’incerteses i angoixes, que no ens ha
permès actuar amb normalitat. Ens hem
hagut d'adaptar a la situació que s'estava
vivint a cada moment.
La covid-19, com a entitat ens ha obligat
a adaptar-nos, a estimular encara més la
nostra imaginació, a realitzar activitats
alternatives per tal d'estar al costat de
les persones.
La nostra entitat va començar l’any tancada, donat que les mesures sociosanitàries així ho indicaven.
No vam poder atendre presencialment a les persones usuàries de l’entitat, ni a les famílies, però
gràcies a les noves tecnologies vam poder atendre i acompanyar als nois i noies, engrescant-los amb
activitats alternatives a les presencials. S’han realitzat molts seguiments amb les famílies, que
suporten una càrrega emocional molt important.

Tot i que no podíem obrir i realitzar activitats amb les persones, l’equip tècnic de l’entitat ha estat a
l’entitat diàriament i ha aprofitat per actualitzar protocols, reordenar l’entitat, disposar dels espais
per la reobertura, comprar material, etc.
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També vam celebrar carnaval de manera
telemàtica.. cada dia havíem de seguir les
consignes de Sa Majestat el Rei Carnestoltes,
un dia corbata o collaret, un dia amb el cap
guarnit, un dia amb mitjons a les mans... I
anàvem comprovant que totes les persones de
l’Estel complien amb les consignes que ens
havien donat.

Quan vam poder reprendre les activitats presencials vam adoptar totes les mesures d’higiene,
d’aforaments i de distancia que permetessin realitzar les activitats amb seguretat. Des de l’entitat
s’ha tractat en tot moment de mantenir les rutines, les activitats, els tallers.. ajustats a la situació
sanitària. Però ha estat difícil, ja que les persones que assisteixen a la nostra entitat estan esgotats
emocionalment a causa de la pandèmia de la covid i de les restriccions que representa.
Ens preocupa especialment el benestar emocional, tant de les persones com de les famílies de
l’entitat, ja que hem comprovat la davallada personal d’algunes persones i famílies. Les restriccions
actuals pel que fa a l’accés de serveis i recursos agreugen les situacions amb les que ens trobem. Hem
de destacar que durant tot l’any s’han realitzat moltes hores de suport i assessorament emocional,
tant a les activitats d’esplai com a les entrevistes i seguiments realitzats amb les famílies. Aquesta
situació ens preocupa molt.
Aquest any, igual que el darrer, hem publicat i compartit les activitats que hem realitzat 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.
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La represa de l’activitat ens ha permès
realitzar activitats presencials a partir
del març, vam tornar amb moltes
ganes!!
Per tornar a obrir de manera
presencial, vam adaptar els espais als
protocols de seguretat i higiene
necessaris per prevenir el contagi de la
covid-19.
Tot i les adaptacions necessàries
l’Associació Estel ha mantingut el seu
Projecte Social en marxa.

Per minimitzar el risc de contagi i poder realitzar les activitats amb seguretat i tranquil·litat l'equip
d'educadores va condicionar les instal·lacions, habilitant certs espais i deshabilitant altres,
comprovant la mida de les sales per limitar l’aforament, controlant que hi hagués la ventilació
necessària, 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.
La gran acceptació de la vacuna per part dels nostres usuaris ens ha alleujat una mica l’angoixa per
les greus conseqüències que podia suposar la malaltia. I hem de dir que per a tots ells la vacunació
els va donar molta alegria com a sinònim de finalització de la pandèmia. Tot i que després, aquesta
eufòria, donades les restriccions s’ha anat diluint.
Però podem dir amb satisfacció, que tot i les limitacions aquest any hem pogut realitzar activitats
conjuntes amb altres entitats com l’Associació Fruita Dolça, i hem visitat espais municipals com les
biblioteques, els centres cívics, o d’altres. Hem participat a la Diada d’Entitats, fet que ens ha permès
retrobar-nos amb la població de Sant Joan Despí i amb totes les entitats del municipi. Hem celebrat
Sant Jordi, la Castanyada, el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat ( 3 de desembre ),
sempre amb les mesures d’higiene i de seguretat necessàries. També, joves de Sant Joan Despí han
pogut tornar a realitzar voluntariat social a la nostra entitat.
S’han realitzat moltes activitats a l’aire lliure, visitat espais de la comarca, parcs, centres comercials,
exposicions, etc. De manera que poguéssim tenir una mica de normalitat a les nostres vides.
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Volem destacar especialment l’alt grau de responsabilitat de les persones que assisteixen al nostre
esplai, ja que tot i la seva discapacitat, en tot moment han utilitzat la mascareta i el gel hidroalcohòlic,
han acceptat els aforaments de les sales, i han seguit les indicacions que han realitzat l’equip
d’educadores.

