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L’Associació L’Estel som una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 1979 a Balaguer per un 
grup de pares de nois i noies amb discapacitat intel·lectual de la comarca davant la necessitat 
d’escolarització dels seus fills, que diàriament s’havien de desplaçar a Lleida. 
Els primers serveis de l’Associació, l’Escola d’Educació Especial i el Taller Ocupacional, van entrar 
en funcionament I’any 1982. A partir d’aquell moment les necessitats van anar evolucionant i es 
van anar posant en marxa nous serveis. En I’actualitat L’Estel compta amb els serveis següents: 
- Escola d’Educació Especial.
- Taller Ocupacional.
- Servei d’habitatge, amb dues Llars-Residència.
- Servei de transport. 
- Club esportiu.
- Servei de lleure de caps de setmana.

EL 2016 EN XIFRES

ASSOCIACIÓ L’ESTEL: 
35 ANYS AL SERVEI DE BALAGUER
I DE LA COMARCA

CLUB
ESPORTIU TRANSPORTLLEUREESCOLA

C.E.E. Serveis
específics

TALLER

Servei
ocupacional

Servei
ocupacional

d’inserció

LLAR
RESIDÈNCIA

Llar I Llar II

46
professionals

17
escola13

taller

3
transport13

llars

12
alumnes en
pràctiques

2
llar

4
escola

6 
taller

12
voluntaris

9
dones

3 
homes

76
persones
usuàries

18 
de 4 a 18 anys

27
de 19 a 35 anys

2 
+ 66 anys

29
de 36 a 65 anys

ORGANIGRAMA

Presidència
Mª Angeles López Medina

Vice presidència
Pepita Baró Bellera 

Secretaria
Mª Pilar Calvo Baldomà

Tresoreria
Esteve Vidal Issus 

Vocals
Expectación Guisado Peña

Carles Profitós Lapedra
Francesc Borràs Español
Susanna Caba Alarcon

Escola
Montse Marco
Pepita Sotelo

Taller
Rosa Mª Pla Torrelles

Isabel Pina Soler

Llars residència
Amèlia Bosch

JUNTA

Durant aquests 35 anys des de L’Estel 
hem treballat amb l’objectiu primordial 
de prestar als nostres usuaris un servei 
integral i de qualitat i cada vegada en 
millors condicions.
En aquesta tasca ens hem sentit 
molt acompanyats i recolzats per les 
institucions públiques i privades i per la 
societat civil de Balaguer i comarca en la 
que L’Estel estem plenament integrats. 
Entre tots hem aconseguit que L’Estel 
sigui una referència en l’atenció a les 
persones del nostre col·lectiu.
En aquesta memòria de l’Associació 
de l’any 2016 teniu una informació 
resumida sobre els serveis que prestem i 
les principals dades econòmiques.

Salutacions.



El nostre objectiu com escola és 
iniciar el contacte i donar atenció 
a les persones amb discapacitat 
intel·lectual en edat escolar i a les seves 
famílies, en estreta col·laboració amb 
l’escola ordinària i els serveis educatius 
del Departament d’Ensenyament, 
promovent els principis d’escola 
inclusiva per tots junts anar fent 
realitat la participació de les persones 
amb discapacitat intel·lectual en la 
vida comunitària.

Aquest curs l’escola ha tingut 29 
alumnes, de 6 a 21 anys, 11 dels 
quals en escolaritat compartida. 
Enguany hem recuperat l’activitat de 
Teràpia assistida amb gossos i hem 
iniciat el projecte d’hort en l’espai 
d’horts comunitaris de Balaguer. Ha 
acabat la 4ª Promoció del Programa 
de Formació i Inserció (Auxiliar de 
vendes, oficina i atenció al públic). El 
mes de maig se’ns va fer entrega del 
premi Baldiri i Reixach en la categoria 
de projecte global d’escola, ha estat 
un reconeixement a la nostra tasca 
educativa des de l’any 1982.

ESCOLA

TALLER

Procurem ocupació, suports i promoció de 
la qualitat de vida de les persones usuàries.

23 dones i 24 homes d’edats compreses 
entre els 22 i els 66 anys.

Activitats: natació, tenis taula, perruqueria, 
estimulació multisensorial, activitat física, 
fisioteràpia, aprenentatge i servei, petanca, 
ioga, gimnàstica rítmica, teatre, dansa, 
activitat al casal d’avis, piragüisme (juliol), 
activitats d’ajustament personal i social i 
d’ocupació terapèutica.



LLARS RESIDÈNCIA

Comptem amb dos habitatges, ubicats al passeig de l’estació i al carrer Sant Lluís, amb un total 
de 16 persones usuàries. 
En aquest servei pretenem garantir la participació de les persones en les seves decisions, donant 
suports centrats en la persona i segons les seves capacitats, buscant la millora de la seva qualitat 
de vida.

El Club Esportiu L’Estel té com a objectiu la promoció, el desenvolupament 
i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva per a persones amb 
discapacitat intel·lectual. 
Durant l’any 2016 hem comptat amb un total de 48 esportistes (28 nois i 20 
noies). Comptem amb un programa d’activitat física adaptada i d’integració i 
tenim diferents convenis de col·laboració amb clubs esportius de Balaguer i 
comarca amb qui realitzem activitats conjuntes durant tot l’any. Estem federats 
a la Federació ACELL i Special Olympics, i aquest any hem participat en un total 
de 6 campionats territorials i 4 de Catalunya, als Special Olympics Espanya i a 
5 esdeveniments esportius puntuals amb diferents clubs. 

CLUB

LLEURE

Dirigit a persones de l’entitat de més de 
16 anys, compta amb 25 usuaris. Es du a 
terme durant el cap de setmana.
Activitats: sopars, tallers, participació en 
esdeveniments de la ciutat (carnaval, 
concerts, teatre, cinema...).



Ingressos:
1.498.685€

14%
Donacions i 

altres ingressos

31%
Subvencions

55%
Prestació serveis

Despeses:
1.466.422€

1%
Altres

16%
Funcionament

10%
Amortitzacions

73%
Personal

DADES ECONÒMIQUES

C/ Barri nou, 29. 25600 Balaguer · Tlf. 973 448 174 · www.lestel.cat
associacio@lestel.cat · taller@lestel.cat · escola@lestel.cat · residencia@lestel.cat · clubesportiu@lestel.cat

Taller Ocupacional-Club Esportiu L’Estel          Escola l’Estel de Balaguer 
Llar-Residència Estel          tallerclublestel
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