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A 31 de desembre de 2016, la Fundació Estela per a la Dis-
capacitat estava dirigida per un patronat integrat per:

 Sr. Francesc Xavier Grau, president

Vocals: 
    Anna Solé Ramos•	
    Josepa Bonachí i Ferrè•	
    Josep Maria Ricomà Simó•	
    Francesc d’Assis Arranz•	
    Francisco Segura Páez•	
   José Manuel Asensio Campoy•	

La FUNDACIÓ ESTELA PER A LA DISCAPACITAT, adherida a la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, és una entitat sense 
ànim de lucre que fa més de quatre dècades que es dedica a la promoció de les persones amb discapacitat a les comarques 
de Tarragona. Ho fa a través d’una cartera de serveis que cobreix les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual 
en totes les franges d’edat, des de la infància fi ns a l’etapa adulta. La missió de la fundació, d’acord amb la voluntat dels seus 
creadors, és la promoció personal del discapacitat i la millora de la seva integració social, mitjançant actuacions orientades a 
l’educació, la formació professional, la integració social i l’acolliment residencial.
El conjunt de professionals de la Fundació Estela per a la Discapacitat prioritzen el desenvolupament personal, social i 
professional de les persones amb discapacitat com a via per gaudir d’una vida plena.

Presentació

El patronat
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Nosaltres
La Fundació Estela per a la Discapacitat fa més de 40 anys 
que es dedica a la promoció personal del discapacitat 
intel·lectual a les comarques de Tarragona i a la millora de 
la seva integració social, des de la infància fins a l’etapa 
adulta.

Principis d’actuació
Desenvolupar serveis que donin resposta a les noves •	
necessitats de les persones amb discapacitat i els seus 
familiars i cuidadors.
Promoure la participació i la implicació de les famílies, •	
així com dels usuaris i dels professionals, en la vida de 
la Fundació.
Millorar la qualitat de vida de les persones amb disca-•	
pacitat i de les seves famílies.

Missió
La missió de la Fundació, d’acord amb la voluntat dels 
seus fundadors, és la promoció personal del discapacitat 
intel·lectual i la millora de la seva integració social, mit-
jançant actuacions orientades a l’educació, la formació 
professional, la integració social i l’acolliment residencial.

Visió
El desenvolupament personal, social i professional de 
les persones amb discapacitat intel·lectual que els permeti 
viure una vida plena.

Valors
Els principis rectors es posen de manifest en cadascun dels 
serveis que presta l’entitat i es basen en els criteris ètics de:

Respecte•	
Tolerància•	
Responsabilitat•	
Solidaritat•	
Compromís•	
Transparència•	
Equanimitat•	

La Fundació Estela per a la Discapacitat és una entitat 
adherida a la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla. 

Us convidem a visitar la web www.fundacioestela.cat

1. La Fundació Estela

Més de 40 anys al servei de les 
persones amb discapacitat
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Història   
L’origen de la Fundació Estela per a la Discapacitat es 
remunta a fa més de 40 anys en un petit habitatge de la 
ciutat de Tarragona, on un reduït grup de pares i mares 
–uns veritables pioners– van decidir plantar la llavor amb 
l’esperança que arribés a donar fruit.
L’acció conjunta d’aquella iniciativa privada va servir com a 
impuls per posar en marxa aquest projecte.
Poc després, aquell primer domicili es va quedar petit i es 
va haver de cercar un altre espai on ubicar les aules per als 
cada cop més nombrosos nois i noies que hi assistien.
El mes de juny de 1975 es va celebrar la presa de possessió 
del nou terreny de l’escola. Aquest va ser el primer 

edifi ci construït especialment per a l’activitat d’Estela. La 
segona etapa de construcció va afectar el servei de la Llar 
Residència.
En un tercer moment es va adquirir, juntament amb la 
Creu Roja, l’antiga fàbrica Loste, amb la participació de la 
Generalitat de Catalunya, que va subvencionar l’aportació 
de la Fundació Estela. En aquest nou espai es va ubicar el 
Centre Especial de Treball, el Servei Ocupacional d’Inserció 
i el Servei de Teràpia Ocupacional.
L’entitat es va constituir com a fundació l’any 1993 i, des de 
2013, està adherida a la Xarxa Sanitària i Social de Santa 
Tecla.
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2. Serveis i centres

