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L’any 2021 pensàvem que havia de ser el de la 
desaparició de la pandèmia i del retorn al dia 
a dia que teníem, especialment després de la 
vacunació. Al gener van vacunar les persones 
de llars, al febrer les del taller, a l’estiu la segona 
dosi i al mes de desembre van rebre la tercera. 
Però tot i la vacunació hem hagut de continuar 
mantenint el pols a una situació de canvis 
continuats, onades i restriccions que han estat 
tot un repte per a tots els serveis, especialment 
a les llars, que primer a l’agost i després al 
desembre, han hagut de fer front a la Covid. 
Agrair des d’aquí als professionals de l’entitat 
que han donat tot el suport a les persones i a 
l’organització per alleugerir aquests moments 
complicats i d’incertesa, emocionalment difícils 
per a les persones usuàries, que han patit llargs 
confinaments en els períodes que tots érem 
de vacances o en família, com són les festes 
nadalenques.
Esperem que a partir d’ara la situació es vagi 
fent més fàcil i portadora i puguem reprendre 
el dia a dia al que estàvem acostumats.

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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L’any 2021 no ha estat un any fàcil. 
Semblava que sortiríem de la pandèmia 
però les diferents onades,  els canvis en 
les restriccions i la persistència dels grups 
bombolla, han fet que haguem de repensar-
nos a cada moment i intentar ser prudents 
al moment d’anar recuperant espais de 
socialització i convivència.
A principis d’any vam estar donant suport 
a les persones de llars, que no van poder 
tornar al taller a fer activitats amb els 
companys fins al mes d’abril. A partir 
de llavors vam reprendre algunes de les 
activitats habituals però que fèiem en grups 
bombolla. Carnaval, trobades ocupacionals, 
Sant Jordi, sortides, vam trobar la manera 
de dur-ho a terme tot i les restriccions.
Després de l’estiu vam anar incorporant la 
resta d’activitats, amb l’assistència regular 
de totes les persones usuàries, incloses 
les persones de llars , tot i que hem seguit 
amb limitacions. Fins i tot hem iniciat 
nous projectes, però just acabar l’any vam 
haver de tancar el servei uns dies abans per 
l’impacte de la darrera onada de Covid. 
Esperem que el 2022 sigui el de la 
recuperació i del retrobament.

L’any 2020 va ser l’any de l’estat d’alarma i 
confinament , l’any 2021 ha estat l’any de la 
recuperació  però encara amb incertesa degut a 
les successives onades, que tot i estar vacunats, 
ha requerit mantenir l’estat d’alerta davant de 
casos de contagis, contactes i confinaments.
La mascareta ens ha acompanyat tot aquest 
temps i segurament continuarà sent una eina 
que haurem de tenir a prop, cal tenir en compte 
que si cal ens pot ajudar a prevenir de contagis  
de refredats estacionals..
Totes les crisis però, aporten també coses 
positives, en aquest cas el nostre projecte 
d’escola “TIK_TAK” del curs 2020-2021 de com 
aplicar les noves tecnologies en la nostra 
pràctica educativa, ens ha ajudat a millorar les 
nostres capacitats en la utilització de noves 
eines que han resultat molt necessàries en 
temps de pandèmia però que també generen 
noves possibilitats de funcionament a tota la 
nostra comunitat educativa.
Tot i que a començament d’any 2021 encara 
no podíem fer activitats com natació, banc 
d’aliments, o l’activitat assistida amb gossos,  
sí  que es va poder reiniciar el calendari de 
pràctiques  dels alumnes del Programa de 
Formació i Inserció. Per altra banda  el fet 
d’organitzar altres activitats com la setmana 
cultural, les sortides de primavera i la festa de 
final de curs amb l’actuació del grup de música 
balaguerí HAO BAND, ens va aportar sensacions 
i emocions molt positives.
Al juliol vam poder fer Casal d’Estiu a l’escola amb 
el suport econòmic de la Paeria de Balaguer i de 
la Generalitat, i el suport del PMOE  per ajudar a 
costejar les quotes a les famílies.
Al retornar de vacances amb les piles 
carregades iniciem el curs 2021-2022 amb 
alumnes amb noves necessitats de suport, i 
l’escola fa un esforç important per poder donar 
la resposta educativa adequada, esforç que no 
és degudament reconegut pel Departament 
d’ Educació, denegant l’augment de personal 
sol·licitat.
A l’octubre la Pepita Sotelo, companya nostra, 
es va jubilar, persona que va estar des dels 
inicis lluitant amb unes quantes famílies per 
aconseguir que el projecte de l’Associació L’Estel 
pugues tirar endavant i l’any 1982 comencés 
a funcionar a Balaguer l’escola d’educació 
especial i una aula de taller.