La necessitat d’un espai de lleure on poder estar amb els amics, poder interactuar, relacionar-se,
realitzar activitats motivadores, és tant important, que accepten de bon grau haver de fer l’esforç de
portar sempre mascareta, tenir material individual, netejar els espais per desinfectar-los, rentar-se les
mans amb gel hidroalcohòlic,…

Poc a poc hem intentat recuperar la normalitat, tot i que encara hi ha algunes restriccions per
determinades activitats en grup. Des de l’equip d’educadores hem tractat d’oferir activitats i tallers
engrescadors que estimulessin la imaginació i fomentessin les habilitats personals i socials.
Carnaval el vam haver de celebrar des de casa, però aquest 2021 hem pogut celebrar a l’Esplai: El dia de
la Dona, Sant Jordi, la Castanyada, la Fira d’Entitats, el Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat..
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Aquest 2021, hem intentat anar recuperant una mica la normalitat que ens havien robat. Així hem tornat
a realitzar algunes activitats que no vam poder fer a causa de la pandèmia com les manualitats, cuina,
informàtica amb les tablets, sessions de cine, d’internet, jocs de taula, i activitats alternatives que
respectessin les mesures d’higiene i seguretat però que fomenten la sociabilitat, la creativitat i
l’autonomia personal.

La possibilitat de disposar de material i equipaments tecnològics ha estat un gran èxit, ja que permet a
les persones que assisteixen a l’esplai gaudir de les noves tecnologies com qualsevol persona. Aquesta
activitat fomenta la iniciativa personal i la capacitat de decisió, les habilitats intel·lectuals, les destreses
manuals, així com els aprenentatges i el coneixement.
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Aquest any també hem disposat de material nou que ens ha permès realitzar activitats amb tècniques
diferents a les habituals, amb materials nous, textures variades, que ens han sorprès a tots i totes pels
resultats, que han estat molt satisfactoris. Tant és així, que part del material elaborat s’exposarà a Can
Negre al juny d’aquest 2022. Hem tingut la col·laboració especial d’una professora d’art que ens ha
mostrat diferents tècniques amb les que es poden obtenir resultats sorprenents.

Hem recuperat les activitats amb l’Associació de fruita dolça, visitant els camps de cultiu, utilitzant les
eines agrícoles, donant de menjar al cavall, passejant entre els arbres fruiters, etc. Aquest temps als
camps de cultiu són molt satisfactoris per a les persones que assisteixen al nostre centre.
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Hem tractat, com sempre, de fer activitats engrescadores amb la finalitat de la inclusió social, per aquest
motiu entre totes les persones decidim llocs per visitar, activitats per realitzar, com qualsevol altre
ciutadà.

