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TRANSPARÈNCIA

Qui som?

Objecte social

Missió

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.
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 edifici 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.

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 discapacitat i de les
seves famílies.

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, mitjançant
actuacions orientades a l’educació,
la formació professional, la integració social i l’acolliment residencial.
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Valors

Visió

Patronat

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

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

La Fundació Estela per a la Discapacitat es regeix per un Patronat.
Les seves funcions principals són
vetllar pel compliment de la missió i
finalitats establertes en els Estatuts
de l’entitat.
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Activitat
assistencial
La Fundació Estela per a la
Discapacitat treballa per la promoció
personal del discapacitat intel·lectual
i la millora de la seva integració
social, mitjançant actuacions
orientades a l’educació, la formació
professional, la integració social i
l’acolliment residencial.

Un total de 120 professionals han fet possible
l’atenció de:

87

Persones al STO
(Servei de Teràpia Ocupacional)

16

32

Persones al SOI
(Servei Ocupacional d’Inserció)
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73

Alumnes a l’escola
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Places a la
Llar Residència

TRANSPARÈNCIA

Com ens
organitzem?
La Fundació Estela per a la Discapacitat està governada per un Patronat
integrat per:
Presidenta: Josepa Zamora Barceló
Vocals: Joan Aregio Navarro, Raül
Font-Quer Plana, Montserrat Magadán Rovira, Esteve Ortiz Brunet i
Anna Solé Ramos.

XARXA SANITÀRIA I SOCIAL DE SANTA TECLA
DIRECCIÓ GENERAL : JOAN M. ADSERÀ Gebellí

Fundació ESTELA PER A LA DISCAPACITAT
GERÈNCIA ÀREA SANITÀRIA
Joan Aregio Navarro

DIRECCIÓ SOCIAL

DIRECCIÓ TÈCNICA

Carmen Juárez Olmedo

Carmen Juárez Olmedo

ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL

llar residència

Sandra Valls Fernández

Anna Sánchez Sánchez

DIRECCIÓ, PLANIFICACIÓ
I ORGANITZACIÓ
Núria Flavià Gaya

centre ocupacional
(STO/SOI)
Blanca Ferrer Piñol
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Escola Estela
87 alumnes

Servei Ocupacional d’Inserció
16 persones
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Llar Residència
32 places

Servei de Teràpia Ocupacional
73 persones
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Metodologia

Gestió del coneixement

SUPORT CONDUCTUAL

metodologia

ATENCIÓ centrada en

Estimulac
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POSITIU

TEACH

n la persona

ció sensorial
sistemes
augmentatius i alternatius
de comunicacio

P
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La fundació als mitjans
de comunicació i a les xarxes socials
Organització dinàmica i amb projecció exterior
www.fundacioestela.cat
La Fundació Estela per a la Discapacitat, amb centres i serveis al Tarragonès, és una organització dinàmica
i amb un evident resó mediàtic.
Cada any els mitjans de comunicació
de les comarques de Tarragona i de
Catalunya donen cobertura a les
notícies protagonitzades per fundació, siguin aquestes generades per
la seva pròpia activitat assistencial
o per accions concretes dins dels
àmbits de la Responsabilitat Social
Corporativa (acció social, ambiental
o bon govern).
El compromís comunicatiu de la fundació amb el seu entorn s’evidencia
amb l’existència d’una àrea de
comunicació que atèn els requeriments dels mitjans de comunicació,
gestiona i actualitza les pàgines
webs corporatives de l’organització
i garanteix la distribució regular
d’informació d’interès per a la ciutadania a través dels perfils oficials de
la Xarxa de Santa Tecla a facebook,
twitter i instagram.
La Fundació és present també al
canal YouTube oficial de la Xarxa
Sanitària i Social de Santa Tecla, on
l’organització publica produccions
audiovisuals pròpies per a una
comunicació més directe amb la
ciutadania.
En les pàgines posterior recollim
alguns exemples de notícies generades per la Fundació Estela per a la
Discapacitat al llarg de l’any 2019.
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L’activitat de la Fundació
Estela per a la Discapacitat,
gràcies a l’esforç i vocació de
servei del seu equip humà,
és recollida regularment
pels mitjans de comunicació
especialitzats i generalistes
d’àmbit local i nacional

La Xarxa de Santa Tecla
té perfils corporatius a les
principals xarxes socials
per mantenir contínuament
informada la seva població
de referència i enfortir els
lligams comunicatius amb les
institucions i el territori al
qual presta servei
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Institucions públiques i entitats privades
col·laboren amb l’acció de la Fundació Estela el 2019
A les comarques tarragonines hi ha
diverses entitats que es dediquen
a tenir cura dels col·lectius més
vulnerables del nostre entorn. Dins
de l’àmbit de la diversitat funcional, destaca la Fundació Estela per
a la Discapacitat, entitat adherida
a l’àrea social de la Xarxa de Santa Tecla que dona suport a més de
200 persones de totes les edats i
les seves famílies a través dels seus
serveis: Escola d’Educació Especial;
Llar-Residència i Taller Ocupacional.
Més enllà d’atendre i acompanyar
els seus usuaris i usuàries, els professionals de la Fundació Estela fa
temps que treballen sense descans
per aconseguir la màxima integració i «normalització» de la situació
de les persones amb necessitats
especials dins de les activitats quotidianes de la societat tarragonina.
I en aquest repte la fundació està
trobant cada vegada més aliances
i sinergies amb institucions, entitats i empreses del territori que,
amb el seu suport i reconeixement

