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Presentació 
Memòria d’Activitats 2019 

Amb la constitució de Granés Fundació a l’abril del 2017 es fer efectiva la 
voluntat testamentària del Sr. Candi Granés Campasol amb la finalitat de 
retornar a la societat el que ell havia rebut durant la seva vida. A partir 
d’aquell moment, el Patronat nomenat pel Sr. Granés va iniciar la seva 
activitat i a finals del 2018 ja s’obria la seu de la Fundació a l’Avinguda Països 
Catalans, 116 de Banyoles i s’incorporava la figura de gerència a l’entitat. 

L’any 2019 ha estat l’any de la definició estratègica de la Fundació. L’objectiu 
ha estat identificar les oportunitats de l’entorn i poder situar la Fundació en 
un espai relacional i de posicionament que fes possible una veritable 
aportació de valor i esdevenir motor de transformació, en la línia de l’esperit 
fundacional, en el marc del seu context actual i amb una perspectiva de 
futur. El Pla estratègic ha permès a la Fundació definir una metodologia de 
treball, concretar, identificar i detallar les línies estratègiques i línies 
d’intervenció específiques, un pla d’acció a quatre anys i un model de 
governança i organització. 

Com a annex a aquesta memòria teniu un resum del Projecte d’Orientació 
Estratègica per als propers quatre anys; volem agrair de cor a les persones 
que hi ha participat, destinant-hi temps, coneixement i lucidesa, la seva 
companyia i il·lusió en el projecte. 
Ja aquest any 2019 hem començat a enfilar algunes de les línies de 
projectes que n’han resultat, les trobareu en aquestes pàgines. 

I hem obert la nostra seu a les persones, a les famílies i a les entitats fruit de 
col·laboracions amb altres iniciatives amb qui compartim objectius. Ens ha 
encantat poder acollir els assajos de teatre de La Companyia, d’Escenaris 
Especials i cursos i conferències i xerrades i reunions i un llarg etcètera. 

En paral·lel a la definició de les línies de projectes pròpies de Granés 
Fundació i a les activitats a la seu, també hem volgut col·laborar en 
activitats amb altres entitats i actors del territori, amb moltes de les quals 
participem a la Taula de Discapacitat del Pla de l’Estany. 

Tenim clar que no podem fer res tot sols i per això tenim una clara vocació 
de treball cooperatiu, fet que ens ha portat a conèixer i entrar en contacte 
amb entitats, col·legis professionals,  institucions, serveis públics i empresa 
privada, amb la voluntat d’identificar interessos i visions comunes i 
començar a treballar per construir, amb tota la humilitat, però amb tota la 
perseverança. 

El 2019 també ha estat l’any de començar a explicar l’entitat a través de la 
nostra web. Tot això sense deixar de banda els aspectes interns 
d’administració i gestió de l’entitat, que ens permet créixer des del rigor i 
sense deixar marge a la improvisació. 

Tanquem el 2019 amb un balanç positiu ja que ens orienta cap un futur on 
tenim la il·lusió i els objectius posats. Estem contents dels passos que hem 
donat perquè ens permeten avançar en la bona direcció. 
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P Projecte 
d’Orientació 
Estratègica 

Procés previ de selecció consultors i aprovació 
del projecte de Fundació La Unió-UCH 

Desembre 18-feb19 

Sessió inicial de reflexió amb el Patronat Març 2019 

Proposta noms i realització de 18 entrevistes a 
actors significatius dels grups d’interès 

Abril-maig-juny 2019 

Participació en la Preparació de la sessió de Grups 
Focals i en la selecció i proposta als 24 participants, 
per les àrees d’intervenció seleccionades 

Juny 2019Juny 2019

Revisió i elaboració de la proposta per a la 
discussió 

Juliol 2019 

Preparació i realització del Taller de reflexió 
estratègica i selecció de projectes 

Juliol 2019 

Revisió en el document d’esborrany final de 
projecte. Inici seguiment complement 
segona finalitat 

Juliol-setembre 2019 

Proposta i consens amb Fundació UCH 
Projectes inicials 2019 2020. Operativització 
de la proposta i presentació a Patronat. 

Octubre-novembre 2019 
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Aprovació línies 
de projectes inicials 
Pla Estratègic 

Banyoles, centre d’esport i turisme inclusiu Novembre 2019 
L objectiu és treballar, conjuntament amb l’Ajuntament de Banyoles, iniciant, 
promovent i desenvolupant els processos necessaris en la direcció de convertir 
Banyoles i el seu entorn en un lloc i espai de referència a l’àmbit de l’esport inclusiu. 
Per una banda per als seus ciutadans, per poder acollir activitats al voltant d’aquest 
àmbit: siguin de caire esportiu en forma de competicions, estades i formació o bé en 
format de simposis o trobades d’especialistes per la promoció i divulgació de la plena 
inclusió en l’esport. 

