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Nota
La informació que recull la guia té una
vigència limitada. Els serveis i recursos que hi
ha detallats poden patir modificacions (noves
lleis, nous decrets, etc). És per aquest motiu
que us recomanem que per a qualsevol tràmit
que inicieu verifiqueu si hi ha hagut canvis
pel que fa als requisits d’accés.

PRESENTACIÓ
Aquesta guia descriu els diferents recursos als quals poden accedir les persones
amb discapacitat intel·lectual a la comarca del Pla de l’Estany. Es dirigeix a les
famílies de persones amb discapacitat i també als professionals que els atenen.
Hi apareixen els serveis que ofereixen les entitats de caràcter públic i privat,
incloses les associacions de voluntariat. Conté tant els serveis específics per
a persones amb discapacitat intel·lectual com també els serveis genèrics per
a persones en situació de dependència o de qualsevol altre tipus de discapacitat.
La guia s’ha elaborat intentant que fos al màxim de simple, clara i entenedora
per a tothom. S’estructura per tipus de recursos: primer, els que realitzen
la detecció inicial de la discapacitat; després, els que donen suport a les famílies;
els que fan atenció terapèutica; els presents en l’etapa escolar; els que ofereixen
activitats lúdiques (lleure, esport...); els relatius a la inserció laboral o a la teràpia
ocupacional; i els serveis residencials o de suport a la pròpia llar.
La guia es complementa amb un apartat que agrupa i descriu les entitats
de discapacitat de la comarca i una llista d’entitats d’àmbit nacional i internacional
referents en el món de la discapacitat intel·lectual.
La guia l’ha elaborada la Taula de la Discapacitat del Pla de l’Estany, que té
l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat de la
comarca, vetllar pels seus drets i fer front a les mancances que hi ha a la comarca.
Formen part de la Taula: l’Associació Junts i Endavant, la Fundació Estany,
la Fundació Autisme Mas Casadevall, el Centre Ocupacional i Especial de Treball
(COIET) Pla de l’Estany, el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
(CDIAP) del Pla de l’Estany, l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica
(EAP) Pla de l’Estany i el Servei de Promoció de l’Autonomia Personal de l’Àrea
de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. La Taula està
dinamitzada pel Pla Local d’Inclusió Social de Banyoles que també forma part
de l’Àrea de Benestar Social.
Esperem que aquesta publicació sigui una eina útil per conèixer els serveis
i els recursos als quals es poden acollir les persones amb discapacitat intel·lectual
de la comarca.

Taula de la Discapacitat del Pla de l’Estany
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1. DETECCIÓ, INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT
I DERIVACIÓ
·· Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD)
·· Àrea Bàsica de Salut Banyoles
·· Servei Bàsic d’Atenció Social
·· Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)
·· Centres educatius - Equip d’Assessorament
i Orientació Psicopedagògica (EAP)

Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD)

Servei que té la competència d’elaborar el
certificat de discapacitat a les persones
que ho requereixin. Aquest certificat és el
document legal que acredita la discapacitat i
facilita l’accés a diversos serveis, programes i
prestacions. Per accedir als ajuts establerts cal
tenir una discapacitat igual o superior al 33%.

Consta de l’Equip de Valoració i Orientació (EVO),
format per professionals en l’àmbit de la medicina,
la psicologia i el treball social i administratiu. En la
seva valoració, l’EVO informa de:
qqEl diagnòstic de la discapacitat,
en primera instància i revisions.
qqEl tipus i grau de discapacitat,
que pot ser definitiu o provisional.
qqLes dificultats de mobilitat per utilitzar
el transport públic.
qqLa necessitat d’una tercera persona
per a realitzar les activitats de la vida diària.
L’EVO orienta de manera global les persones
amb discapacitat. També assessora
les seves famílies i professionals del sector.
Els CAD depenen del Departament de Benestar
Social i Família. Els CAD de referència per a les
persones que viuen al Pla de l’Estany són el CAD
de Girona (CAD 05) i el CAD d’Olot (CAD 76).
El CAD de Girona també realitza altres funcions:
qqValoracions de la discapacitat a menors
de 5 anys i a persones que els cal
una orientació laboral o residencial.

qqElaboració de dictàmens d’adequació
al lloc de treball.
qqEmissió de dictàmens tècnics d’orientació
a serveis d’atenció diürna i sociolaboral i
d’orientació als serveis d’acolliment residencial.
qqResolucions de la valoració de la discapacitat a
pensionistes amb incapacitat permanent segons
el Reial Decret Llei 1/2013.
qqAltres informes i certificats com són d’habitatge
i per a la Seguretat Social, entre d’altres.
qqOrientació sobre serveis i prestacions.
QUI HI POT ACCEDIR?

Persones amb discapacitat física, sensorial,
intel·lectual i derivada de malaltia mental.
COM HI POT ACCEDIR?

A través de l’Oficina de Benestar Social i Família
de la Generalitat ubicada a Girona. Segons la
sol·licitud s’assigna el CAD de Girona o el d’Olot.
PER A MÉS INFORMACIÓ

Oficina de Benestar Social i Família
Pl. Pompeu Fabra, 1 - 17002 Girona
Tel. 872 975 000
CAD 05
C/ Emili Grahit, 2 - 17002 Girona
Tel. 972 94 12 73
CAD 76
Pl. Palau, 8 – 17800 Olot
Tel. 972 266 644
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Àrea Bàsica de Salut Banyoles

Proporciona els serveis d’atenció primària
que ofereix la sanitat pública a la població
en general. Compta amb un equip de
professionals, els anomenats Equips d’Atenció
Primària, especialitzats en: medicina familiar,
pediatria, odontologia, ginecologia, infermeria,
auxiliars d’infermeria, obstetrícia, treball
social i atenció a la ciutadania. També hi ha
especialistes en psicologia d’adults i psicologia
infantojuvenil, que depenen del Centre de Salut
Mental d’Adults (CSMA) i del Centre de Salut
Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), ubicats a
Girona.

Els/les professionals informen les famílies
d’aquestes persones tant sobre el maneig
de la discapacitat com els recursos i els serveis
de suport de què poden disposar en l’àmbit de la
salut (certificat de discapacitat, targeta Cuida’m…)
QUI HI POT ACCEDIR?

Totes les persones amb un nivell de cobertura
sanitària general (titulars o beneficiaris/àries de la
Seguretat Social) i que tinguin el seu metge/essa o
pediatre/a i infermer/a assignats a l’Àrea Bàsica
de Salut Banyoles.
COM HI POT ACCEDIR?

La detecció de persones amb problemes
de discapacitat intel·lectual es produeix quan
la persona o la seva família consulten els/les
professionals de l’equip. Els/les professionals de
medicina familiar o pediatria en fan la valoració i,
en el cas que la persona tingui una discapacitat
intel·lectual, se la deriva als serveis corresponents:
qqDe 0 a 6 anys, al Centre de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) Pla de l’Estany.
qqMajor de 6 anys, al Servei Especialitzat en
Salut Mental per a Persones amb Discapacitat
Intel·lectual (SEMS-DI) ubicat a Girona.

