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PRESENTACIÓ
Teniu a les vostres mans la Guia de Recursos per a

Consorci de Benestar Social Pla de l’Estany-Banyoles,

la Inclusió del Pla de l’Estany.

s’ha elaborat aquesta guia. Hi trobareu una breu

Aquesta guia té el seu origen en els canvis que
actualment s’estan produint a la nostra societat en
l’àmbit social, econòmic, laboral, formatiu i cultural,
i que modifiquen les nostres estructures socials. En

definició de totes les institucions i moviments socials
que treballen en pro de la inclusió a la comarca del
Pla de l’Estany amb les corresponents adreces i
telèfons de contacte.

són exemples clars les noves formes de família, com

Dirigida als i les professionals de la nostra comarca,

és el cas de les monomarentals, la dificultat d’accés

aquesta guia vol ser un recurs que fomenti la

a l’habitatge o la precarietat dels contractes laborals,

transferència d’informació i coneixement per facilitar

entre d’altres.

el disseny i la planificació transversal amb el conjunt

Totes aquestes noves formes de desavantatge són

serveis socials per poder donar respostes integrals i

factors que generen el que avui en dia s’anomena
risc d’exclusió.

d’agents del territori. Cal superar el marc estricte dels
de proximitat.
Us convidem doncs a fer-ne ús i a treure’n el màxim

En un context de canvi, les polítiques públiques

profit. La lluita a favor de la inclusió i la cohesió social

actuals han d’introduir elements d’innovació per

ha d’esdevenir per a tothom una prioritat decidida i

tal de poder respondre eficaçment a la complexitat

ferma.

d’aquests reptes. Cal un enfocament global, fruit
d’una visió estratègica i d’una actitud proactiva que
ens desmarqui de l’atenció merament assistencial
practicada fins ara.
Per tot això, des del Pla Local d’Inclusió Social del

Jordi Xargay i Congost
President del Consorci de Benestar Social Pla de
l’Estany-Banyoles

5

INTRODUCCIÓ
L’equip tècnic del Pla Local d’Inclusió Social des de
principis de la primavera del 2007 està treballant a i
per a la nostra comarca.
L’objectiu d’estudiar i fomentar la inclusió social des
de l’Administració pública, generant coneixement,
investigant, sensibilitzant la població i formant
professionals i entitats sobre aquesta temàtica tan
actual i necessària és la lluita per a la inclusió de
manera transversal, científica i amb qualitat.
Amb el repte d’aplicar polítiques innovadores
i preventives i poder fer front als nous canvis
estructurals i socials, vam començar fent una
anàlisi de la societat local en la qual vivim en una
diagnosi del nostre territori que porta per títol
Diagnòstic d’aproximació a la realitat social de la
ciutat de Banyoles i Comarca del Pla de l’Estany,
una investigació que és una fotografia de la societat
actual i que mostra quina ha estat la incidència dels
canvis derivats de la globalització en els darrers
anys.
Paral·lelament a aquesta investigació, al llarg del
primer any hem recollit tota la informació dels

serveis que treballen en pro de la inclusió a la nostra
comarca i que trobareu tot seguit.
Esperem que aquesta Guia de Recursos esdevingui
una eina per a tots els i les professionals dels diferents
àmbits de la nostra comarca a fi de potenciar el
treball en xarxa i la transversalitat.
Equip tècnic del PLIS
Consorci de Benestar Social
Pla de l’Estany-Banyoles

Edita: Consorci de Benestar Social
Pla de l’Estany-Banyoles
C/ Pere Alsius, 10, 1r - 17820 Banyoles - Tel. 972 58 03 88
cbs@cbsplaestany.cat - www.cbsplaestany.cat
Data: Desembre 2008
Disseny i maquetació: Lith Gràfiques
Impressió: Lith Gràfiques
Tiratge: ????
Dipòsit legal: ?????
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Ajuntaments
AJUNTAMENT DE BANYOLES

AJUNTAMENT D’ ESPONELLÀ

Pg. de la Indústria, 25
17820 Banyoles
Tel. 972 57 00 50
ajuntament@banyoles.cat
www.banyoles.cat

Plaça de l’Ajuntament, 1
17832 Crespià
Tel. 972 59 78 00
esponella@ddgi.es
www.ddgi/esponella

AJUNTAMENT DE CAMÓS

AJUNTAMENT DE
FONTCOBERTA

Plaça de l’Ajuntament
17834 Camós
Tel. 972 57 31 92
camos@ddgi.es
www.ddgi.es/camos

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ
DEL TERRI
C/ Mn. Jacint Verdaguer, 4
17844 Cornellà del Terri
Tel. 972 59 40 01
cornella@ddgi.es
www.valldelterri.com

AJUNTAMENT DE CRESPIÀ
C/ Major, 2
17832 Crespià
Tel. 972 59 70 65
crespia@ddgi.es
www.ddgi/crespia

Plaça Major, 1
17833 Fontcoberta
Tel. 972 57 41 39
ajuntament@fontcoberta.cat
www.fontcoberta.com

AJUNTAMENT DE PALOL DE
REVARDIT
Veïnat de Palol, 3
17843 Palol de Revardit
Tel. 972 59 44 48
info@palol.com
www.palol.com

AJUNTAMENT DE PORQUERES
C/ Rubió i Ors, 1-7
17834 Porqueres
Tel. 972 57 01 02
secretaria@porqueres.org
www.porqueres.org

AJUNTAMENT DE SANT
MIQUEL DE CAMPMAJOR
Plaça de les Escoles, s/n
17831 St. Miquel de Campmajor
Tel. 972 57 46 26
smcamp@ddgi.es
www.ddgi.cat/
santmiqueldecampmajor

AJUNTAMENT DE SERINYÀ
Plaça de l’Ajuntament, 1
17852 Serinyà
Tel. 972 59 31 28
serinya@ddgi.es
webspobles.ddgi.cat/sites/serinya

AJUNTAMENT DE
VILADEMULS
Plaça Major, 10 - 17468 Vilademuls
Tel. 972 56 02 02
vilademuls@ddgi.es
www.vilademuls.com
CONSELL COMARCAL DEL PLA
DE L’ESTANY
Can Puig de la Bellacasa
C/ Catalunya, 48 - 17820 BANYOLES
Tel. 972 57 35 50
informacio@plaestany.org
www.plaestany.org
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Aula de Formació d’Adults
La Generalitat de Catalunya ofereix un espai de formació
d’adults amb els següents ensenyaments i programes de
formació:
•• Ensenyaments inicials: llengua catalana, castellana, anglès i iniciació a la informàtica.
•• Formació bàsica: cicle de formació instrumental (alfabetització i certificat) i graduat en educació secundària a
distància.
•• Preparació per a proves d’accés a: cicles formatius de
grau mitjà i de grau superior, i a la universitat.

On?
Aula de Formació d’Adults
Passeig de la Indústria, 19
17820 Banyoles
Tel. 972 57 10 80
afaplaestany@xtec.cat
http://www.xtec.cat/afaplaestany
http://blocs.xtec.cat/afaplaestany

Biblioteques Públiques
Biblioteca Pública de Banyoles
Equipament que ofereix a la ciutat i a la comarca un espai
de cultura, lleure, informació i coneixement d’accés lliure i
gratuït. S’hi pot escoltar música, veure vídeos i DVD, navegar
per Internet o treballar amb els PC. Paral·lelament al servei
de préstec, durant tot l’any es programen activitats destinades tant a públic adult com infantil. Com a exemples trobem
L’hora del conte, Biblionadons, cursos i tallers, taules rodones, presentació de llibres, audicions i projeccions, concursos o el Club de lectura.

On?
Biblioteca Pública de Banyoles
C/ de la Llibertat, 155, 1r
17820 Banyoles
Tel. 972 57 16 02
http://www.banyoles.cat/biblioteca
http://www.bibliotecadebanyoles.
blogspot.com
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Centre Cívic Can Jan (Fontcoberta)
Can Jan és un espai actiu i obert que té com a objectiu contribuir al dinamisme cultural del municipi de
Fontcoberta. Aquest centre està conformat per una
biblioteca, el museu dels rellotges i una sala d’exposicions i conferències.

Centre Cultural de Cornellà de Terri
El Centre Cultural de Cornellà de Terri, entre d’altres
espais, compta amb una sala de lectura on es poden
trobar revistes per a totes les edats però especialment pensada per a col·lectius joves. Aquesta sala
disposa d’un equip de música, una taula de pingpong, cadires i taules, un expositor per a les revistes
i tríptics informatius del punt d’informació juvenil.

Bus interurbà
Existeixen tres línies d’autobús interurbà a l’entorn
de Banyoles a càrrec de l’Autoritat Territorial de la
Mobilitat de Girona (ATM).

On?
Centre Cívic Can Jan
Veïnat de la Farrés
17833 Fontcoberta
Tel. 972 575807
http://www.fontcoberta.cat/fem-poble/CanJan-de-la-Farres.htm

On?
Centre Cultural
Plaça del Maig, 1
17844 Cornellà de Terri
Tel. 972 596 736
http://webspobles.ddgi.cat/sites/cornella_de_
terri/Pages_LeftMenu/centrecultural.aspx

On?

TEISA
Avinguda Països Catalans, 22 - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 00 53 - teisabanyoles@terra.es
www.teisa-bus.com
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Càritas
Càritas és una entitat de l’Església catòlica que té
com a objectiu promoure, orientar i coordinar l’acció social i caritativa de la diòcesi i instrumentar la
comunicació cristiana de béns amb la finalitat d’ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones.
Treballa en els sectors socials més desfavorits buscant generar processos que contribueixin al desenvolupament de la persona així com a la promoció de
la justícia social.
Serveis de Càritas Arxiprestat de Banyoles (comarca
del Pla de l’Estany):
•• Acollida: servei d’escolta i suport a persones que
passen per un moment difícil. Des de l’acollida es
deriva la persona al servei adequat o s’ofereix ajuda puntual si així es considera.
•• Servei de botiga–rober: s’ofereix roba de segona mà a canvi de donatius simbòlics per tal de
normalitzar i dignificar el lliurament de roba. En
casos de dificultats econòmiques la roba es distribueix gratuïtament.
•• Escola de Formació Global: s’ensenya a través
de l’alfabetització, taller de costura i confecció
per facilitar a les dones immigrades la possibilitat

d’aprendre.
•• Servei Ser gran en dignitat: intenta pal·liar els
problemes de solitud que es donen en l’etapa de
la vellesa a través de l’acompanyament d’un voluntari.
•• Servei d’Orientació Laboral (SOL): per a persones en especials dificultats d’inserció laboral.
•• Servei d’Intervenció Educativa (SIE): ofereix
un suport educatiu i formatiu a infants d’educació
infantil i primària que tenen dificultats per seguir
l’escolarització.
•• Tallers d’Estudi Assistit a Secundària: s’acompanya l’alumnat de secundària amb dificultats per
seguir l’aprenentatge acadèmic i l’assoliment
d’habilitats socials.
•• Casal Lingüístic: casal d’estiu per a adolescents
nouvinguts.
•• Llits: llits per a persones malaltes i material ortopèdic a préstec.

On?

Càritas Banyoles
C/ Muralla, 28 - 17820 Banyoles - Tel. 972 58 30 55
caritasbanyoles@hotmail.com

16

Centre d’Atenció Primària (CAP)
L’atenció primària de la salut és el primer nivell d’accés de la ciutadania a l’assistència sanitària.
El CAP està dotat d’un equip de professionals de la
salut altament qualificats que ofereixen orientació
en cas de necessitat tant d’assistència sanitària
com d’assistència social.
Serveis:
•• Equip de professionals sanitaris.
•• Informació i consells sanitaris i assistencials.
•• Servei d’atenció a domicili en cas de necessitat.
•• Atenció continuada fora de l’horari habitual o bé
informació sobre quin és el centre més proper.
•• Activitats de prevenció (vacunació, detecció precoç de malalties...), promoció d’hàbits saludables
i consells sanitaris.
•• Unitat d’Atenció a l’Usuari .

On?

Centre d’Atenció Primària
Plaça Catalunya, s/n
17820 Banyoles
Tel. 972 57 25 10
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Centre Cívic Banyoles
gístic i d’organització, potenciant la relació entre
entitats i proposant projectes formatius per a
aquestes.

El Centre Cívic Banyoles és un equipament que es
va posar en marxa el març de 2002. Es caracteritza
per ser un espai polivalent i obert a les tendències socioculturals de Banyoles. Com a equipament
municipal, té per objectiu impulsar i incrementar el
teixit de relacions socials de la comunitat, potenciant la vida associativa i creant espais i situacions en
què conflueixin interessos i iniciatives ciutadanes:
espais per a l’oci, per a la cultura i per a les relacions socials.

•• Facilitar l’accés a les noves tecnologies de
la informació i la comunicació (TIC), per poder-les aplicar a la vida quotidiana, al camp professional, al lleure i a l’expressió artística.

OBJECTIUS:

Serveis que s’ofereixen:

•• Articular el barri de la Farga a la ciutat, acompanyant i promovent la vertebració i la descentralització de recursos institucionals i comunitaris de
la ciutat en la dimensió cultural, social i formativa,
i integrant la programació en l’oferta i la demanda
del barri i la ciutat.
•• Treballar i vertebrar els recursos de la ciutat, ampliant l’oferta de serveis i donant més rendibilitat als equipaments disponibles.
•• Oferir suport a l’associacionisme, la dinamització participativa i la dinàmica de grups a través
de la cessió d’espais, oferint un recolzament lo-

•• Fer accessible la cultura a tota la ciutadania
en tallers i cursos per tal de potenciar l’expressió
personal i col·lectiva.