Arrel d’una col·laboració amb un fotògraf voluntari, que va realitzar unes fotografies fantàstiques de
totes les persones que assisteixen al nostre centre, vam tenir el plaer d’assistir a la inauguració de
l’Exposició SOM, al Centre Municipal Mercè Rodoreda de Sant Joan Despí. Ser el protagonista de
l’Exposició de Fotos, és un privilegi difícil de superar. Vam poder assistir amb totes les famílies i amics
que van voler compartir aquests moments inoblidables.
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La participació a la Fira d’Entitats va suposar tornar a tenir
contacte amb la població de Sant Joan Despí, tot i que havíem
de mantenir les mesures d’higiene i seguretat vam poder gaudir
d’una jornada engrescadora, i plena de retrobaments amb
persones i entitats amigues de la nostra Associació. Es van
realitzar activitats, vam visitar els altres estands de les entitats,
recollir informació, conèixer els tallers que es poden realitzar a
cada associació, etc.
Per a la ocasió vam editar uns tríptics publicitaris i un roll-up
amb informació de l’entitat.
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Aquest any 2021, les xarxes socials de l’Associació Estel han estat també un element que ha facilitat la
comunicació i la divulgació. S’han pogut publicar totes aquelles activitats que hem realitzat a l’Esplai, les
col·laboracions amb altres entitats del municipi, la participació en activitats i esdeveniments a Sant Joan
Despí, i també la nostra participació en jornades o actes a les que ens hem sumat com a Associació.

L’Associació Estel disposa de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok i Canal a Youtube.

D’igual manera, hem continuat publicant a les xarxes socials, les activitats que hem realitzat, els espais
que hem visitat o les col·laboracions amb altres entitats del municipi. La crisis de la covid va evidenciar
les necessitats de les persones amb discapacitat de poder, d’una banda, realitzar activitats amb els seus
amics i amigues, però va evidenciar significativament la importància que pot tenir la comunicació quan
no ets a prop de les persones que estimes. Les xarxes socials van jugar un paper molt important per
poder comunicar, compartir i gaudir amb els companys i companyes de l’entitat. Moltes de les persones
de l’entitat han après a fer servir algunes xarxes socials, les utilitzen i gaudeixen amb elles. Des de
l’Associació Estel es realitza un important tasca formativa, amb aprenentatges pràctics que permet anar
assolint les habilitats per poder utilitzar algunes xarxes socials. Poder disposar de material tecnològic a
la nostra entitat ha suposat una millora molts significativa pel que fa a l’alfabetització digital de les
persones amb discapacitat de la nostra entitat.
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Les persones que assisteixen a l’Associació Estel no conformen un grup homogeni, sinó que hi ha
diferències personals pel que fa al grau d’autonomia, a les necessitats de suport, a les capacitats i als
interessos personals. Per aquest motiu, l’apropament a aquestes tecnologies i la seva utilització
necessita d’uns suports més o menys constants, o sessions i exercicis diferents, ajustats a les persones
que assisteixen.
No totes les persones poden assolir els coneixements bàsics per fer servir les aplicacions de les noves
tecnologies de manera autònoma, però a tothom li agrada molt poder jugar, escoltar música, veure
vídeos, compartir a les xarxes socials,... a través d’aquesta motivació es van treballant habilitats i
capacitats, com la motricitat fina, la coordinació, la memòria, la identificació,...
Les xarxes socials de l’Associació Estel són un bon canal de sensibilització social, possibiliten la
visibilització del col·lectiu de les persones amb discapacitat, i afavoreixen la inclusió social.

Gràcies a les noves tecnologies, i al material que podem disposar per a realitzar activitats com qualsevol
persona, a l’Associació estel hem aprofitat per a realitzar un curtmetratge, versionant els “Pastorets”,
adaptant la representació teatral típica de les festes de Nadal, a la situació que hem viscut i encara patim
a l’actualitat. Així vam poder enregistrar, editar i publicar al canal de youtube de l’Associació Estel el
vídeo Nadal 2021 ( https://www.youtube.com/watch?v=9r-ae5a8Ub0 )

Les xarxes socials s’han fet servir també com a canal de comunicació de totes aquelles informacions
relacionades amb la crisi sociosanitària, o d’altres noticies i informacions, que poguessin ser d’interès
per les persones que atenem o les seves famílies, així com per les entitats amb les col·laborem o la
població en general.
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