La Fundació Estela cada cop
disposa del suport de més
institucions i empreses del
territori per dur a terme accions d’integració
comunitària dels seus usuaris
públic, validen la tasca realitzada
per la Xarxa de Santa Tecla dins del
món de la discapacitat a casa nostra. L’Ajuntament de Tarragona, el
Consell Comarcal del Tarragonès,
la Diputació, el Port de Tarragona,
l’Obra Social La Caixa, la Fundació PortAventura, Repsol, Dow,
Aquòpolis o el Nàstic de Tarragona
són alguns exemples d’institucions
públiques i entitats privades que
col·laboren amb l’acció de la Fundació Estela per tal de fer que «allò
que és especial esdevingui normal»
als nostres pobles i ciutats.
La Fundació Estela és una entitat
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històrica de Tarragona amb més de
40 anys d’història i dedicada 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. Una de les grans
finalitats de la fundació és millorar
la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat intel·lectual i les
seves famílies i, en aquest aspecte, es considera cabdal promoure
la participació de les persones en
activitats quotidianes de la societat. La participació activa i regular
en activitats esportives, culturals
i d’oci formen part de la política
de treball de la Fundació Estela i,
per tal d’aconseguir-ho al màxim
nivell, són nombroses les entitats
i institucions del territori que hi
col·laboren, ja sigui econòmicament, amb voluntariat o projectes
específics que beneficien totes les
parts.
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La participació en activitats
esportives, culturals i d’oci
complementa els serveis
d’Estela que inclouen Escola
d’Educació Especial, Llar Residència i Taller Ocupacional
per a adults
El comerç de Tarragona
El darrer exemple d’aquestes sinergies realitzat el darrer any 2018
el trobem a Tarragona en les associacions de comerciants i la regidoria de comerç de l’Ajuntament
de Tarragona, que van encarregar
als usuaris i usuàries del taller ocupacional de la Fundació Estela la
producció dels elements decoratius que durant les darreres festes
de Nadal van guarnir els aparadors
de 140 establiments comercials
de la capital tarragonina. El dia 11
de gener de 2019, amb motiu del

GENER 2019

Al mes de gener de 2019
es va dur a teme una recepció
oficial a l’Ajuntament de
Tarragona on es va
homenatjar 23 atletes de la
Fundació Estela que
van participar als
Special Olimpics

Carmen Juárez, de la Xarxa de Santa Tecla, recull el xec de mans de la regidora de comerç
Elvira Ferrando.

L’exposició Fotomatón Ciutadà, exposada durant un mes a l’espai CaixaFòrum, és una
mostra de la col·laboració regular de l’Obra Social de la Caixa amb les activitats culturals
de la Fundació Estela.

La contribució de la Fundació PortAventura amb la Fundació Estela per a la Discapacitat és
continuada en el temps, amb la realització d’encàrrecs al taller ocupacional.

tancament oficial de la campanya
de Nadal del comerç tarragoní, la
consellera Elvira Ferrando i els representants de la Via T van lliurar
a la Fundació Estela un xec per
valor de més de 4.000 euros per
cobrir les despeses del material
emprat en la fabricació dels elements decoratius, unes espelmes
de fusta elaborades a partir de
palets que han estat visibles durant les festes al centre la ciutat i
als barris. Aquest fet ha contribuït
a pujar l’autoestima dels usuaris
d’Estela, que han vist com l’esforç
de mesos al taller ocupacional
s’ha vist recompensat amb el reconeixement de la ciutat.
Special Olympics
La Fundació Estela ha dut a terme al llarg de l’any 2018 nombrosos exemples d’accions efectives
d’integració social, però és evident
que la pràctica regular d’esport i
la participació en competicions
reglades és una de les millors
maneres d’aconseguir-ho. Amb
motiu de la participació d’Estela
en la darrera edició dels Campionats Special Olympics Catalunya celebrats a Andorra del 4 al 8
d’octubre de 2018, l’Ajuntament
de Tarragona va celebrar una recepció oficial el dia 11 de gener
mes de gener de 2019 en què es
va retre homenatge als 23 atletes de la Fundació Estela que van
competir en nom de la ciutat de
Tarragona en els esmentats jocs.
La recepció, presidida per l’alcalde
Josep Fèlix Ballesteros, va ser una
mostra més de la creixent implicació de les administracions envers
la tasca que entitats com la Fundació Estela fan en benefici dels
que més ho necessiten.