• Activitats • Cursos • Suport a entitats • Punt
Òmnia • Agent d’acollida • Equip Bàsic d’Atenció
Social Primària la Farga • Servei de mediació
Assessorament jurídic

On?

Centre Cívic Banyoles
C/ Barcelona, 54 - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 07 41
www.centrecivicbanyoles.net
centrecivic@ajbanyoles.org

18

Centre Cívic de Porqueres
Porqueres és un municipi amb molta extensió de
terreny i amb nuclis urbans disgregats. La política de
l’Ajuntament en aquests últims anys ha estat crear
una identitat de poble.
Aquest objectiu l’ha intentat assumir el Centre Cívic procurant que sigui un lloc d’unió, de referència,
semblant a un casino de poble. Un espai amb un bar
com a punt neuràlgic i amb un seguit d’activitats al
seu entorn.
El Centre fomenta els valors, els hàbits cívics, el
pluralisme i el sentiment de pertinença al territori. Potencia la pràctica artística, cultural i social en
grup. Treballa en el desenvolupament d’accions per
al consum i la creació, tant de caire cultural com
comunitari, conjuntament amb les entitats, associacions i grups informals del municipi.

És un espai de trobada, un equipament destinat a
contribuir al desenvolupament cultural i a reforçar
els llaços socials; tot i que l’àmbit d’actuació és principalment a Porqueres, en fan ús les persones de la
resta de la comarca.
En les seves instal·lacions, a part del ventall de cursos i tallers de formació i d’actes culturals diversos,
s’hi realitzen els serveis del Telecentre de Porqueres,
la sala d’entitats, el bar, el rocòdrom, l’Altell Jove, la
sala polivalent amb el seu escenari i l’aula taller.

On?

Centre Cívic de Porqueres
C/ Mercè Rodoreda, 5 Les Pedreres
Tel. 972 57 36 12
www.centrecivicporqueres.cat
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Altres equipaments
CENTRE CÍVIC CAN JAN
Veïnat de la Farrés 17833 Fontcoberta
Tel. 972 57 58 07

CENTRE CULTURAL CORNELLÀ DEL TERRI
Plaça del Maig, 1 17844 Cornellà del Terri
Tel. 972 59 67 36

LOCAL SOCIAL POLIVALENT DE SERINYÀ
Plaça de l’Ajuntament, 7
17852 Serinyà

LOCAL SOCIAL DE CAMÓS
Ctra. de Camós, 74 17834 Camós
Tel. 972 58 38 73

LOCAL SOCIAL D’ESPONELLÀ
Carles Fortuny, s/n 17832 Esponellà

LOCAL SOCIAL DE PORQUERES
C/ Sant Andreu, 30 17834 Porqueres
Tel. 972 57 26 01

Clínica Salus Infirmorum
Clínica de pacients aguts i sociosanitaris. Té l’objectiu de donar una atenció integral de qualitat amb
tots els mitjans tècnics i humans a la nostra comarca i zona d’influència. Està concertat amb el Departament de Salut i ofereix els següents serveis:
•• Servei d’urgències.
•• Consultes externes.
•• Hospital de pacients aguts (àrea d’hospitalització
i àrea quirúrgica).
•• Radiodiagnòstic.

•• Laboratori.
•• Fisioteràpia i rehabilitació funcional.
•• Unitat de Treball Social.
•• Serveis sociosanitaris (unitat de llarga estada, unitat de mitjana estada polivalent i hospital de dia).

On?

Clínica Salus Infirmorum
Pg. Mn. Lluís Constans, 130 -17820 Banyoles
Tel. 972 57 02 08 - www.clinicasalus.com
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Consell Comarcal del Pla de l’Estany
És l’organisme que a través del seus òrgans essencials —el Ple, el president, el Consell d’Alcaldes, el
vicepresident, la gerència i les comissions informatives— du a terme diferents actuacions destinades
al territori comarcal, als seus ajuntaments i a la població en general. Temes de medi ambient, recollides de residus, sanejament de les aigües residuals,
redacció i seguiment de projectes urbanístics per
als ajuntaments, transport escolar comarcal, gestió

tributària, temes de joventut i culturals, són algunes
de les accions d’abast comarcal.

On?

Consell Comarcal Pla de l’Estany
Can Puig de la Bellacasa. C/ Catalunya, 48
17820 Banyoles - Tel. 972 57 35 50
secretaria@plaestany.org
www.plaestany.org

Consells de barri
Els consells de barri són els òrgans de participació
per excel·lència de l’àmbit territorial concret dels
barris. Aborden diferents objectius i esdevenen essencials per aproximar la gestió municipal al ciutadà.
Les funcions bàsiques d’aquests òrgans van encaminades a permetre la màxima participació dels veïns,
col·lectius i entitats dins l’activitat pública i en especial dins el seu barri; facilitar la més àmplia informació i
publicitat sobre les seves activitats i acords; garantir
l’efectivitat dels drets i els deures de les veïnes i dels
veïns i fomentar l’associacionisme.

En aquests moments es troben en funcionament el
Consell de Barri de Canaleta, el Consell de Barri de
la Farga i el Consell de Barri de les Rodes.

On?

Ajuntament de Banyoles
Pg. de la Indústria, 25 - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 00 50 - www.banyoles.cat
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Consells Municipals Sectorials
Els Consells Municipals Sectorials són òrgans de
participació, de caràcter consultiu, que canalitzen
les inquietuds i iniciatives ciutadanes al voltant de
les diverses matèries i assumptes de competència
municipal i d’actuació de l’Ajuntament. Els Consells
Municipals Sectorials poden fer propostes, informes,
consultes i suggeriments, en temes relacionats amb
l’àmbit sectorial que es tracti.

Actualment existeixen:
•• Consell Escolar Municipal.
•• Comissió Intercultural Municipal

On?

Ajuntament de Banyoles
Pg. de la Indústria, 25 - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 00 50 - www.banyoles.cat

Consorci de Benestar Social
El Consorci de Benestar Social Pla de l’Estany-Banyoles es va constituir l’1 de gener del 2004 i està
integrat pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany i
l’Ajuntament de Banyoles.
La creació del Consorci de Benestar Social Pla de
l’Estany-Banyoles ha suposat una aposta decidida
per potenciar els serveis socials de proximitat a tots
els ciutadans i ciutadanes del nostre territori en resposta a les seves necessitats i té l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones que formen la
nostra comunitat.
Les finalitats del Consorci són:

La prestació de Serveis Socials d’Atenció Primària,
de serveis especialitzats de tot tipus i de programes
socials.
La creació i la gestió de centres i equipaments públics de la comarca del Pla de l’Estany per atendre les
mancances en qualsevol matèria d’atenció so- cial.
Llistat de serveis/programes:
•• Serveis Socials Bàsics
•• Centre Obert
•• Programa d’educació familiar
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•• Programa d’atenció a la dependència
•• Agent d’acollida
•• Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció
Precoç (CDIAP)

•• Pla de Ciutadania i
Immigració
•• Pla Local d’Inclusió Social (PLIS)
•• Pla d’Igualtat d’Oportunitats (PIO)

•• Mediació intercultural

On?

•• Transport adaptat
•• Gent Gran Activa
•• Fem companyia
•• Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD)
•• Agents comunitàries de salut
•• Centre Cívic Banyoles

Consorci de Benestar Social Pla de
l’Estany-Banyoles
C/ Pere Alsius, 10, 1r - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 03 88 - cbs@cbsplaestany.cat
www.cbsplaestany.cat

Creu Roja
Creu Roja és una xarxa d’assistència humanitària. La
seva missió és treballar per a persones vulnerables
en l’àmbit nacional mitjançant accions de caràcter
preventiu, assistencial, rehabilitador i de desenvolupament, portades a terme essencialment per voluntariat.
Serveis:
•• Àpats a domicili

• Transport adaptat

•• Teleassistència

• Servei preventiu

On?

Creu Roja
C/ Josep Tarradellas, 16
17820 Banyoles
Tel. 972 57 24 50

23

Guia d’entitats
A la pàgina web de l’Ajuntament de Banyoles es pot
trobar informació sobre les dades de contacte i l’activitat que desenvolupen les entitats que figuren al
Registre Municipal de l’Ajuntament de Banyoles.

On?

www.banyoles.cat

Pla de Desenvolupament Comunitari
L’abril de 2002, l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament
de Banyoles engega un Pla de Desenvolupament
Comunitari amb la finalitat de prevenir i lluitar contra
els processos d’exclusió social, per tal de millorar
la qualitat de vida i el desenvolupament integral de
les persones per mitjà de la cohesió i la vertebració
social.
Els objectius del Pla de Desenvolupament són els
següents:
•• Millorar socialment el territori on s’intervé, impulsant una societat més compromesa, justa i solidària.
•• A créixer l’autoestima de les persones pel seu
barri.

•• Fomentar la cohesió social i potenciar el respecte
pels valors comunitaris. El Pla de Desenvolupament Comunitari porta a terme dos programes:
•• Grup de treball de dones de l’Àfrica Negra.
•• Tallers formatius per a joves immigrants.

On?

Regidoria d’Acció Social
Ajuntament de Banyoles
Pg. de la Indústria, 25 - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 00 50
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La Incubadora
La Incubadora és una plataforma d’impuls al desenvolupament d’empreses que ofereix un servei
i eines a totes aquelles idees o projectes de base
tecnològica en fase de naixement per tal d’ajudarlos a convertir-se en empreses consolidades i competitives.
És una comunitat empresarial que s’adreça a iniciatives innovadores en l’àmbit de les TIC per oferirlos els seus serveis durant un període màxim de 3
anys.

Altres serveis:
•• Assessorament per a la creació d’empreses.
•• Informació sobre ajuts i subvencions

On?

La Incubadora
Passeig de la Indústria, 78 - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 32 58

Mossos d’Esquadra
El Cos de Mossos d’Esquadra, com qualsevol altre
cos de policia, té com a missió principal la protecció,
d’acord amb l’ordenament jurídic, de la llibertat i la
seguretat de la ciutadania. És per això que les seves
funcions comprenen des de la protecció de persones i béns fins al manteniment de l’ordre públic.
El Cos de Mossos d’Esquadra es defineix com un servei de la Generalitat per coadjuvar al compliment dels
seus fins i al compliment de les seves disposicions.

També és un servei per a la comarca que treballa
pel benestar social, en cooperació amb altres agents
socials, en els àmbits preventiu, assistencial i de rehabilitació.

On?

Mossos d’Esquadra
Pg. de la Farga, s/n - 17820 Banyoles
Tel. 972 18 16 50
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Pla de Millora del Barri de la Farga
Té l’objectiu de millorar el barri i les condicions de
vida de les persones que hi viuen. El projecte és
una oportunitat de millora també per a Banyoles ja
que la inversió del barri de la Farga permetrà oferir
millors serveis a tota la població i incrementar les
inversions a altres barris.
Preveu un total de trenta actuacions que es poden
agrupar en tres grans àmbits:
•• Connexió del barri de la Farga amb el tramat urbà
del centre de Banyoles.

•• Accions per a la cohesió i integració social.
•• Accions per evitar la regressió urbanística al conjunt del barri i al seu parc d’habitatges.

On?

Oficina de Gestió
del Pla de Millora de la Farga
Av. Països Catalans, 207 - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 48 16

Policia Local
Servei de policia de proximitat que treballa per millorar la qualitat de vida de la comunitat. Vetlla per la
seguretat a la ciutat i a la comarca donant atenció a
tots els ciutadans i ciutadanes.

On?

Policia Local
Av. Països Catalans, 236-238
17820 Banyoles - Tel. 972 57 57 57
policialocal@ajbanyoles.org
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Punt Òmnia
Espai d’accés a les noves tecnologies ubicat al Centre Cívic Banyoles i obert a tota la ciutadania per
evitar la fractura digital i possibilitar, amb la participació de totes i tots, la construcció i millora de la
pròpia comunitat. Pretén fomentar el suport a les
noves tecnologies de la informació i comunicació
per poder-les aplicar a la vida quotidiana, al camp
professional, al lleure i a l’expressió artística.
OBJECTIUS:
•• Evitar la fractura digital.
•• Fomentar la cohesió social (a través de la interculturalitat, la solidaritat, les relacions intergeneraci-

onals i el no-sexisme).
•• Apropar les noves tecnologies a tota la ciutadania
•• Fomentar l’autoestima de les persones i el respecte pel barri.

On?

Centre Cívic Banyoles
C/ Barcelona, 54 - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 07 41
centrecivic@ajbanyoles.org
www.centrecivicbanyoles.net

Servei d’Atenció a Domicili (SAD)
Constitueix un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen a la llar de la persona usuària o
en el seu entorn dirigides a proporcionar atencions
personals, atencions de caràcter puntual o urgent,
ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o
famílies amb situació de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o problemàtiques familiars especials que impedeixen realitzar

les tasques habituals de la vida quotidiana.
Funcions
Els objectius d’aquest servei són desenvolupar
tasques assistencials, preventives i educatives i
millorar la qualitat de vida de l’usuari o usuària
mantenint el seu medi.
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Serveis
•• Atenció personal
Conjunt de serveis a domicili a càrrec d’un/a
treballador/a familiar, adreçats a persones i famílies
que necessiten un suport en la realització de les activitats de la vida diària.
El/la treballador/a familiar pot dur a terme diferents
funcions. Tasques assistencials: higiene personal,
transferències, control de la medicació, control i supervisió d’àpats; tasques organitzatives: organització econòmica, de la llar; tasques educatives: treball
d’hàbits; acompanyament a recursos.
•• Àpats a domicili
Servei a domicili adreçat a persones i famílies que
necessiten un suport per a la realització dels àpats
diaris calents, equilibrats i sans. Especialment adreçat a persones grans que viuen soles i tenen algun
grau de dependència. La finalitat és garantir una
alimentació diària suficient, equilibrada i ben preparada.

