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M
Presentació
Memòria d’Activitats 2020

Escriure la memòria del 2020 és un exercici que va més enllà del 
que tenim acostumat a fer a l’inici de cada any. Viure en temps 
d’una pandèmia com la del Coronavirus ens determina, forçosa-
ment, a una actitud  valenta de nova mirada al futur.

Per a massa persones ha significat deixar de viure i per a 
moltíssimes ha volgut dir aprendre a sobreviure o bé a sobreviure 
encara amb més dificultats.

La covid-19, i les mesures de restricció per a combatre-la, han 
tingut un efecte encara més acusat per a moltes persones amb 
discapacitat, també per als joves. Els confinaments, les limitacions 
de socialització i els canvis d'hàbits han estroncat o destarotat 
realitats molt diverses i en alguns casos molt vulnerables. Les 
conseqüències a nivell social, emocional i econòmic han estat, i 
encara seran, d’una magnitud extraordinària.

Com quasi bé tothom, amb l’arribada de la pandèmia vam intentar ajudar 
en allò d’emergència que es va fer més necessari. De la mà d’entitats 
socials de primera línia, i d’acord amb serveis socials,  es van aprovar ajuts 
econòmics d'emergència per a famílies i ajuts per a mesures de protecció  
a persones que viuen en residències o llars-residències.

Refermant-nos en la necessitat, més que mai, d’avançar cap a la 
plena inclusió i reconeixement de drets de totes les persones, en el 
darrer any hem avançat passos en cinc de les set línies de projectes 
estratègics que vam determinar en el nostre Pla, tancat al 2019. En 
aquesta memòria us ho expliquem.

Destacar-vos l’atorgament de les primeres Beques Granés 
Fundació de l’IDIBGI a un jove investigador pre-doc. El seu objectiu 
és permetre quatre anys de recerca de tesi doctoral en una malaltia 
causa de discapacitat com l’Esclerosi múltiple.

També la celebració de la 1a Jornada d’Esport Inclusiu. Reptes de 
Futur. La resposta d’entitats, professionals i clubs i organitzacions 
esportives a la Jornada ens esperona a continuar. Intentarem 
treballar i focalitzar, aquest any 2021, en l’escola i l’esport base  com 
a eina d'inclusió en l'esport.
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I voldríem també avançar-vos que aquest primer trimestre del 
2021 veurà la llum el primer llibret de la Col·lecció Diàlegs Granés 
Fundació.  La voluntat és traslladar el resultat del treball de reflexió 
i coneixement en diferents àmbits per tal de posar-lo a disposició 
de professionals, famílies i entitats. El número 1 serà el resultat 
del treball de Focus Grup que es va realitzar en el marc de la 1a. 
Jornada d’Esport inclusiu. Reptes de futur, que es centra sobretot 
en el concepte i definició del terme, la situació actual i propostes i 
oportunitats de futur.

Agrair a totes les persones i entitats amb qui hem treballat 
conjuntament durant el 2020, la seva generositat, dedicació i 
expertesa. Enfilem el 2021, un any ple de reptes, amb determinació 
d’assumir-los amb treball, rigor i voluntat de transformació real cap 
a una societat on tothom pugui assolir el seu propi projecte de vida.
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Línies de 
projectes i 
activitats

Podeu consultar el projecte d’orientació estratègica al 
següent enllaç:

https://bit.ly/3qr5aFx P
Projecte d'Orientació Estratègica 

Incentivem les capacitats 

Establiment de serveis de 
col·laboració amb 

l’administració o entitats

Projecte de sensibilització 
(Empresa i Ciutadania)

Programa d’acompanyament i 
assessorament a les famílies 

Ajuts a estudiants i joves 
investigadors

Banyoles centre d’esport i 
turisme inclusiu

Línies no iniciades
Línies iniciades 2020

Suport a formació i recercaAtenció a la discapacitat

Projectes d’innovació i emprenedoria 
en l’àmbit de la discapacitat

Formació continuada a professors, monitors i 
cuidadors i persones amb discapacitat

Finalitats de
Granés Fundació

P

Línies de projectes iniciades al 2020

En relació al Pla Estratègic
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Projectes d’innovació i emprenedoria 
en l’àmbit de la discapacitat

Durant l’any 2020 hem dut a terme una tasca d’identificació i 
d’exploració d’iniciatives d’emprenedoria en la doble vessant 
tecnològica i aplicada a la millora de les condicions de vida de les 
persones amb discapacitat. I, a més de projectes d’emprenedoria, 
també hem procedit a contrastar el model amb el que treballen 
algunes institucions públiques i privades, centres de recerca, 
plataformes i d’altres estructures que promouen, incentiven i 
acompanyen amb algunes de les seves línies d’activitat a projectes 
d’innovació i emprenedoria en aquesta doble vessant tecnològica 
aplicada a l’àmbit de la discapacitat.

