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Fundació Estany és una entitat propera i familiar, que treballa amb les 
persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, per tal que puguin 

tenir una bona qualitat de vida:

Oferir els suports adequats a les persones amb DID i a les seves famílies per tal que puguin viure 
amb igualtat d’oportunitats dins la societat

Ajudar a la resta de la societat a ser més inclusiva

Ens defineix:

Entitat petita, propera i familiar

Fomenta espais de participació real de les persones amb DID i les seves famílies

Flexible

En relació constant amb l’entorn comunitari per generar oportunitats d’inclusió
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95
Persones amb 
discapacitat 
intel·lectual
(infants, joves i 

adults)

64
Famílies

Llar Residència El 

Sopluig
(17 persones)

Suport a 

l’Autonomia
(11 persones)

Servei Oci i

Temps Lliure
(90 persones)

Suport a les 

famílies
Informació, assessorament i 

orientació

Espais de trobada i suport 

mutu

Acompanyaments

Suport al domicili

Respir Familiar



L’oci i el temps lliure

Considerem el l’oci i el temps lliure com un DRET i un 
factor molt important pel BENESTAR PERSONAL de les 
persones amb discapacitat, alhora que representa un 

sistema de CONCILIACIÓ FAMILIAR per a moltes famílies

fundacioestany.cat



- Aliances amb entitats externes

- Professionals especialitzats

- Educador/a de suport

- Utilització dels recursos comunitaris

- Entenem que totes les persones 
tenen necessitats d’oci i temps lliure 
diferent

- Necessitat de sensibilitzar la 
comunitat per crear-hi oportunitats 
d’oci i temps lliure

- “Ser presents” a l’entorn comunitari 
des d’una perspectiva positiva i d’un 
rol valorat



• Entre setmana (art, 
equinoteràpia, autonomia, 
teatre, danses urbanes, 
aiguagim, handbol, ràdio, 
esport, “anem a fer el toc”)

• Cap de setmana (Música i 
dansa, “la Colla”)

• Períodes de vacances i 
festius (casals, viatge de 
vacances i colònies)

Activitats 
específiques

Projectes 
Especials

Activitats 
“inclusives”

Grup 
Persones 

Voluntàries

Activitats 
de Lleure 
Familiar

Participació 
activitats 

entorn 
comunitari

• dansCapacitats
• Artistes Outsiders
• “7deRàdio”

• Costura
• Suport en activitats 

ordinàries

Servei d’Oci i Temps Lliure
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Artistes 
Outsiders

Programa de 
“7deRàdio”

DansCapacitats

Projectes Especials

• Espai de dansa inclusiva 
obert a tothom, tinguin o no 
una discapacitat

• Treball del cos i el moviment 
a través de la dansa 
contemporània

• Creació d’espectacles

• Taller artístic on les persones 
poden desenvolupar la seva 
creativitat (pintura i 
escultura)

• Exposicions, subhastes
• Col·laboració amb projectes 

de la comunitat (“Projecte 
llegendes”, il·lustració tríptic 
Biblioteca de Banyoles

• Calendari fundació 

• Programa de ràdio mensual 
que s’emet a l’emissora 
municipal de Banyoles

• Entrevistes
• Treball a l’emissora i a peu de 

carrer
• Participació en actes pel 

personal i col·laboradors de 
Ràdio Banyoles
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Els nostres reptes 
en l’oci i el temps 

lliure

• Que cada persona pugui participar en 
activitats d’oci i temps lliure segons les 
seves preferències (suports 
individualitzats)

• Fer suport a la comunitat i establir 
aliances, per tal d’afavorir la inclusió de 
les persones amb discapacitat en les 
activitats que ja s’estan realitzant a 
l’entorn

• Potenciar els projectes amb un impacte 
directe a la societat per tal d’anar 
transformant l’entorn a través de donar 
visibilitat a la discapacitat i des d’un rol 
valorat

• Cercar un sistema de finançament per 
tal que no hagin d’assumir el cost les 
persones amb discapacitat/famílies
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Ctra. Vilavenut, 182 · 17820 Banyoles

T.972 57 66 30

@fundacioestany.cat

info@fundacioestany.cat

Gràcies!
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