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Incentivem
les capacitats
Granés Fundació
treballa i participa en
projectes dirigits a
l'atenció i
inclusió de les
persones amb
discapacitat, així com
en el suport als joves
en la formació i
recerca, amb
l'objectiu que puguin
assolir el seu propi

projecte de
vida.

La fundació es va crear l’any 2017 com
a voluntat del seu impulsor,
l'empresari Candi Granés Campasol,
amb la intenció de constituir una
entitat que retorni a la societat i al
territori, part del que ell havia rebut
durant la seva vida.
Els objectius estratègics de l’entitat, se
situen en el camps de la discapacitat
física, psíquica, sensorial i intel·lectual,
de totes les persones, i en el suport als
joves en la formació i recerca.
Granés Fundació actua amb rigor pel
que fa a la seva capacitat de
transformació real i de millora de la
qualitat de vida, per aconseguir la
plena inclusió de les persones.
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Granés Fundació
té un doble
objectiu social
L’assistència
social, tant de
persones amb una
discapacitat
intel·lectual com física.
L’ajuda a joves
per cursar estudis
d’especialització o
màsters universitaris o
estudis d’investigació.
Col·laborem en projectes que
acompanyen i atenen persones amb
discapacitat per a què cadascuna
pugui assolir el seu propi projecte de
vida.
Treballem per transformar la societat
actual, per aconseguir la plena
inclusió de totes les persones.
Volem canalitzar la veu i el
protagonisme de les persones amb
discapacitat.
Donem suport als joves en
l’assoliment dels seus estudis de
formació especialitzada,
post-universitària o d’investigació.
Volem promoure, incentivar i
reconèixer l’excel·lència dels joves en
la seva trajectòria formativa.
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La Fundació Privada
Candi Granés Campasol
neix l'any 2017 de la
voluntat testamentària
del senyor Candi Granés
Campasol, amb la idea
de retornar a la societat
i al seu territori part del
que ell havia rebut
durant la seva vida.
Els seus marmesons i primers
patrons de la Fundació reben
l’encàrrec del Sr. Candi Granés de fer
realitat aquesta Fundació, amb la
voluntat ferma i decidida de fer-ho
amb la mateixa visió, perseverança i
exigència que ell va tenir en la seva
trajectòria empresarial.
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Els
valors
Volem ser reconeguts
pel què fem i per treballar
amb rigorositat

Pensar en gran,

Discreció, prioritzem la

ser referent a nivell local i global.

protagonisme, amb la voluntat de

som una entitat amb voluntat de

feina ben feta i sense ànim de

treballar amb constància i sentit
acumulatiu d’impacte.

Col·laboració,

Flexibilitat, ens volem

volem sumar amb la resta d’actors

adaptar a les necessitats canviants

que actuen en el territori i

de l’entorn amb dinamisme i

incrementar el valor conjunt

capacitat.

aportat a la societat.

Diferenciació,

volem actuar de forma valenta i
amb una mirada exigent i
innovadora, que ens deﬁneixi.
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