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2 Fundació Estela per a la Discapacitat

Presentació
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 fins 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 a gaudir d’una vida plena.
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1. La Fundació Estela

Més de 40 anys al servei de les
persones amb discapacitat
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
Nosaltres

Visió

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.

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

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 discapacitat i de les seves famílies.

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

Missió

Patronat

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.

La Fundació Estela per a la Discapacitat està dirigida
per un patronat presidit per Francesc Xavier Grau (fins a
24/07/2018) i Josepa Zamora (a partir del 24/07/2018).
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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

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.
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2. Serveis i centres

Una fundació al costat
de les persones
Llar
residència

32 persones
SOI

16 persones
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STO

71 persones
ESCOLA

87 alumnes

206

persones ateses
i les seves
famílies

La Fundació Estela per a la Discapacitat
atén més de 200 persones amb discapacitat intel·lectual
a través del seus equipaments i serveis a les comarques de Tarragona

escola estela
88 places d’escolarització
per a alumnes de 3 a 21 anys

llar residència
32 places residencials
per a persones majors de 18 anys

SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL
88 places ocupacionals
per a persones majors de 18 anys

SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ
28 places ocupacionals d’inserció
per a persones majors de 18 anys
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3. Equip humà

Un equip compromès
amb la discapacitat
Llar
residència

18 professionals
Director, psicològa,
15 monitors i personal de neteja

CASAL

13 professionals
Monitors, vetlladors, personal
d’administració
i de neteja

8 Fundació Estela per a la Discapacitat

STO / SOI

18 professionals
Director, psicòleg, treballadora social,
monitors, auxiliars de monitors,
personal d’administració i de neteja

ESCOLA

71 professionals
Director, sotdirector, psicòleg,
logopeda, tècnic de grau mig,
mestres d’educació especial,
educadors, monitors
d’esbarjo i menjador,
personal d’administració
i de neteja

74% de contractes
indefinits

120

81,92% personal
femení

professionals
193 hores de
formació
14 persones de
formació en pràctiques
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4. Metodologia

Gestió del coneixement

SUPORT CONDUCTUAL

metodologia

ATENCIÓ centrada en

Estimulac
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POSITIU

TEACH

la persona

ció sensorial
sistemes
augmentatius i alternatius
de comunicacio

P
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5. Projectes i activitats transversals de la Fundació
•

Esport

•

SACC

•

Noves tecnologies

•

TEACH

•

Cannoteràpia

•

Casal
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6. Activitats destacades

Activitats terapèutiques

•

Reminiscència

•

Estimulació sensomotriu

•

Psicoeducació

•

Taller d’emocions

•

Autonomia i gestió

•

Audiovisuals

•

Taller Teoria de la ment

•

Taller de txi-kung

•

Arts plàstiques

•

Taller de teatre

•

Cura de l’aspecte personal

•

Psicomotricitat

•

Butlletí informatiu

•

Horticultura

d’activitats de lleure en la

•

Teràpia aquàtica

comunitat

•

Hipoteràpia

•

Taller de cuina

•

Aula pis

•

Musicoteràpia

•

Taller d’habilitats cognitives
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Activitats de lleure

Sortides
i viatges

Casal
30 USUARIS/ES
«Eina per a la conciliació
laboral i familiar dels
ususaris de la Fundació
Estela durant les èpoques
de vacances»

Esport
39 USUARIS/ES
«Promoció de l’esport
com a hàbit saludable i
generador de benestar»
«Participació en els
campionats d’ACELL
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«Experiències inoblidables
fora del centre al llarg
de tot l’any»

7. Col·laboracions amb altres entitats

Projectes subvencionats

Gràcies a les col·laboracions d’entitats i altres fundacions el 2018 hem aconseguit:
• Teràpia assistida amb animals: canoteràpia (Ajuntament de Tarragona)
• Afavorim l’esport (Ajuntament de Tarragona)
• Casal (Fundació Panasach)
• Activitats complementàries Escola Estela (Diputació de Tarragona)
• Especials Olimpics (Port de Tarragona).
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Projectes en col·laboració

• Voluntaris Caixabank
• Campanya de Nadal Via T
• Partit amistòs futbol Estibadors Port de Tarragona
• Cursa Seguici Sant Magí - La Mulassa
• Càtedra Inserció Social URV - Projecte INSERLAB
• Projecte Ball Inclusiu Escola DansArt
• Fotomató Ciutadà CaixaFòrum
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8. Comunitat