Per a casos no urgents, cal demanar cita prèvia
al/a la professional de referència a través de:
Tel. 902 111 444
www.gencat.cat/ics/usuaris/visites.htm
PER A MÉS INFORMACIÓ

Consultoris locals dels municipis de la comarca.
CAP Banyoles
Pl. Catalunya, 6
17820 Banyoles
eap_banyoles.girona.ics@gencat.cat
www.icsgirona.cat

1. DETECCIÓ, INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT I DERIVACIÓ

—8—

Servei Bàsic d’Atenció Social

Servei que atén la ciutadania en general
amb l’objectiu de donar-li suport en les
seves necessitats socials més immediates,
generals i bàsiques. Compta amb un equip
de professionals format per: educadors/es
socials, treballadors/es socials i treballadors/
es familiars.

Les funcions principals són:
qqDetectar situacions de necessitat personal,
familiar i comunitària.
qqInformar, assessorar i orientar persones,
famílies o grups en relació amb els seus drets,
els recursos als quals poden accedir
i les actuacions socials.
qqProposar i fer seguiment d’actuacions de suport
a persones, famílies o grups.
qqTramitar programes i prestacions socials en
funció del grau de dependència i/o discapacitat.

QUI HI POT ACCEDIR?

Totes les persones empadronades a la comarca
i especialment aquelles persones, famílies o grups
amb dificultats de desenvolupament i d’integració
a la societat, manca d’autonomia personal,
discapacitat física, psíquica o sensorial, problemes
familiars o marginació social.
COM HI POT ACCEDIR?

Cal demanar cita prèvia a l’Àrea de Benestar
Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
PER A MÉS INFORMACIÓ

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

qqDerivar als serveis socials d’atenció
especialitzada com són residències i centres
ocupacionals, entre altres.
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Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

Servei que atén infants amb algun trastorn en
el seu desenvolupament, o amb risc de patir-lo.
Ofereix un conjunt d’actuacions de detecció,
prevenció i d’intervenció terapèutica. Consta
d’un equip de professionals especialitzats en
diversos àmbits d’intervenció: fisioteràpia,
logopèdia, psicologia, neuropediatria, i atenció
social, entre d’altres. Aquesta diversitat
permet atendre qualsevol tipus de trastorn
i aconseguir una intervenció global en les
necessitats de l’infant i la seva família.

QUI HI POT ACCEDIR?

Infants de 0 a 6 anys amb trastorns
en el desenvolupament o amb risc de patir-los,
les seves famílies i el seu entorn. Cal que els
infants estiguin empadronats a la comarca.
Es prioritza l’atenció als infants de menys de tres
anys i als infants amb afectació greu, d’acord
amb el criteri clínic dels professionals del CDIAP.
COM HI POT ACCEDIR?

Cal demanar cita prèvia al CDIAP Pla de l’Estany.
Per diagnosticar i detectar la problemàtica,
fa una avaluació global del desenvolupament
de l’infant, tenint en compte la seva situació
familiar i el seu entorn. Durant el procés
d’elaboració del diagnòstic i durant el tractament,
el servei pot derivar l’infant a altres serveis.
El servei també es posa en contacte amb l’Equip
d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica
(EAP) Pla de l’Estany per tal que gestioni l’accés a
l’escolaritat de l’infant al centre educatiu que més
s’ajusti a les seves necessitats.

PER A MÉS INFORMACIÓ

CDIAP Pla de l’Estany
C/ Catalunya, 48
17820 Banyoles
Tel. 972 57 68 52
cdiap@plaestany.cat
http://benestarsocial.plaestany.cat

Quan l’infant arriba als 6 anys i es dóna de baixa
del servei, el CDIAP orienta les famílies sobre
els recursos que tenen al seu abast.
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Centres educatius - Equip d’Assessorament
i Orientació Psicopedagògica (EAP)

Equip que dóna suport als infants i joves
amb necessitats educatives durant el període
d’escolarització obligatòria. Està format per
professionals especialitzats en l’atenció social,
psicològica i pedagògica.

L’accés al servei s’inicia a partir de la demanda
dels centres educatius (llars d’infants, educació
infantil, educació primària i educació secundària
obligatòria), o bé d’altres centres que atenen
infants amb necessitats específiques: Centre de
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP),
Serveis Socials...
Un cop han accedit al servei, l’equip valora
les necessitats educatives dels infants i joves
i determina el tipus d’escolarització més
adequada. L’equip informa i assessora la direcció
i el professorat dels centres educatius sobre les
necessitats de l’alumnat dins del context de l’aula.
També informa, assessora i orienta les famílies
sobre les mesures educatives que cal portar
a terme dintre o fora de l’escola per tal
d’optimitzar el procés d’aprenentatge.

QUI HI POT ACCEDIR?

Infants i joves en edat escolar, o previ a aquesta
edat, que presentin necessitats educatives,
ja sigui per discapacitat o altres problemàtiques
que comportin dificultats educatives.
Atén l’alumnat adscrit en els centres educatius
del Pla de l’Estany.
COM HI POT ACCEDIR?

Les famílies no poden accedir al servei
directament. Cal fer-ho a través d’un professional,
principalment dels centres educatius
o Serveis Socials, o bé psicòlegs/òlogues privats
o altres professionals que treballen amb infants i
joves.
PER A MÉS INFORMACIÓ

EAP Pla de l’Estany
C/ Llibertat 159, 2n A
17820 Banyoles
Tel./Fax: 972 57 38 03
b7905271@xtec.cat
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2. SUPORT I ORIENTACIÓ FAMILIAR
·· Servei d’Atenció a les Famílies
·· Servei Bàsic d’Atenció Social
·· Serveis d’atenció al domicili
·· Servei de Promoció de l’Autonomia Personal a Domicili
·· Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)
·· Associació Junts i Endavant

Servei d’Atenció a les Famílies

Servei adreçat a les famílies de persones
amb discapacitat intel·lectual que ofereix els
suports necessaris per millorar la qualitat
de vida familiar. Compta amb un equip de
professionals que acompanya les famílies per
tal de trobar resposta a les seves necessitats
i demandes, tenint en compte els seus propis
recursos i fortaleses.

Disposa dels següents serveis:
qqServei d’orientació, assessorament
i acompanyament: orienta sobre altres serveis,
dóna suport en la realització de tràmits,
resol dubtes, etc.

5. Servei d’acompanyaments:
ofereix un/a professional per acompanyar
a persones amb discapacitat quan la família
no pot assumir-ho.
6. Activitats de lleure familiar: activitats lúdiques
per compartir amb altres famílies.
qqXerrades i formació: accions dirigides
principalment a les famílies.
La Fundació també disposa de la comissió Amics
i Amigues de la Fundació, on les famílies poden
parlar sobre l’entitat i impulsar iniciatives per
a la millora de la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat i les seves famílies.
QUI HI POT ACCEDIR?

qqServeis de suport:
1. Servei de Respir Familiar: ofereix dues places
residencials temporals a la Llar residència El
Sopluig per utilitzar en situacions d’urgència
o bé per descans del cuidador/a principal.

Qualsevol familiar que tingui una persona
amb discapacitat intel·lectual al seu càrrec
o en el seu entorn familiar. No és necessari que
la persona amb discapacitat sigui usuària dels
serveis de la Fundació, ni que visqui a la comarca.

2. Espai Familiar: espai de trobada de famílies,
dinamitzada per un/a professional, on es
tracta de temes d’interès per a les famílies.

COM HI POT ACCEDIR?

3. Espai per a Tu: espai de trobada de famílies,
organitzat per mares voluntàries,
que compta amb el suport de la Fundació.