Una fundació al costat 
de les persones

LLAr 
rESIDènCIA

32 persones

STO

70 persones

SOI

10 persones

ESCOLA

78 alumnes

190 
persones ateses 
i les seves 
famílies
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LLAr rESIDènCIA
32 places residencials
per a persones majors de 18 anys

SErVEI DE TErÀPIA OCUPACIOnAL
100 places ocupacionals
per a persones majors de 18 anys

SErVEI OCUPACIOnAL D’InSErCIÓ
14 places ocupacionals d’inserció 
per a persones majors de 18 anys

La Fundació Estela per a la Discapacitat 
atén prop de 200 persones amb discapacitat intel·lectual

a través del seus equipaments i serveis a les comarques de Tarragona

ESCOLA ESTELA
80 places d’escolarització 
per a alumnes de 3 a 21 anys



8 Fundació Estela per a la Discapacitat

3. Equip humà

Un equip compromès
amb la discapacitat

LLAr 
rESIDènCIA

18 professionals

Director, psicològa, 
15 monitors i personal de neteja

STO / SOI

18 professionals

Director, psicòleg, treballadora 
social,10 monitors, 3 auxiliars de 
monitor i personal de neteja

CASAL

13 professionals

10 monitors, 2 vetlladors i 
personal de neteja

ESCOLA

32 professionals

Director, sotsdirector,  psicòleg, 
logopeda, tècnic de grau mitjà, 
10 mestres d’educació especial, 
6 educadors, 11 monitors 
d’esbarjo i menjador, 
personal d’administració 
i de neteja
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74% de contractes 
indefi nits

81,92% personal 
femení

71,5 hores de 
formació 

11 persones de 
formació en pràctiques

81 
professionals
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4. Metodologia

Gestió del coneixement

ATENCIÓ centrada en la pErsoNA

SUPORT CONDUCTUAL POSITIU

metodologia TEACH
Estimulació sensorial

sistemes 
augmentatius   i   alternatius 

de comunicacio
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ATENCIÓ centrada en la pErsoNA

SUPORT CONDUCTUAL POSITIU

metodologia TEACH
Estimulació sensorial

sistemes 
augmentatius   i   alternatius 

de comunicacio
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5. Activitats destacades

Activitats terapèutiques

Butlletí informatiu d’activitats de lleure  •	
en la comunitat

Edició de contes a l’escola•	

Taller de cuina•	

Musicoteràpia•	

Plaer sensomotriu•	

Autonomia i gestió•	
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Activitats de lleure

Casal
30 USUArIS 

«Eina per a la conciliació 
laboral i familiar dels 
usuaris de la Fundació 
Estela durant les èpoques 
de vacances»

Esport
31 USUArIS 

«Promoció de l’esport 
com a hàbit saludable i 
generador de benestar»

Sortides
i viatges
«Experiències inoblidables 
fora del centre al llarg
de tot l’any»
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6. Accions i projectes de millora

Trasllat del taller ocupacional
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Un nou espai funcional i modern•	

nova aula Teach a l’Escola•	
Pintura i nou mobiliari a la Llar residència•	

«M’agrada molt 
el nou menjador del 
centre i totes 
les noves 
tasques que podem 
fer aquí»

Dani,
Usuari del SOI

«Tot és nou i està 
molt endreçat. 
D’aquest nou centre 
m’agrada tot i estem 
molt satisfets amb el 
canvi»

Sandra,
Usuària del STO

«Tothom s’ha 
adaptat molt bé 
al nou espai. Tots 
hi venen molt 
contents»