Participació en
la comunitat
• Diada de Sant Jordi a la Rambla Nova, amb la venda de roses
elaborades per les persones de la Fundació
• Lliurament de roses als hospitals de la Xarxa de Santa Tecla
• Col·laboració amb el Port de Tarragona en l’elaboració de les roses que
reparteix en la diada de Sant Jordi
• Campionat de natació a les piscines del CN Tàrraco
• Jornades esportives organitzades per la Salle
• Participació en els campionats esportius ACELL
• Elaboració del regal de Reis per a la gent gran de les residències
• Participació Festa per Tothom
• Elaboració i lliurament de l’element decoratiu de Nadal a les botigues
de Tarragona
• Elaboració material per a la II Jornada de Treball Social Sanitari del
Camp de Tarragona
• Elaboració de rams de flors per al cicle de concerts corals de Tarragona.
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Participació de les famílies

•
•
•
•

Festa famílies final de curs de l’Escola
Festa famílies Llar Residència
Reunions familiars STO-SOI
Consell Consultiu de la Fundació
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9. Col·laboracions
• Col·laboracions amb entitats i fundacions

Via T

La Mulassa

Catedra Inclusió
Social URV

Escola DansArt

• Col·laboracions i subvencions amb administracions
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10. Impacte a la societat

Notícies
L’Escola Estela participa en l’acte del Dia Escolar de la
No-violència i la Pau
gener, 2018
L’Escola Estela ha participat en l’acte del DENIP (Dia
Escolar de la No-violència i la Pau), el 30 de gener en
commemoració de la mort del líder pacifista Mahatma
Gandhi. Aquest és un acte organitzat dins del projecte
d’Educació per la Pau, impulsat pel Grup de Tarragona de
la Xarxa d’educadors i educadores per a una ciutadania
global d’Oxfam-Intermón.
La Fundació Estela comença la temporada esportiva
febrer, 2018
La Fundació Estela per a la Discapacitat, com cada any,
comença nova temporada esportiva, conjuntament
amb la Federació Catalana d’Esports per a persones amb
discapacitat, responsable d’organitzar els Campionats
Territorials i Campionats de Catalunya, amb un calendari
de competicions adaptats a totes les edats i graus de
discapacitat per aquesta nova temporada 2017/2018.

L’escola Estela celebra el carnaval
febrer, 2018
Set alumnes d’entre 16 i 20 anys de l’aula 9 del Centre
d’Educació Especial Escola Estela han iniciat aquest curs
classes de ioga i meditació. La iniciativa, sorgida de la seva
professora, la Laura Recari, ha tingut molt bona acollida per
part dels nois i noies del centre i es preveu que, a la llarga,
s’ampliï a més d’un cop per setmana.
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Xerrada dels Mossos d’Esquadra sobre l’ús de les noves
tecnologies
març, 2018
El passat dimarts dia 6 de març els Mossos d’Esquadra van
fer dues xerrades a l’Escola Estela i al Taller Ocupacional per
tal d’informar sobre el bon ús del mòbil, les xarxes socials
i el bulling. Va ser una experiència molt interessant on
tothom hi va poder participar.
L’Escola Estela gaudeix de la Diada de Sant Jordi
abril, 2018
Els alumnes de l’escola Estela han guadit al màxim de la
Diada de Sant Jordi amb un ventall d’activitats com ara
llegida de contes, la construcció d’un drac, diversos tallers
de manualitats, la participació en un photocall i la venda
de roses elaborades pel taller ocupacional a l’estand de la
Fundació Estela ubicat a la Rambla Nova de Tarragona.
L’Escola Estela celebra la seva tradicional festa de pares
i mares
maig, 2018
L’Escola Estela de la Fundació Estela per a la Discapacitat,
adherida a l’àrea social de la Xarxa de Santa Tecla, va
celebrar el passat cap de setmana la tradicional festa
de fi de curs amb la participació d’alumnes, familiars i
personal del centre docent. Com sempre el bon ambient,
la música, el ball, les activitats i el somriure van omplir
el pati de l’escola. Aquest any la festa ha comptat amb
la col·laboració de Repsol, el Gimnàstic de Tarragona,
PortAventura, Aquopolis i Botiga de Salut, que han aportat
entrades i material persortejar entre els assistents.
URV i Fundació Estela organitzen la I Jornada
d’Educació per a la Diversitat
juny, 2018
La Càtedra d’Inclusió Social de la URV i la Fundació Estela
per a la Discapacitat, entitat adherida a la Xarxa de
Santa Tecla, organitzen aquest divendres dia 29 de juny
la I Jornada d’Educació per a la Diversitat. La voluntat
d’aquesta trobada és endegar un espai de debat i
d’intercanvi d’impressions entre professionals que treballen
en l’àmbit ampli de la inclusió social de les persones amb
diversitats funcionals. En aquesta primera edició, la Jornada
se centra al voltant de la inclusió educativa.