La finalitat és no deixar ningú fora del dret de practicar i gaudir l’esport i per tant 
poder arribar com a societat a aquest esglaó darrer de la plena inclusió en l’esport.El 
territori ja ha fet passes en aquest sentit i ara es tracta de consolidar-ho, fer-ho 
extensiu i fer-ho realitat,  a la pràctica, tant a Banyoles com al seu territori d’influència 
obrint així aquest esforç a totes aquelles persones, famílies, associacions, clubs, 
institucions i organismes propers per tal que hi  participin. 

La fita a mig i llarg termini és l’adequació definitiva i integral de la ciutat al univers 
inclusiu, per tal de donar-li aquesta identitat pròpia, diferenciada, única i avançada 
socialment. Es tracta d’un projecte de ciutat que aportarà un increment positiu, 
estructural i social de l’activitat econòmica com a conseqüència de les actuacions que 
per part de l’administració local s’hauran anat desplegant. 

Ajuts a Estudiants i Joves Investigadors: Beques Granes Fundació de l’IDIBGI Novembre 2019 
Granés Fundació i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), han iniciat 
converses durant la darrera part de l’any 2019 per tal de promoure una convocatòria 
de beques per al foment de la recerca en l'àmbit de la discapacitat. 

La finalitat serà la contractació de joves investigadors/es que s'incorporaran a grups 
de recerca de l'IDIBGI amb l'objectiu d'avançar en la millora de la qualitat de vida de 
les persones amb discapacitat i/o prevenir les malalties que la provoquen. 
Gràcies a les Beques Granés Fundació els grups de recerca vinculats a l'IDIBGI podran 
seleccionar investigadors/es que desenvoluparan la seva tesi doctoral en la recerca 
vinculada al camp de la discapacitat, i/o els factors que l'originen. 

Les beques permetran augmentar la producció científica sobre la discapacitat, com 
un objectiu compartit entre Granés Fundació i l'IDIBGI, i està previst que es pugui 
convocar la primera edició durant el primer semestre de l’any 2020. 

Exploració col·laboració per implementar plataforma digital de treball per 
a persones amb discapacitat 

Novembre 2019 

S’ha procedit a aprofundir en el coneixement de plataformes digitals i agents 
existents en l’àmbit de la incorporació de les persones amb discapacitat en el mercat 
ordinari de treball. L objectiu és determinar si les plataformes són inclusives per a tots 
les persones amb discapacitat, siguin les que siguin. També hem treballat plataformes 
no especialitzades en l’àmbit de la discapacitat. 

Durant l’inici de l’any 2020 caldrà continuar amb el Pla de treball previst per valorar la 
implementació d’una plataforma digital de treball per a persones amb discapacitat en 
el mercat ordinari de treball. 

Establiment de serveis en col·laboració amb l’administració o entitats Novembre 2019 
Durant el transcurs de l’any 2019 s’han fet aproximacions amb agents socials i de 
l’administració per tal de poder constatar les necessitats de l’establiment de serveis en el 
territori en l’àmbit de la salut mental i de l’àmbit de l’educació especialitzada per a joves. 

La previsió és seguir treballant durant l’any 2020 per tal d’explorar les possibilitats de 
col·laboració en aquests projectes. 

https://l�esport.El
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R 
Reunions i vincles amb 
tercers en relació a les línies 
de projectes estratègics, 
xarxa i gestió de l’espai 

1. Línies de projectes estratègics 
IdibGi 
Regidoria Esports i Benestar i Família i Educació Ajuntament de Banyoles 
Conselleria Acció Social Pla de l’Estany / Associació Entretemps 
Fundació Esclerosi Múltiple / Institut d’Assistència Sanitària (IAS) 
Support. Fundació Tutelar de Girona / Associació Reeixir 
Fundació per a la Creativació / Escola d’Educació Especial Palau 
Centre El Puig  / Escola d’Educació Especial Joan XXIII 
Escola d’Educació Especial Font de l’Abella / Escola d’Adults del Pla de l’Estany 
Associació Junts i Endavant / Fundació Estany 
Fundació Tommy Robredo 
Més les 18 entrevistes als actors significatius dels grups d’interès 

2. Participació en xarxes i gestió de l’espai 
Taula de la Discapacitat del Pla de l’Estany 
Comissió d’Envelliment de la Taula 
Comissió Escola i Discapacitat Ajuntament de Banyoles 
Societat Catalana de Psiquiatria 
Col.legi Terapeutes Ocupacionals de Catalunya 
Asociación Nacional del Síndrome de Treacher Collins 
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C Convenis i 
col·laboracions 2019 

Conveni Junts i Endavant. 
Camp d’Esport i de Lleure Estiu 2019. 