PER A MÉS INFORMACIÓ

4. Servei de Personal de Suport Dincat:
ofereix personal de suport al domicili
en moments puntuals.

Cal contactar amb la Fundació Estany.

Fundació Estany
Ctra. Vilavenut, 182-184
17820 Banyoles
Tel. 972 57 66 30
info@fundacioestany.cat
www.fundacioestany.cat
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Servei Bàsic d’Atenció Social

Servei que atén la ciutadania en general
amb l’objectiu de donar-li suport en les
seves necessitats socials més immediates,
generals i bàsiques. Compta amb un equip
de professionals format per: educadors/es
socials, treballadors/es socials i treballadors/
es familiars.

QUI HI POT ACCEDIR?

Totes les persones empadronades a la comarca
i especialment aquelles persones, famílies o grups
amb dificultats de desenvolupament i d’integració
a la societat, manca d’autonomia personal,
discapacitat física, psíquica o sensorial, problemes
familiars o marginació social.
COM HI POT ACCEDIR?

Les funcions principals són:
qqDetectar situacions de necessitat personal,
familiar i comunitària.
qqInformar, assessorar i orientar persones,
famílies o grups en relació amb els seus drets,
els recursos a què poden accedir
i les actuacions socials.
qqProposar i fer seguiment d’actuacions
de suport a persones, famílies o grups.
qqTramitar programes i prestacions socials en
funció del grau de dependència i/o discapacitat.

Cal demanar cita prèvia a l’Àrea de Benestar
Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
PER A MÉS INFORMACIÓ

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

qqDerivar als serveis socials d’atenció
especialitzada com són residències i centres
ocupacionals, entre altres.

2. SUPORT I ORIENTACIÓ FAMILIAR
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Serveis d’atenció al domicili

Serveis que es realitzen en els domicilis de les
persones amb manca d’autonomia per tal de
compensar algunes de les seves mancances.
La finalitat és mantenir les persones en el seu
entorn amb la millor qualitat de vida possible.

QUI HI POT ACCEDIR?

qqServei d’Ajuda a Domicili: persones
empadronades a la comarca que per motius
físics, psíquics o socials no tenen l’autonomia
per poder realitzar les tasques bàsiques de
la vida diària. La manca d’autonomia pot ser
temporal o permanent.

Inclou els següents serveis:

qqServei d’Àpats a Domicili: persones
empadronades a la comarca que tenen
dificultats per fer-se el menjar de forma
autònoma. La manca d’autonomia pot ser
temporal o permanent.

qqServei d’Ajuda a Domicili: servei que ajuda les
persones a desenvolupar les tasques habituals
de la vida quotidiana. Es realitzen tasques
de caràcter personal (higiene i cura personal,
mobilitzacions, suport emocional...)
i de caràcter domèstic (neteja,
preparació de menjar, compres...).
qqServei d’Àpats a Domicili: servei que
proporciona a diari àpats equilibrats i saludables
tenint en compte les necessitats de les
persones ateses.
qqServei de Teleassistència: servei que proveeix
les persones usuàries d’un aparell molt senzill
que està connectat a una central receptora les
24 hores del dia els 365 dies de l’any. Quan
la persona està en una situació d’emergència
o preveu que hi pugui estar, contacta amb la
central i un equip de professionals atén la seva
consulta i activa la resposta més adient.

qqServei de Teleassistència: persones
empadronades a la comarca que viuen soles
o que passen moltes hores al dia soles i que es
troben en una situació de risc per factors d’edat,
fragilitat, solitud o dependència. També per
discapacitat intel·lectual si la persona té
la capacitat d’ús de l’aparell.
COM HI POT ACCEDIR?

Cal demanar cita prèvia a l’Àrea de Benestar
Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
S’assignarà un treballador/a social que farà
un estudi social i econòmic de la situació
de la persona atesa.
PER A MÉS INFORMACIÓ

Consell Comarcal del Pla de l’Estany
Àrea de Benestar Social
C/ Pere Alsius, 12, 1a - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 03 88
benestarsocial@plaestany.cat
www.benestarsocial.plaestany.cat
2. SUPORT I ORIENTACIÓ FAMILIAR
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Servei de Promoció de l’Autonomia Personal al Domicili

Servei que informa i assessora les persones
amb cert nivell de dependència sobre com
adaptar el seu habitatge i com realitzar de
forma autònoma les activitats de la vida diària.

QUI HI POT ACCEDIR?

Persones empadronades a la comarca en situació
de dependència derivada de l’edat, de malaltia i/o
discapacitat o per una pèrdua d’autonomia física,
mental, intel·lectual o sensorial.

Ofereix assessorament sobre:
COM HI POT ACCEDIR?

qqAjudes tècniques i adaptacions
qqPosicionaments ergonòmics dels cuidadors/res
qqPrestacions econòmiques actuals

Cal demanar cita prèvia a l’Àrea de Benestar
Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
S’assignarà un treballador/a social que farà
un estudi social i econòmic de la situació
de la persona atesa.
PER A MÉS INFORMACIÓ

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

2. SUPORT I ORIENTACIÓ FAMILIAR
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Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

Servei que atén infants amb algun trastorn en
el seu desenvolupament, o amb risc de patir-lo.
També atén les famílies d’aquests infants i el
seu entorn natural.
El servei està format per un equip de
professionals especialitzats en diversos
àmbits d’intervenció: fisioteràpia, logopèdia,
psicologia, neuropediatria i atenció social,
entre d’altres. Aquesta diversitat permet
atendre qualsevol tipus de trastorn i
aconseguir una intervenció global en les
necessitats de l’infant i la seva família.

QUI HI POT ACCEDIR?

Familiars d’infants de 0 a 6 anys atesos al CDIAP
Pla de l’Estany. Han d’estar empadronats
a la comarca.
COM HI POT ACCEDIR?

Cal demanar cita prèvia al CDIAP Pla de l’Estany.
PER A MÉS INFORMACIÓ

CDIAP Pla de l’Estany
C/ Catalunya, 48
17820 Banyoles
Tel. 972 57 68 52
cdiap@plaestany.cat
http://benestarsocial.plaestany.cat

Ofereix suport i acompanyament a les famílies
en els següents aspectes:
qqLa cura que cal tenir per al desenvolupament
integral de l’infant (criança).
qqL’acceptació de l’infant amb les seves dificultats
i refermament del vincle.
qqLa capacitació dels pares i mares per fer front
a les mancances de l’infant.

2. SUPORT I ORIENTACIÓ FAMILIAR
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Associació Junts i Endavant

Associació de pares i mares de persones
amb discapacitat que dóna suport de manera
voluntària a les famílies de persones amb
discapacitat.

QUI HI POT ACCEDIR?

Famílies de persones amb discapacitat
intel·lectual, i altres tipus de discapacitat,
del Pla de l’Estany.
COM HI POT ACCEDIR?

Ofereix el següent suport:

Cal contactar amb l’Associació Junts i Endavant.

qqOrienta i informa les famílies sobre temes
que són del seu interès.

PER A MÉS INFORMACIÓ

qqOrganitza xerrades informatives.
qqPublica mensualment un butlletí amb informació
rellevant i l’agenda d’activitats per a persones
amb discapacitat que es realitzen a la comarca.
qqOrganitza activitats lúdiques per tal de fomentar
la relació entre les persones amb discapacitat
i les seves famílies.