Laura Barceló i 
Macu Martínez,
Monitores

Durant el 2016 la Fundació Estela per a la Discapacitat ha culminat diversos projectes per continuar 
millorant els seus serveis i equipaments. A fi nal d’any es va inaugurar el nou espai per al Taller Ocupacional, 
instal·lat en una nau industrial al polígon industrial Riuclar de Tarragona. 
El nou emplaçament del STO i el SOI disposa d’unes instal·lacions dissenyades per aconseguir els objectius de 
promoció personal del discapacitat psíquic en l’edat adulta i, especialment, en la majora de la seva integració 
social a través de l’ajustament personal i social i l’ocupació terapèutica. El nou centre no té barreres arquitectòni-
ques i disposa de banys assistits, sala de musicoteràpia, sala de comunicació equipada amb una pantalla digital, 
sala multisensorial, una sala assistida per a usuaris amb més dependència i un espai per realitzar tallers de cuina 
en benefi ci de l’autonomia personal.  
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7. Accions amb tercers

Projectes subvencionats
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Gràcies a les col·laboracions d’entitats i altres 
fundacions, el 2016 hem aconseguit:

Adequació de l’espai menjador Escola (Port de •	
Tarragona)

Estimulació multisensorial i comunicació •	
augmentativa (Fundació Josep Anton 
Cerqueda)

noves tecnologies (Obra Social “la Caixa”)•	

Teràpia amb gossos (Ajuntament de •	
Tarragona)

Activitats aquàtiques (Ajuntament de •	
Tarragona)
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Feel Vermut•	
Lliurament de roses de Sant Jordi a entitats •	
col·laboradores
Elaboració del regal de reis per a la gent gran de les •	
residències
Fira del Dia Internacional de la Discapacitat a la rambla •	
nova de Tarragona
Obsequi sopar solidari de la Fundació PortAventura•	

8. Entorn

Participació en la comunitat
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Festa famílies fi nal de curs Escola•	
Festa famílies Llar residència•	
reunions Familiars STO-SOI•	

Participació de les famílies

18 
actes participatius 
amb la comunitat
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Diploma al Mèrit Cívic de la Ciutat 2016  •	
atorgat per l’Ajuntament de Tarragona

9. Premis i reconeixements

Diploma al Mèrit Cívic
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67 proveïdors externs durant 2016• 

Col·laboracions amb entitats i fundacions• 

           FUnDACIÓ PrIVADA 
                JOSEP AnTOn 

Col·laboracions i subvencions amb administracions• 

    

10. Col·laboracions
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PortAventura, Aquòpolis, Dow, Port i Nàstic 
col·laboren en el fi nal de curs d’Estela
maig 6, 2016

L’Escola Estela està acabant el curs lectiu i per celebrar-
ho ha fet una festa amb els pares dels nois i noies que 
hi estudien. Cinc noves incorporacions hi ha hagut a la 
vintena de professionals que formen part de l’equip de 
l’Escola Estela i que donen servei a 81 alumnes de 3 a 21 
anys….

Sant Jordi 2016: Roses artesanes
elaborades pel Taller Ocupacional
abril 19, 2016

Cada any els usuaris del Servei de Teràpia Ocupacional i  
del Servei Ocupacional d’Inserció de la Fundació Estela per 
a la Discapacitat obsequien amb una rosa a les persones 
ingressades als hospitals de Santa Tecla i el Vendrell, amb 
motiu de la diada de Sant Jordi. L’elaboració de les roses 
s’inicia després de Nadal, s’escull un…

Setmana Santa plena d’activitats de lleure a la fundació
abril 19, 2016

Cada període de vacances és sinònim de descans, de 
desconnexió de les activitats habituals i de més temps 
per dedicar a l’oci. La Fundació Estela per a la Discapacitat 
organitza des de fa anys activitats de lleure, durant la 
temporada d’estiu, a l’hivern (Nadal) i ara per Setmana 
Santa, amb l’objectiu d’oferir a les persones una eina…