•• Servei de teleassistència
Servei fonamentalment adreçat a persones amb algun grau de dependència que viuen de manera temporal o permanent soles. Aquest servei es presta al
domicili mateix durant les 24 hores del dia i els 365
dies de l’any mitjançant la instal·lació d’un aparell
a l’habitatge que connecta la línia telefònica a una
central de senyals d’emergència.
Davant d’una situació urgent i només prement un
botó, l’usuari/ària es posa en contacte amb professionals especialitzats que donaran resposta immediata al problema, activant el recurs d’urgència més
adient a cada situació.

On?

Consorci de Benestar Social Pla de
l’Estany-Banyoles
C/ Pere Alsius, 10, 1r - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 03 88
cbs@cbsplaestany.cat
www.cbsplaestany.cat
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Servei Comarcal de Català
Ofereix diversos cursos presencials i a distància corresponents als nivells intermedi i de suficiència de
català amb l’objectiu d’augmentar el nivell de l’idioma entre la població adulta. Durant l’any hi ha dos
períodes d’inscripció als cursos, el mes de setembre
(per a cursos d’octubre a febrer) i el de gener (per a
cursos de febrer a juny).

On?

Servei Comarcal de Català del Pla de
l’Estany
Can Puig de la Bellacasa - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 35 50 - plaestany@cpnl.cat

Servei d’Ocupació Municipal (SOM)
Servei d’orientació laboral. Ofereix diversos serveis
amb la finalitat de fomentar l’ocupació a la ciutat
de Banyoles.
Orientació laboral:

•• Informació, assessorament i orientació laboral.
•• Apropament de la persona usuària a les exigències del mercat mitjançant la millora dels seus
recursos personals.
•• Programes específics d’orientació laboral amb
col·lectius amb dificultat d’inserció.
•• Monogràfics de recerca de feina.

Formació:
•• Realització de cursos i seminaris adreçats a persones treballadores o aturades.
•• Recopilació actualitzada de l’oferta formativa.
•• Implementació de monogràfics d’ocupació.
•• Realització de jornades dirigides al teixit empresarial.
•• Programes de formació i treball (escola taller).
Club de la feina:
•• Inscripció a la borsa de treball.
www.banyoles.cat/som
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•• Mediació entre les persones que cerquen feina i
les empreses que ofereixen llocs de treball.
•• Difusió d’ofertes de feina.
•• Seguiment del procés d’inserció laboral de les
persones.
•• Taulell d’ofertes de treball; SOC, ETT, borses de
treball de la zona, oferta pública, ofertes pròpies
del SOM, diaris, revistes locals...
•• Zona de consulta amb ordinadors amb connexió
gratuïta a Internet.
•• Personal a disposició dels usuaris i usuàries per
a consultes.
Programa d’itineraris d’inserció personal (IPI)
Realització d’un conjunt d’accions encaminades a
assessorar i donar les eines necessàries per afrontar un procés de recerca de feina amb èxit.
•• Ajudar a definir el perfil laboral de persones que
es troben en situació d’atur.
•• Motivar i donar suport al procés de recerca.
•• Oferir un servei d’assessorament en temes d’ocupació.
•• Donar a conèixer la situació de treball a la zona.

Borsa de treball:
•• Inscripció a la borsa.
•• Mediació entre les persones que cerquen feina i
les empreses que n’ofereixen.
•• Difusió de les ofertes de treball.
•• Seguiment de la inserció laboral de les persones.
•• Prospecció d’empreses.
Serveis a empreses:
•• Gestió i publicació de les ofertes de feina que presenten les empreses.
•• Preselecció de candidats i candidates.
•• Tramesa de currículum.
•• Seguiment del procés de selecció.
•• Assessorament en matèria d’ocupació.
•• Elaboració d’accions formatives segons les necessitats detectades en el teixit empresarial.

On?

Servei d’Ocupació Municipal (SOM)
Passeig de la Generalitat, 15
17820 Banyoles - Tel. 972 58 13 52
promocio@ajbanyoles.org
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Serveis Socials d’Atenció Primària
És el primer nivell del Sistema Públic de Serveis Socials amb la corresponent proximitat als
ciutadans i ciutadanes. Atén les necessitats socials
dels individus.

•• Informar, assessorar i orientar persones, famílies
o grups.

Dirigits especialment a persones, famílies o grups
amb dificultats de desenvolupament i d’integració,
manca d’autonomia, disminucions físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o marginació
social.

•• Gestionar els serveis d’atenció domiciliària.

Els Serveis Socials d’Atenció Primària s’organitzen
territorialment i estan formats per uns equips interdisciplinaris amb diferents professionals que n’executen les funcions.
Tenen unes línies de treball polivalents i comunitàries per assumir les diferents demandes d’atenció
social i desenvolupar respostes en l’àmbit de la convivència i relació.
Qualsevol ciutadà o ciutadana pot tenir-hi accés ja
que són el primer nivell d’atenció.
Funcions:
•• Detectar i prevenir les situacions de risc d’exclusió.
•• Rebre i analitzar les demandes de necessitats socials.

•• Aplicar tractament de suport a persones, famílies
o grups.
•• Tramitar i fer seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva intervenció.
•• Desenvolupar el treball social comunitari.
•• Tramitar propostes de derivació als serveis d’atenció especialitzada.
L’Equip Bàsic està format per treballadors/es socials i educadors/es socials distribuïts pels barris i
municipis de la comarca.

On?

Consorci de Benestar Social Pla de l’Estany-Banyoles
C/ Pere Alsius, 10, 1r - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 03 88 - cbs@cbsplaestany.cat
www.cbsplaestany.cat
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Telestany
El Telestany és un servei del Consell Comarcal del
Pla de l’Estany, equipat amb eines informàtiques i de
comunicacions que faciliten la realització de qualsevol activitat que pugui sorgir de particulars, entitats
o empreses que tinguin les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) com a eix central.
Què fa?
•• Facilita l’accés públic a Internet a les seves instal·
lacions.
•• Incentiva la formació en noves tecnologies.
•• Ofereix tots els seus recursos compartits a particulars, personal autònom, empreses i entitats.
•• Potencia el teletreball, una nova forma de treballar que aprofita els beneficis de les tecnologies
avançades de la informació i la comunicació, destinada a persones treballadores tant per compte
propi com aliè.

fent servir els recursos de què disposa el Telestany.
Empreses i entitats que poden utilitzar l’espai com a
aula de formació per al seu personal o per a les persones associades, i disposar de recursos d’última
generació per tal d’encaminar les seves activitats
cap a la societat de la informació i beneficiar-se dels
seus avantatges.
Estudiants que poden disposar d’un espai destinat a
buscar informació, comunicar-se i treballar en qualsevol tema relacionat amb els seus estudis.
Objectius generals
•• Evitar el despoblament dels municipis del Pla de
l’Estany, sobretot de la gent jove, oferint noves
possibilitats basades en el teletreball.
•• Donar un impuls al comerç i al teixit empresarial
de la comarca de cara al seu posicionament i integració a la societat de la informació.

Qui pot anar al Telestany?
Qualsevol persona major d’edat que tingui interès
en temes d’Internet o tecnologies de la informació i
la comunicació.
Professionals per desenvolupar les seves activitats

On?

Telestany
Pg. de la Indústria, 19 - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 65 08 - www.telestany.com

32

Altres entitats
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
DE CAN PUIG
C/ Mercè, 50
17820 Banyoles
Tel. 972 57 50 39

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
DEL BARRI DE SANT PERE
C/ Cooperativa, 13
17820 Banyoles
Tel. 972 57 10 29

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
DE CANALETA
Plaça Bernat Estruch, 2, 2n 2a
17820 Banyoles

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE LLUITA
CONTRA EL CÀNCER
Passeig de la Indústria, 55
17820 Banyoles
Tel. 972 57 01 14

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
DEL BARRI DE LA FARGA
C/ Girona, 204
17820 Banyoles
Tel. 972 57 10 60
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
DE MAS PALAU
C/ Sant Narcís, 6
17820 Banyoles
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
DE LES RODES
Plaça de les Rodes, 26
17820 Banyoles
Tel. 972 57 38 00

GRUP MANS UNIDES
DE BANYOLES I COMARCA
C/ Lleida, 75
17820 Banyoles
Tel. 972 57 50 46
Si voleu tenir més informació sobre altres entitats
no relacionades directament amb la inclusió social,
podeu consultar:

On?

www.banyoles.cat

infants
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Aula d’acollida
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va posar en funcionament les aules d’acollida a partir del curs 2004-2005. Aquestes aules es
van crear per atendre les necessitats educatives i
lingüístiques de l’alumnat nouvingut. L’aula d’acollida s’entén com un espai per proporcionar l’acollida
emocional i com un programa d’acceleració en l’adquisició de la llengua catalana.

On?

Ajuntament de Banyoles
Pg. de la Indústria, 25 - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 00 50
educacio@ajbanyoles.org

Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç (CDIAP)
El Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció
Precoç (CDIAP) és un servei del Consorci de Benestar Social del Pla de l’Estany-Banyoles que intervé
amb nens i nenes des del seu naixement fins als 6
anys, residents a la comarca del Pla de l’Estany, amb
trastorns de desenvolupament o amb risc de patirne ja sigui per causes biològiques, psicològiques o
socials.
També treballa amb la família i el seu entorn.
L’objectiu principal és el de potenciar al màxim les
capacitats de l’infant i adequar l’entorn a les seves

necessitats, de tal manera que li permeti assolir el
desenvolupament òptim.
Funcions:
•• Avaluació global de la problemàtica de l’infant i la
seva família.
•• Informació, orientació, suport i assessorament a
la família.
•• Diagnòstic clínic i funcional mitjançant la valoració.
•• Atenció terapèutica a l’infant i a la seva família.
•• Orientació, suport als serveis socials, educatius i
sanitaris.
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•• Seguiment de l’evolució de l’infant.
•• Coordinació amb el servei professional de la xarxa de la petita infància.
•• Participació en programes de sensibilització, prevenció i detecció.

On?

CDIAP
C/ Catalunya, 48 - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 68 52 - cdiap@cbsplaestany.cat

•• Tasques de docència, recerca i formació.

Centre Obert
Servei preventiu diürn dirigit a infants i adolescents
dels 4 als 15 anys. El centre ofereix suport, estimula
i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la
personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo.
Compensa les necessitats socioeducatives de les
persones ateses a través de professionals especialitzats. Les seves funcions són:
•• Portar a terme una tasca preventiva davant situacions de risc de menors, amb la finalitat d’evitar el
deteriorament i millorar la seva qualitat de vida.
•• Vetllar per la integració i la socialització de les persones menors a la seva comunitat.

•• Implicar els tutors i les tutores legals en l’evolució
de l’infant o adolescent.
L’admissió al Centre Obert és a partir de la valoració de l’equip de professionals d’atenció primària
o des de l’EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència).

On?

Centre Obert
C/ Girona, 28 - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 11 37
cobert@cbsplaestany.cat
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Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)
El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil del Gironès i del Pla de l’Estany té per funció l’atenció a la
població de 0-18 anys en el camp de la salut mental.
Ubicat al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, un/a
psicòleg/a del centre es trasllada a Banyoles 10
hores a la setmana per visitar al Centre d’Atenció
Primària. Realitza valoracions i tractaments de trastorns psíquics a les persones usuàries tenint present que es troben en un procés evolutiu a causa
de l’edat.
Cal tenir en compte que l’àmbit d’actuació no es
centra només en l’individu mateix, sinó també en el

medi on es manifesta el seu trastorn, com ara l’escola o la família.
Els usuaris i les usuàries poden accedir a aquest
servei derivats des del metge o la metgessa de capçalera, des de l’EAP, des del CDIAP o des de la mateixa Direcció General d’Infància i Adolescència.

On?

Centre Atenció Primària
Plaça Catalunya, s/n - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 25 10

Consell Escolar Municipal (CEM)
Òrgan de participació del conjunt de la ciutat de
caràcter consultiu i de debat.
La tasca principal és el debat educatiu partint de la
reflexió, discussió, elaboració, avaluació, aportació i
proposta d’idees, per incidir a la vida ciutadana de
Banyoles i contribuir a fer una ciutat cada cop més
educadora i més cívica.

On?

