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Fundació Estany és el resultat de l’esforç conjunt d’un grup de pares
organitzats (APRODIPS) que es van unir, ara fa uns 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 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 dues intencions: aprendre d’ells i poder-los
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 i Ribera
President de la Fundació Estany
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la fundació

“Fundació Estany és una entitat propera i familiar, que
treballa per potenciar les capacitats de les persones
amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, per
tal que puguin viure en llibertat i igualtat
d’oportunitats dins la societat”

Fundació Estany és una entitat sense ànim de lucre i

d’iniciativa social que vetlla per la

millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat de la comarca, així com de les
seves famílies.
Es constitueix el 2001, per iniciativa d’un grup de familiars organitzats a través de
l’associació APRODIPS (Associació Pro Disminuïts Psíquics de la Comarca del Pla de l’Estany),
amb l’objectiu de trobar els suports i els recursos necessaris per crear una llar residència per
a persones amb discapacitat intel·lectual a la comarca.

missió
La missió de la Fundació és millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat
intel·lectual i la de les seves famílies, vetllant pel seu benestar, desenvolupament personal i
la seva inclusió a la societat i oferint els recursos i suports necessaris adaptats a les seves
característiques individuals.

Visió
Com a entitat apostem per a les persones, centrem la nostra intervenció en criteris de
coherència, ètica i transparència i volem treballar per a...
o

Esdevenir una entitat de referència per a les persones amb discapacitat
intel·lectual i les seves famílies; que tinguin un lloc on se sentin escoltats, tractats
amb dignitat i on se sentin ben atesos, a través d’un tracte familiar i proper.

o

Convertir-se en una entitat professional amb una estructura consolidada i amb una
gestió transparent, que segueixi criteris de qualitat i es caracteritzi per bones
pràctiques professionals i un model de referència pel sector.

o

Convertir-se en una entitat integrada en l’entorn comunitari, que sigui participativa
i oberta als ciutadans.

valors
Els principals valors de la fundació són:


Les persones, com a eix principal de les nostres actuacions, amb les seves
necessitats i característiques personals.



Familiaritat, treballem des d’una línia propera i familiar, tant en les intervencions
professionals com en la infraestructura dels nostres serveis.
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Responsabilitat,

assumir

les

nostres

actuacions

des

d’una

vessant

professionalitzada


Autodeterminació, com a dret a “decidir lliurement”, que puguin manifestar la seva
opinió i ser escoltats



Transparència i ètica, en la gestió i actuacions de l’entitat i dels serveis



Qualitat de vida, com a finalitat principal de la nostra feina



Sensibilització, compromís i implicació social, la fundació necessita el suport de
l’entorn per tirar endavant la seva tasca, per això és molt important la
sensibilització social per aconseguir la seva implicació



Treball en equip, treball en xarxa i participació social, conceptes bàsics que
fonamenten el nostre treball professional, indispensables per poder portar a terme
una acció professionalitzada de qualitat.

ideari
Al llarg d’aquests 10 anys, Fundació Estany ha impulsat una sèrie de serveis i projectes
especialitzats per a persones amb discapacitat intel·lectual que han omplert un buit important
a la comarca.


Una de les principals característiques de la Fundació és la línia propera i familiar cap a
les persones ateses. Creiem en les persones com a motor de l’entitat, i en la
importància de la participació i el treball conjunt per què els projectes siguin vius i
tinguin sentit. Per aquest motiu, treballem de forma transversal i molt propera a les
persones que atenem; per escoltar-les, per compartir, per conèixer-les, per
preguntar, per observar, per atendre-les, etc. amb la última intenció de millorar les
nostres pràctiques professionals i oferir serveis adaptats a les persones i al seu
context. Al llarg d’aquests anys de funcionament, hem viscut i compartit molts
moments amb les persones amb discapacitat intel·lectual, famílies, professionals,
persones voluntàries, ... que han fet que Fundació Estany sigui la que és avui: una
entitat que posa al centre de totes les nostres accions a les persones amb discapacitat
intel·lectual i les seves famílies. En aquest sentit, es té molt en compte que els
beneficiaris participin activament en el desenvolupament dels projectes. S’han creat
espais de participació per tal que tothom pugui opinar i aportar propostes al
funcionament de l’entitat.