Associació Junts i Endavant
C/ Catalunya, 36
17820 Banyoles
Tel. 616 718 643
juntsiendavant@yahoo.com
http://juntsiendavant.jimdo.com

2. SUPORT I ORIENTACIÓ FAMILIAR
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3. ATENCIÓ TERAPÈUTICA
·· Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)
·· Atenció psicològica infantojuvenil i d’adults

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

Servei que atén infants amb algun trastorn
en el seu desenvolupament, o amb risc
de patir-lo. Està format per un equip de
professionals especialitzats en diversos
àmbits d’intervenció: fisioteràpia, logopèdia,
psicologia, neuropediatria i atenció social,
entre d’altres. Aquesta diversitat permet
atendre qualsevol tipus de trastorn i
aconseguir una intervenció global en les
necessitats de l’infant i la seva família.

QUI HI POT ACCEDIR?

Infants de 0 a 6 anys amb trastorns
en el desenvolupament, o amb risc de patir-los.
Cal que els infants estiguin empadronats
a la comarca. Es prioritza l’atenció als infants
de menys de tres anys i als infants amb afectació
greu, d’acord amb el criteri clínic
dels professionals del CDIAP.
COM HI POT ACCEDIR?

Cal demanar cita prèvia al CDIAP Pla de l’Estany.
Intervé tenint en compte la globalitat de l’infant,
la seva família i l’entorn més immediat. Ofereix
un tractament personalitzat i amb una periodicitat
regular per tal d’eliminar o disminuir els efectes
del trastorn. Col·labora i coopera amb altres
serveis implicats en l’atenció a la primera infància.

PER A MÉS INFORMACIÓ

CDIAP Pla de l’Estany
C/ Catalunya, 48
17820 Banyoles
Tel. 972 57 68 52
cdiap@plaestany.cat
http://benestarsocial.plaestany.cat

3. ATENCIÓ TERAPÈUTICA
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Atenció psicològica infantojuvenil i adults

Servei per a persones amb algun problema
psicològic que estan ateses a través de l’Àrea
Bàsica de Salut Banyoles. Els/les especialistes
provenen del Centre de Salut Mental Infantil i
Juvenil (CSMIJ) del Gironès i el Pla de l’Estany i
del Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) del
Gironès i el Pla de l’Estany, ambdós
ubicats a Girona.

QUI HI POT ACCEDIR?

Totes les persones amb un nivell de cobertura
sanitària general (titulars o beneficiaris/àries de la
Seguretat Social) i que tinguin el seu metge/essa o
pediatre/a i infermer/a assignats a l’Àrea Bàsica
de Salut Banyoles.
COM HI POT ACCEDIR?

Realitzen el seguiment de casos de persones que
no es poden desplaçar a Girona. També fan noves
valoracions de pacients amb algun problema de
salut psíquic o psicològic. Es coordinen tant amb
professionals de medicina familiar o pediatria com
amb professionals d’altres àmbits (Serveis Socials
i escoles) ubicats al territori.

Les famílies no poden accedir al servei
directament. Cal que el/la professional
de medicina familiar o pediatria de l’Àrea Bàsica
de Salut Banyoles faci la derivació al servei.
També poden fer la derivació els/les professionals
del CSMIJ o CSMA ubicats a Girona.
PER A MÉS INFORMACIÓ

CAP Banyoles
Pl. Catalunya, 6
17820 Banyoles
eap_banyoles.girona.ics@gencat.cat
www.icsgirona.cat

3. ATENCIÓ TERAPÈUTICA
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4. SUPORT EN L’ENSENYAMENT
·· Equip d’Assessorament i orientació Psicopedagògica (EAP)

Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP)

Equip que treballa en els centres educatius
per tal de donar suport a l’alumnat amb
necessitats educatives específiques perquè
pugui mantenir la seva participació en centres
escolars. Treballa amb l’alumnat durant tot
el període escolar, des que hi entren als 3
anys fins que en surten, als 16 o 18 anys. Està
format per professionals especialitzats en
psicologia, pedagogia i treball social.

Realitza un conjunt d’actuacions per detectar
l’alumnat amb necessitats educatives, valorar
quines són i fer propostes per escolaritzar-los.
Concretament:
qqAssessora mestres i professors/res sobre les
adaptacions curriculars o metodològiques que
cal realitzar per tal d’ajustar el procés educatiu
a les necessitats de l’alumnat.
qqAssessora mares i pares oferint-los pautes
educatives que reverteixin positivament en el
procés educatiu i escolar dels seus fills/es,
tenint en compte les condicions personals i les
seves necessitats educatives.

QUI HI POT ACCEDIR?

Infants i joves que estan en els centres educatius
d’escolarització obligatòria de la comarca i que
presenten necessitats educatives específiques, ja
sigui per discapacitat o per altres problemàtiques
que comportin dificultats educatives.
COM HI POT ACCEDIR?

Les famílies no poden accedir al servei
directament. Són els/les professionals,
principalment dels centres escolars, els que fan
la derivació dels nens/es a l’EAP. També poden
derivar professionals dels Serveis Socials o
bé psicòlegs privats o altres professionals que
treballen amb infants i joves.
PER A MÉS INFORMACIÓ

EAP Pla de l’Estany
C/ Llibertat 159, 2n A
17820 Banyoles
Tel./Fax: 972 57 38 03
b7905271@xtec.cat

qqEs coordina amb professionals externs als
centres educatius que també poden intervenir
en l’edat escolar (salut, Serveis Socials, centres
de reeducació...) i els deriva possibles usuaris.
qqOrienta l’alumnat sobre el seu futur un cop
finalitzada l’etapa escolar.

4. SUPORT EN L’ENSENYAMENT
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5. ACTIVITATS LÚDIQUES
·· Servei de Lleure, Art i Esport
·· Associació Junts i Endavant

Servei de Lleure, Art i Esport

Servei que ofereix activitats de lleure,
art i esport a persones amb discapacitat
intel·lectual amb l’objectiu d’afavorir el seu
desenvolupament personal i la seva inclusió
a l’entorn comunitari. S’ofereixen activitats
dirigides i també activitats individualitzades
i adaptades als interessos de cada persona.
Treballa amb altres entitats i amb professionals
especialitzats i, sempre que sigui possible, les
activitats es realitzen en els equipaments que
ofereix l’entorn comunitari.

qqCàpsules d’experiències: petits tallers de cuina,
manualitats, ioga, etc.
qqActivitats en períodes de vacances:
casals i viatge de vacances.
qqColònies: organització de caps de setmana
puntuals en cases de colònies.
qqLleure familiar: activitat dirigida a famílies
i persones amb discapacitat per gaudir
i compartir el seu temps lliure
i poder-se donar suport mútuament.

Les activitats que s’ofereixen són:
QUI HI POT ACCEDIR?

qqActivitats de tardes d’entre setmana:
1. Artístiques: art especial, artteràpia,
teatre, dansa.
2. Esportives: activitat física per a adults,
activitat física per a infants, aiguagim,
equinoteràpia, atletisme.

COM HI POT ACCEDIR?

Cal contactar amb Fundació Estany.

