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ASSOCIACIÓ L’ESTEL: 2018, ANY D’ESFORÇOS
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.
El 2018 ha estat un any en el que hem hagut
d’abordar com fer front a diverses dificultats en
els nostres equipaments i solucionar-les per tal
de millorar les condicions de les infraestructures
dels serveis. Això ha representat un esforç de
tots plegats i treball conjunt amb agents privats
i institucionals per aconseguir els recursos
necessaris per tal de fer-hi front i poder-les
resoldre.
També hem estat reflexionant en com adaptar
a les persones que els reben, els suports i la
forma de donar-los, per tal de millorar el seu
present, la qual cosa representa un esforç
organitzatiu i un repte que cal estar repensant
de forma continuada per part de tots els que en
participem.

I dir que aquest ha estat l’any previ a la celebració
del 40è aniversari de l’Associació L’Estel i 25è del
Club Esportiu L’Estel. Mirem cap al 2019 amb
la il•lusió i el desig de compartir amb el nostre
entorn i amb el màxim de persones aquesta
efemèride, que ens troba en un moment
social difícil, de contenció i manca de recursos,
especialment els dedicats al nostre sector. Però
no volem que això enteli una celebració que
volem que serveixi per fer-nos presents, ens faci
agents dinamitzadors del nostre entorn social
i ens permeti agafar embranzida i energia per
continuar millorant com a organització de
suports a les persones.
Finalment agrair els suports personals,
econòmics i institucionals que durant el nostre
camí ens anem trobant i que ens permeten
seguir endavant.

MISSIÓ
Contribuir amb suports i oportunitats a la millora de la
qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel•lectual
o del desenvolupament, tot reconeixent les seves capacitats
i respectant la seva dignitat i el seu dret a prendre part
i a participar en les decisions sobre la pròpia vida, tot
desenvolupant el seu projecte vital.
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El dia a dia l’escola transcorre compartint
experiències, sensacions i emocions que ens
ajuden a madurar com a persones, en elles tots
hi estem implicats: els alumnes, els professionals
i les famílies, l’acció educativa es fa entre tots i
repercuteix a tots, és un feedback continu.
La inclusió és una prioritat per a nosaltres, i per
a que sigui efectiva:
· habilitem
nous
espais de treball i
creem entorns favorables a les necessitats
específiques dels alumnes per a que
puguin participar i compartir
· utilitzem materials adaptats i dinàmiques
flexibles que respectin els diferents ritmes
d’aprenentatges dels alumnes
· facilitem suports i estratègies que ajudin
als alumnes en l’adquisició d’habilitats i
coneixements
· els professionals ens formem per tal
d’actualitzar els coneixements de les
necessitats específiques dels alumnes i les
noves metodologies.

El taller ocupacional és un servei de dia que
dona suport a 52 persones adultes amb 16
professionals. Fa 10 anys que vam iniciar el
camí cap a un model d’atenció centrada en la
persona i aquest 2018 hem començat a revisar
on hem arribat amb aquest model, quins
resultats estem tenint i cap on hem de dirigir
els esforços per a què fem efectives les millores
que volem per a cadascuna de les persones a
les que donem suport.
La diversitat ens enriqueix i és alhora un repte
professional al que intentem respondre amb
formació, creativitat i motivació. Renovar les
activitats que estem fent, fer-ne de noves i
buscar maneres de millorar els suports des del
respecte, la prudència, la tolerància i l’alegria
és el que volem per a millorar el dia a dia en
el nostre servei respectant la individualitat i els
desitjos particulars dins el que és possible.
Per conèixer-nos millor us animem a què ens
seguiu a través de les xarxes socials, durant
aquest any les hem utilitzat amb la finalitat de
donar més visibilitat a allò que fem al taller, a
les sortides, amb altres centres, i creiem que és
una bona manera de dir que som aquí i que
conformem tots plegats una societat plural i
diversa.
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El temps de lleure és aquell que ens queda
disponible un cop hem acabat amb les nostres
obligacions. Des del servei de Lleure L’Estel
creiem que és important que en aquest temps
puguem fomentar l’autonomia i la capacitat de
decidir a l’hora d’escollir com aprofitar-lo. És per
aquest motiu que els nois i noies que participen
del lleure poden pensar i triar quines activitats
duem a terme.
Durant aquest any doncs, l’increment en la
possibilitat de poder decidir i escollir ha permès
que els participants del servei de Lleure L’Estel
hagin pogut gaudir molt més de les activitats
programades. A més, l’any 2018 ha estat un any
en el que hem tingut l’oportunitat d’augmentar
com mai el nombre de col·laboracions amb altres
associacions. Creiem que aquestes oportunitats
enriqueixen molts els nois i noies, ja que no
només tenen als monitors i monitores del servei
com a únics referents i alhora a les persones de
les entitats amb les que col·laborem, que tenen
la possibilitat de conèixer la realitat del col·lectiu
de persones amb discapacitat de manera
directa.

Durant l’any 2018 el CLUB ESPORTIU L’ESTEL
hem comptat amb 48 esportistes federats
a la Federació ACELL, 25 nois i 23 noies.
Hem participat en un total de 6 campionats
territorials, 4 campionats de Catalunya, a 6
jornades de la lliga inter-clubs de bàsquet, a 4
jornades esportives escolars i a 7 esdeveniments
esportius puntuals. També hem iniciat l’activitat
de pàdel.
Del 4 al 7 d’octubre hem participat als Jocs
Special Olympics 2018 a la Seu d’Urgell i Andorra
la Vella. Un total de 24 esportistes del club i 6
entrenadors/es hem competit en les disciplines
de Petanca, Bàsquet, Natació i Gimnàstica
Rítmica, aquesta ha estat la participació més
nombrosa del club en totes les edicions dels
Jocs Special Olympics. Hem aconseguit un total
de 16 medalles (6 d’or, 3 de plata, 4 de bronze i 3
de participació).

LLARS RESIDÈNCIA
El servei de Llar-residència
és un servei
d’acolliment residencial obert els 365 dies de
l’any i que atén disset persones amb discapacitat
intel•lectual i diferents necessitats de suport, en
dos pisos ubicats en plena ciutat de Balaguer.
Comptem amb un equip de 14 professionals
d’atenció directa i indirecta que procuren
aconseguir la millora de la qualitat de vida de
les persones ateses que hi viuen, reconeixent i
potenciant les seves capacitats, donant suports
individualitzats i centrats en la persona, tot
buscant que la llar sigui viscuda com casa seva.
Dins el servei de llar residència també oferim
recolzament a les famílies de l’entitat amb
serveis de respir puntuals, que els permet que la
persona amb discapacitat pugui fer una estada
a la llar per un temps concret. Durant el 2018 el
servei ha estat utilitzat en 14 ocasions.
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