Ajuntament de Banyoles
Pg. de la Indústria, 25 - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 00 50
cem@ajbanyoles.org
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Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA)
L’ EAIA de la Garrotxa és un equip que depèn del
Departament d’Acció Social i Ciutadania, concretament de la Direcció General d’Atenció als Infants i
Adolescents (DGAIA). Està ubicat a la seu del Consorci de Benestar Social de la Garrotxa. L’ EAIA de la
Garrotxa és de caràcter supracomarcal i abasta un
territori de quatre comarques: Cerdanya, Garrotxa,
Pla de l’Estany i Ripollès.
Aquest equip és l’encarregat de treballar amb les
situacions d’alt risc social dels infants de 0 a 18
anys i les seves respectives famílies. Les derivaci-

Després d’estudiar el cas, l’EAIA pot valorar si es
dóna un desemparament i fer aplicar una mesura administrativa. Aquestes poden ser d’atenció a
la família mateixa, d’acolliment simple en família
extensa o aliena, d’acolliment simple en institució
residencial o d’acolliment preadoptiu fent-ne el seguiment corresponent.
Si no s’escau una mesura de separació pot proposar-se que l’EAIA segueixi fent un seguiment per un
temps definit i una supervisió de la situació familiar,
conjuntament amb els SBAS de la zona.

ons es realitzen exclusivament a partir de dues vies,
directament pel SAIA (Servei d’Atenció a l’Infant i
Adolescent) o pels SBAS (Serveis Bàsics d’Atenció
Primària) de la zona.
Les situacions de risc són situacions de possible
desemparament dels i de les menors a causa d’un
maltractament que han de ser valorades per un
equip especialitzat. Un infant és maltractat quan és
objecte de violència física o psíquica de fet i/o per
omissió per part de les persones o institucions de
les quals depèn pel seu correcte desenvolupament.

On?

Consorci de Benestar Social
de la Garrotxa
Plaça Palau, 8 - 17800 Olot
Tel. 972 26 66 44
secretaria@consorcibs.org
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Escoles bressol
Escola Bressol Municipal La Balca
Espai de relació, aprenentatge, joc i socialització per
a infants d’1 a 3 anys. Els nens i les nenes aprenen a
través del joc i la socialització.
Pretén afavorir el desenvolupament integral i harmònic de l’infant, atenent les seves necessitats bàsiques d’ordre biològic, afectiu, lúdic i social.
•• Servei d’acollida. Espai de rebuda i esmorzar per
a famílies que no poden acompanyar els infants a
l’hora d’inici de l’escola.
•• Servei de menjador. Dinar i descans de les nenes
i els nens.
•• Servei ludoteca. Espai amb múltiples recursos, joc
i activitats a última hora de la tarda.
L’Escola Bressol La Balca a més ofereix:
•• Espai nadó. Espai on es dóna la benvinguda als infants de 0 a 10 mesos possibilitant la trobada i intercanvi d’opinions de pares i mares. (0 a 10 mesos)
•• Espai familiar. Espai per a famílies que ofereix la
trobada i la relació de petits i grans. (1 a 3 anys)
•• Espai entre pares i mares. Espai de trobada entre
pares i mares per debatre i aprofundir temes en relació a la petita infància amb la participació de diferents professionals: debats, tallers, xerrades, etc.

On?

Escola Bressol Municipal La Balca
Plaça Xesco Boix, s/n 17820 Banyoles
Tel. 972 58 35 76 - labalca@ajbanyoles.org

Altres:
Llar d’Infants Municipal El Casalet
Plaça de l’Ajuntament, 1 - 17852 Serinyà
Tel. 972 57 33 49
Llar d’Infants Municipal Els Trapelles
C/ Escoles de Miànigues, 40
17834 Porqueres - Tel. 972 57 49 04
b7007831@centres.xtec.es
Llar d’Infants Municipal Els Belluguets
Carretera de Medinyà, 4 - 17844 Cornellà del Terri
Tel. 972 59 50 19
Escola Bressol Municipal La Balca
Plaça Xesco Boix, s/n - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 35 76 - labalca@ajbanyoles.org
Llar d’Infants Municipal El Solet
Carrer de les Escoles, 4 - 17832 Esponellà
Tel. 972 59 72 37
Els Patufets
C/ Ponent, 45 - 17820 Banyoles - Tel. 972 57 36 03
Petit Príncep
C/ Cervantes, 48 - 17820 Banyoles - Tel. 972 57 37 31
Els Nins
C/ Sant Benet, 39 - 17820 Banyoles - Tel. 972 57 29 55
Escola Casa Nostra
C/ de la Barca, 13 - 17820 Banyoles - Tel. 972 57 09 66
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Escoles infantil-primària
L’educació infantil com a segon cicle educatiu comprèn dels 3 als 6 anys. La seva finalitat és educar,
ajudar a créixer mitjançant la relació amb els altres,
contribuir a la descoberta de l’entorn i potenciar
l’adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta.
Les escoles atenen necessitats d’ordre biològic,
psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social dels
infants.
L’educació primària comprèn dels 6 als 12 anys.
S’estructura en tres cicles de dos cursos: cicle inicial
(de 6 a 8), mitjà (de 8 a 10) i superior (de 10 a 12). Les
finalitats són proporcionar a l’alumnat una formació
comuna que possibiliti el desenvolupament de les
capacitats individuals motrius, d’equilibri, de relació
i actuació social, i que alhora tingui en compte l’adquisició d’elements culturals bàsics, aprenentatges
d’expressió oral, lectura, escriptura i càlcul.
CEIP Baldiri Rexach
C/ de la Llibertat, 76-80 - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 06 60
CEIP Pla de l’Ametller
C/ Formiga, 117 - 17820 Banyoles - Tel. 972 57 15 28
CEIP Can Puig
C/ Salvador Espriu, s/n - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 44 65
CEIP La Draga
Plaça Maria Ros, s/n - 17820 Banyoles - Tel. 972 57 23 56

Municipis:
CEIP Carles Fortuny
C/ Carles Fortuny, s/n - 17832 Esponellà
Tel. 972 59 71 35
CEIP Vall del Terri
Av. Girona, s/n - 17844 Cornellà del Terri
Tel. 972 59 41 20
CEIP L’Entorn
C/ Montseny, 15 - 17834 Porqueres - Tel. 972 57 40 17
CEIP Bora Gran
Pl. de les Escoles, s/n - 17852 Serinyà
Tel. 972 59 30 60
CEIP la Roqueta
Pl. de les Escoles, s/n - 17831 Sant Miquel de
Campmajor - Tel. 972 57 59 24
CEIP Alzina Reclamadora
Pl. Països Catalans, 1 - 17833 Fontcoberta
Tel. 972 57 42 71
CEIP Frigolet
Paratge el Frigolet - 17834 Porqueres
Tel. 972 57 46 29
Escola Casa Nostra
Ctra. de Mieres, s/n - 17834 Porqueres
Tel. 972 57 09 66
CEIP St. Esteve de Guialbes
Sant Esteve de Guialbes - 17468 Vilademuls
Tel. 972 56 10 02
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Guia de Recursos Educatius
La Guia de Recursos Educatius s’elabora des del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Banyoles.
L’objectiu d’aquesta guia és formar i promoure el
desenvolupament de tota la ciutadania al llarg de
tota la vida, començant pels infants i per la població
jove. També es busca que la ciutat, a banda de les
funcions tradicionals que se li atorguen, assumeixi
una intencionalitat i una responsabilitat educativa
compartida amb la família.

Exposa els principals recursos i serveis, i alhora proposa tot un seguit de visites, activitats i itineraris
pels banyolins i banyolines.

On?

Ajuntament de Banyoles
Pg. de la Indústria, 25 - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 00 50 - educacio@ajbanyoles.org

Menjador escolar
•• Gratuïtat del menjador escolar
Es gestionen els pagaments del menjador escolar
de la comarca per a tot l’alumnat que hi tingui dret.
•• Ajuts de menjador
Es concedeixen ajuts individuals de menjador per
raons socioeconòmiqes o per distància geogràfica
des del domicili al centre educatiu.

On?

Consell Comarcal del Pla de l’Estany
Can Puig de la Bellacasa - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 35 50
ensenyament.agali@plaestany.org
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Oficina Municipal d’Escolarització (OME)
Facilita l’escolarització al municipi realitzant les
següents tasques:
•• Informar sobre processos de preinscripció i matriculació: els centres educatius, l’oferta formativa, places, documents per presentar, consulta de
llistes i altres.
•• Formalitzar la preinscripció al servei d’escola bressol, educació infantil, educació primària i
educació secundària obligatòria.

•• Planificar l’accés de l’alumnat a les places escolars de la zona i coordinar el Pla d’Escolarització
Extensiva.

On?

Oficina Municipal d’Escolarització
Pg. de la Indústria, 25 - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 00 50
ome@ajbanyoles.org

Pla Educatiu d’Entorn
Arran del desenvolupament del Pla d’Escolarització
Extensiva, el Departament d’Educació té un conveni de col·laboració amb els municipis de Banyoles i
Porqueres per desenvolupar un Pla Educatiu d’Entorn.
Els objectius del Pla són: aconseguir una educació
integral per a tot l’alumnat, promoure la cohesió
social a través de l’educació i promoure l’ús de la
llengua catalana en un marc plurilingüe.

On?

Oficina Municipal d’Escolarització
Pg. de la Indústria, 25 - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 00 50
ome@ajbanyoles.org
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Pla d’Escolarització Extensiva (PEE)
El Pla d’Escolarització Extensiva (PEE) és un recurs
que serveix per escolaritzar l’alumnat als diferents
centres de la ciutat de manera equilibrada i afavorint la cohesió social. Arran de l’aplicació d’aquest
Pla, des del curs 98-99, als municipis de Banyoles i
Porqueres es desenvolupa un Pla Educatiu d’Entorn,
en conveni amb el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya. Es vol aconseguir:
•• Generar aules més equilibrades.
•• Integrar i cohesionar l’alumnat i les famílies.

•• Facilitar el procés d’ensenyament i aprenentatge.
•• Proporcionar una aula d’acollida a tots els centres
públics.
•• Instaurar programes de reforç escolar.

On?

Ajuntament de Banyoles
Pg. de la Indústria, 25 - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 00 50 - educacio@ajbanyoles.org

Programa d’educació familiar
El Programa d’educació familiar és un recurs que
treballa en el domicili mateix amb aquelles famílies
amb fills o filles menors, d’entre 0 a 12 anys, que
presenten dificultats o mancances pel que fa a les
seves competències parentals.
L’objectiu és el d’intervenir proporcionant recolzament educatiu i potenciant els recursos personals
de cada un dels membres de la unitat familiar a través del treball en diferents àrees com la relacional,
de salut i cura, d’organització de la llar, social, laboral
i escolar.

On?

Consorci de Benestar Social Pla de l’Estany-Banyoles
C/ Pere Alsius, 10, 1r - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 03 88 - cbs@cbsplaestany.cat
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Transport adaptat
Recurs social que pretén donar resposta a les necessitats de desplaçament de les persones que tenen problemes de mobilitat.
Es traslladen les persones amb mobilitat reduïda als
diferents serveis socials i sanitaris per tal d’afavorir
la seva integració social i el seu dret a l’accés als
serveis i recursos. El servei compta amb una furgoneta adaptada per a dues cadires de rodes i cinc
places més, o bé vuit places sense cadira de rodes.
Les persones usuàries són aquelles que necessitin

transport per assistir als serveis socials, sanitaris o
educatius, cosa que ha de valorar el/la treballador/a
social del Consorci de Benestar Social. Per accedir
al servei cal formalitzar-ne la sol·licitud.

On?

Consorci de Benestar Social
Pla de l’Estany-Banyoles
C/ Pere Alsius, 10, 1r - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 03 88 - cbs@cbsplaestany.cat

Transport escolar
A través d’un conveni amb el Departament d’Educació, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany té
delegada la competència per a l’organització del
transport escolar destinat a l’alumnat de la comarca
que segueix l’ensenyament obligatori, amb la finalitat que pugui desplaçar-se sense cap inconvenient
per seguir els seus estudis.

On?

Consell Comarcal Pla de l’Estany
Can Puig de la Bellacasa - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 35 50
ensenyament.agali@plaestany.org
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Associacions de pares i mares
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES LLAR
D’INFANTS LA BALCA
Plaça Xesco Boix, s/n - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 35 36
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES LLAR
D’INFANTS ELS BELLUGUETS
Passeig Onze de Setembre, 10
18744 Cornellà del Terri - Tel. 972 59 50 19
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES
CEIP PLA DE L’AMETLLER
C/ Formiga, 117 - 17820 Banyoles - Tel. 972 57 15 28

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES
D’ALUMNES CEIP LA DRAGA

Plaça Maria Ros, s/n - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 23 56
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES
CEIP MN. BALDIRI REXACH
C/ Llibertat, 76-80 - 17820 Banyoles - Tel. 972 57 06 60
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES
CEIP CAN PUIG
C/ Salvador Espriu, s/n - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 07 23
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES CEIP DE VALL
DEL TERRI
Av. de Girona, s/n - 17844 Cornellà del Terri
Tel. 972 59 41 20
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES CEIP CARLES
FORTUNY
Carles Fortuny - 17832 Esponellà - Tel. 972 59 71 35

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES
IES PERE ALSIUS I TORRENT
C/ Sardana, 142 - 17820 Banyoles - Tel. 972 57 09 91
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES
IES PLA DE L’ESTANY
C/ Josep Ponsetí, 33 - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 07 93
ASSOCIACIÓ DE PARES D’ALUMNES IES JOSEP
BRUGULAT
Ctra. de Figueroles, s/n - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 14 31
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES COL·LEGI
PÚBLIC DE SERINYÀ
Plaça de les escoles, s/n - 17852 Serinyà
Tel. 972 49 30 60
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES COL·LEGI
PÚBLIC DE SANT ESTEVE DE GUIALBES
Sant Esteve de Guialbes - 17468 Vilademuls
Tel. 972 56 10 02
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES COL·LEGI
PÚBLIC L’ENTORN
Carrer Montseny, s/n - 17834 Porqueres
Tel. 972 57 40 17
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES ESCOLA
CASA NOSTRA
Crta. de Mieres, s/n - 17834 Porqueres
Tel. 972 57 09 66

Adolescents
i joves
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Àrea Comarcal de Joventut
L’Àrea té com a principal objectiu coordinar els/les
tècnics/ques de joventut de la comarca. Coordina
els plans locals del municipi i el Pla Comarcal de Joventut. L’àrea Comarcal de Joventut porta la gestió
estratègica dels tècnics i tècniques de la comarca.
Cinc professionals integren l’equip tècnic de joventut a la comarca del Pla de l’Estany. Alguns són propis de cada població i d’altres són compartits entre
municipis.

