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ASSOCIACIÓ L’ESTEL: 2017, NOUS REPTES
La nostra entitat té com a tasca fonamental la
de donar suports a persones amb discapacitat
intel•lectual i les seves famílies i entorn proper.
En tant que membres de la comunitat és també
un repte de l’associació trencar les barreres que
ens allunyen. En un moment o altre totes les
persones som vulnerables i totes necessitem
suports, així que cal procurar-nos tots plegats
d’entorns amables i inclusius, que ens permetin
compartir i conviure.
Des de la nostra associació hem iniciat camins
de convivència amb diferents iniciatives que
estem duent a terme, algunes ja fa temps, amb
clubs esportius de la ciutat i també ens trobeu
allà on es fan activitats ciutadanes, on intentem
participar-hi no com a subjecte passiu sinó com

a membres actius i amb aportacions fetes a la
nostra mesura.
En aquest camí que construïm ens trobem
afortunadament amb molts suports de tota
mena: personals, econòmics i institucionals que
ens permeten dur a terme iniciatives que ens
apropen: convenis de voluntariat amb entitats
esportives i socials, participació en activitats
ciutadanes de tota mena i compartir activitats i
espais comunitaris.
Des de l’Associació L’Estel volem escurçar
distàncies i conformar una societat diversa,
plural i inclusiva, i defensarem els drets de les
persones amb discapacitat intel•lectual per tal
que això sigui possible.
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Contribuir amb suports i
oportunitats a la millora de la
qualitat de vida de les persones
amb discapacitat intel•lectual
o del desenvolupament, tot
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i respectant la seva dignitat
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sobre la pròpia vida, tot
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vital.
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TALLER
Comptem amb un servei de teràpia ocupacional
i un servei ocupacional d’inserció i atenem 50
persones adultes a partir de 22 anys.
L’ocupació significativa, l’autodeterminació,
la promoció de drets i l’orientació cap a la
persona marquen la nostra tasca. Procurem
que les persones siguin les protagonistes tenint
en compte les seves preferències, necessitats,
expectatives, desitjos i suports naturals.
A banda de l’ocupació terapèutica i les activitats
d’ajustament personal duem a terme activitats
adaptades a les necessitats i desitjos de les
persones: teatre i dansa, activitat amb gossos,
fisioteràpia, ball modern, hort, ioga, perruqueria
i imatge, activitat física, natació, pàdel i tennis
taula i Trobades Ocupacionals.

ESCOLA
El 17 d’octubre de 2017 es va publicar el
Decret 150/2017 que estableix i regula
l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un
sistema educatiu inclusiu, i ho fa a partir de la
corresponsabilitat de tots els col•lectius que
tenen la possibilitat de millorar la qualitat de
l’educació.
El decret contempla als centres d’educació
especial com a proveïdors de serveis i recursos
(CEEPSIR), com a peça clau dins la xarxa
educativa ja que constitueixen una mesura i un
suport intensiu per als alumnes amb necessitats
especials per tal d’orientar i concretar les
actuacions més ajustades a les necessitats
educatives de l’alumnat i desenvolupar
programes específics de suport a la seva
escolarització, sempre en coordinació amb
els equips directius dels centres i els serveis
educatius i amb col•laboració amb les famílies.
L’ escola L’Estel fa anys que col•labora amb

les escoles de tota la comarca de la Noguera
en l’atenció de persones amb necessitats
educatives especials mitjançant l’escolaritat
compartida, aquest nou decret ens dona la
oportunitat d’oferir un nou Servei adreçat a
l’escola ordinària que impliqui compartir i crear
metodologies i materials adequats a les noves
necessitats educatives de l’escola en un marc
inclusiu.
L’escola l’Estel continuarà donant resposta
educativa a les persones amb necessitats
educatives que requereixin suports més
extensius i generalitzats. Per altra banda també
continua apostant per oferir el Programa de
Formació i Inserció (perfil: “Auxiliar de oficina,
vendes i atenció al públic) adaptat aprovat pel
Departament d’Ensenyament, adreçat a les
persones amb DI de més de 16 anys que han
acabat els estudis de ESO i volen iniciar la seva
formació laboral dins del seu entorn més proper.

LLARS RESIDÈNCIA
Comptem amb dos habitatges, ubicats al
passeig de l’estació i al carrer Sant Lluís, on
viuen un total de 17 persones sota el suport i la
supervisió de professionals d’atenció directa.
Oferim un tracte proper i de confiança i
procurem la participació de les persones en les
seves decisions, donant suports centrats en la
persona i segons les seves capacitats, buscant
que la llar sigui viscuda com casa seva.

LLEURE
L’any 2017 ha estat un any de reorientació i
obertura per tal d’acollir altres joves de Balaguer
amb discapacitat intel•lectual no usuaris de
L’Estel. També durant aquest període hem
incrementat la presència a les xarxes socials i
hem augmentat la nostra visibilitat.
La participació de les persones usuàries en la
planificació i l’organització de les activitats i la
realització de passos cap a la inclusió continuen
essent els motors d’aquest servei que pretén
fomentar el lleure autogestionat, la inclusió
mitjançant activitats d’oci i trencar amb els
estereotips sobre la discapacitat intel•lectual.

CLUB

Després de diversos anys de col•laboració amb el Club Bàsquet Balaguer durant
el 2017 hem creat una secció dins del CB Balaguer, la secció Mormur, formada
per esportistes del nostre club. Amb aquest nou pas pretenem promoure el
bàsquet oferint opcions i oportunitats mitjançant l’esport seguint el camí cap
a la inclusió.
Durant el 2017 hem participat a 3 campionats de Catalunya, 6 campionats
territorials, 4 jornades esportives escolars i a 9 esdeveniments esportius puntuals,
amb la col•laboració d’entitats esportives de la ciutat i província.
D’altra banda, hem participat al Territori Special celebrat a la Seu d’Urgell i
Andorra la Vella l’octubre de 2017. Aquest esdeveniment és una prèvia als Jocs
Special Olympics que se celebraran la tardor del 2018
1,2,3...L’ESTEL!
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