Les famílies és un pilar importantíssim per a la Fundació. De fet, van ser els seus
impulsors i encara avui en dia tenen un paper molt rellevant a l’entitat. Es treballa de
forma molt propera amb les famílies, a través del dia a dia, i sobretot a través de
l’espai familiar i el lleure familiar.



Potenciar el lleure com un àmbit necessari per a les persones amb discapacitat. Amb
aquests anys de funcionament, en hem adonat de la importància que té per a les
persones amb discapacitat, el fet de poder realitzar activitats de lleure durant el seu
temps lliure, tenir un grup d’amics, etc. (de fet, és un àmbit important per a qualsevol
persona). Per aquest motiu, potenciem el lleure no com un “privilegi”, sinó com una
forma més de qualitat de vida.
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Apostem també per l’Art, en les seves diferents formes (dansa, pintura, teatre, etc.)
com un mitjà per tal que les persones amb discapacitat puguin expressar el seu món
interior; i com un mitjà que afavoreix el seu desenvolupament personal, la
comunicació amb la resta i la integració en l’entorn.



Volem arribar a la població i demostrar que les persones amb discapacitat, tenen
capacitats i, amb alguns suports poden arribar a fer moltes coses, igual que la resta
de la població. Volem defugir de la visió més protectora i infantilitzada i apostem per
un model de valoritzar les seves capacitats. Evidenciant que els principals obstacles
no estan en la discapacitat sinó en el context social, en el desconeixement, en els
prejudicis, en la inflexibilitat de l’entorn, etc. Hem d’anar més enllà i entendre que, les
persones amb discapacitat intel·lectual són PERSONES, ciutadans de ple dret, han de
poder viure en llibertat com ho fem la resta i entre tots hem de garantir espais de
participació on hi puguin expressar-se.



En definitiva la Fundació, a través de les seves accions, vol anar més enllà i treballar
per la INCLUSIÓ REAL de les persones amb discapacitat: tots sabem que hi ha
persones amb discapacitat a la nostra societat, ara cal treball per tal que la gent els
tracti com a persones que tenen capacitats (no com a nens), amb respecte i dignitat i
puguin tenir les mateixes oportunitats que la resta per gaudir d’una bona qualitat de
vida.

patronat
El patronat de la Fundació té un perfil que engloba l’àmbit empresarial, polític, social, familiar
i d’atenció a persones amb discapacitat. Està format per representats de les persones amb
discapacitat i vuit entitats jurídiques, que compten amb els seus respectius representants.

Representats de les famílies de persones amb discapacitat
Sr. Jordi Puell
Sra. Dalien PrinsVisser
Sr. Xavier Garriga
Sra. Rosó Altaba
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY
Sr. David Juan Garganta
Sra. Meritxell Olivé
AJUNTAMENT DE BANYOLES
Sra. Esther Busquets
AJUNTAMENT DE PORQUERES
Sra. Rosa de la Cueva
AMSA (Agustí y Masoliver S.A.)
Sr. Albert Comas
ESPA 2015, S.A.
Sr. Miquel Ametller
TEISA (Transports Elèctrics Interurbans S.A.)
Sr. Alexandre Juanola
Sr. Àlex Gilabert
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AIGÜES DE BANYOLES
Sra. Teresa Serra

President honorífic: Sr. Pere Comas i Masgrau
President: Sr. Alexandre Juanola
Vicepresident: Sr. Albert Comas
Tresorer: Sr Jordi Puell

gestió econòmica
Per poder assolir els objectius i mantenir el serveis, la Fundació Estany ha de recórrer a
subvencions puntuals amb la Generalitat de Catalunya, entitats públiques i privades i
aportacions diverses d’empresaris i particulars.
Així mateix una part dels ingressos de la fundació venen de la prestació de serveis (quotes llar
residència, servei de lleure, respir familiar, etc.). De forma puntual també es compta amb els
ingressos derivats d’actes benèfics, campanyes, etc. La fundació compta amb un grup de
persones que treballen per a la consecució de recursos econòmics extraordinaris, organitzant
actes per a la recollida de fons.
També comptem amb

la col·laboració en forma “d’espècies” d’algunes entitats, empreses i

particulars.