3. Lúdiques: costura, lectoescriptura,
informàtica.

PER A MÉS INFORMACIÓ

qq“La Colla”: activitat dinamitzada per
un/a professional, amb l’objectiu que les
persones amb discapacitat siguin autònomes
durant el seu temps lliure i escullin les activitats
que més els agraden de l’entorn comunitari.
qqActivitats inclusives: dansa, ràdio,
participació en activitats organitzades
des de l’entorn comunitari.

Persones amb discapacitat intel·lectual
de qualsevol nivell d’autonomia i edat i zona
de residència. No cal que estiguin empadronades
a la comarca.

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

5. ACTIVITATS LÚDIQUES
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Associació Junts i Endavant

Associació de pares i mares de persones amb
discapacitat que treballa de manera voluntària
per tal d’ampliar i complementar l’oferta de
lleure i esportiva a la comarca. Organitza
activitats en entorns normalitzats, sempre que
sigui possible, buscant la col·laboració d’altres
entitats o professionals especialitzats.

QUI HI POT ACCEDIR?

Famílies de persones amb discapacitat intel·lectual
i altres tipus de discapacitat del Pla de l’Estany.
COM HI POT ACCEDIR?

Cal contactar amb l’Associació Junts i Endavant.
PER A MÉS INFORMACIÓ

En l’àmbit esportiu, es fa càrrec dels dos equips
de futbol del Club Esportiu Banyoles en dues
competicions: la Lliga de futbol sala de les
comarques gironines i el Torneig de futbol-7 a
Catalunya, MIC Integra. També col·labora en altres
activitats esportives, com per exemple la Milla
Urbana que organitza el Club Natació Banyoles.

Associació Junts i Endavant
C/ Catalunya, 36
17820 Banyoles
Tel. 616 718 643
juntsiendavant@yahoo.com
http://juntsiendavant.jimdo.com

Pel que fa al lleure, organitza activitats en funció
dels interessos i les necessitats detectades
de les persones amb discapacitat i les seves
famílies (excursions, cursos de cuina, cursos
d’informàtica...).

5. ACTIVITATS LÚDIQUES
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6. TREBALL
·· Centre Especial de Treball

Centre Especial de Treball

Servei laboral dirigit a persones amb
discapacitat que garanteix als seus
treballadors/res un treball remunerat.
Desenvolupa una funció social, tot i que el
seu objectiu és l’activitat productiva com en
qualsevol altra empresa. Compta amb un equip
de professionals, anomenat Unitat de Suport a
l’Activitat Professional (USAP), especialitzats
en psicologia, treball social i monitoratge.

QUI HI POT ACCEDIR?

qqPersones en edat laboral amb un certificat de
discapacitat del 33% o més, emès pel Centre
d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD).
qqCal disposar de la targeta de demandant de
feina del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
COM HI POT ACCEDIR?

La USAP dóna suport als treballadors/res per tal de
superar les dificultats en el procés d’incorporació,
de permanència i progressió en un lloc de treball
dintre del servei. Ofereix serveis d’ajustament
personal i social per tal de cobrir les necessitats
dels treballadors/res perquè puguin portar a terme
les seves tasques laborals. Inclou entre altres
serveis: cura de la salut, atenció psicològica i
social, adquisició d’habilitats socials i de la vida
diària...

Per apuntar-se a la borsa de treballadors/res, cal
demanar cita prèvia al Centre.
PER A MÉS INFORMACIÓ

COIET Pla de l’Estany
C/ Catalunya, 36
17820 Banyoles
Tel. 972 57 44 61
info@coiet.cat
www.coiet.cat

6. TREBALL
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7. SERVEIS D’ATENCIÓ DIÜRNA (OCUPACIONALS)
·· Servei Ocupacional d’Inserció
·· Servei de Teràpia Ocupacional
·· Servei Ocupacional per a persones amb trastorn
de l’espectre autista

Servei Ocupacional d’Inserció

Servei assistencial dirigit a persones
amb discapacitat intel·lectual que disposen
d’aptituds laborals i productives, però
que no es poden incorporar als centres
especials de treball per manca de formació
laboral o d’oferta de treball. Consta
d’un equip de professionals format per:
psicòlegs/logues, treballadors/es socials
i monitors/es especialitzats/des.

QUI HI POT ACCEDIR?

Persones en edat laboral preferentment
empadronades al Pla de l’Estany.
Han de disposar del:
qqcertificat de discapacitat del 33% o més,
emès pel Centre d’Atenció a Persones
amb Discapacitat (CAD).
qqdictamen d’adequació al servei elaborat
pel CAD.

Treballa per mantenir i estimular les capacitats
laborals de les persones usuàries mentre esperen
l’oportunitat d’incorporar-se a un lloc de treball,
sense oferir-los un contracte de treball ni un salari.
S’ofereixen les següents activitats:
qqActivitats d’ajustament personal i social:
milloren l’autonomia personal i la relació amb
l’entorn (habilitats cognitives i de comunicació,
activitats de la vida diària, cura de la salut...).
qqActivitats prelaborals: afavoreixen l’adquisició
d’hàbits i coneixements laborals que puguin
facilitar la integració en l’àmbit laboral.

COM HI POT ACCEDIR?

Cal fer la sol·licitud a l’Oficina de Benestar Social
i Família (OBSF) de la Generalitat ubicada a Girona.
Aquesta sol·licitud es pot fer a través del Centre
o bé dirigint-se directament a l’OBSF.
El Departament de Benestar Social i Família
és qui autoritza la plaça al servei.
PER A MÉS INFORMACIÓ

COIET Pla de l’Estany
C/ Catalunya, 36
17820 Banyoles
Tel. 972 57 44 61
info@coiet.cat
www.coiet.cat

7. SERVEIS D’ATENCIÓ DIÜRNA (OCUPACIONALS)
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Servei de Teràpia Ocupacional

Servei assistencial dirigit a persones
amb discapacitat intel·lectual que no poden
incorporar-se al sistema de treball ordinari
ja que no tenen un nivell de productivitat
suficient. Consta d’un equip de professionals
format per: psicòlegs/logues, treballadors/es
socials, monitors/es especialitzats/des
i auxiliars de monitor/a.

Es treballen habilitats d’autonomia personal
i social per tal que les persones usuàries
puguin aconseguir la màxima integració social.
S’ofereixen les següents activitats:
qqActivitats d’ajustament personal i social que
milloren l’autonomia personal i la relació amb
l’entorn (habilitats cognitives i de comunicació,
activitats de la vida diària, cura de la salut...).
qqActivitats d’ocupació terapèutica orientades
a assolir habilitats, hàbits i conductes
relacionades amb el treball i l’entorn laboral.
Es pretén que tinguin un resultat material
satisfactori, i evitin ocupacions estèrils i
rutinàries. En el cas que se’n pugui treure un
rendiment econòmic, els beneficis reverteixen
en les persones usuàries per tal que puguin
gaudir del resultat del seu esforç.

QUI HI POT ACCEDIR?

Persones en edat laboral preferentment
empadronades al Pla de l’Estany.
Han de disposar del:
qqcertificat de discapacitat del 33% o més,
emès pel Centre d’Atenció a Persones
amb Discapacitat (CAD).
qqdictamen d’adequació al servei elaborat
pel CAD.
COM HI POT ACCEDIR?