Memòria Fundació Estela per a la Discapacitat
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El teatre, una eina per reforçar l’autoestima, la
memòria i el treball en equip a la Fundació Estela
Un grup d’usuaris i usuàries de la
Fundació Estela per a la Discapacitat
van estrenar el divendres 1 de
febrer l’obra teatral ‘Cuento de los
sentimientos. Jugando al escondite’,
un conte original de Juan Carlos
Bermejo adaptada per ells, amb
l’assessorament de les educadores
Montse Herrero i Anabel Jiménez, al
Centre Cívic de Sant Salvador.
Juanjo, Gloria, Inma, Leanna, Joan,
Maurici, Maria, Marisa, Olga, Francisco, Javi i Aleix són els protagonistes
d’aquesta història que parla de sentiments com l’amor, l’egoisme, el desig
o la passió, entre altres. Una obra que
han estat preparant i assajant durant
tot l’any i que el passat dia 1 de febrer
van estrenar davant del seu públic,
amics, familiars i altres usuaris de la
Fundació Estela. Un grup d’onze usuaris més ha fet possible la representació
gràcies al seu treball d’atrezzo, preparant el decorat, els vestuari, etc.
I és que en aquesta activitat de teatre,
que s’ha desenvolupat al llarg de tot

l’any, hi participen unes 20 persones
amb discapacitat del servei de teràpia
ocupacional. Les sessions de l’activitat
en xarxa es fan setmanalment, cada
divendres.
Segons les seves monitores «a través
de la xarxa de teatre, obtenen grans

beneficis com: reforçar l’autoestima i
l’autoconfiança, també reforcen el sistema cognitiu, la memòria, l’atenció i
la concentració i, per últim, el treball
en equip i les relacions interpersonals.
Però el més important és, sens dubte,
gaudir de l’activitat», asseguren.

La Fundació Estela viu el Carnaval
El divendres 1 de febrer els usuaris i
usuàries del Taller Ocupacional de la
Fundació Estela per a la Discapacitat van
gaudir de valent amb el carnaval. Vestits
amb les disfresses que ells mateixos havien elaborat –basades en la saga de Harry Potter–van sortir al pati del centre per
gaudir d’una estona de música i ball. Concretament van gaudir de la classe de zumba que van oferir un grup de voluntaris del
barri de Torrenova, capitanejats per Rosi
Quijano, germana d’una de les usuàries
del centre, que van fer les delícies dels
assistents amb els seus moviments de
ball. Com sempre, el carnaval és un moment per gaudir i transformar-se i al Taller
Ocupacional no desaprofiten l’ocasió per
deixar volar la imaginació. Però la creació
de les disfresses també és un moment
d’aprenantatge, per això tots els usuaris i
usuàries participen en la confecció de les
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disfresses per a les quals utilitzen material
que es pot trobar al centre, de manera que
es contribueix a una optimització dels re-
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cursos. El taller ja va viure un altre moment
destacat amb la visita del Rei Carnestoltes
i la Concubina el dijous anterior.

MARÇ 2019

Dos pares d’infants amb autisme recapten
3.258 euros per a l’Escola Estela

L’Escola Estela podrà estrenar nou material terapèutic i didàctic destinat als
seus alumnes, gràcies a la donació de
Juanjo Caravaca i Sonia Pérez, amb els
fons recaptats arran del Dia Solidari de
l’Autisme, que van organitzar el passat
mes de setembre de 2018, al barri tarragoní de Torreforta. El centre Estela atén
alumnes amb necessitats especials, ja
sigui perquè pateixen un trastorn com
l’autisme, com els fills de la Sonia i el
Juanjo, o bé perquè tenen un retard maduratiu. Aquesta donació, per valor de
3.258 euros, representa un increment
dels recursos didàctics de l’escola, un
aspecte summament important pel centre, ja que una gran part de l’educació
dels seus alumnes recau en objectes i
material terapèutic i didàctic que ajuda
a afavorir la seva estimulació.
El projecte de l’Escola Estela al qual
es destinarà la donació aglutinarà
l’adquisició de nou material didàctic, com també material psicomotriu,
aparells electrònics i joguines per a
l’esbarjo. Pel que fa al material didàctic,

Juanjo Caravaca i Sonia Pérez
van organitzar el Dia Solidari
de l’Autisme al barri de
Torreforta i es diners
recaptats es van destinar
a la Fundació Estela
com ha explicat la directora del centre,
Sandra Valls, s’adquirirà una taula de
llum. Segons ha explicat Valls, al centre
ja en tenen una que van construir ells
mateixos i és un recurs molt efectiu per
a l’estimulació dels alumnes. De la mateixa manera, també es comprarà una
manta sensorial lluminosa, «per afavorir
el seguiment visual», així com més material d’estimulació auditiva i material
de massatges, un altre recurs molt important, ja que els nens que pateixen
algun dels trastorns abans esmentats,
«necessiten experimentar molt amb el
seu cos». En aquesta línia, i pel que fa al
material psicomotriu, s’adquiriran altres
objectes com un llit elàstic, una baldufa
de moviment, un sac sensorial o una ba-

