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ASSOCIACIÓ L’ESTEL: 2019, ANY D’ANIVERSARIS. 

El 2019 hem celebrat quaranta anys d’associació i vint-i-cinc de club esportiu. Ha estat un any 
molt actiu, emocionant, de retrobades i de sentir-nos orgullosos del camí fet fins al moment.

En aquestes quatre dècades d’existència de l’entitat hi hem conviscut moltes persones: usuàries dels 
serveis, famílies, professionals, membres de les  juntes directives,  socis protectors, col·laboradors 
particulars i empreses i representants de les diferents administracions. Totes hem contribuït  al 
que ara som, una associació vinculada estretament amb el nostre entorn comunitari i que compta 
amb diferents serveis que donen suport a les persones amb discapacitat i les seves famílies en la 
major part de les àrees de la vida.

Durant tot aquest temps la manera de donar servei a les persones amb discapacitat ha canviat 
profundament, passant d’un model totalment assistencial cap a un model de promoció de drets 
posant al davant la dignitat de les persones i les seves capacitats, incorporant el concepte de 
qualitat de vida i d’atenció centrada en la persona, comptant amb la participació de la mateixa 
persona i la seva família.

La nostra tasca i repte per al present i el futur com a organització és doncs la d’oferir suports i 
oportunitats a les persones per a què puguin arribar a decidir quin és el seu projecte de vida, 
quins resultats personals volen i acompanyar-les a elles i les seves famílies per a fer-los realitat, 
promocionant les seves capacitats i defensant els seus drets com a ciutadans de primera.

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.

Presidència
Susanna Caba Alarcón

Vice presidència
Mª Angeles López Medina 

Secretaria
Mª Pilar Calvo Baldomà

Tresoreria
Esteve Vidal Isus 

Vocals
Josefa Baró Bellera  
Lourdes Daza Castro 
Carmen Mesas Medina  
Montserrat Tomàs Agustí

Escola
Montse Marco Borgueras
Maria Rúbies Bernat

Taller
Rosa Mª Pla Torrelles
Isabel Pina Soler

Llars residència
Amèlia Bosch Estevez

JUNTA MISSIÓ

>> Dignitat i valor de la persona

>> Autodeterminació

>> Igualtat

>> Solidaritat

>> Transparència

VALORS

ORGANIGRAMA

2019 EN XIFRES

DADES ECONÒMIQUES

Persones
Usuàries Professionals Voluntaris  

Alumnes
pràctiques

INGRESSOS:
2.008.356 €

DESPESES:
1.689.105 €

50%
Prestació serveis

32%
Subvencions

18%
Donacions

1%
Altres

72%
Personal

18 %
Funcionament

9%
Amortitzacions

Servei ocupacional

Servei ocupacional d’inserció

C.E.E.

P.F.I.

Llar I

Llar II

LLAR
RESIDÈNCIA

LLEURE

CLUB
ESPORTIU

TRANSPORT

ESCOLA



ESCOLA

C.E.E. P.F.I.

Actes de Celebració

Venda de calendaris commemoratius

Calendaris Solidaris
desembre 18 | febrer 19

Secció fotos 1979
2019 Xarxes Socials 

Cada dilluns de febrer a desembre publicació 
de fotografies antigues des del 1979 fins al 
2019.

Organització a càrrec dels tècnics i esportistes del Club Esportiu L’Estel, donant suport als 
corredors en els avituallaments, repartint els obsequis. Participació de 325 persones. 
Dos recorreguts: 
Cursa urbana Trenkakames de 7 quilòmetres | Caminada urbana de 3 quilòmetres.
Animació a càrrec del grup de BatukaPum.

Cursa solidària Club Esportiu L’Estel
06 | 04 | 19

Presentació a premsa dels logos 
commemoratius, dissenyats per 
Maribel Pérez, treballadora de l’entitat.

Creació i acte
de presentació
dels logos
commemoratius
22 | 01 | 19

Publicació de vídeos de felicitació de persones 
usuàries, professionals, entitats, representants 
administracions, persones individuals. 

Publicacions vídeos
felicitació Xarxes Socials
28 gener | 26 setembre



Reconeixement al club pel nostre 25è aniversari per part de la Paeria de Balaguer i nomenament 
dels participants als Jocs Special Olympics 2018 en les disciplines de bàsquet, natació, petanca 
i gimnàstica.

Commemoració durant la Nit de L’Esport de Balaguer 
28 | 06 | 19

Plantada de roselles amb la 
Guerilla del Gilda al Xalet Montiu. 
Actuació de #BatukaPum.

Acció amb la
Guerrilla del Gilda
15 | 06 | 19

Acte central: sopar de celebració dels aniversaris.
Assisteixen 300 persones. 

Sopar d’aniversaris
 27 | 09 | 19

Commemorem el Dia Internacional de
les Persones amb Discapacitat i fem la
cloenda de la celebració dels aniversaris de
l’associació i del club.

Commemoració dia
internacional de les persones

amb discapacitat

03 | 12 | 19



C/ Barri nou, 29. 25600 Balaguer · Tlf. 973 448 174 · www.lestel.cat
associacio@lestel.cat · taller@lestel.cat · escola@lestel.cat · residencia@lestel.cat

clubesportiu@lestel.cat · lleure@lestel.cat
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#CelebremhoJunts