FONT DE DESPESES
2%
1%

Personal

8%

3%

Entiat

3%
Subministraments
9%
Reparacions i manteniment
Assegurances
74%

Projectes i serveis
Altres
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Procedència dels ingressos
3%

22%

1%
72%

Generalitat Catalunya

Administracions locals
2%

Prestació de Serveis
Donacions
Campanyes de sensibilització i
recaptació de fons
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àrea de
participació

”Fundació Estany som tots i totes, des dels
professionals, les persones voluntàries, les
persones amb discapacitat, les famílies, els
col·laboradors, el patronat, ...”

La metodologia de treball de la Fundació és la participació. Som partidaris que la implicació de
totes les persones que formen part de la Fundació (persones amb discapacitat, famílies,
professionals,

persones

voluntàries,

col·laboradors,

patronat,

etc.)

són

fonamentals

per

desenvolupar projectes de qualitat i que responguin a necessitats reals. Per aquest motiu, la
participació és un element clau en la nostra organització. Les persones amb discapacitat i les
famílies passen de ser agents actius dins l’entitat.
I per fer aquesta participació real, ens basem en la Planificació Centrada en la Persona i en la
Planificació Centrada en la Família, com a metodologies de referència pels nostres serveis.

Durant l’any 2016 hem participat a:


Participació activa a la Taula de la Discapacitat de la comarca del Pla de l’Estany
liderada pel Consorci de Benestar Social del Pla de l’Estany



Participació en l’organització del Dia Internacional de les persones amb discapacitat
organitzada des de la Taula de la Discapacitat



Participació a la Mostra d’Entitats d’Acció Social organitzat pel Consorci de Benestar
Social del Pla de l’Estany



Participació a la Fira GARTSTRÒMIA organitzada per Ajuntament de Banyoles



Participació a Sant Jordi Banyoles



Participació a l’exposició de Flors de Banyoles



Participació a l’exposició de Flors de Porqueres



Participació a la Festa del Barri de la Plaça del Teatre, amb l’actuació de
DANSCAPACITATS



Participació al Gran Recapte d’Aliments
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amics i amigues de la fundació
Amb la dissolució d’APRODIPS el novembre de 2010, des de la Fundació es crea aquesta comissió
de participació, amb la voluntat de garantir la participació de les famílies a la Fundació. La finalitat
és que les famílies continuïn tenint un pes important dins l’entitat i una representació consolidada
dins el patronat.

Aquesta comissió es crea el novembre de 2010 i actualment està formada per 10 familiars.


S’han realitzat visites a altres entitats per conèixer altres serveis



S’han realitzat reunions trimestrals



D’aquest grup ha sorgit el projecte de “L’Espai per a tu” un espai liderat per dues mares
voluntàries, que es un espai de trobada amb altres mares per parlar dels temes que els
preocupen



treball amb xarxa
Creiem en el treball amb xarxa, i més en aquest moment econòmic en el que ens trobem, com una
forma d’optimitzar recursos i aprofitar les diferents experiències, per desenvolupar projectes de
qualitat.

Durant l’any 2016 hem treballat amb:


Consell Esportiu del Pla de l’Estany



Escenaris Especials



Centre d’Equinoteràpia Mas Alba



Consorci de Benestar Social de Banyoles – Pla de l’Estany



Fundació Lluís Coromina



Club Natació Banyoles



El Cuartu de cosir



Moviment Lantana



Ràdio Banyoles



Així mateix, de forma regular hem treballat amb centres ocupacionals i especials de
treball, xarxa pública de salut i salut mental, escoles d’educació especial, entitats
tutelars, etc.
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activitats i
serveis

“el centre de les nostres activitats i serveis són les
PERSONES com a agents actius i amb el
recolzament fonamental de les famílies i la
societat”

Els nostres serveis i projectes s’emmarquen en una línia molt familiar, centrada en les
PERSONES, seguint una filosofia de qualitat de vida amb la intenció de potenciar el
desenvolupament de la persona amb discapacitat intel·lectual, que pugui viure en llibertat i
igualtat d’oportunitats dins la societat:


Potenciem la seva autonomia i les seves capacitats, per tal que puguin expressar-se i
ser escoltats, amb la intenció que se sentin persones i que la resta els tracti com a tals,
amb respecte i dignitat.



Els proporcionem els suports necessaris, per tal que això sigui possible; per suplir les
possibles mancances o dificultats derivades de la pròpia discapacitat i, en molts casos,
de la poca capacitat d’integració dels contextos socials.