lança d’equilibri. En aquest cas, es tracta
d’objectes que permeten que «els nens
que necessiten emocions més fortes»
descarreguin tota aquesta energia, com
en el cas del llit elàstic. A més, com ha
explicat la directora del centre, aquests
nens, moltes vegades, senten la necessitat de tapar-se i d’aquesta manera
«sentir-se limitats»; és una tècnica que
els tranquil·litza i els relaxa i que es pot
treballar molt bé amb el sac sensorial.
D’altra banda, Valls també ha destacat
que els aparells electrònics, com les tauletes, els ordinadors, els portàtils i els
iPads s’estan convertint en grans aliats
en l’educació dels alumnes d’Estela,
gràcies a la incorporació de diferents
programes que ajuden a la seva estimulació. Per això, el centre adquirirà sis
tauletes noves amb el sistema Android,
com també sis fundes resistents pels
aparells. En la mateixa línia, es comprarà
un rellotge visual, el qual «canvia de color quan passa el temps» i això facilita,
d’una forma molt més visual, que els
nens entenguin quan han de deixar de
fer una cosa per començar-ne una al-
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Els responsables de l’Escola Estela en el moment de rebre la donació./Tomàs Varga

tra. Finalment, amb l’import sobrant, es
compraran prestatgeries noves, joguines
i materials per a l’esbarjo, com diferents
pilotes i pales, entre altres.
El Dia Solidari de l’Autisme
Aquesta donació ha estat possible gràcies a l’esdeveniment del Dia Solidari
de l’Autisme que la Sonia i el Juanjo,
dos pares amb fills que tenen aquesta
síndrome, van organitzar el mes de setembre de 2018, a Torreforta. Tal com
expliquen els organitzadors, aquest
esdeveniment es va plantejar com una
petita acció «per conscienciar sobre
l’autisme». No obstant això, cada vegada es van anar afegint més comerços i
va tenir una gran acollida per part de la
gent del barri, i es va convertir així en un
cap de setmana solidari que va aplegar
nombroses activitats, dirigides principalment als més petits, com inflables,
l’actuació de cantants, jocs, tallers, com
també una barra solidària i un espai de
venda de polseres i samarretes, amb la
col·laboració de l’associació Conexión
Autismo, que també va donar el seu suport a la iniciativa.
De fet, com explica la Sonia, en un principi els diners recaptats es destinarien
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La participació en activitats
esportives, culturals i d’oci
complementa els serveis
d’Estela que inclouen Escola
d’Educació Especial, Llar Residència i Taller Ocupacional
per a adults
a una de les beques que Conexión Autismo posa a disposició d’investigadors
per desenvolupar un projecte entorn de
l’autisme. Això, però, no va ser possible,
ja que l’únic projecte que es va presentar no complia els requisits, segons
detalla el Juanjo. Va ser en aquest moment quan els pares i promotors de la
iniciativa del Dia Solidari de l’Autisme
van pensar en un centre de la ciutat que
donés servei a aquests nens i l’Escola
Estela va ser l’escollida. Durant el Dia
Solidari de l’Autisme es van recaptar un
total de 4.008 euros, dels quals, igualment, 750 euros s’han destinat a Conexión Autismo, per la seva implicació
en l’esdeveniment, tal com puntualitza
el Juanjo. La resta, 3.258 euros, configuren la donació de la qual pot gaudir
ara l’Escola Estela.
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El Juanjo i la Sonia continuen lluitant
per la conscienciació sobre l’autisme
La tasca del Juanjo i la Sonia és el clar
exemple d’uns «pares coratge», disposats a realitzar tot tipus d’iniciatives
per donar a conèixer el trastorn de
l’autisme, conscienciar la gent que es
tracta d’una síndrome i no d’una malaltia i promoure la seva investigació. El
següent projecte que han engegat en
aquesta línia, amb la iniciativa del Juanjo, ha estat l’elaboració d’unes «galetes
solidàries» per vendre-les i destinar els
fons recaptats a l’associació Astafanias. Es tracta d’una entitat que dona
suport als pares amb fills amb autisme,
com explica la Sonia, a més d’orientar i
realitzar activitats destinades als nens.
Per aquest motiu, un cop es conegui
l’import total recaptat, demanaran un
projecte a l’associació per destinar
aquests diners.
Tot i que el projecte encara no està concretat, el Juanjo ha avançat que estarà
enfocat a la realització d’alguna activitat
pels nens. Les persones interessades a
participar en aquesta iniciativa podran
comprar les galetes a la fleca Falset, a
Torreforta, per un preu d’1,50 euros cadascuna.

ABRIL 2019

La Fundació Estela per a la Discapacitat
celebra, un any més, el dia de Sant Jordi a
la Rambla Nova de Tarragona
Un any més els usuaris i usuàries de la
Fundació Estela per a la Discapacitat,
entitat adherida a la Xarxa de Santa Tecla, es van bolcar amb la Diada de Sant
Jordi a la ciutat de Tarragona. La parada de la fundació ubicada a la Rambla
Nova de Tarragona va rebre centenars
de visitants durant la jornada festiva,
atrets sobretot per les roses solidàries i
artesanals que el servei del Taller Ocupacional de la Fundació Estela havia
elaborat durant les darreres setmanes
per distribuir-les en un dels dies més
bonics de l’any. En total es van posar
a la venda unes 400 roses, la recaptació de la qual es destinarà al finançament de projectes i activitats en el si
de la Fundació. Tambés es van repartir
punts de llibre i altres elements elaborats pels usuaris del taller ocupacional.
L’estand també va servir per donar a
conèixer les nombroses activitats que
l’entitat fa en favor dels seus usuaris
i usuàries, així com per sensibililtzar la
ciutadania sobre la tasca realitzada per
les fundacions d’interès públic i com a

