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Difícil parlar del 2020, un any trasbalsador, 
complicat i difícil que ha suposat un repte i 
un canvi per a tothom. Moltes paraules s’han 
escrit sobre la irrupció de la Covid al món i les 
seves conseqüències. Nosaltres vam passar 
d’un 2019 d’aniversari i de l’agradable sensació 
de bona salut de l’entitat al sacseig que ens ha 
representat a tots aquesta pandèmia i a parlar 
de protocols, EPIs, plans de contingència, grups 
bombolla, contactes estrets i quarantenes.
La nostra tasca fonamental com a entitat és la 
de donar suports a persones amb discapacitat 
intel·lectual i les seves famílies. La irrupció 
de la Covid ens ha suposat haver de refer la 
nostra organització i la forma de donar aquests  
suports de la millor manera possible.
Tots hem hagut de fer un gran esforç per, 
malgrat la por i la prevenció, especialment 
els primers mesos, reprendre el dia a dia de la 
manera més segura possible. I en això seguim. 
Des d’aquí un agraïment molt especial als 

professionals que ja des dels inicis de la 
pandèmia, en els moments més durs i de més 
incertesa, van estar a primera línia per al que 
convingués en el suport a les persones i les 
seves famílies.
I també a totes les persones particulars i 
empreses que es van oferir a col·laborar des 
de bon començament facilitant material i 
recursos quan eren gairebé inexistents, quan el 
proveïment de material de protecció no estava 
assegurat i no era cosa fàcil aconseguir-ne. 
Rebre aportacions desinteressades i de material 
ens va permetre treballar en condicions més 
segures per a tots als moments més delicats i 
ens va fer sentir més acompanyats.
Afortunadament sembla que això queda enrere, 
i esperem que el 2021 suposi la generalització 
de la vacunació de la població i que això ens 
permeti el retrobament de les activitats i rutines 
que ara com ara no podem fer.

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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ESCOLA

TALLER
El 2020 ha representat per a tots un gir 
inesperat del nostre dia a dia i  hem hagut de 
repensar com donar suport a les persones 
minimitzant els riscos que suposa la Covid, 
adaptant-nos a les diferents circumstàncies 
i moments pandèmics.
Socialitzar-nos, compartir amb els altres, 
conviure, és una necessitat que la situació 
derivada de la irrupció de la Covid ens està 
limitant i ens hem hagut de reinventar per 
poder donar suport a les persones durant 
tot aquest temps.
Hem donat suport des del principi a les 
persones de les llars i tan aviat com ens ho 
van permetre, a les persones del taller que 
eren a casa, primer amb passejades i des 
del juliol novament al taller.
I des del setembre continuem amb una 
organització més flexible, donant suport 
a totes les persones usuàries en grups 
tancats i fent les activitats que podem dur 
a terme en condicions segures, ja sigui dins 
les nostres instal·lacions o bé a l’aire lliure.

L’any 2020 ha estat un any molt difícil per a tots 
i totes, el tancament de l’escola a partir del 13 
de març per l’estat d’alarma va suposar trobar 
noves maneres de continuar donant suport 
a l’alumnat i a les famílies, utilitzant les noves 
tecnologies per tal de no perdre el contacte. 
Al juny es va reobrir l’escola tal com va dictar 
el Departament d’Educació per atendre 
les necessitats més urgents i  pensar noves 
maneres de reorganització i distribució dels 
espais, sempre tenint present la importància 
d’oferir una educació de qualitat que contempli 
les necessitats específiques del nostre alumnat. 
Al juliol l’Associació va poder organitzar el casal 
d’estiu seguint els criteris del document marc 
d’activitats d’estiu de la Generalitat. Això va 
suposar restringir les activitats al grup bombolla 
de l’escola sense poder compartir activitats 
amb altres casals, com veníem fent els darrers 
anys, però vam podem oferir aquest servei a les 

famílies que ho van sol·licitar.
Atenent les mesures de seguretat i prevenció 
dictaminades pel Departament de Salut, hem 
hagut de reorganitzar els espais de l’escola:

• Transformació de l’aula-taller que 
teníem en aula per l’alumnat pel Programa 
de Formació i Inserció (PFI). Aquesta 
remodelació de l’espai ha estat possible 
gràcies als propis fons de l’Associació i a la 
col·laboració de l’Ajuntament de Balaguer. 
• Reubicació  de l’aula d’Ensenyament 
Bàsic 1  i  l’aula de Logopèdia en una classe 
més àmplia.
• Creació de l’aula  d’atenció  
individualitzada on el professional pot 
realitzar sessions individuals amb l’alumnat.

Desitgem que el 2021 sigui l’any en que es vagi 
superant la situació i es vagin recuperant les 
activitats que encara no s’han pogut reiniciar.



Sens dubte aquest ha estat l’any més difícil de 
tot el que portem viscut com a servei. L’inici de 
la pandèmia ens va sorprendre a tots i afrontar-
la ha esdevingut un repte que hem pogut 
afrontar gràcies al treball en equip i la solidaritat 
de les persones del nostre entorn.
No teníem ni els coneixements ni els equips 
necessaris però la necessitat ens ha empès 
i hem treballat colze a colze els equips de 
professionals dels diferents serveis i de les 
entitats de la Federació Allem per organitzar 
els suports a les persones de llars. Entre tots 
vam poder fer els primers passos en una nova 
realitat en la que els protocols, les higienes de 
mans, les proteccions eren la prioritat.
Hem hagut de coordinar-nos els professionals 
de les llars amb els del taller per donar suport 

a les persones usuàries en tota la franja horària 
i això ha estat un repte organitzatiu pels dos 
equips, del qual ens n’hem sortit prou bé.
I indubtablement ha estat un any molt difícil 
per a les persones usuàries i les seves famílies. 
Durant aquesta pandèmia han viscut moments 
molt complicats, sense possibilitat de visites 
presencials ni sortides a domicili i fins i tot sense 
poder sortir a passejar quan tots ja ho podíem 
fer. La normativa generalista de les residències 
els ha vulnerat els drets i la protecció davant el 
risc no ho pot justificar tot. 
Afrontem el 2021 amb l’esperança d’un retorn 
a un escenari que ens permeti socialitzar-nos i 
compartir amb els nostres entorns el nostre dia 
a dia.

L’activitat del club durant 
aquest any ha estat restringida 
a la que hem pogut dur a 
terme abans del 14 de març, 
els entrenaments i campionats 
han estat suspesos durant 
la resta de l’any degut a la 
pandèmia. 
Tot i així, des del club hem 
procurat pel benestar físic 
de tots els atletes promovent 
l’activitat física, primer a les 
mateixes llars i domicilis i més 
endavant amb caminades a 
l’aire lliure.
A partir del mes de setembre 
hem organitzat activitat física 
de manteniment al taller i 
a les llars per promoure la 
salut dels nostres atletes  i 
per a que l’esperat retorn 
als entrenaments i a les 
competicions, que esperem 
que sigui aviat, no ens resulti 
especialment dur.

CLUB
ESPORTIU

LLEURE

Aquest ha estat el servei de 
la nostra entitat que no hem 
pogut reprendre des del dia 5 
de març que ens vam trobar 
per darrera vegada. La situació 
derivada de les restriccions 
causades per la Covid han 
motivat que en cap moment 
del 2020 ens haguem pogut 
plantejar de tornar-hi.
Esperem que el 2021 ens brindi 
l’ocasió!

LLARS RESIDÈNCIA
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Gràcies a tots els col·laboradors i socis protectors!

tallerclublestel | escolalestel | llarslestel | lleurelestel

Associació L’Estel de Balaguer @lestelbalaguer Associació L’Estel