Cal fer la sol·licitud a l’Oficina de Benestar Social
i Família (OBSF) de la Generalitat ubicada a Girona.
Aquesta sol·licitud es pot fer a través del Centre
o bé dirigint-se directament a l’OBSF.
El Departament de Benestar Social i Família
és qui autoritza la plaça al servei.
PER A MÉS INFORMACIÓ

COIET Pla de l’Estany
C/ Catalunya, 36
17820 Banyoles
Tel. 972 57 44 61
info@coiet.cat
www.coiet.cat

7. SERVEIS D’ATENCIÓ DIÜRNA (OCUPACIONALS)
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Servei de Teràpia Ocupacional
per a persones amb trastorn de l’espectre autista

Servei per a persones amb trastorn de
l’espectre autista que ofereix activitats
amb l’objectiu de mantenir i potenciar la
seva integració social i laboral. Consta d’un
equip d’educadors/res socials coordinat i
dirigit per l’equip tècnic format per persones
responsables en diferents àrees (direcció,
coordinació de la llar, coordinació dels tallers,
treball social i tècnic-psicòleg).

Les activitats que es realitzen són de tipus
rehabilitador i s’adapten a les possibilitats
de les persones usuàries. S’ofereixen tres tipus
d’activitats:
qqD’ocupació terapèutica: a través de diversos
tallers com són granja, hort, jardineria
i reciclatge, paper, ceràmica, espelmes...
qqD’ajustament personal: s’hi treballen les
capacitats d’autonomia personal a partir
de la interacció diària i el treball als tallers.
qqComplementàries: menjador, psicomotricitat,
fisioteràpia, estimulació, piscina descoberta
i sortides de lleure.

QUI HI POT ACCEDIR?

Persones majors de 18 anys amb trastorn de
l’espectre autista amb certificat de discapacitat
emès pel Centre d’Atenció a Persones amb
Discapacitat (CAD). No cal que estiguin
empadronades a la comarca.
COM HI POT ACCEDIR?

Cal fer la sol·licitud a l’Oficina de Benestar Social
i Família (OBSF) de la Generalitat ubicada a Girona.
Abans de fer la sol·licitud, s’aconsella fer
una visita concertada al centre per valorar la
idoneïtat del servei.
PER A MÉS INFORMACIÓ

Fundació Autisme Mas Casadevall
Barri de Casals, s/n
17852 Serinyà
Apartat de correus 172
17820 Banyoles
Tel. 972 57 33 13
info@mascasadevall.net
www.mascasadevall.net

És un servei de titularitat i gestió pròpia
de Mas Casadevall i té places concertades
amb el Departament de Benestar Social
i Família de la Generalitat de Catalunya.

7. SERVEIS D’ATENCIÓ DIÜRNA (OCUPACIONALS)
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8. HABITATGE
·· Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar
·· Llar residència El Sopluig
·· Llar residència per a persones amb trastorn
de l’espectre autista

Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar

Servei que dóna suport a les persones amb
discapacitat intel·lectual que viuen a la seva
llar de forma independent amb l’objectiu de
fomentar la seva autonomia i inclusió social
en la comunitat.

QUI HI POT ACCEDIR?

Persones de 18 a 65 anys amb discapacitat
intel·lectual i amb un certificat de discapacitat
igual o superior al 33% emès pel Centre d’Atenció
a Persones amb Discapacitat (CAD). No cal que les
persones estiguin empadronades a la comarca.

Compta amb un equip de professionals que
treballen al domicili de les persones donant-los
un suport global: personal, domèstic, de lleure,
de suport psicosocial i familiar, i relacions amb
l’entorn. S’estableix un programa individual
d’atenció personal per determinar els suports
necessaris en cada moment (acompanyament
en la realització de tràmits, organització de les
tasques de la llar, suport en la gestió econòmica...).

COM HI POT ACCEDIR?

Cal fer la sol·licitud a l’Oficina de Benestar Social
i Família (OBSF) de la Generalitat ubicada
a Girona. Aquesta sol·licitud es pot fer a través
de la Fundació Estany o bé dirigint-se directament
a l’OBSF. El Departament de Benestar Social
i Família és qui autoritza la plaça al servei.
PER A MÉS INFORMACIÓ

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

8. HABITATGE
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Llar residència El Sopluig

Servei residencial dirigit a persones amb
discapacitat intel·lectual que necessiten un
lloc per viure de manera temporal o permanent.
Compta amb un equip de professionals que
atenen de manera integral i personalitzada
les necessitats de les persones que hi viuen
amb l’objectiu de mantenir i millorar la seva
autonomia.

Es garanteix l’atenció sanitària, es potencia la
participació en la dinàmica quotidiana i es fomenta
el contacte amb la família. S’ofereixen diferents
nivells de suport adaptats a cada persona: limitat,
extens i generalitzat. Es treballa conjuntament amb
les persones amb discapacitat per desenvolupar el
seu projecte de vida.
La Llar residència té un total de 18 places:
16 són permanents i 2 són de respir familiar.
És un servei de titularitat i gestió pròpia de la
Fundació Estany i té les places concertades
amb el Departament de Benestar Social
i Família de la Generalitat de Catalunya.

QUI HI POT ACCEDIR?

Persones de 18 a 65 anys amb discapacitat
intel·lectual. Han de disposar de:
qqcertificat de discapacitat del 33% o més,
emès pel Centre d’Atenció a Persones
amb Discapacitat (CAD).
qqdictamen d’adequació al servei
elaborat pel CAD.
COM HI POT ACCEDIR?

Cal fer la sol·licitud a l’Oficina de Benestar Social
i Família (OBSF) de la Generalitat ubicada a
Girona. Aquesta sol·licitud es pot fer a través de
la Fundació Estany o bé dirigint-se directament
a l’OBSF. El Departament de Benestar Social i
Família és qui autoritza la plaça al servei.
PER A MÉS INFORMACIÓ

Fundació Estany
Ctra. Vilavenut, 182-184
17820 Banyoles
Tel. 972 57 66 30
info@fundacioestany.cat
www.fundacioestany.cat
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Llar residència per a persones amb trastorn de l’espectre autista

Servei residencial per a persones amb trastorn
de l’espectre autista. Té la funció substitutòria
d’una llar, facilita un entorn adequat i adaptat
a les necessitats de les persones usuàries
i en potencia el desenvolupament autònom
de les aptituds bàsiques de la vida diària i
instrumentals.

QUI HI POT ACCEDIR?

Persones majors de 18 anys amb trastorn de
l’espectre autista i amb certificat de discapacitat
emès pel Centre d’Atenció a Persones amb
Discapacitat (CAD). No cal que estiguin
empadronades a la comarca.
COM HI POT ACCEDIR?

Es treballen els següents aspectes: atenció
i cura personal, atenció a la salut i seguretat
personal, foment dels hàbits d’autonomia
personal, convivència i foment de les relacions
interpersonals i socials i foment de l’oci i del lleure.
També s’ofereixen diversos serveis opcionals:
psicomotricitat, fisioteràpia, musicoteràpia
i estimulació.
A banda d’aquests serveis, totes les persones
residents participen de les activitats d’ocupació
terapèutica que es desenvolupen a través dels
diversos tallers de què disposa l’entitat (granja,
hort, jardineria i reciclatge, paper, ceràmica,
espelmes...).
Disposa d’un total de 28 places residencials
dividides en tres llars, dues d’ubicades a Serinyà
i l’altra, a Banyoles, que permeten a les persones
usuàries viure en petites comunitats. Cada llar
disposa d’un equip d’educadors/es socials.