Imatge de la parada de la Fundació Estela la diada de Sant Jordi de 2019./Tomàs Varga

través d’elles es pot contribuir a dignificar la vida dels col·lectius poblacions
més vulnerables.
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 inte-

gració social, des de la infància fins a
l’etapa adulta. Actualment la fundació
dona servei a més de 200 persones i
a les seves famílies a través de l’Escola
d’Educació Especial Escola Estela, una
Llar-Residència, un Taller Ocupacional i un Servei Ocupacional d’Inserció
(SOI).

La Fundació Estela pren part en la Setmana Social
de CaixaBank a Tarragona
CaixaBank va organitzar entre l’1 i el 7
d’abril una nova Setmana Social perquè
empleats, familiars i clients de l’entitat
arreu de l’Estat coneguin de primera mà la
tasca que duen a terme les entitats socials
amb les que col·labora l’entitat financera
a través de la seva acció social. Durant
set dies, un de cada quatre empleats de
CaixaBank, la Fundació “la Caixa”, CriteriaCaixa i filials va participar de forma voluntària en algunes de les més de 3.100
activitats que unes 1.460 entitats socials
locals es van posar a la seva disposició a
totes les províncies d’Espanya.
A la de Tarragona, els voluntaris que van
adherir-se a aquesta iniciativa solidària,
van prendre part en alguna de les 52

El grup d’usuaris i usuàries de la Fundació Estela amb els voluntaris i voluntàries de la
Caixa en acabar l’activitat que van fer junts i que va servir per pintar uns bancs de fusta del
centre./Oriol Montesó

activitats proposades per 43 entitats socials del Camp de Tarragona i les Terres

de l’Ebre a 19 municipis, entre les quals la
Fundació estela per a la Discapacitat.

Memòria Fundació Estela per a la Discapacitat

17

MAIG 2019

La I Caminada Solidària per l’Autisme
recapta 1.000 euros per a la Fundació Estela
Aquesta setmana ha tingut lloc l’acte
oficial de lliurament, a la Fundació Estela per a la Discapacitat, dels diners
recaptats en la Primera Caminada Popular per l’Autisme celebrada a Tarragona el passat diumenge 7 d’abril de
2019. La iniciativa, impulsada per les
associacions de veïns Torrenova, el
Pilar i l’Eixample, Progressista de Torreforta, La Granja, Riu Clar, Campclar
– Zona Esportiva i Buenos Aires (Part
Alta de Bonavista) i l’associació de
veïns Parc Francolí, va aconseguir recaptar un total de 1.000 euros que la
Fundació Estela destinarà al projecte
de renovació dels patis de les seves
instal·lacions. Unes 150 persones van
participar en aquesta caminada que té
com a objectiu donar suport a les famí-

Representants de la Fundació Estela per a la Discapacitat, de la Xarxa de Santa Tecla i de les
associacions de veïns de Tarragona impulsores de la I Caminada Popular per l’Autisme, en
el moment del lliurament de la recaptació de la iniciativa. / Tomàs Varga.

lies dels barris de Ponent de Tarragona

que tenen nens i nenes amb autisme.

Alumnes de l’Escola Estela participen
en un projecte de ball creatiu
Aquest curs que ha finalitzat, dotze alumnes de l’escola Estela han iniciat un projecte de ball creatiu amb la ballarina Pilar
Merlé (directora de l’escola Dansartt de
Tarragona).
Els objectius treballats han estat, entre
altres:
· Desenvolupar la consciència corporal
per poder experimentar amb el propi cos.
· Explorar les limitacions i fortaleses psicomotrius de cada alumne.
· Potenciar les capacitats expressives del
propi cos.
· Potenciar la creativitat
· Fomentar l’autonomia
· Compartir una experiència enriquidora a
nivell físic, social i emocional...
Al llarg del curs han realitzat un sessió
setmanal a l’escola, durant el segon trimestre es va organitzar una sortida per
visitar l’escola Dansartt i ballar a les
seves instal·lacions.
El resultat del seu esforç es va poder veure el dia 22 de juny al festival de fi de
curs que l’escola DANSARTT va fer al Palau de Congressos. L’experiència ha estat
molt positiva!!!
Sandra Valls (directora)
Lourdes Guinovart (sotsdirectora)
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L’Escola Estela celebra la festa
de fi de curs 2018-19
La festa de fi de curs de l’Escola Estela
de la Fundació Estela per a la Discapacitat de 2019 va ser tot un èxit. Alumnes, pares, familiars i professionals del
centre es van aplegar dissabte dia 1
de juny a l’escola en la Festa de Famílies per acomiadar el curs 2018/19 i,
una vegada més, la jornada va comptar amb la col·laboració desinteressades d’entitats i empreses de prestigi
com ara PortAventura, Aquopolis,
Dow Chemical, Nàstic de Tarragona i
el RCD Espanyol, que van aportar regals i entrades per a sortejar entre els
assistents. La Festa de Famílies 2019
va comptar amb la participació de
l’AMPA del centre, que es va encarregar de la gestió del bar i d’organitzar
activitats de tota mena (tallers de
maquillatge i tatuatges, màscares i
barrets, contes, etc) per al gaudi de
tots els nens i nenes i les seves famílies. Al matí, l’Associació de Pares i
Mares de l’Escola Estela també va organitzar una sessió de zumba al pati
del col·legi. Per tercer any consecutiu
l’amenització musical va anar a càrrec
de la companyia Black Boys Music
Show i el seu professional DJ Javi.
La Festa de Famílies és un acte
tradicional molt arrelat a l’Escola
Estela, centre gestionat per la Xarxa
Sanitària i Social de Santa Tecla.
La jornada és una gran oportunitat
perquè els alumnes puguin ensenyar
el centre als seus familiars i alhora
permet la trobada dels familiars i
l’equip de professionals que durant tot
el curs s’encarreguen d’acompanyar i
de la formació de les diferents aules i
grups que integren l’escola.
Sandra Valls, directora de l’Escola
Estela, va valorar com a molt positiva
l’experiència i
va voler agrair
especialment «la gran implicació
de l’AMPA del centre, ja que ha fet
possible la celebració de diversos
tallers i s’han encarregat de donar un
record, una tassa commemorativa, a
tots els alumnes».

