
L’atenció i suport  
a les persones amb 

discapacitat 
intel·lectual 

al Pla de l’Estany 

Amb el suport 

                               
Associació Famílies Presents 
Ctra. Vilavenut, 182-184 - 17820 
Tel. 972 57 66 30 - www.fundacioestany.cat 
 

Associació formada per famílies que promou 
iniciatives que afavoreixin la relació i el 
suport mutu. També fomenta activitats que 
apoderin les famílies per defensar els drets 
de les persones amb discapacitat. 
 
  
Associació Junts i Endavant 
C. Catalunya, 36 - 17820 Banyoles   
Tel. 616 718 643 - http://juntsiendavant.org 
 

Associació de pares i mares de persones amb 
discapacitat intel·lectual i altres tipus de 
discapacitat. Organitza activitats esportives, 
de lleure i formació. Orienta i informa les 
famílies i fomenta la seva relació.  

 

 
 

 

Com es reconeix la situació de discapacitat?  

El Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat 
(CAD) elabora el certificat oficial que acredita el 

grau de discapacitat i dona el dret a sol·licitar 
prestacions econòmiques o de serveis.  

Per a informació i tràmits: 
 

Oficina d’Atenció Ciutadana 
Edifici de la Generalitat a Girona 

Pl. Pompeu Fabra, 1 - 17002 Girona 
Tel. 872 975 000 

 

CAD 05 - Girona 
C. Emili Grahit, 2 - 17002 Girona 

Tel. 972 94 12 73 

 
 
 

Banyoles, 2017 
 
 
 

Per a més informació: 
Guia de recursos per a persones amb 

discapacitat intel·lectual del Pla de l’Estany 
http://benestarsocial.plaestany.cat 

 

 
 

Taula de la Discapacitat del Pla de l’Estany 
tdiscapacitat@plaestany.cat 

      
Associació  

Famílies Presents 



  
CAP Banyoles 
Àrea Bàsica de Salut Banyoles  
Pl. Catalunya, 6 - 17820 Banyoles 
Tel. 972 57 25 10 - www.icsgirona.cat  
 

Ofereix els serveis d’atenció primària que la 
sanitat pública proporciona a la població en 
general. Té un servei d’atenció psicològica.  

 
 

Àrea de Benestar Social  
Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
C. Pere Alsius, 12 1a - 17820 Banyoles  
Tel. 972 58 03 88 
http://benestarsocial.plaestany.cat 
 

Ofereix serveis i ajudes socials a la 
població en general. Disposa dels 
següents serveis dels quals poden gaudir 
les persones amb discapacitat: 

 Servei Bàsic d’Atenció Social: Atenció i 
suport en les necessitats socials més 
immediates, generals i bàsiques.  

 Serveis d’atenció al domicili: Serveis al 
domicili de les persones per compensar 
algunes de les seves mancances. 

 Servei de Promoció de l'Autonomia 
Personal al Domicili: Assessora sobre 
l’adaptació de l’habitatge i la realització 
de les activitats diàries. 

 
 

CDIAP Pla de l’Estany  
Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç  

C. Catalunya, 48 - 17820 Banyoles 
Tel. 972 57 68 52  

 

Atén infants de 0 a 6 anys que poden patir 
trastorns en el desenvolupament i les seves 
famílies. Fa accions de prevenció, detecció i 
d’intervenció terapèutica.  

 
 

EAP Pla de l’Estany  
Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica 

C. Llibertat, 159, 2n A - 17820 Banyoles 
Tel. 972 57 38 03 
 

Treballa en els centres escolars per detectar 
l’alumnat amb discapacitat o altres dificultats 
d’aprenentatge i donar-los suport. 

 
 

COIET Pla de l’Estany  
Centre Ocupacional i Especial de Treball 
C. Catalunya, 36 - 17820 Banyoles 
Tel. 972 57 44 61 - www.coiet.cat 
 

Ofereix serveis per a capacitar a les persones 
amb discapacitat en acabar l’etapa escolar:  

 Centre Especial de Treball: Servei empresarial 
que garanteix un treball remunerat.  

 Servei Ocupacional d’Inserció: Activitats per 
potenciar les capacitats laborals.  

 Servei de Teràpia Ocupacional: Activitats per 
afavorir l’autonomia i la relació amb l’entorn.  

Fundació Estany 
Ctra. Vilavenut, 182-184 - 17820 Banyoles 
Tel. 972 57 66 30 - www.fundacioestany.cat 
 

Entitat per a persones amb discapacitat 
intel·lectual i les seves famílies. Disposa de: 

 Servei d’Atenció a les Famílies: Orientació, 
assessorament i serveis de suport a les 
famílies. 

 Servei d’oci i temps lliure: Activitats 
especialitzades i inclusives a les tardes, 
caps de setmana, festius i vacances.  

 Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia 
Llar: Orientació i suport al domicili a 
persones que viuen de forma independent. 

 Servei de Llar residència El Sopluig: 
Acolliment residencial que ofereix atenció 
bàsica i suport a la vida quotidiana. 

 
 

Fundació Autisme Mas Casadevall 
Barri de Casals, s/n - 17852 Serinyà 
Tel. 972 57 33 13 - www.mascasadevall.net 
 

Entitat per a persones amb Trastorn de 
l’Espectre Autista majors de 18 anys. Disposa 
de: 

 Servei Residència: Estada residencial amb 
atenció educativa, sanitària, psicològica i 
social. 

 Centre Ocupacional: Activitats per afavorir 
el desenvolupament social i laboral.  

 
 
 
 