El Pla Comarcal de Joventut és un projecte de
diagnòstic i gestió estratègica que es realitza cada
tres anys. L’objectiu és analitzar les problemàtiques
individuals existents a cada municipi i alhora tenir
una visió global de la comarca per tal de detectar
mancances i necessitats d’aquest col·lectiu. Un cop
es realitza el diagnòstic es realitza un pla d’acció.
Actualment s’està dissenyant el Pla Local de Joventut 2008-2011.

L’equip professional està distribuït de la següent
manera:
•• 1 tècnic/a coordinador/a comarcal de joventut.
•• 1 tècnic/a a Banyoles.
•• 1 tècnic/a a Cornellà del Terri.
•• 1 tècnic/a compartit a Serinyà , Fontcoberta i Porqueres.
•• 1 tècnic/a compartit a Camós, Palol de Revardit i
Esponellà.

On?

Espai Jove
C/ Josep Tarradellas, 16 - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 32 11 - joventut@plaestany.org
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Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil
El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)
és un servei especialitzat que té per funció donar
atenció ambulatòria en salut mental, psiquiatria i
psicologia clínica a la població de 0 a 18 anys del
Gironès i Pla de l’Estany. El Centre fa la valoració, el
tractament i el seguiment de trastorns psíquics ja
diagnosticats

On?

CAP Banyoles
Plaça Catalunya, s/n - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 25 10

Espai Jove
Equipament juvenil gestionat conjuntament per
l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del
Pla de l’Estany que té com a objectiu principal el
d’oferir un espai comarcal per realitzar els diversos
projectes i programes destinats a aquest col·lectiu.
També dóna assessorament i resposta a totes les
necessitats dels i de les joves de Banyoles i de la
resta de la comarca a través del personal tècnic de
joventut.
L’equipament està destinat a persones de 14 a 30
anys i compta amb diversos serveis:
Punt d’Informació Juvenil (PIJ): Espai d’informació sobre educació, formació, ocupació, salut,

habitatge, carnets d’alberguista, assessorament a
entitats i assessorament en viatges. També disposa
de connexió a Internet gratuïta i xarxa wi-fi.
Tots aquests serveis es realitzen a través d’un/a
informador/a que dóna resposta a les demandes.
Aula d’estudi: Espai obert a tots els i les joves perquè puguin estudiar, fer treballs en grup, deures o
reunions. L’horari del servei és a les tardes de 16 a
20 hores.
Assessorament i suport a entitats: Es dóna
assessorament i suport a totes les entitats de la
comarca que ho necessitin i estiguin relacionades
amb els col·lectius d’adolescents i joves.
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On?

Espai Jove
C/ Josep Tarradellas, 16 - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 32 11 - pij@plaestany.org

ESPAI JOVE ESPONELLÀ
17832 Esponellà - jovesesponella@plaestany.net
CENTRE CULTURAL CORNELLÀ DEL TERRI
17844 Cornellà del Terri - Tel. 972 59 67 36
joventut.cornella@plaestany.net

Altres espais joves:

ESPAI JOVE DE PALOL DE REVARDIT
17843 Palol de Revardit - jovespalol@plaestany.net

Disposen dels serveis Infojove, aula d’estudi i connexió a Internet gratuïta.

CAN BEIA DE SERINYÀ
17852 Serinyà - Tel. 972 59 33 97
canbeia@serinya.cat

ESPAI JOVE CAMÓS
Antigues escoles - 17834 Camós
jovescamos@plaestany.net

ALTELL JOVE PORQUERES
17846 Porqueres - altelljove@hotmail.com

Estudi de violència entre els i les joves
Estudi d’investigació social que realitza una diagnosi
sobre la violència entre la població de joves de Banyoles i implementa mesures per prevenir-la i lluitarhi. L’estudi és finançat per la Generalitat de Catalunya i coordinat per l’Àrea de Joventut de Banyoles.
Podeu trobar més informació a l’Àrea de Joventut
de Banyoles.

On?

Espai Jove
C/ Josep Tarradellas, 16
17820 Banyoles
Tel. 972 58 32 11
joventut@plaestany.org
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Festae la Nit –FLNPrograma d’oci que diversifica concretament l’oferta de l’oci nocturn de la comarca des d’una visió
sociocultural àmplia, alternativa i de no-consum. Es
facilita l’obertura d’equipaments públics i privats.
L’objectiu primordial és potenciar el teixit associatiu
juvenil del Pla de l’Estany a través de la participació
de les persones membres a les activitats ordinàries

On?

Espai Jove
C/ Josep Tarradellas, 16
17820 Banyoles
Tel. 972 58 32 11
joventut@plaestany.org

i extraordinàries que normalment s’organitzen des
de les entitats mateixes.

Guia Jove
Publicació bimensual que es distribueix pels espais
més freqüentats per joves de la comarca.
La guia difon activitats, serveis, adreces de contacte,
promocions culturals, sorteigs d’entrades a espectacles, etc. Actualment també es pot consultar en
format digital al web www.plaestanyjove.cat

On?

Espai Jove
C/ Josep Tarradellas, 16
17820 Banyoles
Tel. 972 58 32 11
joventut@plaestany.org
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Instituts d’educació secundària
Els instituts de la comarca ofereixen educació secundària i batxillerat. Alguns d’ells ofereixen també cicles
de grau mitjà i superior.

On?

IES Josep Brugulat
Crta. Figueroles, s/n - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 14 31

On?

IES Pere Alsius
C/ Sardana, 142 - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 09 91

On?

IES Pla de l’Estany
C/ Josep Ponsatí, 33 - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 07 93

On?

Escola Casa Nostra
Crta. Mieres, s/n - 17834 Porqueres
Tel. 972 57 09 66

plaestanyjove.cat
Aquest web engloba continguts d’utilitat per a joves
que viuen a la comarca del Pla de l’Estany: viatgeteca, estudis i formació, feina, grups i entitats, habitatge i salut. També s’hi pot trobar l’agenda d’activitats
de la comarca especialment recomanades per a
joves, així com un apartat de notícies que fan referència a aquest col·lectiu.

El web és un espai dinàmic i de referència per a
joves.

On?

Espai Jove
C/ Josep Tarradellas, 16 - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 32 11 - joventut@plaestany.org
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Programa Salut i escola
Professionals d’infermeria del Centre d’Atenció Primària es desplacen un dia a la setmana als instituts
per atendre les demandes sobre sexualitat i salut
que joves i adolescents puguin formular.

On?

CAP Banyoles
Plaça Catalunya, s/n
17820 Banyoles
Tel. 972 57 25 10

Revista 3+1
Revista juvenil gratuïta amb contingut jove que es
distribueix principalment als centres d’ensenyament. L’editen un grup d’alumnes de diferents centres de secundària de la comarca.

On?

Espai Jove
C/ Josep Tarradellas, 16
17820 Banyoles
Tel. 972 58 32 11
3+1@plaestany.net
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Serveis Educatius Integrats
Els Serveis Educatius del Pla de l’Estany ofereixen
els seus serveis i recursos als centres educatius, al
professorat i, en alguns casos, a l’alumnat o a les
famílies, i es coordinen amb els serveis o entitats
de l’entorn.
Cal distingir diferents tipus de serveis educatius:
1. Centre de Recursos Pedagògics (CRP)
•• Ofereix recursos, infraestructura i serveis als centres i al personal docent per tal que disposin de
materials específics de les diferents àrees curriculars, de mitjans propis de la tecnologia educativa i de publicacions especialitzades, amb assessorament o instruccions d’utilització.
•• Cataloga els recursos educatius del medi local i
comarcal, i elabora pautes i informacions complementàries per facilitar-ne l’ús al professorat.
•• Dóna suport a les activitats docents i a l’intercanvi
d’experiències educatives per tal de fomentar la
reflexió del professorat sobre la pràctica docent.
•• Coordina i organitza l’execució i el seguiment de
les activitats de formació permanent i col·labora
en la detecció de les necessitats de formació i en
l’elaboració de propostes per satisfer-les.

2. Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP)
Serveis educatius de composició multidisciplinar (psicòleg/òloga, pedagog/a, psicopedagog/a i
treballador/a social) que, en un àmbit territorial definit, donen suport psicopedagògic als centres docents.
Actuacions:
Com a servei educatiu de suport psicopedagògic i
social, el seu marc d’actuacions s’adreça als òrgans
directius i de coordinació dels centres docents (primària i secundària), al professorat, a l’alumnat i a
les famílies, per tal de col·laborar a oferir la resposta
més adequada, especialment per als i les alumnes
que presenten necessitats educatives especials
amb disminucions i per als que denoten més dificultats en el procés d’aprenentatge.
3. Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió
Social (ELIC)
L’objectiu principal d’aquest equip és el d’aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat, en totes les seves dimensions, personal, social, acadèmica i laboral, per tal que tots els nois i noies desenvolupin una
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identitat personal, rica i equilibrada, i que adquireixin les competències necessàries per respondre de
forma satisfactòria als reptes de la vida quotidiana i
tinguin les habilitats socials i les actituds idònies per
conviure en la societat actual.

pai comú de valors compartits per tota la ciutadania
que, des del respecte a la diversitat, afavoreixi la
convivència.

També vol promoure la cohesió social a través de
l’educació intercultural, l’equitat i el foment de l’ús
de la llengua catalana per contribuir a crear un es-

Serveis Educatius Integrats Pla de l’Estany
Av. de la Llibertat, 159, 2n A - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 34 56

On?

Unitat d’Escolarització Compartida (UEC)
La UEC és un recurs educatiu adreçat a alumnes
d’educació secundària obligatòria que ofereix una
metodologia d’ensenyament més pràctica, combinant els aprenentatges instrumentals i els coneixements de l’entorn amb coneixements més específics, com ara tallers, aprenentatges prelaborals, etc.
L’alumnat és derivat per l’Equip d’Assessorament
Psicopedagògic (EAP) de la zona conjuntament amb
els instituts.

On?

Unitat d’Escolarització Compartida
C/ Pere Calders, s/n
17834 Porqueres
Tel. 972 58 07 94
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Moviments socials
ASSOCIACIÓ JUVENIL VA DE 12
Antigues escoles de Galliners, s/n
17468 Vilademuls
Tel. 972 56 10 57 - vade12@vilademuls.com
ASSOCIACIÓ JUVENIL D’ESPONELLÀ
Camí de les Anglades, 9 - 17832 Esponellà
Tel. 972 59 70 37 - pirpy@cdgir.com
ASSOCIACIÓ JUVENIL FEMTRAM
C/ Josep Tarradellas, 16
17820 Banyoles (Espai Jove)
femtram@plaestany.net
ASSOCIACIÓ JUVENIL ESCAMBELL
C/ Canigó, 22 B - 17834 Porqueres
escambell@plaestany.net
ASSOCIACIÓ JUVENIL EI, GENT!
C/ Josep Tarradellas, 16
17820 Banyoles (Espai Jove)
eigent@plaestany.net
CENTRE D’ESPLAI SANT PERE
C/ Nostra Senyora del Collell, 17 Baixos
17844 Cornellà del Terri
Tel. 972 59 41 17
cespct@gmail.com
XIROIS. CENTRE D’ESPLAI SANT PERE
Plaça de Sta. Maria, 6 - 17820 Banyoles
Tel. 972 570981 - 972 570495
xirois@plaestany.net

COORDINADORA DEL LLEURE DEL PLA DE
L’ESTANY
C/ Josep Tarradellas, 16 (Espai Jove)
17820 Banyoles
Tel. 972 57 19 41
coordinadora@plaestany.net
GRUP DE JOVENT DE BORGONYÀ
Plaça de l’Església, 2 - 17844 Borgonyà
Tel. 972 59 47 40
ASSOCIACIÓ PALOL T’ENGRESCA
17843 Palol de Revardit
paloltengresca@ya.com
ASSOCIACIÓ JUVENIL TENIM POCA FEINA
C/ Francesc Macià, 27-29, 2n-2a - 17820 Banyoles
tenimpocafeina@plaestany.net
JOVES DE CAMÓS
Antigues escoles 17834 Camós
ASSEMBLEA DE REPRESENTANTS D’ALUMNES
C/ Josep Tarradellas, 16 (Espai Jove)
17820 Banyoles
JOVES D’ESPONELLÀ
17832 Esponellà
Si voleu tenir més informació sobre altres entitats
de joves no relacionades directament amb la inclusió social podeu consultar a:
www.plaestanyjove.org

GENT GRAN
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Carnet + 65
Carnet per a totes les persones majors de 65 anys
empadronades a Banyoles. S’obtenen descomptes
d’un 25% sobre el preu inicial i la gratuïtat en alguns
serveis municipals.
Es pretén ampliar el radi de prestació d’aquest carnet i implementar-lo als municipis de la comarca per
tal de facilitar l’accés als diferents serveis i activitats
que s’ofereixen.