2a Volta a l’Estany. Set 2019. Fundació Esclerosi Múltiple. 
https://www.youtube.com/watch?v=A5EnAYo77aw 

Col·laboració en l’edició del llibre 150 Personatges del Pla de l’Estany, un d’ells 
Candi Granés Campasol. 

Pre estrena documental 5-2=7 sobre la sord-ceguesa. Banyoles i Barcelona Productora 
Multisignes. Projecció animació Granés Fundació. 
https://granesfundacio.org/presentacio de granes-fundacio/ 

Participació a la Fundació Creativació com a membres del Patronat, amb l’objectiu 
d’apropar metodologies educatives pel foment de la creativitat i la innovació als infants i 
joves amb discapacitat. 

Conveni Escenaris Especials. Assajos curs 2019 2020 del Grup de Teatre La Companyia a la 
seu de la Fundació. Espectacle final Love. 
https://granesfundacio.org/wp content/uploads/2019/05/LOVE-Llibret AF-Web.pdf 

https://granesfundacio.org/wp
https://www.youtube.com/watch?v=A5EnAYo77aw
https://granesfundacio.org/presentacio
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F La Fundació com a espai. 
Reunions de xarxa, 
activitats i actes 

1. Reunions i actes 

51 
Número total de reunions i actes 

Trobades de famílies Col·lectiu Singulars (Fundació Estany) 

9

Assajos Escenaris Especials 

24 

Taula de la discapacitat 

6 

Comissió Envelliment. Taula de la Discapacitat 

3 

Formació SEMSDI Comissió Envelliment 

1 

Taula Rodona Discapacitat i immigració. Taula de la Discapacitat 

1 

Conferència DINCAT. Com tractar a les persones amb discapacitat* 

1 

Conferència DINCAT. Futur, patrimoni o testament* 

1

Conferència DINCAT. Acompanyar el meu fill/a des de la diversitat* 

1 

Jornada Focus Orientació Estratègica Granés Fundació 

1

Taller Reflexió Estratègica Granés Fundació 

1

Col·loqui La Marató de TV3 

1 

Reunió derivació alumnes CEE. Taula de la Discapacitat 

1 

*Actes organitzat per El Centre El Puig, Fundació Autisme 
Mas Casadevall Fundació Estany 

2. Participants 

673 
Número total de participants 165 

160 

82 

30 

25 

28 

36 

44 

20 
25 

12 33 13 



9 

G Gestió econòmica, 
administrativa i 
comunicació 

Durant l’any 2019 s’han anat completant i implementant tots aquells aspectes de 
gestió interna en aspectes de gestió econòmica i administrativa per a un 
funcionament rigorós, eficient i per a l’estricte compliment de cadascuna de les lleis 
i normatives a les que estem subjectes. Potser el més rellevant ha estat la realització 
de la primera auditoria de comptes de l’exercici 2018. I també la constitució del 
Comitè d’inversions, en data 23 de maig de 2019. 

També s’han definit circuïts de gestió adients entre els diferents proveïdors de 
serveis de l’entitat: gestors comptables, fiscals, jurídics, financers i la gerència de la 
Fundació per tal de poder garantir un funcionament ordinari eficient al servei de 
l’activitat de la Fundació. 

Amb la posada en funcionament de la web de l’entitat al mes de maig s’acomplia 
l’objectiu de poder explicar l’entitat, el seu origen, finalitats, així com donar 
acompliment a la Llei de Transparència. 

A mesura que la definició del projecte d’Orientació Estratègica s’ha anat 
desenvolupant, i s’han articulat col·laboracions amb tercers, hem anat 
implementant el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 
del Consell de 27 d’abril del 2016 i i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades  Personals i garantia de drets digitals. 

En l’àmbit de la comunicació hem treballat l’estratègia que ens ha de permetre 
explicar l’entitat des dels valors inherents a la mateixa, així com els projectes que es 
vagin duen a terme. 
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G 
Av. Països Catalans, 116 

Banyoles 17820 

T. 972 001 001 
info@granesfundacio.org 

www.granesfundacio.org 

www.granesfundacio.org
mailto:info@granesfundacio.org
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