Comptem amb el suport de les FAMÍLIES. La Fundació neix gràcies a l’esforç d’aquestes i,
per tant, considerem necessari treballar conjuntament per tal que esdevinguin una part
activa de la Fundació, per tal de millorar les nostres pràctiques i per tal que tinguin el suport
i recolzament que necessiten.
Treballem per aconseguir una SOCIETAT més informada sobre la discapacitat intel·lectual i
d’aquesta manera, més sensibilitzada, per tal que esdevingui un agent clau en la inclusió
d’aquest col·lectiu a la comunitat.

informació i sensibilització ciutadana
Al llarg de l’any, la Fundació porta a terme diferents activitats dins el “projecte d’informació i
sensibilització ciutadana” amb un doble objectiu: potenciar la integració de les persones amb
discapacitat a l’entorn comunitari; i aconseguir el suport social i econòmic necessari, pel
manteniment dels serveis i activitats de la Fundació, així com la creació de nous projectes.

Durant l’any 2016 s’han portat a terme les següents activitats:


Participació a la Diada de Sant Jordi de Banyoles



Participació a l’Exposició de Flors de Banyoles



Participació a l’Exposició de Flors e Porqueres



Mostra de teatre a La Factoria de Banyoles i a la Sala La Planeta de Girona



Mostra de Teatre Inclusiu a Banyoles



Participació en l’organització del Dia Internacional de les persones amb discapacitat



Participació a la Mostra d’Entitats d’Acció Social organitzat pel Consorci de Benestar
Social de Banyoles – Pla de l’Estany



Difusió als mitjans de comunicació locals de les iniciatives de la fundació



10 | P à g i n a

llar residència “El Sopluig”
Núm. Registre: S-6222
Inici: juny de 2005
Servei de titularitat i gestió pròpia
Conveni amb ICASS
Servei residencial de caràcter temporal o permanent, adreçat a persones adultes amb
discapacitat intel·lectual que necessiten una llar degut a la impossibilitat de viure al nucli
familiar, com a conseqüència de problemes derivats de la mateixa discapacitat, per manca de
família o per no disposar de condicions sociofamiliars i assistencials adequades.
A la llar residència es garanteix una atenció personal i sanitària, es potencia la participació en
la dinàmica quotidiana i es fomenta el contacte amb la família.
És un servei que s’adequa a les característiques individuals de les persones usuàries oferint
diferents nivells de suport i resta obert a l’entorn comunitari.
La Llar residència té un total de 18 places, de les quals 16 són permanents i dues són de
respir familiar.

servei de respir familiar
Núm. Registre: S-6222
Inici: juny de 2006
Servei de titularitat i gestió pròpia
El servei de respir familiar té com a objectiu prevenir situacions d’estrès familiar així com
donar resposta a situacions d’urgència i contribuir, d’aquesta manera, a millorar la
convivència i la qualitat de vida dels familiars i les persones amb discapacitat intel·lectual.
Compta amb dues places residencials a la Llar Residència El Sopluig i ofereix tres possibilitats:
1. MODALITAT D’ESTADES : La persona amb discapacitat intel·lectual passa una o més
d’una nit a la llar residència, ja sigui entre setmana o de cap de setmana.
2. DIA DE RESPIR: els familiars poden sol·licitar un dia sense pernocta.
3. URGÈNCIES: s’adapta el servei a les necessitats de la família.

servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar
Núm. Registre: S-06967
Inici: 2008
Entitat col·laboradora amb ICASS
El servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar té com a objectiu oferir un suport al domicili
a

persones

amb

discapacitat

intel·lectual,

per

tal

que

puguin

viure

de

manera

autogestionada i independent i, garantir d’aquesta manera, la permanència al seu entorn de
vida habitual.
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Consisteix en un suport al domicili que vetlla pel desenvolupament de la persona en les
activitats de la vida diària, tant a la seva llar com en la comunitat, potenciant l’autonomia
necessària que garanteixi la seva independència.
ICASS és l’organisme responsable de determinar les persones que són susceptibles a rebre
aquest suport i Fundació Estany és l’entitat prestadora del servei.

servei d’oci i temps lliure
Núm. Registre: S-05557
Inici: 2008
Servei de titularitat i gestió pròpia
Aquest servei té per finalitat oferir activitats d’oci i esport per tal que les persones amb
discapacitat intel·lectual tinguin opcions durant el seu temps lliure. Per a la realització de les
activitats es prioritza la utilització dels recursos comunitaris, sempre que això sigui possible,
així com afavorir la integració social d’aquest col·lectiu i establir relacions amb altres entitats
per al desenvolupament d’algunes activitats.