On?
Ajuntament de Banyoles.
Pg. de la Indústria, 25 - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 00 50

Casals de la gent gran
Els casals de la gent gran són equipaments cívics
entesos com a centres de lleure diürns orientats al
benestar de la gent gran. S’hi desenvolupen activitats lúdiques i socials i representen un punt de trobada per a la gent gran.
El seu objectiu és promoure el civisme, les relacions
personals i intergeneracionals, el creixement de la
persona i la seva participació social i comunitària.
A la comarca trobem diferents nomenclatures que
fan referència a aquests equipaments.

Casal de la Gent Gran de Banyoles
Escultor Bohigas, 19 - 17820 Banyoles.
Tel. 972 57 11 62
Casal de la Gent Gran de Serinyà
Can Xerric
Plaça Sant Andreu, 6 - 17852 Serinyà
Tel. 972 59 33 98
Ajuntament d’Esponellà
Plaça de l’Ajuntament, 1 - 17832 Esponellà
Tel. 972 59 70 68
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Local Social Porqueres
C/ Sant Andreu, 30 - 17834 Porqueres

Local Social de Fontcoberta
Pau Casals, 14-16 - 17833 Fontcoberta

Tel. 972 57 26 01

Tel. 972 57 45 96

Casal d’Avis de Cornellà del Terri
Travessia del Maig, 1 bxs
17844 Cornellà del Terri - Tel. 972 59 44 96

Local Social de Camós
C/ Can Ponç, 2 - 17834 Camós
Tel. 972 58 38 73

Centres de dia
Equipaments que poden ser de caràcter privat
o bé formar part de la xarxa d’equipaments col·
laboradors de l’Institut Català de Serveis Socials
(ICASS) de la Generalitat de Catalunya.
Faciliten la cura integral de les persones grans en
règim diürn. Es configuren com un recurs intermedi
entre l’atenció domiciliària i l’ingrés en un equipament residencial. Es treballen tant els aspectes més
directament assistencials com aquells altres adreçats a la promoció dels nivells d’autonomia personals. També s’hi realitzen tasques preventives i d’estimulació d’habilitats i capacitats cognitives.

Centre de Dia Sagrat Cor de Jesús
C/ Nou, 41 - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 04 45
Centre de Dia El Vellet
C/ Rambla, 25 - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 54 93
Centre de Dia La Torre
C/ Sant Jordi, 1 - 17833 Fontcoberta
Tel. 97Tel. 972 58 15 94
Centre de Dia Vall del Terri
Mn. Jacint Verdaguer, 35
17844 Cornellà del Terri - Tel. 972 59 40 40
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Centre de Dia Bella Tardor
Passeig de la Puda, 46-54 - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 57 82 / 972 57 58 69

Centre de Dia Pla de Martís
Veïnat Martís de Baix - 17832 Esponellà
Tel. 972 59 70 00 / 972 59 72 29

Centre de Dia El Mirador de l’Estany
Ctra. Banyoles a Figueres km 1,5 - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 04 63 / 972 57 49 57

Centre de Dia El Fluvià
Gènova, 73 - 17832 Crespià
Tel. 972 59 72 91

Centre de Dia Can Carré
C/ Sant Martirià, 75-77 - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 40 05 / Tel. mòbil 639 333 300

Consell Consultiu de la Gent Gran
És el màxim òrgan de consulta i de participació dels
usuaris i usuàries de les entitats cíviques i de serveis
socials relacionades amb els temes de la gent gran.
Les seves funcions són:
•• Realitzar informes, recomanacions i propostes de
millora en l’àmbit de l’atenció social de la gent
gran.
•• Canalitzar la participació de les entitats i associacions.
•• Coordinar i organitzar conjuntament les accions i

activitats adreçades a la gent gran de la comarca,
promovent així la participació democràtica de les
entitats i associacions.

On?
Consell Comarcal del Pla de l’Estany
Can Puig de la Bellacasa - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 35 50
ensenyament.agali@plaestany.org
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Programa Fem companyia
El programa Fem companyia del Consorci de Benestar Social Pla de l’Estany-Banyoles té per objectiu la
millora de la qualitat de vida de les persones majors
de 70 anys que viuen soles mitjançant la prevenció
de riscos, la participació i l’atenció a les mancances
derivades de la pèrdua d’autonomia.

On?
Consorci de Benestar Social Pla de
l’Estany-Banyoles
C/ Pere Alsius, 10, 1r - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 03 88 - cbs@cbsplaestany.cat

L’objectiu general s’aborda a partir de la detecció,
el diagnòstic, el treball de seguiment individualitzat
i el treball transversal amb l’Equip Bàsic d’Atenció
Primària i els agents socials i sanitaris del territori.

Hospital de dia
Consisteix en un servei diürn d’activitats terapèutiques que cobreix un horari determinat: de 9 a 18
hores. L’objectiu és potenciar al màxim l’autonomia
física, psíquica i social, i va destinat a persones amb
malaltia crònica degenerativa o invalidant.
Es considera hospitalització de dia l’atenció mèdica
o d’infermeria programada per a pacients que requereixen l’aplicació de determinats tractaments o
de tècniques diagnòstiques en un mateix dia, o que

necessiten altres serveis de suport que, en un altre
cas, requeririen una hospitalització convencional.
L’atenció hospitalària no sempre fa imprescindible
l’ingrés del pacient.

On?
Clínica Salus Infirmorum
Pg. Mn. Lluís Constans, 130 - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 02 08 - www.clinicasalus.com
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Programa d’atenció a la dependència (PRODEP)
Programa del Departament d’Acció Social i Ciutadania gestionat pel Consorci de Benestar Social Pla de
l’Estany-Banyoles que té com a missió impulsar i ordenar la promoció de l’autonomia personal i l’atenció de les persones amb dependència, i la creació
d’un ens públic que gestioni les mesures per a la
seva protecció. Les seves funcions són:
•• Promocionar l’autonomia i l’atenció a les persones amb dependència a Catalunya.
•• Definir i implantar el model d’atenció a les perso-

nes grans amb dependències com una acció integrada entre els serveis socials i de salut.
•• Dissenyar l’Agència Catalana de la Dependència.

On?
Consorci de Benestar Social Pla de
l’Estany-Banyoles
C/ Pere Alsius, 10, 1r - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 03 88 - cbs@cbsplaestany.cat

Programa Gent gran activa
Activitats organitzades per evitar les situacions de
solitud, aïllament, immobilitat i l’agreujament de
problemes específics de salut, i alhora per prevenir l’exclusió de les persones grans, desenvolupant
actuacions positives de promoció de la salut que
posin èmfasi en les potencialitats, no tan sols en les
dificultats.

ments ja que la formació aporta importants millores
mentals, físiques, psicològiques i socials, i comporta
beneficis per a tota la comunitat.
• Aconseguir la interrelació grupal de les persones a través de l’aprenentatge com a instrument.

Funcions

• Ocupar el temps de lleure de la gent gran d’una
forma enriquidora i que estimuli la seva participació.

• Formar la gent gran i ampliar els seus coneixe-

• Detectar a mitjà termini els seus propis interes-
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sos, així com les situacions de risc que impliquin la
intervenció dels serveis socials.
•• Conservar la salut.
Activitats
S’organitzen diferents activitats al llarg de l’any: xer-

On?
Consorci de Benestar Social Pla de
l’Estany-Banyoles
C/ Pere Alsius, 10, 1r - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 03 88 - cbs@cbsplaestany.cat

rades, tallers de memòria, gimnàstica de manteniment, tallers d’arts aplicades...

Programa de suport a famílies cuidadores
Programa comarcal destinat als cuidadors i cuidadores principals de persones grans i dependents.
Té l’objectiu de donar eines als cuidadors i cuidadores per prevenir l’esgotament i alhora crear un
espai d’atenció psicològica on es tracti la càrrega
emocional. En les sessions es treballa a través de
dinàmiques i exercicis la presa de consciència de la
situació per tal de poder-la afrontar amb els màxims
recursos personals.

Les persones usuàries es concreten amb els/les treballadors/res socials del Consorci de Benestar Social Pla de l’Estany-Banyoles.

On?
Consorci de Benestar Social Pla de
l’Estany-Banyoles
C/ Pere Alsius, 10, 1r - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 03 88 - cbs@cbsplaestany.cat
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Residències geriàtriques
Equipaments que poden ser de caràcter privat o
que formen part de la xarxa d’equipaments col·
laboradors de l’Institut Català de Serveis Socials
(ICASS) de la Generalitat.

Residència El Mirador de l’Estany
Ctra. Banyoles a Figueres km 1,5
17820 Banyoles
Tel. 972 58 04 63

Adreçats a persones grans que sovint presenten
una limitació important de la seva autonomia personal o es troben en circumstàncies que fan que
els serveis d’atenció domiciliària o diürns resultin
insuficients.

Residència Can Siqués
C/ Major, 9
17820 Banyoles
Tel. 972 57 34 31 / 972 58 17 53

Residència Sagrat Cor de Jesús
C/ Nou, 41
17820 Banyoles
Tel. 972 57 04 45
Asil Santa Teresa de Jornet
C/ Valls, 57-67
17820 Banyoles
Tel. 972 57 03 84 / 972 57 53 56
Residència Bella Tardor
Passeig de la Puda, 46-54
17820 Banyoles
Tel. 972 57 57 82 / 972 57 58 69

Residència La Solana
C/ Sardana, 202
17820 Banyoles
Tel. 972 57 66 34
Residència El Vellet
C/ Rambla, 25
17820 Banyoles
Tel. 972 57 54 93
Residència Can Carré
C/ Sant Martirià, 75-77
17820 Banyoles
Tel. 972 57 40 05
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Residència La Torre
C/ Sant Jordi, 1
17833 Fontcoberta
Tel. 972 58 15 94

Residència Pla de Martís
Veïnat Martís de Baix
17832 Esponellà
Tel. 972 59 70 00 / 972 59 72 29

Residència Els Cirerers
C/ Afores, s/n
17864 Vilafreser
Tel. 972 49 81 49 / 972 49 83 58

Residència Vall del Terri
Mn. Jacint Verdaguer, 35 17844 Cornellà del Terri
Tel. 972 59 40 50

Transport adaptat
El transport adaptat és un recurs social que pretén
donar resposta a les necessitats de desplaçament
de les persones que tenen problemes de mobilitat.
Funcions
Traslladar les persones amb mobilitat reduïda als
diferents serveis socials i sanitaris necessaris, per
afavorir la seva integració social i el seu dret a l’accés als serveis i recursos: centres de dia, centres de
rehabilitació...

On?
Consorci de Benestar Social Pla de
l’Estany-Banyoles
C/ Pere Alsius, 10, 1r - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 03 88 - cbs@cbsplaestany.cat
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Moviments socials
ASSOCIACIÓ CASAL DE LA GENT GRAN DE
BANYOLES
C/ Josep Maria Bohigas, 19
17820 Banyoles
Tel. 972 57 11 62
ASSOCIACIÓ CIVICOCULTURAL GENT GRAN
C/ Església, s/n
17834 Camós
Tel. 972 57 31 72
CASAL DEL JUBILAT
Travessia del Maig, 1
17844 Cornellà del Terri
Tel. 972 59 44 96
CASAL D’AVIS DE SERINYÀ
Can Xerric
Plaça Sant Andreu, 8
17852 Serinyà
Tel. 972 59 33 98

CASAL DE LA GENT GRAN DE PORQUERES
C/ Sant Andreu, 30
17834 Porqueres
Tel. 972 57 26 01
CASAL RECREATIU DE FONTCOBERTA
C/ Pau Casals, 14-16
17833 Fontcoberta
Tel. 972 57 45 96
ASSOCIACIÓ CASAL DE LA GENT GRAN DE
VILADEMULS
Escoles antigues de Galliners
17468 Galliners (Vilademuls)
Tel. 972 56 02 04

NOVA
CIUTADANIA
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Agents d’acollida
L’agent d’acollida es una figura clau per a la intervenció a primera línia amb les persones nouvingudes i veïns/es que s’adrecin al servei per demanar
informació o assessorament.

•• Orientar dels circuits administratius davant les gestions o tràmits a realitzar per part dels nouvinguts.

Es configura com un/a professional més que pot
detectar situacions de risc o d’exclusió, per això el
seu treball quedarà emmarcat dins de l’Equip Bàsic
d’Atenció Primària.

•• Potenciar i garantir la qualitat en l’atenció a les
persones del barri.

Objectius:
•• Informar dels recursos i serveis de la ciutat per tal
de facilitar-ne l’accés.

•• Abordar estratègies preventives conjuntes i coordinades amb la resta d’agents socials del barri.

On?
Centre Cívic
C/ Barcelona, 54 - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 07 41 - centrecivic@ajbanyoles.org

Agents comunitàries de salut
La missió principal és facilitar la integració de la població immigrada al circuit sociosanitari ja existent,
millorant el nivell de informació i fent prevenció sobre els aspectes sociosanitaris.
La tasca de les agents comunitàries de salut consisteix en la transmissió als seus respectius col·lectius
(organitzats en grups) dels continguts assolits a les
sessions de formació relacionades amb temàtiques
de salut.

Les intervencions de les agents comunitàries de salut es poden portar a terme amb una persona, una
família o en grup.

On?