Cal fer la sol·licitud a l’Oficina de Benestar Social
i Família de la Generalitat ubicada a Girona.
Abans de fer la sol·licitud, s’aconsella fer
una visita concertada al centre per valorar
la idoneïtat del servei.
PER A MÉS INFORMACIÓ

Fundació Autisme Mas Casadevall
Barri de Casals, s/n
17852 Serinyà
Apartat de correus 172
17820 Banyoles
Tel. 972 57 33 13
info@mascasadevall.net
www.mascasadevall.net
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9. SERVEIS I RECURSOS AL PLA DE L’ESTANY
·· Àrea Bàsica de Salut Banyoles - CAP Banyoles
·· Serveis Socials Bàsics - Àrea de Benestar Social
del Consell Comarcal
·· Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)
Pla de l’Estany
·· Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògic (EAP)
Pla de l’Estany
·· Fundació Estany
·· Centre Ocupacional i Especial de Treball (COIET) Pla de l’Estany
·· Fundació Autisme Mas Casadevall
·· Associació Junts i Endavant

Àrea Bàsica de Salut Banyoles – CAP Banyoles

Servei que depèn de l’Institut Català de la Salut
que forma part del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya. Ofereix assistència
sanitària al Centre d’Atenció Primària (CAP)
de Banyoles, a més dels consultoris locals
de Cornellà del Terri, Porqueres, Serinyà,
Esponellà, Crespià, Fontcoberta, Mieres
i Palol de Revardit.

PER A MÉS INFORMACIÓ

Consultoris locals dels municipis de la comarca
CAP Banyoles
Pl. Catalunya, 6
17820 Banyoles
eap_banyoles.girona.ics@gencat.cat
www.icsgirona.cat

Ofereix una atenció integral que inclou: l’atenció
i la promoció de la salut, l’educació en els hàbits
saludables, la prevenció de malalties i l’orientació
en l’assistència social. Aquesta atenció es dóna
tant a la consulta com a domicili.
Compta amb un equip de professionals, els
anomenats Equip d’Atenció Primària, especialitzats
en: medicina familiar, pediatria, odontologia,
ginecologia, infermeria, auxiliars d’infermeria,
llevadores, treball social i atenció a la ciutadania.
També hi ha especialistes en psicologia infantil
i juvenil i per adults que depenen del Centre de
Salut Mental d’Adults (CSMA) i del Centre de Salut
Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) del Gironès
i el Pla de l’Estany.
Els/les professionals treballen de manera
coordinada ja que les persones poden presentar
necessitats en diferents àmbits. Aquest model de
treball s’aplica també a l’atenció de persones amb
discapacitat intel·lectual.

9. SERVEIS I RECURSOS AL PLA DE L’ESTANY

— 38 —

Serveis Socials Bàsics - Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal

Conjunt de serveis que formen part del Sistema
Públic de Serveis Socials a Catalunya. L’Àrea
de Benestar Social del Consell Comarcal del
Pla de l’Estany té la competència de fer arribar
aquests serveis a la comarca.

Atenen les persones, famílies i grups socials,
especialment si es troben en situació de risc social
o d’exclusió, per donar-los suport en les seves
necessitats socials. És un equip de professionals
format per: educadors/es socials, treballadors/es
socials i treballadors/es familiars.

PER A MÉS INFORMACIÓ

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

Les funcions principals són:
qqOferir atenció, orientació i assessorament
sobre tots els serveis i prestacions als quals
es pot accedir.
qqPromoure mesures d’inserció social i laboral,
i de prevenció i atenció a maltractaments.
qqTramitar les prestacions a les quals
es pot accedir.
qqTreballar amb les entitats i associacions
en projectes conjunts relacionats amb l’atenció
social. D’aquesta manera contribueixen
a prevenir el risc d’exclusió i enforteixen
els llaços de cohesió social.
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Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)
Pla de l’Estany

Servei que forma part del conjunt de
prestacions que integren el Sistema Públic
de Serveis Socials garantits pel Govern de la
Generalitat de Catalunya. A la comarca,
el servei depèn de l’Àrea de Benestar Social
del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

qqCol·laboració dels programes de prevenció
i detecció.
qqTasques de recerca, docència i formació.

PER A MÉS INFORMACIÓ

Atén infants de 0 a 6 anys amb algun trastorn en
el seu desenvolupament, o amb risc de patir-lo.
També atén les famílies i l’entorn natural on es
desenvolupen els infants.
Està format per un equip de professionals
especialitzats en diversos àmbits d’intervenció:
fisioteràpia, logopèdia, psicologia, neuropediatria
i atenció social, entre d’altres. Aquesta diversitat
permet atendre qualsevol tipus de trastorn
i aconseguir una intervenció global en les
necessitats de l’infant i la seva família.

CDIAP Pla de l’Estany
C/ Catalunya, 48
17820 Banyoles
Tel. 972 57 68 52
cdiap@plaestany.cat
http://benestarsocial.plaestany.cat

Ofereix un conjunt d’actuacions preventives,
de detecció, diagnòstic i d’intervenció terapèutica.
Concretament ofereix:
qqAvaluació global de la problemàtica de l’infant
i la seva família (diagnòstic).
qqInformació, orientació, suport i assessorament
a la família.
qqAtenció terapèutica a l’infant de forma
individualitzada.
qqOrientació i suport a les escoles d’educació
infantil.
qqSeguiment de l’evolució de l’infant.
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Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP)
Pla de l’Estany

Servei que depèn del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Treballa amb els infants i joves que presenten
necessitats educatives específiques
per tal d’optimitzar els seus processos
d’aprenentatge. Treballa en els centres
educatius en estreta col·laboració amb els
serveis i professionals del sector. És un equip
de professionals especialitzats en psicologia,
pedagogia i treball social.

L’accés al servei s’inicia a partir de la demanda
dels centres educatius (llars d’infants, educació
infantil, educació primària i educació secundària
obligatòria), o bé d’altres centres que atenen
infants amb necessitats específiques: Serveis
Socials, Centre de Desenvolupament Infantil
i Atenció Precoç (CDIAP)...

PER A MÉS INFORMACIÓ

EAP Pla de l’Estany
Les seves principals funcions són:
qqAvaluació psicopegadògica i sociofamiliar
de l’alumnat amb necessitats educatives.

C/ Llibertat 159, 2n A
17820 Banyoles
Tel./Fax: 972 57 38 03
b7905271@xtec.cat

qqAvaluació de les necessitats educatives
i proposta d’escolarització.
qqSeguiment de l’alumnat al llarg
de la seva etapa escolar.
qqParticipació en els processos de transició
de les etapes (llar d’infants, infantil,
primària i secundària).
qqAssessorament a les famílies.
qqAssessorament al professorat i l’equip
directiu en l’atenció a la diversitat
i la seva inclusió social.
qqRealització d’informes i dictàmens
d’escolarització.
qqDerivació de l’alumnat a altres serveis
i coordinació amb aquests.
qqCol·laboració en la formació dels docents.
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Fundació Estany

Entitat sense ànim de lucre i d’iniciativa
social de la comarca del Pla de l’Estany que
neix el 2001 amb la voluntat que les persones
amb discapacitat intel·lectual i les seves
famílies puguin viure en llibertat i igualtat
d’oportunitats dins la societat.