El servei treballa en quatre línies:
1.

“Activitats programades”: activitats específiques per a persones amb discapacitat
intel·lectual. Es porten a terme les tardes de dilluns a divendres a partir de les 16H.
S’han portat a terme: Art Especial, lectoescriptura, dansa, informàtica, teatre,
aiguagim, activitat física, equinoteràpia, etc.

2.

“La Colla”: 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.
3.

“Activitats de lleure familiar”: activitats mensuals per a

persones amb

discapacitat intel·lectual i obertes als seus familiars i amistats. Es tracta de trobades,
excursions, dinars, etc. La intenció és doble.
a. Que les famílies puguin disposar d’un espai d’oci i temps lliure per compartir amb
el seu familiar amb discapacitat intel·lectual.
b. Que les famílies estiguin en contacte amb altres famílies que es troben en una
situació similar i puguin compartir experiències, dubtes, neguits, alegries, etc.
4.

Casals: activitats adreçades a persones amb discapacitat intel·lectual, durant períodes
de vacances (agost, Nadal i setmana santa) i caps de setmana puntuals)
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Servei d’atenció a les famílies
Fomentar i millorar la qualitat de vida dels familiars que tenen al seu càrrec una persona
amb

discapacitat

intel·lectual,

a

través

de

l’organització

d’activitats

d’informació,

assessorament i orientació, així com el desenvolupament de programes específics i de
suport, que donin resposta a les seves necessitats i demandes.
De forma mensual, s’organitza “l’Espai Familiar” on els familiars es troben i parlen dels seus
neguits, dubtes, alegries, angoixes, il·lusions, etc. i comparteixen una estona agradable.

Altres projectes i activitats que hem portat a terme durant el 2016:


Programa de ràdio “7deRàdio”, d’emissió mensual a Ràdio Banyoles



Servei de transport



Viatge de vacances d’estiu



“Danscapacitats” Projecte de Dansa Inclusiva



Mostra de Teatre Inclusiu de Banyoles



Casal de Setmana Santa, Casal d’Estiu i Casal de Nadal



Exposició “Artistes Outsiders”



Calendari 2017
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persones
ateses

“fundació estany és una entitat oberta a persones amb
discapacitat intel·lectual i les sefes famílies, procedents
de diferents poblacions de la província”

Al llarg del 2016 s’han atès un total de:

72

persones amb discapacitat intel·lectual i

55

Famílies

A nivell de serveis:
Llar Residència: 16 persones
Respir Familiar: 2 persones
*mitja mensual
Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar: 10 persones
Servei d’Oci i Temps Lliure:
Activitats de entre setmana:
Art Especial: 9 persones
Equinoteràpia: 12 persones
Costura: 5 persones
Teatre I: 8 Persones
Teatre II: 8 persones
Esport Adults: 7 persones
Esport Infants: 3 persones
Aiguagym: 7 persones
Danscapacitats: 8 persones
Ràdio: 7 persones
La Colla: 12 persones
Casals: 15 persones
Lleure familiar: 56 persones (mitjana)
Vacances agost: 18 persones
Lleure Familiar:











Carnestoltes: 58 persones
Teatre a BCN (El petit príncep): 25 persones
Sortida a la neu a Vallter 2000: 11 persones
Calçotada: 78 persones
Sortida a Mas Marcè: 25 persones
Sortida a Cadaqués: 25 persones
Berenar-sopar d’estiu: 49 persones
Fideuada popular: 40 persones
Portaventura: 20 persones
Dinar de Nadal: 111 persones