Consorci de Benestar Social Pla de
l’Estany- Banyoles
C/ Pere Alsius, 10, 1r - 17820 Banyoles.
Tel. 972 58 03 88 - cbs@cbsplaestany.cat
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Assessorament jurídic
El Centre Cívic Banyoles ha posat en funcionament
un servei jurídic gratuït. Cada dimarts, de 17 a 21
hores, un/a advocat/ada atén les peticions dels
ciutadans i ciutadanes i els assessora en qüestions
legals. S’ofereix guia i assessorament en diferents
qüestions com ara contractes de treball o litigis, entre d’altres.

On?

Centre Cívic
C/ Barcelona, 54 - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 07 41
centrecivic@ajbanyoles.org

Aula d’acollida
Les aules d’acollida són una eina de treball creada per atendre la diversitat en els diferents centres
d’ensenyament a través del Pla per a la Llengua i la
Cohesió Social, posat en marxa pel Departament
d’Educació de la Generalitat.
L’aprenentatge del català, els aspectes de caràcter
pedagògic i la integració social i cultural de la població nouvinguda són els objectius principals de l’aula
d’acollida.
Es procura que l’alumnat de nova incorporació assisteixi a l’aula d’acollida d’entre 6 i 9 hores, depenent
de l’alumne/a i les seves característiques personals,
com per exemple, la seva llengua de procedència,
edat, moment del curs en què ha arribat. És important que les persones que assisteixen a l’aula d’aco-

llida no perdin la referència del seu grup; l’objectiu
de l’aula d’acollida és que l’alumnat es pugui incorporar tan aviat com sigui possible al ritme normal de
les classes amb els seus companys/es.
Pel que fa a la metodologia, cal intentar desenvolupar les quatre competències bàsiques de la llengua,
és a dir, la comprensió oral i escrita i l’expressió oral
i escrita.

On?

Ajuntament de Banyoles
Pg. de la Indústria, 25 - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 00 50 - educacio@ajbanyoles.org
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Borsa de Traductors i Traductores
El Consorci de Benestar Social Pla de l’Estany–Banyoles a través del Pla de Ciutadania i Immigració
posa a la disposició dels usuaris/àries els serveis
de la Borsa de Traductors de diferents llengües
amb l’objectiu de donar un servei de traducció més
complet i reflectir la diversitat lingüística de la nostra comarca, tot afavorint la comunicació entre els i
les professionals dels diferents serveis públics i els
usuaris/àries de diverses procedències.

On?

Consorci de Benestar Social Pla de
l’Estany-Banyoles
C/ Pere Alsius, 10, 1r - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 03 88
pci@cbsplaestany.cat

Guia del Nouvingut
Guia realitzada pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany que informa sobre les adreces bàsiques de la
comarca perquè qualsevol persona nouvinguda pugui ubicar-se al nostre territori de la forma més ràpida
i unificada possible. S’edita en català, àrab i xinès.

On?

Consell Comarcal del Pla de l’Estany
Can Puig de la Bellacasa - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 35 50
www.plaestany.cat
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Pla Territorial de Ciutadania i Immigració
El Pla Territorial de Ciutadania i Immigració té com a
objectiu promoure una política global d’integració dels
i les immigrants establerts a la comarca del Pla de
l’Estany en el marc d’un procés de construcció i manteniment de la cohesió social. És gestionat pel Consorci de Benestar Social Pla de l’ Estany-Banyoles.

•• Dissenyar projectes i posar-los a l’abast de les entitats i institucions de la comarca en funció de les
necessitats detectades.

La tasca principal del Pla territorial de Ciutadania i
Immigració és l’organització, gestió, coordinació,
elaboració i seguiment de projectes, documents i
informes. Consisteix a gestionar contactes i informacions de diferents àmbits.

•• Potenciar l’autonomia de les persones nouvingu-

•• Oferir assessorament als municipis i entitats sobre els temes d’immigració a la comarca, o sobre
el fet migratori en general.
des.

OBJECTIUS
•• Actuar transversalment i coordinada amb altres
serveis del territori per promoure la integració
amb igualtat d’oportunitats i orientar per a la promoció de les polítiques preventives (i no reactives) d’inclusió.
•• Promoure l’acollida de totes les persones als recursos existents en igualtat de condicions.
•• Fomentar la participació ciutadana.
•• Promoure la inclusió de la dona immigrada al teixit social del territori.
•• Potenciar la llengua com a eina d’integració.

On?

Consorci de Benestar Social Pla de
l’Estany- Banyoles.
C/ Pere Alsius, 10, 1r - 17820 Banyoles.
Tel. 972 58 03 88 - pci@cbsplaestany.cat
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Programa de retorn voluntari (PREVICAT)
El Programa de retorn voluntari és una eina de treball que ofereix ajut i suport social a les persones
estrangeres immigrades en situació d’exclusió social i que desitgen retornar al seu país.
La persona que vulgui acollir-se al Programa de
retorn voluntari cal que s’adreci al Consorci de
Benestar Social Pla de l’Estany-Banyoles, o a qualsevol entitat o administració pública que disposi
de professionals del treball social col·legiat. El/La
treballador/a social corresponent emetrà un informe on es descrigui el cas i s’avali la conveniència
que el candidat es beneficiï del programa. Aquest
informe ha d’incloure diferents dades: el domicili
d’empadronament, les característiques de la unitat
familiar, l’exposició de la seva situació anterior a la
immigració a Espanya, els motius que van induir-lo a
immigrar, les situacions que ha viscut des de la seva
arribada fins a l’actualitat i les previsions de futur
immediat en cas de quedar-se al país o en cas de
retornar al seu lloc d’origen.

On?

Consorci de Benestar Social Pla de
l’Estany- Banyoles.
C/ Pere Alsius, 10, 1r - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 03 88
pci@cbsplaestany.cat
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Projecte Escales
El projecte Suport a les Comunitats de Veïns i Veïnes: assessorament i mediació està integrat dins
el Pla de Millora del Barri de la Farga de Banyoles.
Treballa amb els veïns i veïnes per tal que tinguin
autonomia en l’establiment de mecanismes d’organització i de mediació que permetin una millora
de la convivència i el civisme. Es basa en el fet que
la millora de l’entorn més proper, l’escala, és una
condició indispensable per a una major implicació
col·lectiva.

Accions de la intervenció:
•• Establiment de mecanismes d’organització de les
escales o comunitats.
•• Intervenció directa amb els veïns i veïnes a les
escales.
•• Elaboració de materials pedagògics que facilitin i
millorin la tasca d’intervenció de l’equip.
•• Assessorament jurídic i metodològic als veïns i
veïnes.
•• Disseny d’activitats de formació.

Objectius: Contribuir a la cohesió social del barri a
través del desenvolupament d’hàbits cívics, de l’organització dels espais comuns i de la millora de la
convivència.
•• Potenciar el desenvolupament de l’organització
veïnal de les escales i del barri en general, sota
criteris de coresponsabilitat.
•• Promoure i capacitar els veïns i veïnes en la resolució autònoma de les dificultats i conflictes generats en la gestió comuna dels afers col·lectius.
•• Facilitar la implicació dels veïns i veïnes en els
plans de desenvolupament local.

On?

Regidoria d’Acció Social
Ajuntament de Banyoles
Pg. de la Indústria, 25 - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 00 50
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Projecte Sud-Boli Blau
Local per a infants menors, de 3 a 10 anys. El Boli
Blau és un espai on es realitzen activitats educatives
per treballar els hàbits mitjançant el lleure. El projecte està dinamitzat per un/a educador/a social i dos
monitors/res.
Els objectius generals del projecte són:
•• Proporcionar als infants i adolescents del barri
de la Farga una proposta d’educació en el lleure
propera i adaptada a les seves circumstàncies i
necessitats.
•• Acostar el món de l’esplai a persones que fins ara
hi han tingut un accés molt difícil o inexistent.
•• Facilitar l’intercanvi de vivències i experiències

entre tots els infants i joves de Banyoles en un
àmbit educatiu diferent a l’escolar.
•• Participar en les diferents activitats de dinamització del barri de la Farga que sorgeixin.
•• Educar en els hàbits per tal d’aconseguir una major consciència cívica entre tota la ciutadania de
Banyoles.

On?

Regidoria d’Acció Social
Ajuntament de Banyoles
Pg. de la Indústria, 25 - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 00 50

Servei de Mediació Intercultural
Actua entre persones culturalment diverses per a la
prevenció de conflictes culturals.
Les tasques que facilita són l’afavoriment del reconeixement mutu, l’apropament entre les parts,
la comunicació i la comprensió, l’aprenentatge i el
desenvolupament de la convivència, la cerca d’estratègies alternatives per a la resolució de conflictes
culturals i la participació comunitària.

En les relacions entre persones de cultures diverses, les necessitats a les quals la mediació intercultural pot donar resposta són molt variades. En
són exemple, les dificultats de comunicació entre
persones immigrades i persones nascudes aquí, els
problemes en la convivència, el desconeixement
mutu dels codis de referència d’unes i altres o el
poc coneixement dels serveis que ofereix la societat
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receptora i de les seves vies d’accés.
Els àmbits d’actuació de la mediació intercultural
són múltiples, però és en el context dels serveis a
les persones on fa falta una actuació més prioritària. Existeixen programes i projectes d’atenció a les
persones immigrades.
OBJECTIUS:
•• Promoure un canvi constructiu en les relacions de
les persones participants en el procés de mediació.
•• Promoure l’aprenentatge i el desenvolupament

de la convivència.
•• Buscar estratègies alternatives per a la resolució
de conflictes culturals.
•• Promoure la participació comunitària.

On?

Consorci de Benestar Social Pla de
l’Estany-Banyoles
C/ Pere Alsius, 10, 1r - 17820 Banyoles.
Tel. 972 58 03 88 - cbs@cbsplaestany.cat

Punt Òmnia
El Punt Òmnia és un espai d’accés a les noves tecnologies ubicat al Centre Cívic de Banyoles i obert
a tota la ciutadania que té com a objectiu evitar la
fractura digital i possibilitar amb la participació la
construcció i millora de la pròpia comunitat.
OBJECTIUS:
•• Evitar la fractura digital.
•• Fomentar la cohesió social (a través de la interculturalitat, la solidaritat, les relacions intergeneracio-

nals i el no-sexisme).
•• Apropar les noves tecnologies a la ciutadania.
•• Fomentar l’autoestima de les persones i el respecte pel barri.

On?

Centre Cívic Banyoles
C/ Barcelona, 54 - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 07 41 - centrecivic@ajbanyoles.org
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Moviments socials
ARRAHMA
C/ Barcelona, 54 17820 Banyoles
Tel. 972 58 07 41

UNIÓN DE TRABAJADORES DE MAURITANIA
C/ Barcelona, 54 17820 Banyoles
Tel. 972 58 07 41

ASSOCIACIÓ HAL PULAAR
C/ Barcelona, 54 17820 Banyoles
Tel. 972 58 07 41

ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL DE DONES
MARROQUINES DE BANYOLES NUR
C/ Barcelona, 54 17820 Banyoles

ASSOCIACIÓ CULTURAL D’INTERACCIÓ
COMUNITÀRIA
C/ Barcelona, 54 17820 Banyoles
Tel. 972 58 07 41
ASSOCIACIÓ CULTURAL ISLÀMICA ARRASHAD
C/ Barcelona, 54 17820 Banyoles
Tel. 972 58 07 41
ASSOCIACIÓ D’AJUDA AL POBLE DE
MAURITÀNIA
C/ Barcelona, 54 17820 Banyoles
Tel. 972 58 07 41
ASSOCIACIÓ D’IMMIGRANTS I AMICS DE
BANYOLES DE LA COMARCA MERAGEMU
C/ Barcelona, 54 17820 Banyoles
Tel. 972 58 07 41
BANYOLES SOLIDÀRIA
C/ Barcelona, 54 17820 Banyoles
Tel. 972 58 07 41

Tel. 972 58 07 41
ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL DE DONES
AFRICANES DE BANYOLES LEGKI YAKARU.
C/ Barcelona, 54 17820 Banyoles
Tel. 972 58 07 41

dones
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Atenció a la violència
Servei d’Atenció Psicològica (SdAP) per a dones que
pateixen o han patit situacions de violència de gènere.
•• Intervenció individual o grupal amb les dones que
ho sol·liciten directament o són derivades des
d’altres serveis.

On?

Consorci de Benestar Social Pla de
l’Estany-Banyoles
C/ Pere Alsius, 10, 1r - 17820 Banyoles.
Tel. 972 58 03 88
violenciagenere@cbsplaestany.cat

•• Informació, avaluació, orientació o tractament psicològic adequat a la situació que estan vivint.

Ateneu Obert de la Dona
L’Ateneu és una entitat que té com a finalitat la
promoció i la participació de les dones en totes les
esferes socials. Per un costat vetlla pels drets fonamentals i per la igualtat, i ofereix suport a dones que
ho necessitin pel fet de viure situacions de violència,
malaltia o privació de drets en el treball. Per altre
costat potencia les xarxes socials fomentant la participació en activitats culturals, de lleure, formatives
i socials

On?