Són diverses les empreses i entitats que van contribuir a la festa aportant regals per sortejar entre tots els assistents. A la imatge, les famílies que van resultar premiades en la rifa. /
Ò.M.
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Casal d’estiu de la Fundació Estela,
un espai per a l’esbarjo i la
conciliació familiar
La idea és donar
continuïtat a la
tasca curricular i
pedagògica de l’escola
El dia 1 de juliol es va iniciar el casal
d’estiu de la Fundació Estela per la Discapacitat. Al llarg de quatre setmanes
una quinzena d’alumnes de l’escola van
poder gaudir d’estones d’esbarjo i oci.
El casal ofereix a les famílies un espai de
conciliació familiar i laboral en èpoques
de vacances escolars. La periodicitat
del casal funciona per setmanes, per tal
de facilitar a les famílies l’organització
de les seves vacances estiuenques.
S’ofereix un espai lúdic adaptat a les
necessitats emocionals, pedagògiques
i terapèutiques dels usuaris, oferta que
per aquest sector és complicat trobar
activitats a la ciutat de Tarragona.
Durant el mes de juliol es realitzen activitats per als alumnes de l’escola i a
l’agost també s’ofereix aquest servei
als usuaris de la llar residència i del taller ocupacional.
El casal s’organitza per grups d’edat i
autonomia. Aquest fet facilita l’adaptació de tots els usuaris i usuàries en les
activitats que es realitzen i es programa
en funció de les capacitats i necessitats
de cada grup.
La idea del campus és clara: donar continuïtat a la tasca curricular i pedagògica des d’una vessant lúdica, tot afavorint la inclusió en el context de la ciutat.
En el cas dels més grans es treballa a
nivell cognitiu i per aconseguir i/o mantenir el màxim grau d’autonomia. Gran
part de la programació inclou sortides
lúdiques i culturals a Tarragona i s’aprofiten les festes i actes lúdics dels pobles del voltant.

20

Memòria Fundació Estela per a la Discapacitat

NOVEMBRE 2019

Neix l’Associació Amics d’Estela

Imatge de la roda de premsa de la presentació de l’Associació Amics d’Estela. /Tomàs Varga

El dilluns dia 18 de novembre es va
presentar en societat l’Associació
Amics d’Estela, una entitat que neix
amb l’objectiu d’implicar socialment i
econòmicament empreses i particulars de la ciutat en la vida de la Fundació Estela per a la Discapacitat, gestionada per la Xarxa Sanitària i Social
de Santa Tecla.
La Fundació Estela per a la Discapacitat és una entitat que, des de fa més
quaranta anys, es dedica a l’atenció
de persones amb discapacitat, des de
la infantesa fins a la vida adulta, desenvolupant projectes i activitats que
ajudin a millorar la seva qualitat de
vida i la de les seves famílies.
La Fundació Estela ajuda 207 persones amb discapacitat intel·lectual a les
comarques tarragonines mitjançant
una Escola d’Educació Especial, una
Llar-Residència, un Taller Ocupacional
i un Servei Ocupacional d’Inserció.
Per aconseguir una implicació més
gran de la societat civil i empresarial
de Tarragona, ara s’ha creat l’Associació Amics d’Estela, un projecte de mecenatge mitjançant el qual particulars
i empreses podran participar econòmicament i socialment en la vida de
la Fundació per fer avançar i donar
visibilitat als projectes de la Fundació