Durant l’any hem continuat amb les mesures de 
protecció davant la pandèmia encara present, 
però  ja ha estat possible a partir del setembre 
recuperar les activitats de natació, esport amb la 
utilització dels vestidors, l’activitat assistida amb 
gossos, la col·laboració amb el Banc d’aliments i 
el Programa d’Aprenentatge i Servei de l’escola 
Vedruna, i reiniciar també la col·laboració com a 
centre de pràctiques dels alumnes de l’Institut 
Almatà que cursen els graus d’ Atenció a 
Persones i d’Integració Social.



L’any 2021 ha sigut un any de represa i adaptació 
organitzativa continuada per tal de seguir  
donant el millor servei possible a les persones 
que viuen a les nostres llars. Hem viscut a cavall 
de poder retornar progressivament a les nostres 
activitats i rutines i d’adaptar-nos als continus 
canvis de protocol establerts i als diferents 
moments pandèmics.
A principis d’any van arribar les primeres dosis 
de les vacunes i amb elles un canvi d’escenari 
progressiu que ens va portar a poder començar 
a anar al taller parcialment després de setmana 
santa, però no va ser fins a principis de setembre 
que hi vam poder assistir amb regularitat. 
A l’agost vam tenir el primer brot a una de 
les nostres llars. Aquest any sí que estàvem 
preparats per assumir-lo a nivell de material i 
protocols, ens em vam sortir prou bé i aquest 
aprenentatge ens va ajudar a poder afrontar 
un final d’any molt complicat culminat per 
un confinament en ambdues Llars durant les 
festes de Nadal.
Tot i els canvis i les dificultats a les que ens hem 
vist abocats, hem pogut superar-ho de forma 
conjunta amb la gran capacitat d’adaptació i 
paciència de les persones usuàries de les llars, el 
recolzament de les famílies i l’esforç de tots els 
professionals. Sens dubte aquesta experiència 
ens servirà per a ser més resilients i confiats en 
les nostres pròpies capacitats.
Aquest any ha estat un repte que ens ha 
mantingut en un estat d’alerta constat, 
esperem que durant el 2022 els factors externs 
ens permetin realitzar el nostre dia a dia 
amb normalitat i puguem seguir vetllant per 
mantenir un equilibri integral entre la salut 
mental, l’emocional i la física.

Durant aquest any els membres del CLUB 
ESPORTIU L’ESTEL hem anat reprenent a poc a 
poc l’activitat esportiva.
De gener a setembre no vam poder fer els 
entrenaments i competicions oficials per les 
restriccions donades pel Departament de 
Salut i vam fer activitat física de manteniment 
a les pròpies instal·lacions i caminades pels 
entorns naturals propers. A partir de l’octubre 
vam començar a entrenar a les instal·lacions 
municipals i privades i a participar en les 
competicions oficials.
Durant aquest últim trimestre de l’any hem 
anat al Campionat Territorial de Tennis Taula 
i Bàdminton el 13 de novembre a Lleida i al 
Campionat de Catalunya de Tennis Taula, 
Bàdminton i Floorball el 12 de desembre a Les 
Borges Blanques i Juneda. 

CLUB ESPORTIU LLARS RESIDÈNCIA

També vam participar i col·laborar en 
l’organització del XXX Campionat de Catalunya 
de Bàsquet de la Federació ACELL el passat 
21 de novembre a Balaguer, inclòs a la 
programació dels actes de “Balaguer, Ciutat 
del Bàsquet Català 2020-2021”. Hi van participar 
més de 410 jugadores/es d’arreu de Catalunya 
de 26 clubs diferents. També hi vam actuar el 
grup BatukaPum de l’Associació L’Estel amb 
el grup de batucada BandelPal, acabant amb 
una exhibició conjunta de gimnastes del Club 
Esportiu L’Estel i del Club Gimnàstica Rítmica 
Balaguer. 
Aquesta edició era la primera del Campionat 
de Catalunya de Bàsquet que se celebrava 
a Balaguer i també el primer campionat de 
Catalunya en pista coberta que se celebrava 
després de la pandèmia.
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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