11. Impacte a la societat

notícies

25 
sortides als 
mitjans de 
comunicació locals



L’Obra Social “La Caixa” col·labora amb les activitats
de Nadal  a la Fundació Estela per la Discapacitat
març 28, 2016

L’Obra Social “La Caixa” col·labora amb la Fundació Estela 
amb una donació de 15.000€ que es destinarà íntegrament 
a la realització d’activitats complementàries i tallers per 
als usuaris i usuàries de la institució durant l’època de les 
vacances nadalenques. L’aportació de l’Obra Social “La 
Caixa” facilita…

Les noves tecnologies entren a Estela
febrer 1, 2016

L’Obra Social La Caixa torna a mostrar la seva sensibilitat 
envers les institucions tarragonines dedicades a l’atenció 
dels col·lectius més desfavorits i, en especial, a la diversitat 
funcional. Ara fa uns dies l’entitat financera va decidir 
col·laborar una vegada més amb la Fundació Estela per a 
la Discapacitat de Tarragona per tal d’acompanyar-la en la 
millora…

Festa de famílies a l’escola d’educació especial Estela
maig 15, 2016

Mestres, alumnes, familiars i amics van de la festa anual 
organitzada per la Fundació Estela per a la Discapacitat. 
La trobada va tenir com a objectiu obrir l’escola per tal de 
conèixer les instal·lacions del centre, la sala multisensorial, 
aula polivalent, aula PIS… així com les activitats que 
realitzen els alumnes durant el curs. El berenar…

11 30 de novembre de 2016

L a Xarxa de Santa Te-cla és una institució coneguda per la seva activitat sanitària a les comarques del Tarragonès i el Baix Penedès, però des de fa més d’una dècada també desenvolupa una impor-tant acció dins de l’àmbit de l’atenció social, especial-ment entre els col·lectius més desprotegits: infància, gent gran i persones amb discapacitat.  Aquesta set-mana, tot coincidint amb la celebració del Dia Interna-cional amb les Persones amb Discapacitat (3 de desembre), us expliquem els serveis que ofereix la Xarxa de Santa Te-cla a través de la Fundació Estela i el Centre de Treball Especial Santa Tecla, tots dos centres adreçats a donar su-

port a persones amb disca-pacitat psíquica a les nostres comarques.

Fundació EstelaL’objectiu de la Fundació Este-la, entitat amb més de 40 anys d’història a la ciutat de Tarra-gona, és la promoció personal del discapacitat psíquic i la mi-llora de la seva integració so-cial, destacant prioritàriament aquelles actuacions orientades a l’educació, la formació pro-fessional, la integració laboral i l’acolliment residencial. De la mà de la Xarxa de Santa Tecla, a la qual Estela es va adherir l’any 2013, la Fundació dona servei a les persones amb dis-capacitat intel·lectual des de la infantesa fi ns a l’etapa de maduresa. S’ofereixen serveis educatius a través de l’Escola d’Educació Especial Estela (78 alumnes), els serveis de Ta-ller Ocupacional (amb un to-tal de 83 usuaris i usuàries), i 

d’habitatge amb la Llar Resi-dència Estela (amb 32 places). L’escola d’educació especial concertada ofereix tres etapes educatives: educació infantil, primària i secundària, i el pro-grama de transició a la vida adulta.

CET Santa TeclaL’activitat de la Xarxa de Santa Tecla dins de l’àmbit de la dis-capacitat intel·lectual es va ini-ciar l’any 2004, amb la posada en marxa del Centre Especial de Treball Santa Tecla, el qual durant els darrers anys ha anat ampliant la seva activitat. En l’actualitat el CET Santa Tecla dona ocupació a un total de 45 persones amb diversitat fun-cional. En el Centre Especial de Treball es desenvolupen 

tasques de bugaderia i serveis generals, amb les quals es co-breixen les necessitats dels centres de la Xarxa de Santa Tecla i també de tercers. 
Divendres, actes a TGNEl Consell Municipal de la Dis-capacitat de Tarragona ha or-ganitzat per aquest divendres al matí tot un seguit d’actes a la Rambla Nova, al tram de l’OMAC, amb la participació 

d’entitats tarragonines que do-nen suport a les persones amb discapacitat. A banda d’una fi ra amb els estands de les dife-rents entitats, hi ha previstos tallers, actuacions i activitats esportives al carrer.A la tarda, els actes es traslla-den a la plaça de la Font, on s’inaugurarà l’exposició 25 Santa Tecles Festa per a To-thom, es llegirà un manifest i hi haurà més actuacions.

SOCIAL

La Xarxa de Santa Tecla, amb el món de la discapacitat

SOCIAL

DIA MUNDIAL DE LA DISCAPACITATA través de la Fundació Estela i del Centre Especial de Treball Santa Tecla, la institució presta serveis educatius, de teràpia ocupacional, d’acolliment i d’inserció laboral a prop de 240 persones amb discapacitat psíquica de totes les edats
ÒLIVER MÁRQUEZ

TARRAGONA

ESPECIALITZATS ENRENTAT DE VEHICLES!!!

Des de fa un mes els usuaris i usuàries del Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i del Servei Ocupacional 

d’Inserció (SOI) de la Fundació Estela disposen d’unes noves instal·lacions al polígon Riuclar de Tarragona. 

FUNDACIÓ ESTELA

CENTRE ESPECIALDE TREBALL (CET)
45 USUARIS/ES

STO I SOI
83 USUARIS/ES

ESCOLA 
78 ALUMNES

LLAR-RESIDÈNCIA32 USUARIS/ES

27 d’abril de 2016 |  

12 | Social

XARXA DE SANTA TECLA 

La Fundació Estela 
dóna les gràcies 
a entitats 
col·laboradores

Les entitats o col·lectius que aquest any han col-

laborat econòmicament amb la Fundació Estela i 

han contribuït, d’aquesta manera, a desenvolupar 

alguns dels seus projectes, han rebut un agraïment 

en forma de rosa elaborada expressament pels usu-

aris del taller del Servei de Teràpia Ocupacional i 

del Servei Ocupacional d’Inserció. Una representa-

ció dels més de 80 usuaris i usuàries que actualment 

té el taller ocupacional Estela, acompanyats per la 

seva directora, Helena Gómez, van visitar les dife-

rents entitats per lliurar-los l’obsequi i agrair la seva 

col·laboració. 

A Obra Social la Caixa, amb Eduard Gené, director  d’Institucions, i Narcís Casanova, director de Negoci.

Amb el president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Andreu.

A l’Ajuntament de Tarragona amb la regidora de Serveis Socials, Ana Santos.

A l’Associació de Veïns de l’Arrabassada, amb el seu president, Josep Beltran.

A la Diputació de Tarragona, amb el president Josep Poblet.

A l’Associació Amics dels Castells (ACTAC), amb Adriana Gomez,  cap de canalla, 

i Carla Pomerol, cap de comunicació.
A la Fundació PortAventura, amb el gerent, Joan Adserà; Choni Fernández, secretària del Patronat de la 

Fundació PortAventura, i Sandra Vioque.

FUNDACIÓ PANASACHS

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

ASSOCIACIÓ VEÏNS DE 

L’ARRABASSADA

ASSOCIACIÓ AMICS DELS 

CASTELLS

OBRA SOCIAL LA CAIXA

FUNDACIÓ PORTAVENTURA

PORT DE TARRAGONA

25 
sortides als 
mitjans de 
comunicació locals
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12. Estela en imatges

Experiències compartides
Activitats a l’aire lliure

Activitats de lleure i esport
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Festivitats i família

Estimulació cognitiva i sensorial

Activitats ocupacionals



ESCOLA ESTELA
977 216 316 

LLAr rESIDènCIA
977 216 841 

SOI I STO
977 204 008 

Seu social Fundació Estela per a la Discapacitat
C/ Joan Maragall, 1 43003 Tarragona 

Més informació a www.fundacioestela.cat
www.xarxatecla.cat