L’entitat té com a objectiu
implicar, socialment i
econòmica, particulars i
empreses en el dia a dia
de la Fundació Estela
Estela per a la Discapacitat.
A la presentació hi van assistir el doctor Joan Maria Adserà, gerent de la
Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla; Joan Aregio, president de l’Associació Amics d’Estela, i Elvira Ferrando i Jordi Viñolas, vocals de la junta
directiva de la nova associació. Han
estat acompanyats per representants
de diferents empreses i entitats que li
donen suport, com ara Repsol, Basf,
Gimnàstic de Tarragona, Nàstic Genuine i Todos en Azul. També hi van
estar presents usuaris i monitors de
la Fundació i representants de l’àrea
social de la Xarxa Sanitària i Social de
Santa Tecla.
El doctor Joan M. Adserà ha destacat
la tasca realitzada, des del seu naixement, per la Fundació Estela per a la
Discapacitat, «una iniciativa impulsada per gent de la ciutat que, en aquell

moment, no tenien cap més manera
de tirar endavant la seva situació familiar que implicar i sensibilitzar la societat d’aleshores, que vivia d’esquena a la realitat de les persones amb
discapacitat». Adserà ha afegit que,
«la Fundació Estela ha contribuït, al
llarg de més de quaranta anys, a normalitzar i integrar aquestes persones
en la vida de la ciutat i per això cal
aplaudir la iniciativa de crear aquesta
associació, que pretén implicar-hi encara més la societat tarragonina».
Elvira Ferrando, vocal de la nova entitat, va destacar que «l’associació
vol ser un espai per donar visibilitat i
suport econòmic a la Fundació Estela
perquè puguin fer realitat diferents
iniciatives com ara desenvolupar serveis i tecnologies que donin resposta
a les noves necessitats de les persones amb discapacitat i els seus familiars i cuidadors; realitzar activitats de
lleure, promoure l’esport, dinamitzar
el Casal com a eina de conciliació laboral, o activitats terapèutiques com
la canoteràpia o la musicoteràpia,
entre moltes altres». «És una entitat
plena de caliu i altruisme integrada
per persones voluntàries que estimen
el projecte de la Fundació Estela», ha
conclòs Ferrando.
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L’esport, una eina d’aprenentatge i
integració per a la Fundació Estela
L’esport és una part molt important
del dia a dia dels usuaris i usuàries
de la Fundació Estela pels grans beneficis que aporta des de diferents
vessants. Des de fa uns anys, es
desenvolupa un projecte dirigit als
usuaris de la Fundació Estela amb
discapacitat psíquica que hi vulguin
participar de forma voluntària. María
Pilar Muriel, psicòloga de la Fundació
Estela, ens explica com es desenvolupa i quins són els seus objectius.
«El nostre projecte «Afavorim l’esport» es basa a promocionar l’esport
com a hàbit saludable i generador
de benestar entre els nostres usuaris del STO i SOI (Servei de Teràpia
Ocupacional i Servei d’Ocupacional
d’Inserció), a través de la participació
en els campionats territorials i de Catalunya organitzats per la Federació
ACELL», assegura M. Pilar Muriel.
L’objectiu del projecte és fomentar
beneficis indirectes com el treball
en equip, el compromís, l’autonomia
personal i social, les relacions interpersonals, autoestima, autorealització i activitats de la vida diària. «I tot
això es fa adequant els esports als
reglaments establerts per la federació d’esports a Catalunya (ACELL) i
entrenant per preparar les competicions durant l’any», afirma la psicòloga.
Actualment hi ha 31 usuaris federats
–12 dones i 19 homes– que participen en les diferents disciplines
i competicions. Els esports en els
quals competeixen són: bàsquet, atletisme, petanca, natació, tennis taula i futbol sala.
Els entrenaments es realitzen en diferents instal·lacions, com ara les piscines del gimnàs Viding o la pista de
bàsquet i futbol dels Tinglados, gràcies a un conveni amb aquest gimnàs
i amb el Port de Tarragona. També
s’utilitzen espais públics a l’aire lliure de Tarragona (parc del Francolí) i
les instal·lacions pròpies del centre
(STO).
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Imatge del grup d’usuaris i usuàries participants en el Campionat Territorial de Tennis
taula que es va disputar a Tarragona el 23 de novembre a l’espai de l’Anella Olimpica, en el
qual es van endur fins a sis medalles d’or./Cedida

Imatge dels participants en el Campionat Territorial d’Atletisme, disputat a l’Anella Olimpica,
el 20 d’octubre./Cedida