PER A MÉS INFORMACIÓ

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

Té com a missió oferir els suports necessaris per
tal que les persones amb discapacitat intel·lectual
i les seves famílies puguin desenvolupar el seu
projecte de vida. També fomenta la creació
d’oportunitats en l’entorn que possibilitin la seva
inclusió com a ciutadania de ple dret en la nostra
societat.
Els serveis i activitats de la Fundació van dirigits
a persones amb discapacitat intel·lectual de
qualsevol nivell d’autonomia. També ofereix
serveis específics per a les famílies amb la
voluntat de millorar la convivència familiar.
Ofereix serveis i activitats en els següents àmbits:
qqResidencial i suport al domicili
qqLleure, art i esport
qqSuport i apoderament de les famílies
qqInformació i sensibilització ciutadana
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Centre Ocupacional i Especial de Treball (COIET) Pla de l’Estany

Servei especialitzat per a persones amb
discapacitat que depèn del Consell Comarcal
del Pla de l’Estany. L’objectiu del servei és
capacitar les persones beneficiàries perquè
aconsegueixin la màxima integració social
a través de l’ocupació activa, i donar suport
tècnic a les seves famílies. Consta d’un equip
de professionals especialitzats en el camp de
la psicologia, el treball social i l’atenció directa.

PER A MÉS INFORMACIÓ

COIET Pla de l’Estany
C/ Catalunya, 36
17820 Banyoles
Tel. 972 57 44 61
info@coiet.cat
www.coiet.cat

S’ofereixen els següents serveis:
qqServei de Teràpia Ocupacional: dirigit a persones
amb un 65% o més de discapacitat intel·lectual
que no poden incorporar-se al sistema de treball
ordinari quan no poden assolir un nivell de
productivitat suficient.
qqServei Ocupacional d’Inserció: dirigit a persones
amb un 33% o més de discapacitat intel·lectual
que, tot i que tenen aptituds laborals i
productives, encara no es poden incorporar
als centres especials de treball per manca de
formació laboral o d’oferta de treball.
qqCentre Especial de Treball: servei laboral dirigit
a persones amb un 33% o més de discapacitat
que ofereix als seus treballadors un treball
remunerat i uns serveis d’ajustament personal
i social (cura de la salut, atenció psicològica i
social, adquisició d’habilitats socials i de la vida
diària...).
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Fundació Autisme Mas Casadevall

Entitat privada que va néixer el 1988 de la mà
d’un grup de pares i mares de persones amb
Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) per tal
de millorar la qualitat de vida dels seus fills/es
un cop arribats a l’edat adulta. L’entitat pren
el nom d’una masia del segle XVIII ubicada
a Serinyà la qual n’és la seu social.

Altres àmbits d’intervenció en els quals també
treballa l’entitat:
qqConsell assessor: fa el seguiment i millora
del projecte alhora que promou
el coneixement del TEA.
qqComitè científic: grup d’estudi del TEA
que investiga per a la millora de la problemàtica
per a les pròximes generacions.

L’entitat ofereix espais de vida i treball a persones
majors de 18 anys per tal d’atendre les seves
necessitats en tots els nivells de tractament mèdic,
sanitari, educatiu i laboral, així com d’assistència
legal.
S’ofereixen diversos serveis que són concertats
amb la Generalitat de Catalunya. Els serveis són:
qqServei residencial: ofereix la funció substitutòria
d’una llar, facilita un entorn adequat i adaptat,
i potencia el desenvolupament autònom
de les aptituds bàsiques de la vida diària
i instrumentals. Disposa de 28 places repartides
en tres llars, 2 d’ubicades a la finca de Serinyà
i una altra a Banyoles.

PER A MÉS INFORMACIÓ

Fundació Autisme Mas Casadevall
Barri de Casals, s/n – 17852 Serinyà
Apartat de correus 172 – 17820 Banyoles
Tel. 972 57 33 13
info@mascasadevall.net
www.mascasadevall.net

qqServei de Teràpia Ocupacional: ofereix activitats
amb l’objectiu de mantenir i potenciar la
integració social i laboral. Es realitzen tres tipus
d’activitats: d’ocupació terapèutica a través
de diversos tallers; d’ajustament personal per
treballar la capacitat d’autonomia, i activitats
complementàries com són psicomotricitat,
fisioteràpia i lleure. Disposa d’un total
de 8 places.
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Associació Junts i Endavant

Associació de pares i mares de persones
amb discapacitat del Pla de l’Estany creada
el 2011 a partir d’un grup de familiars
de persones usuàries del Centre Ocupacional
i Especial de Treball (COIET) Pla de l’Estany.

Publica mensualment un butlletí que informa sobre
notícies d’interès i recull totes les activitats per
a persones amb discapacitat que realitzen les
diferents entitats de la comarca.
L’Associació es dirigeix a totes les persones
amb discapacitat de la comarca i els seus
familiars. Està oberta a tot tipus de discapacitat
tot i que majoritàriament aglutina persones amb
discapacitat intel·lectual.

Treballa de manera voluntària per donar resposta
a les dificultats de les persones amb discapacitat i
les seves famílies:
qqFomenta la relació entre les famílies.
qqOrienta i informa les famílies sobre temes del
seu interès.

PER A MÉS INFORMACIÓ

Associació Junts i Endavant
C/ Catalunya, 36
17820 Banyoles
Tel. 616 718 643
juntsiendavant@yahoo.com
http://juntsiendavant.jimdo.com

qqPromou l’autonomia i la integració de les
persones amb discapacitat principalment en els
àmbits formatiu, esportiu i de lleure.
qqVetlla perquè siguin respectats els drets de les
persones amb discapacitat.
qqSensibilitza la ciutadania sobre la realitat de les
persones amb discapacitat.
qqEstableix relacions de col·laboració amb altres
entitats i institucions.
qqCerca recursos per a la realització dels projectes
de l’Associació.

9. SERVEIS I RECURSOS AL PLA DE L’ESTANY

— 45 —

10. ENTITATS D’INTERÈS
·· Entitats d’interès

Entitats d’interès

qqUniversitat de Girona Programa de suport a persones
amb discapacitat
http://www.udg.edu/viualaudg/
SuportaPersonesambDiscapacitat

qqCentre d’Informació per a l’Autonomia Personal
http://www.ciap.cat

qqDiscapacitat Intel·lectual Catalunya (DINCAT)
http://www.dincat.cat
qqFederació Salut Mental Catalunya
http://www.salutmental.org/
qqDepartament de Benestar Social i Família
http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/
persones_amb_discapacitat/
qqComitè Català de Representants
de Persones amb Discapacitat (COCARMI)
http://www.cocarmi.cat
qqComité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad (CERMI)
http://www.cermi.es

qqObservatorio Estatal de la Discapacidad (OED)
http://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/
serviciosPersonasDiscapacidad/
observatorioEstatal.htm
qqOficina permanente especializada (OPE)
del Consejo Nacional de la Discapacidad
http://www.oficinape.mspsi.gob.es/
qqServicio de Información sobre Discapacidad
http://sid.usal.es/default.aspx
qqAsociación SOLCOM
http://www.asociacionsolcom.org
qqDISCAPNET
http://www.discapnet.es
qqFòrum Europeu de la Discapacitat
http://www.edf-feph.org
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Amb el suport de:

