PRESENTACIÓ

La Fundació
l’esforç

Estany

conjunt

és el

d’un

grup

resultat de
de

pares

(APRODIPS) que ens vam unir, ara fa vuit
anys, per crear una llar residència per a
persones amb discapacitat intel·lectual; i la
implicació de diferents sectors de la nostra
comarca (Consell Comarcal del Pla de
l’Estany,

Ajuntament

de

Banyoles,

Ajuntament de Porqueres, AMSA, Aigües
de Banyoles, TEISA, DYTSA i BOELSA).
La suma de tots aquests esforços ha
comportat que avui tinguem una entitat
amb uns serveis consolidats d’atenció a les
persones amb discapacitat intel·lectual i a
les seves famílies.
Les persones amb discapacitat intel·lectual
són la nostra prioritat. Intentem que, a
partir dels nostres projectes, tinguin les
seves necessitats bàsiques cobertes però
també i no menys important, que són
persones i, com a tals, han de poder
decidir, expressar-se, etc.
I aquí està la nostra feina, la de posar els
recursos professionals necessaris i que
estiguin al nostre abast, per tal que això
sigui possible.

La Família. Aquest és un altre puntal de la
nostra fundació. De fet, han estat el motor
d’aquesta

entitat

i

formen

part

del

patronat. Considerem que per realitzar un
treball amb les persones amb discapacitat
intel·lectual és fonamental comptar amb la
participació activa de les famílies, amb
duess intencions: aprendre d’ells i poderlos oferir el suport que necessitin i que
estigui a les nostres mans.
Finalment hem de mencionar les entitats
(públiques i privades) que ens han donat
suport al llarg d’aquests anys, sense les
quals

no

hagués

estat

possible

tirar

endavant els nostres projectes. A part
d’això, la resposta que hem tingut de
l’entorn ha estat molt positiva i ha facilitat
la tasca d’integració social sense la qual, el
nostre treball no tindria sentit.
En definitiva, aquests anys hem intentat
treballar

amb

l’objectiu

de

millorar

la

qualitat de vida de les persones amb
discapacitat intel·lectual, a partir d’escoltar
i aprendre de les persones implicades,
seguint una línia familiar i partint de la idea
que

“treballem

amb

i

per

a

les

persones”.

Alexandre Juanola Ribera
President de la Fundació Estany
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servei

la fundació
La

Fundació

Privada

per

a

disminuïts

d’ara endavant Fundació Estany – és una
entitat sense ànim de lucre i d’iniciativa
social, que va néixer l’any 2001 davant la
necessitat de crear un servei residencial
a

persones

amb

discapacitat

intel·lectual.

col·lectiu, Fundació Estany es consolida
com a una entitat que integra en el seu
els

diferents

sectors

socials:

l’associació de familiars de persones amb
discapacitat

intel·lectual

(APRODIPS),

l’administració pública (Consell Comarcal
del

Pla

de

l’Estany,

Ajuntament

de

Banyoles i Ajuntament de Porqueres) i
empreses

per

a

persones

amb

de titularitat i gestió per part de la mateixa
Fundació, permeten dotar la comarca de
serveis

especialitzats

d’atenció

a

les

persones amb discapacitat intel·lectual.
El mateix, 2008, és l’any en què s’inicia el
servei d’atenció a les famílies. Un recurs
orientat

a

proporcionar

suport

i

assessorament a les famílies però també

Per iniciativa d’alguns familiars d’aquest

patronat

lleure

discapacitat intel·lectual. Aquests serveis,

psíquics de la comarca del Pla de l’Estany –

per

de

de

la

comarca

(Aigües

per potenciar la seva participació activa
dins l’entitat.
Finalment, des dels inicis, la Fundació ha
desenvolupat

activitats

i

projectes

de

sensibilització i informació ciutadana amb
dos

objectius:

aconseguir

recursos

i

aconseguir el suport social necessari per
fer possible els projectes.

de

Banyoles, AMSA, BOELSA, DYTSA i TEISA).
El principal projecte de la Fundació ha estat
la creació de la Llar Residència El Sopluig
per

a

persones

amb

discapacitat

intel·lectual. Amb la voluntat de fomentar
la integració social d’aquestes persones, i
amb els objectius de treballar en la millora

el patronat
El patronat de la Fundació està format per
famílies de persones amb discapacitat i vuit
entitats

jurídiques,

que

representen

diferents àmbits del context social:

de la seva qualitat de vida, l’atenció

REPRESENTANTS DE FAMÍLIES DE

individualitzada de la persona i la seva

PERSONES AMB DISCAPACITAT

vinculació
Fundació

a

l’entorn

Estany

ha

comunitari,

anat

creant

la
nous

serveis.

respir familiar i suport als familiars i es
un

Sr. Manel Martos
Sr. Joan Alcalá

Durant el 2006 s’impulsa un projecte de
crea

Sr. Jordi Puell

espai

per

desenvolupar-hi

un

Sr. Joan Ballell
Sra. Dalien Prinsvisser
Sr. Xavier Garriga

projecte de lleure per a persones amb
discapacitat intel·lectual.
El 2008, s’impulsa el projecte de suport a
l’autonomia a la pròpia llar (SSAPLL) i el

CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY

Sr. Lluís Costabella
Sr. Francesc Castanyer
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Els objectius de la Fundació:

AJUNTAMENT DE BANYOLES

Sra. Anna Ribas

1.

Crear, gestionar i dirigir tot tipus

AJUNTAMENT DE PORQUERES

de serveis per garantir que les

Sra. Rosa de la Cueva

persones

amb

discapacitat

intel·lectual de la comarca del Pla

AMSA (Agustí y Masoliver S.A.)

de l’Estany puguin aconseguir el

Sr. Albert Comas

ple desenvolupament personal de

ESPA

qualitat de vida i d’integració a la
comunitat,

Sr. Miquel Ametller

prestant

especial

atenció a aspectes de rehabilitació,

DYTSA (Decoletaje y Tornilleria S.A.)

socialització, ocupació terapèutica,
treball, habitatge i lleure.

Sra. Mª Lluïsa Lleal
TEISA (Transports Elèctrics Interurbans
S.A.)

2.

Vetllar per la problemàtica de les
persones

amb

Sr. Alexandre Juanola

intel·lectual

en

Sr. Àlex Gilabert

aspectes

i,

a

discapacitat
tots

els

aquest

seus
efecte,

realitzar totes aquelles actuacions

AIGÜES DE BANYOLES

que vagin encaminades a millorar-

Sra. Teresa Serra

ne la qualitat de vida.
3.

Qualsevol altre funció relacionada,

Persones que ostenten un

directament o indirectament, amb

càrrec a la Fundació:

les finalitats de la Fundació.

Sr. Alexandre Juanola Ribera

President

Sr. Albert Comas i Trayter

Vicepresident

Sr. Jordi Puell i Portas

Secretari

President Honorífic:
Sr. Pere Comas i Masgrau

objectius

i

sectors

d’intervenció
El sector d’intervenció de la Fundació és el
col·lectiu de persones amb discapacitat
intel·lectual, preferentment de la comarca
del Pla de l’Estany, i els seus familiars.
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ORGANIGRAMA
FUNDACIÓ ESTANY

PATRONAT

President: Pere Comas
Vicepresident: Albert Comas
Secretari: Jordi Puell
Tresorera: Teresa Serra

Àrea Fundació

Responsable àrea d’administració i comptabilitat

Directora - Gerent

Margarita Ball_llosera

Isabel López

Auxiliar Neteja

Cap de serveis generals

Teresa Comas i Dolors
Comas

Carmen Vilchez

Servei de Llar
Residència El Sopluig

Professionals externs (neteja externa,
proessionals del lleure, supervisor/a, etc.)

Servei de Respir
Familiar

Servei de Suport a
l’Autonomia a la
Pròpia Llar

Coordinació
Cristina
Estañol
Marta Camps

Educadors/es

Usuaris/àries

Servei de lleure

Coordinació
Cristina Estañol

Educadors/es

Usuaris/àries

Educadors/es

Usuaris/àries

Servei d’atenció a les
famílies

projectes i serveis

•

Llar residència El Sopluig:

Actualment, la Fundació Estany està

La Llar residència, creada al 2005, té
com

a

objectiu

residencial

oferir

a

atenent a 9 persones.

acolliment

persones

amb

discapacitat intel·lectual per millorar la

•

Servei de lleure per a persones
amb discapacitat intel·lectual:

seva qualitat de vida i la dels seus
familiars. La llar disposa de 16 places

El Servei de lleure per a persones amb

destinades a homes i dones adultes

discapacitat intel·lectual es crea durant

amb

el

discapacitat

necessiten

intel·lectual

suport

i

ajuda

en

que
les

2008

amb

la

finalitat

d’oferir

activitats d’oci i temps lliure a les
persones amb discapacitat intel·lectual.

tasques de al vida quotidiana.

El servei, que es porta a terme a la seu
de la Fundació Estany, treballa en tres
•

línies:

Servei de respir familiar:

El servei de respir familiar té com a
objectiu prevenir situacions d’estrès
familiar així com donar resposta a
situacions

d’urgència

d’aquesta

manera,

i
a

contribuir,
millorar

la

convivència i la qualitat de vida dels
familiars

i

les

persones

amb

discapacitat intel·lectual. Aquest servei,
que es va posar en funcionament l’any
2006, compta amb dues places a la

activitats

organitzades

i

especialitzades per a persones amb
discapacitat
dansa,

intel·lectual

taller

de

(taller

de

musicoteràpia,

sortides...); activitats de lleure familiar
i activitats orientades a fomentar la
integració

de

persones

amb

discapacitat intel·lectual amb un cert
nivell d’autonomia personal i social, en
la programació d’oci i temps lliure que
ofereix l’entorn comunitari.

Llar Residència El Sopluig i ofereix tres
possibilitats: estades d’entre setmana,
d’un dia o de cap de setmana.

•

Servei d’atenció a les famílies:

Aquest servei es crea amb l’objectiu de
fomentar
•

el

benestar

i

millorar

la

Servei de suport a l’autonomia

qualitat de vida dels familiars que

a la pròpia llar:

tenen al seu càrrec una persona amb

El servei de suport a l’autonomia a la
pròpia llar té com a objectiu ajudar a
les

persones

amb

discapacitat

intel·lectual que poden i han optat per
viure
puguin

en

un

habitatge

viure

autogestionada

de
i

propi,

que

manera
independent.

discapacitat intel·lectual, a través de
l’organització d’activitats d’informació,
assessorament i orientació, així com el
desenvolupament
específics
resposta

i
a

de
les

de

programes

suport,
seves

que

donin

necessitats

i

demandes.
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•

Projecte

d’informació

i

sensibilització ciutadana:
Des de la seva creació, la Fundació ha
impulsat aquest projecte per informar,
sensibilitzar i conscienciar la població i
per recaptar fons per al finançament
dels projectes.

finançament
Fundació Estany compta amb les següents
vies de finançament:

-

Subvencions
Generalitat

de

l’Administració:

de

Catalunuya,

Diputació de Girona.
-

Subvencions

d’entitats

privades:

Obra Social La Caixa, Obra Social
Caixa Catalunya, Obra Social Caja
Madrid.
-

Aportacions

d’Ajuntaments:

Ajuntament

de

Banyoles,

Ajuntament

de

Porqueres,

Ajuntament de Fontcoberta, etc.
-

Aportacions d’empreses

-

Aportacions de particulars

-

Prestació de serveis

-

Organització

d’actes

i

activitats

benèfiques
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