Segons la psicòloga, el projecte es
marca uns ojectius molt concrets assolibles a curt i a llarg termini. Els primers són «aprofundir en l’esport que
practiquen i adaptar-lo a les seves
necessitats a través dels entrenaments. També es volen promocionar
els hàbits saludables i generar benestar, afavorir la integració a la comunitat i la participació en les competicions que organitza l’ACELL, a banda
de fomentar el treball en equip i les
relacions interpersonals».
Pel que fa als objectius a llarg termini, «es persegueix ampliar el nombre
d’usuaris participants als esports realitzats dins la Fundació Estela; am-
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pliar el nombre d’usuaris participants
a les competicions organitzades per
l’ACELL dins el grup Estela així com
el nombre d’esports en els quals es
participa; esdevenir un club esportiu
i cercar noves formes de subvenció.
El projecte es desenvolupa durant
tot l’any i els entrenaments es fan
dins de l’horari del Servei de Teràpia
Ocupacional, per facilitar als usuaris
i famílies la seva participació i assistència.
«Cada vegada són més els usuaris de
la Fundació i les seves famílies que
confien en el projecte d’esport i valoren els beneficis que aporten als participants», assegura M. Pilar Muriel.
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L’Escola Estela, reconeguda en els guardons IMET
a les millors experiències dels centres educatius
de Tarragona
L’Institut Municipal d’Educació de
Tarragona va lliurar divendres 28
de novembre els VIII Premis IMET
d’Educació Josep Vives Ciurana, en
un acte al Teatret del Serrallo. Els
guardons tenen la voluntat de reconèixer i donar a conèixer projectes i
experiències educatives que desenvolupen els centres escolars com a
comunitat educativa integrada pel
professorat, alumnat, mares i pares, i
personal no docent, així com les que
incorporen la participació extraescolar en un context de Ciutat Amiga de
la Infància i Ciutat Educadora. L’Escola Estela va rebre un accèssit en la
categoria d’Educació Especial amb el
seu projecte «Mengem amb l’SPOT».
El Col·legi Públic Sant Rafael va ser el
guanyador de la categoria amb el pro-

jecte «El Drac de Sant Jordi».
En la categoria d’Educació Infantil
de primer cicle (0 a 3 anys), el centre
guanyador va ser la Llar d’infants El
Serrallo, mentre que el Col·legi Vedru-

na Sagrat Cor va guanyar el premi en
Educació Infantil de segon cicle (de 3
a 6 anys). L’Escola Pràctiques va ser el
guanyador en Educació Primària (de 6
a 12 anys).

La Llar
Residència
Estela celebra el
sopar de Nadal
El dissabte 30 de novembre, la Llar
Residència Estela va celebrar el ja
tradicional Sopar de Gala de Nadal.
Un centenar de persones van assistir a l’esdeveniment que va tenir lloc
al restaurant Les Fonts de Can Sala.
Entre els assistents hi havia usuaris,
familiars i amics d’Estela. La vetllada va ser molt amena i carregada de
sorpreses. Just en arribar, les persones assistents passaven per un original photocall on podien fer-se divertides fotos i imprimir-les al moment.
A més, els nois i noies van regalar un
detall als seus acompanyants: van
poder gaudir d’un vídeo que mostra
com es viu la preparació del Nadal a
la Llar. Finalment la nit es va tancar a
ritme de discoteca amb el Dj Salmer.
Memòria Fundació Estela per a la Discapacitat
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L’Escola Estela elabora agendes i
llibretes ESTEL’ART per Nadal
El mes de desembre de 2019 l’Escola Estela de la Xarxa de Santa Tecla
va presentar ESTEL’ART, un projecte que oferia la possibilitat de comprar agendes de l’any 2020 i blocs
de notes especialment dissenyats
pels alumnes del centre tarragoní.
La col·lecció de llibretes Estel’art
era el resultat d’un treball diari ple
de reptes, d’estímuls, de sensacions… un camí sensorial que moltes
persones amb capacitats especials recorren cada dia. A través del
tacte, l’olfacte, l’experimentació…
exterioritzen emocions, sentiments
o estats d’ànim que, de vegades,
no saben expressar amb paraules
o gestos, i els plasmen en textures, colors i formes per donar vida
a petites obres d’art quotidianes.
L’expressió artística és allò que ens
uneix, ens iguala i ens permet connectar i comunicar-nos, perquè és
un llenguatge universal.
Aquesta col·lecció, editada per Silere i ideada pel jove emprenedor
tarragoní Ferran Bru, vol ser un recull d’aquestes petites joies que els
alumnes de l’Escola Estela han creat
i que donen valor a la tasca que fan
cada dia mentre aprenen i creixen
com a persones.

Les agendes (amb mida 150x205
mm) tenen uns acabats de qualitat excel·lent i es podien comprar
da la llibreria Abacus Tarragona i
en línia al portal https://estelart.

bigcartel.com/
El preu de cada unitat era de
10€. De cada agenda venuda es
destinava 1 euro a la Fundació
Estela.

de la ciutat de Tarragona, escolaritza
en l’actualitat una vuitantena d’alumnes
amb places dels 3 als 21 anys. Des de la

direcció del centre es va agrair la gran
implicació de l’associació de pares i mares en aquesta activitat.

Els patges
reials visiten
l’Escola Estela
Els tres patges de Ses Majestats d’Orient van visitar el dia 11 de desembre les
diferents aules de l’Escola Estela, de la
Xarxa de Santa Tecla. La iniciativa, impulsada per l’AMPA del centre i amb el
suport dels Xiquets de Tarragona (que
van cedir els vestits), va permetre als
alumnes poder parlar i donar les seves
cartes en persona als emissaris reials.
L’Escola Estela de la Fundació Estela
per a la Discapacitat, entitat històrica
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• Col·laboracions amb entitats i fundacions

Via T

La Mulassa

Catedra Inclusió
Social URV

• Col·laboracions i subvencions amb administracions

Escola DansArt