Inclusió a través del ball
juliol, 2018
El passat dissabte dia 30 de juny es va realitzar el festival
de fi de curs de l’escola de ball Nou Ritme de Tarragona al
Palau de Congressos, on participen des de fa un any, un
grup de 7 persones de la Llar Residència de la Fundació
Estela per a la Discapacitat. Al festival van participar més
de 30 grups d’alumnes dels diversos centres que tenen,
repartits entre Tarragona i el Vendrell, on van actuar per
als seus familiars, amics, i companys seguint la temàtica
de BAM RÀDIO!, on les diverses actuacions reproduïen els
grans èxits dels artistes del moment
Un estiu ple d’activitats a la Fundació Estela
setembre, 2018
El Casal d’Estiu de l’Escola de la Fundació Estela per a la
Discapacitat va finalitzar la setmana passada després
de més de dos mesos d’intensa activitat. Els usuaris de
l’Escola Estela i els de la Llar-Residència han pogut gaudir
d’unes setmanes d’esbarjo i d’oci que han inclòs activitats
al centre, sortides a diversos espais de la ciutat i, fins i tot,
una excursió al pantà de Siurana. «Cada any canviem el
projecte i intentem millorar-lo, enguany vam pensar a
organitzar activitats més lúdiques», explica la Sílvia Ibáñez,
coordinadora del casal Estela.
Participació en els Specials Olimpycs Catalunya 2018
octubre, 2018
Una de les línies d’actuació de la fundació és la promoció
de l’esport com a hàbit saludable i generador de benestar
entre els seus usuaris del STO i SOI, bé amb la realització
d’activitats i entrenaments regulars al llarg de tot l’any bé
amb la participació en els campionats que s’organitzen
durant la temporada. Una de les dates assenyalades en
el calendari dels esportistes de la Fundació Estela era la
dels Special Olympics Catalunya 2018, celebrats del 4 al
8 d’octubre a Andorra sota l’organització de l’ACELL, on la
fundació tarragonina hi ha participat amb una expedició
integrada per 23 esportistes en les proves d’atletisme i
tenis de taula.

Els voluntaris de “la Caixa” col·laboren amb la Fundació
Estela
Octubre, 2018
El passat dimecres dia 17 d’octubre, un grup de voluntaris
de “la Caixa” van desplaçar-se fins a les instal·lacions del
Taller Ocupacional de la Fundació Estela, ubicades al
polígon RiuClar, per tal d’ajudar els seus usuaris i usuàries
a pintar uns bancs de palets de fusta prèviament fabricats
per ells mateixos. Va ser tota una experiència tant per als
voluntaris com per als usuaris d’Estela i el resultat, després
de gairebé tres hores de treball, va ser esplèndid.
El divendres dia 19 d’octubre un altre grup de voluntaris
de “la Caixa” van visitar l’Escola Estela d’Educació Especial,
ubicada a la carretera de Valls, on van ajudar els nenes i
nenes a pintar testos de plantes que guarniran el centre
escolar aquest curs.
Fotomaton Ciutadà, art inclusiu a Caixaforum
Tarragona
novembre, 2018
L’expressió artística ens iguala a tots. I aquest és
precisament l’objectiu que cerca el projecte Art for Change,
impulsat per l’Obra Social ‘la Caixa’, adreçat a afavorir
processos de transformació personal i social a través de
l’art en col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat.
A Tarragona aquesta iniciativa té com a protagonistes els
alumnes de l’Escola d’Educació Especial de la Fundació
Estela per a la Discapacitat, de la Xarxa de Santa Tecla,
que han impulsat una mostra fotogràfica, ‘Fotomaton
Ciutadà’, que es pot veure fins al 16 de desembre a l’espai
CaixaForum.
Visita nadalenca a l’Ajuntament de Tarragona
desembre, 2018
Una representació de la Fundació Estela per a la
Discapacitat, entitat adherida a la Xarxa de Santa Tecla,
ha visitat aquest dijous 20 de desembre l’Ajuntament de
Tarragona, on han estat rebuts per l’alcalde de la ciutat,
Josep Fèlix Ballesteros. L’objectiu de la visita ha estat lliurarli personalment l’element decoratiu que han elaborat amb
motiu de les festes de Nadal els usuaris i usuàries del Taller
Ocupacional de la Fundació i que servirà per decorar el
despatx de l’alcaldia.

Escola Estela
977 216 316

Llar residència
977 216 841

Seu social Fundació Estela per a la Discapacitat
C/ Joan Maragall, 1 43003 Tarragona
Més informació a www.fundacioestela.cat
www.xarxatecla.cat

SOI i STO
977 204 008