Del total de persones amb discapacitat ateses al llarg del 2016, assisteixen a diferents entitats amb
recursos diürns:
52 COIET (Banyoles)
2 Mas casadevall (Banyoles)
1 ASTRES (Girona)
2 CEE Font de l’Abella (Girona)
1 Els Jocns (Sarrià de Ter)
1 Inserció a la empresa ordinària
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1 Tirgi (Celrà)
12 Altres
Del total de famílies ateses provenen de diferents zones de la província:
26 Banyoles
4 Porqueres
1 Ollers
1 Bescanó
9 Girona
3 Cornellà del Terri
1 Barcelona
2 Esponellà
2 Santa Coloma de Farners
1 Sant Julià de Ramis
1 Fontcoberta
1 Serinyà
1 Olot
1 Figueres
1 Sant Miquel de Campmajor
La majoria de persones ateses a la Fundació procedeixen de la comarca del Pla de l’Estany, però també hi
ha persones d’altres poblacions de la província:
• 55 persones amb discapacitat són de la comarca del Pla de l’Estany
• 17 persones amb discapacitat són de fora la comarca del Pla de l’Estany
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voluntariat

”les persones voluntàries són un element clau en la
nostra entitat, per les seves aportacions i pel seu
suport”

La Fundació forma part del Cens de Voluntariat de la Generalitat de Catalunya amb el numero
001633-000.
Al llarg d’aquest any hem comptat amb un total de 16 persones voluntàries, la majoria dones.
La majoria de les persones voluntàries han donat suport a les activitats de lleure d’entre setmana:
.
.
.
.
.
.
.

Aiguagim: 1 persona
Activitat física infants: 1 persona
Danscapacitats: 4 persones
Llar Residencia: 4 persones
Casals: 1 persona
Càpsula d’experiències: 1 persona
Espai per a Tu: 2 persones
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comunicació

”la difusió de les actuacions i activitats de la fundació
és una part important de les accions d’informació i
sensibilització ciutadana”

Al llarg de l’any 2016 s’ha potenciat l’àrea de comunicació i difusió de la Fundació i s’han realitzat
les següents actuacions:
-

Publicacions al web: www.fundacioestany.cat

-

Publicació del Calendari 2017

-

S’ha anat informant de les activitats de la Fundació a través del Facebook, Twitter i
Instagram

-

S’ha fet difusió a la premsa de tots els actes de la fundació al llarg del 2017

-

De forma mensual, s’ha fet difusió de les activitats de la Fundació a la premsa local
(Revistes: l’Ham, Els Colors, El Mirador)
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col·laboracions
Entitats patrones
CONSELL COMARCAL DEL PLA
DE L’ESTANY
AJUNTAMENT DE BANYOLES
AJUNTAMENT DE PORQUERES
AMSA
BOELSA
TEISA
Aigües de Banyoles

Convenis i subvenciones amb
l’administració pública
Dpt. Acció Social i Ciutadania –
ICASS
Dpt. D’Acció Comunitària i
Cívica
Diputació de Girona
DIPSALUT
Ajuntament de Banyoles
Ajuntament de Porqueres
Ajuntament de Fontcoberta
També hem rebut finançament
de:
Donants
Donacions anònimes y de
persones
Particulars
Entitats financeres i de crèdit
Bankia
La Caixa

”el suport social de l’entitat pot ser de moltes
maneres. Des de col·laboracions
econòmiques, en espècies, en prestació de
serveis, en cessió d’espais, etc.”

Empreses
Agustí Obres i Muntatges
Industrials,S.L.
AMSA
Clínica Veterinària Banyoles
S.L.
INOXPA
Pinsos Figueras
TEISA
ESPA 2025 S.L.
Aigües de Banyoles
Fundació Lluis Coromina
Focus Engelhorn
Fundacion Integralia
Sumpla
Instal·lacions Albert Sibecas
Jaume Mallol
Lidl
Assessoria Pag÷es
Cateos
Garatge Nou Banyoles
Assegurwold
Auditoria i Control
Disgràfic
Llagos
Foto Lis
Apliser
PCL
Estanc dels Turers
Anema Plagues
Finques Collell Riera
Jaume Lis
Idilium

També han col·laborat:
Organismes públics
Ajuntament de Fontcoberta
Ajuntament de Porqueres
Ajuntament de Banyoles
Consorci de benestar social de
Banyoles del Pla de l’Estany
Altres col·laboracions
Fleca i pastisseria Can Carbó
Espai integral de piscines S.L.
Vallter 2000
Vergè&Teixidor Associats
Haribó
Banc dels Aliments
Ràdio Banyoles
Oficina de Cooperació al
Desenvolupament de la
Universitat de Girona
Portaventura
Bonart cultu

Entitats
DINCAT
Associació de voluntaris de La
Caixa
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