Ateneu Obert de la Dona
C/ Maria Montessori, s/n - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 18 41
atedones@htomail.com
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Comissió de Suport al Pla d’Igualtat d’Oportunitats
entre homes i dones
Està integrada per les responsables polítiques locals
i comarcals de l’àmbit de la dona, representants
d’associacions, personal tècnic de diferents serveis
(sanitaris, socials, educatius, etc.) i ciutadania a títol
individual. Es reuneix periòdicament tres o quatre
cops l’any.
Funcions de la Comissió de Suport:

•• Promoure la realització de debats i campanyes de
sensibilització ciutadana en temes d’igualtat de
gènere.
•• Promoure estudis i informes sobre temes d’interès per a les dones.
•• Oferir informació en assumptes d’especial incidència en l’àmbit de les polítiques d’igualtat.

•• Fer seguiment de les polítiques d’igualtat d’oportunitats que s’impulsen a l’àmbit local i comarcal.
•• Fomentar la participació i l’associacionisme de les
dones.
•• Impulsar la coordinació i la col·laboració entre
els diversos agents que hi ha al territori i que realitzen activitats de promoció de les dones, amb
l’objectiu d’evitar duplicitats i aprofitar millor les
sinergies i els recursos.

On?

Consorci de Benestar Social Pla de
l’Estany-Banyoles
C/ Pere Alsius, 10, 1r - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 03 88 - cbs@cbsplaestany.cat
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Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones
La igualtat d’oportunitats entre dones i homes és un
dret. Però perquè sigui un fet calen plans d’acció
que aconsegueixin que les dones es desenvolupin
lliurament i que participin activament i equilibrada
en tots els àmbits, públics i privats.
Els plans d’igualtat en l’àmbit local contribueixen
de forma directa a millorar les condicions de vida
de les dones i indirectament de tota la societat en
general.

•• Detectar, atendre i preveure les situacions de desigualtat per raó de gènere.
•• Desenvolupar una política municipal d’ajuda a
l’accés de la dona al treball.
•• Fer emergir la situació real de les dones que pateixen violència per raó de gènere i prevenir-la.
•• Promoció de la igualtat d’oportunitats com a base
per a la cohesió social municipal.

Consisteixen en un conjunt d’actuacions transversals que s’articulen per tal d’afavorir la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes en un territori
determinat.
OBJECTIUS:
•• Col·laborar amb les administracions territorials i
autonòmica en el desenvolupament de les polítiques socioeconòmiques encaminades a la igualtat d’oportunitats.
•• Incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques locals. Tenir en compte el gènere i la
•• situació de les dones en l’elaboració dels plans i
projectes municipals.

On?

Consorci de Benestar Social Pla de
l’Estany-Banyoles
C/ Pere Alsius, 10, 1r - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 03 88
cbs@cbsplaestany.cat
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Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD)
És un centre d’informació, assessorament i orientació sobre aquells temes que puguin ser d’interès per a les dones en diferents àmbits: ocupació,
cultura, formació, participació, habitatge, salut, família, justícia, esports, lleure, etc.
El SIAD dóna una atenció integral a les dones i facilita el seu accés a diferents recursos i serveis.

El servei s’adreça a totes les dones: emprenedores, amb idees, que necessiten suport o orientació,
que volen formar-se, que busquen recursos, etc.
També s’adreça a tota la ciutadania i a les entitats
i professionals que treballen en temes de gènere i
d’igualtat d’oportunitats.

•• Informació general sobre els recursos, serveis,
ajuts i activitats.
•• Assessorament legal sobre estrangeria, baixes laborals, separacions, maltractaments, etc.
•• Espais de trobada per realitzar activitats diverses.
•• Suport a l’associacionisme.
•• Accions que facin visibles les aportacions de les
dones —exposicions, estudis, etc.
•• Activitats de sensibilització social.
•• Assessorament i suport psicològic respecte a allò
relacionat amb el malestar emocional de les dones.
•• Atenció psicològica a les dones que pateixen o
han patit violència.

On?

Consorci de Benestar Social Pla de
l’Estany-Banyoles
C/ Pere Alsius, 10, 1r - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 03 88 - cbs@cbsplaestany.cat
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Tallers de gènere i prevenció de la violència
Tallers de gènere
Es treballen aspectes sociològics i emocionals relacionats amb les desigualtats, la violència de gènere,
la construcció de la masculinitat i la feminitat, i la
resolució de conflictes.
Es pretén que les persones puguin reconèixer i entendre el seu paper actiu en els actes violents que
els envolten.
S’adreça a l’alumnat dels IES i CEIP de la comarca.
Objectius
•• Oferir a l’alumnat espais de sensibilització, difusió
i prevenció en els quals s’abordin les desigualtats
de gènere.

•• Identificar i reflexionar al voltant dels mites i les
creences de gènere.
•• Identificar actituds i comportaments sexistes, de desigualtats d’oportunitats i de violència de gènere i
reconceptualitzar la identitat masculina/femenina.
•• Facilitar la resolució de conflictes de manera no
violenta.

On?

Consorci de Benestar Social Pla de
l’Estany-Banyoles
C/ Pere Alsius, 10, 1r - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 03 88 - cbs@cbsplaestany.cat

•• Identificar i expressar emocions.

Moviments socials
ASSOCIACIÓ ATENEU OBERT DE LA DONA
Casal de Barri Sant Pere
C/ Maria Montessori, s/n - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 18 41

ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL DE DONES
AFRICANES DE BANYOLES LEGKI YAKARU.
C/ Barcelona, 54 - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 07 41

ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL DE DONES
MARROQUINES DE BANYOLES NUR
C/ Barcelona, 54 - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 07 41

ASSOCIACIÓ DE DONES LES BUTINYANES
Plaça Major de Banyoles - 17820 Banyoles
Tel. 972 58 07 85

PERSONES
AMB
DISMINUCIÓ
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Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç (CDIAP)
Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç (CDIAP). Intervé amb nens i nenes des del seu
naixement fins als 6 anys, residents a la comarca del
Pla de l’Estany, amb trastorns de desenvolupament
o amb risc de patir-ne, ja sigui per causes biològiques, psicològiques o socials. També treballa amb la
família i el seu entorn.

•• Atenció terapèutica i seguiment a l’infant i a la
seva família.

L’objectiu principal és el de potenciar al màxim les
capacitats de l’infant i adequar l’entorn a les seves
necessitats, de tal manera que li permeti assolir el
desenvolupament òptim.

•• Participació en programes de sensibilització, prevenció i detecció.

•• Orientació i suport als serveis socials, educatius
i sanitaris.
•• Seguiment de l’evolució de l’infant.
•• Coordinació amb el servei professional de la xarxa de la petita infància.

•• Tasques de docència, recerca i formació.

Funcions:
•• Avaluació global de la problemàtica de l’infant i la
seva família.
•• Informació, orientació, suport i assessorament a
la família.
•• Diagnòstic clínic i funcional mitjançant la valoració.

On?

CDIAP
C/ Catalunya, 48 - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 68 52
cdiap@cbsplaestany.cat
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Centre Ocupacional i Especial de Treball (COIET)
El Centre Ocupacional i Especial de Treball (COIET)
és un organisme autònom del Consell Comarcal del
Pla de l’Estany. Té com a objectiu facilitar la integració social i laboral de les persones amb disminució
física, psíquica o amb malaltia mental, a través de la
teràpia ocupacional i de suport. Dirigit a persones
que han acabat el període d’escolarització obligatori.

On?

COIET
C/ Catalunya, s/n - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 44 61
info@coiet.org
www.coiet.cat

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)
El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) del
Gironès i del Pla de l’Estany té per funció l’atenció
a la població de 0 a 18 anys en el camp de la salut
mental. Un/a psicòleg/òloga del centre es trasllada
a Banyoles 10 hores setmanals per visitar al Centre d’Atenció Primària. Realitza valoracions i tractaments de trastorns psíquics a les persones usuàries,
tenint present que es troben en un procés evolutiu
a causa de l’edat.
Cal tenir en compte que l’àmbit d’actuació no es
centra només en l’individu mateix, sinó també en el
medi on es manifesta el seu trastorn, com ara l’es-

cola o la família.
Els usuaris i les usuàries poden accedir a aquest
servei derivats des del metge o metgessa de capçalera, des de l’EAP, des del CDIAP o des de la mateixa
Direcció General d’Infància i Adolescència.

On?

CAP Banyoles
Plaça Catalunya, s/n - 17820 Banyoles
Tel. 972 57 25 10
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Fundació Llar Residència El Sopluig
Entitat privada sense ànim de lucre creada a partir
de la iniciativa d’un grup de pares i mares organitzats (APRODIPS) amb el propòsit de cercar recursos
per crear un servei residencial per a persones amb
discapacitat intel·lectual, amb la finalitat de millorar
la seva qualitat de vida.
El col·lectiu d’atenció són persones amb discapacitat intel·lectual, preferentment de la comarca, i els
seus familiars.
Serveis que gestiona:
1. Llar Residència El Sopluig: Servei d’acolliment
residencial de caràcter temporal o permanent,
substitutori de la llar, adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual, majors d’edat, que durant
el dia assisteixen al CO (Centre Ocupacional) o al
CET (Centre Especial de Treball). Des de la llar residència se’ls proporciona supervisió i ajuda en les
activitats de la vida quotidiana.
2. Servei de respir familiar: Servei de suport per
a familiars o persones que tenen al seu càrrec
una persona amb discapacitat intel·lectual i necessiten un servei d’acolliment temporal, ja sigui

per prevenir situacions d’estrès o per una situació
d’urgència.
3. Servei de suport a l’autonomia a la pròpia
llar (SSAPLL). Servei adreçat a persones amb
discapacitat intel·lectual que volen i poden viure
de forma independent però que necessiten un
suport professional que compensi les seves limitacions en determinats àmbits de la vida quotidiana per tal que puguin esdevenir totalment autònoms/es.
4. Servei de lleure per a persones amb discapacitat intel·lectual. L’objectiu d’aquest servei és
oferir activitats d’oci i temps lliure a les persones
amb discapacitat intel·lectual, ja sigui organitzant
activitats de lleure especialitzades o bé proporcionant el suport necessari per tal que participin
en activitats d’oci de manera normalitzada.
Durant l’any 2009, des de la Fundació Estany
s’impulsarà un servei d’atenció als familiars (pares, mares, germans/es, oncles, etc.) que tenen
una persona amb discapacitat intel·lectual al seu
càrrec, amb la darrera finalitat de fomentar el seu
benestar i millorar la seva qualitat de vida a través
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de l’organització d’activitats d’assessorament, informació i orientació, activitats de suport i el desenvolupament de programes que donin resposta a les
seves necessitats i demandes.

On?

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

Mas Casadevall
Mas Casadevall és una fundació privada formada
per un grup de pares i mares de joves i adults afectats d’autisme i psicosi. Sorgida el 1988, neix per
tenir cura de persones afectades de trastorns de
l’espectre autista (TEA).
Actualment és un centre concertat per la Generalitat de Catalunya.
La filosofia de la fundació és la d’oferir un espai de
vida i treball a les persones adultes amb trastorn de
l’espectre autista. Disposen d’un servei residencial
que consta de tres llars i un servei de teràpia ocupa-

cional amb deu tallers. El taller restaurant, servit per
professionals usuaris/àries dels serveis del centre,
està obert al públic de dilluns a divendres de 13 a
15 hores.

On?

Mas Casadevall
Urb. Caselles d’Avall, s/n - 17852 Serinyà
Tel. 972 57 33 11
casadevall@mascasadevall.org
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MIFAS
Amb 29 anys d’història, MIFAS és una entitat que
representa les persones amb discapacitat física de
les comarques gironines i busca solucions a les demandes que planteja el col·lectiu.
Actualment, s’organitza en tres àrees:
ASSOCIATIVA: du a terme l’assessorament personal i de formació i s’encarrega d’organitzar activitats
lúdiques, reivindicatives, xerrades, excursions... És
l’espai en què el soci i la sòcia pot participar més
activament.
FUNDACIÓ: gestiona la borsa de treball i els serveis
dels associats: un centre ocupacional a Riudellots
de la Selva, una residència a Girona i properament

Moviments socials
APRODIPS
Ctra. Vilavenut, 182-184
17820 Banyoles

un centre de dia i de recursos a Vilafant.
ÀREA EMPRESARIAL: administra tres centres especials de treball propis i un de participat dedicats a
la gestió d’aparcaments i zones blaves, pintura vial,
copisteria, cartelleria, manipulats i call center.

On?

MIFAS
Carrer de Maria Montessori - 17820 Banyoles
Tel. 972 234 502
mifas@mifas.cat
www.mifas.cat

DROGODEPENDENTS
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CENT Fundació Centre Assistencial Canaan
L’associació CANAAN treballa principalment per la
inserció sociolaboral de persones amb problemes
d’addiccions ja sigui a l’alcohol o a d’altres substàncies. Sovint aquestes persones tenen altres problemàtiques afegides com trastorns mentals, de salut
o problemes legals, que fan que el procés sigui llarg
i complicat.
Disposa de diferents recursos per fer efectiu el programa: un centre residencial, un pis de suport a l’autonomia de la llar, un pis d’inserció i una empresa
també d’inserció que gestiona dues botigues.

Moviments socials
ASSOCIACIÓ PLA ESTANY REHABILITACIÓ DE
TOXICOMANIES (APERT)
C/ Mossèn Lluís Constans, 106
17820 Banyoles
Tel. 972 571148

En l’àmbit professional, consta d’un equip interdisciplinari compost per psicòlegs/òlogues, treballador/
es socials, educador/es socials, monitor/es i voluntaris/àries.

On?

Centre Assistencial Canaan
C/ Llibertat, 50 - 17820 Banyoles
centrecanaan@gmail.com
Tel. 972 57 30 22
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