Després d’aquest treball i del contacte i l’aproximació a persones i 
entitats concretes, ens vam proposar poder estudiar a fons aquelles 
iniciatives que coincidissin amb el nostre objectiu i que tinguessin 
una veritable potencialitat com a iniciativa empresarial, juntament 
amb una aportació d’innovació en l’àmbit tecnològic. El producte 
també havia de resoldre una necessitat contrastada per a les 
persones amb discapacitat.

Durant l’any 2020 s’han analitzat fins a tres propostes en diferents 
fases de desenvolupament i de diferent orígens, entitats socials i 
empresa privada.

Banyoles, centre d’esport i turisme inclusiu

Ja a finals de l’any 2019 vam iniciar la tasca amb l’objectiu de 
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 a la promoció i 
divulgació de la plena inclusió en l’esport.

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

Finalment ha estat un projecte que no ha estat possible, però que 
pensem cabdal en la seva definició i plantejaments. De la reflexió i 
el treballs duts a terme, en va sorgir el disseny i preparació de la 1a. 
Jornada d’Esport Inclusiu. Reptes de Futur.

Diàlegs Granés Fundació. 1a jornada 
esport inclusiu. Reptes de futur

La nostra voluntat ha estat la de promoure el diàleg entre diferents 
agents experts dins del sector de l’esport de persones amb 
discapacitat amb l’objectiu de crear un espai de treball que pogués 
generar coneixement sobre la plena inclusió en l’esport i de facilitar 
l’arribada d’aquest coneixement als clubs esportius i entitats socials.

La Jornada va consistir en un Focus Group de treball intern, en el 
qual van participar: 

Sr. Enric Blesa. Director del Comitè Special Olímpic Espanyol.
Dr. Josep Oriol Martínez. Metge dels Jocs Paralímpics de Sochi i 
professor d’esport per discapacitat.
Sr. Xavier González. Ex-Director general del Comitè Paralímpic 
Internacional(2004-2019).
Sr. Ramon Lamiel. Gerent de l’Institut de Discapacitat de 
l’Ajuntament de Barcelona.
Sra. Ingrid Lafuente. Responsable de Formació i projectes de la 
Fundació Catalana de Paràlisi Cerebral.
Sr. Jordi Morales. Esportista professional amb discapacitat física.

Tal com hem fet avinent en la presentació, dins del primer trimestre 
del 2021 està prevista la publicació de les conclusions del Focus 
grup en el número 1 de la Col·lecció Diàlegs Granés Fundació.
El punt de partida del Focus Grup va ser la definició del que hom 
entén per esport inclusiu:

«L’esport inclusiu és l’esport ja pensat per a tothom. No es 
tracta de pensar en salvar totes les barreres dels col·lectius que 
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han tingut dificultats per accedir a la pràctica esportiva, sinó 
en pensar com treballar aquesta pràctica per a que tots/es hi 
tinguin cabuda. 
És una actitud cap a la pràctica esportiva a tots els nivells, i que 
gràcies al seu desenvolupament, investigació, beneficis, valors 
i sensibilitats, permetrà a la societat entendre el respecte per la 
diversitat i donarà lloc a una inclusió efectiva.»

«La inclusió és un procés per el qual totes les persones han de 
tenir el dret de decidir què volen fer, i en el cas de l’esport, el 
que volen fer en l’àmbit esportiu, poder tenir aquest poder de 
decisió, que actualment no tothom té. És un procés que l’ha de 
dur a terme tota la societat, amb el respecte i la participació 
de la diversitat de tots/es; sense el suport de la resta de la 
societat, les persones amb discapacitat no l'assoliran mai.»

La segona part de la Jornada fou el Diàleg obert que fou 
retransmès en directe per streaming, subtitulat en català, en 
castellà i amb llenguatge de signes en català. Va estar conduït 
per Joan Vehils, periodista esportiu i director del diari Sport. 
Posteriorment hi va haver un diàleg amb la Fila Zero Virtual i el 
públic. Hi van participar:

Sr. Xavier González. Exdirector general del Comitè Paralímpic 
Internacional(2004-2019).
Sr. Enric Blesa. Director del Comitè Special Olímpic Espanyol.
Sr. Ramon Lamiel. Gerent de l’Institut de Discapacitat de 
l’Ajuntament de Barcelona.

La Jornada va tenir un total de 173 inscrits  i més de 150 
visualitzacions a data d’avui en el canal de Youtube.

Per a l’any 2021 hem previst poder treballar en el marc de l’escola i 
l’esport base com a eina per avançar cap a l’esport inclusiu.

La 1a Jornada sobre Esport Inclusiu ha estat la primera acció d’un 
conjunt de diàlegs amb els que Granés Fundació vol aconseguir 
una generació de coneixement rigorós que permeti avançar en 
l’assoliment d’aquest i altres drets inclosos en la Convenció sobre 
els Drets de les Persones amb Discapacitat i signada per l’Estat 
Espanyol l’any 2007.

Podeu veure el vídeo de la Jornada al 
següent enllaç:      https://youtu.be/6WKMRQjFUSU
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Ajuts a Estudiants i Joves Investigadors:
Beques Granés Fundació de l’IDIBGI

Granés Fundació i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona 
(IDIBGI), van iniciar 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.

L’any 2020 s’ha formalitzat el conveni de col·laboració entre les dues 
institucions, que farà que les Beques Granés Fundació de l’IDIBGI 
es convoquin de forma bianual, per al foment de la recerca en 
l’àmbit de la discapacitat.

El dia 26 de setembre de 2020 es va adjudicar la beca, per a un 
investigador/a pre-doc, al grup de recerca Neurodegeneració i 
Neuroinflamació, liderat pel Dr. Ramió i Torrentà, dins del Projecte 
Biomarkers of mitochondrial dysfunction and their relation with 
neurodegeneration and disability.

La incorporació de l’investigador s’ha dut a terme al febrer de 
l’any 2021.

El programa de beques té com a finalitat 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.

La beca està dotada amb 30.000 euros anuals per a la contractació 
de cada investigador/a durant un període de quatre anys. Com que 
les beques tenen caràcter bianual es compta invertir uns 300.000 € 
en els propers sis anys.

Gràcies a les Beques Granés Fundació els grups de recerca 
vinculats a l’IDIBGI podran seleccionar investigadors que hauran de 
desenvolupar la seva tesi doctoral en la recerca vinculada al camp 
de la discapacitat, i/o els factors que l’originen. Les diverses àrees 
d’investigació a l’IDIBGI tenen en comú la prevenció i tractament 
d’una sèrie de patologies que poden causar discapacitat. Aquest 
enfoc i objectiu compartit entre Granés Fundació i l’IDIBGI es 
materialitza amb aquestes beques, que permetran aprofundir 
la recerca en l’àmbit de la discapacitat i obrir noves línies 
d’investigació als grups de recerca de l’institut.
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Aquest programa de beques té la voluntat de fer coincidir les dues 
finalitats de Granés Fundació, becant a investigadors joves en 
l’àmbit de la discapacitat i/o les malalties que la provoquen. Alhora, 
permetran augmentar la producció científica sobre la discapacitat, 
com un objectiu compartit entre Granés Fundació i l’IDIBGI.

Programa d’acompanyament a les 
famílies: Projecte d’Ajuts per pal·liar els 
efectes de la crisi causada per la covid-19

Línia 1
Ajuts a famílies amb un membre amb discapacitat  que estiguin en 
situació de necessitat econòmica a causa de la Crisi de la covid-19.

Línia 2
Ajuts destinats a persones amb discapacitat que viuen en 
residències o llar-residències d’entitats socials, per cobrir despeses 
bàsiques d’alimentació sobrevingudes pel confinament així com 
testos per tal de prevenir l’extensió del contagi de la covid-19, en el 
primer moment de l’inici de pandèmia.

Contacte amb un total de 9 entitats socials i serveis a les persones 
de l’administració, del Pla de l’Estany i el Gironès.

Articulació de sis convenis amb 4 entitats socials: Fundació Estany, 
Fundació Mas Casadevall, Centre El Puig i Lluito per Tu.

Destinataris

46 persones amb discapacitat que viuen a la Llar-residència 
Sopluig de la Fundació Estany i a la Residència de la Fundació 
Mas Casadevall.

11 famílies, 14 ajuts, de les 4 entitats socials mencionades.

Total: 16.570 €
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Exploració d'una col·laboració per 
implementar una plataforma digital de 
treball per a persones amb discapacitat

A finals del 2019 i durant els primers mesos del 2020 vam 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 era determinar si les plataformes són inclusives per a 
tots les persones amb discapacitat, siguin les que siguin.

Després d’avançar en aquests àmbits, es va determinar desestimar 
l’opció d’establir una col·laboració per implementar una plataforma 
digital de treball per a la incorporació de persones amb discapacitat 
en el mercat laboral, donat que no es donaven les coincidències 
d’objectius i estratègies.

Establiment de serveis en col·laboració 
amb l’administració o entitats

Durant l’any 2020, la crisi ocasionada per la pandèmia va fer aturar, 
en més o menys mesura, les aproximacions amb agents socials i 
de l’administració per tal de poder articular l’establiment de serveis 
(contrastadament necessaris) en l’àmbit de la salut mental i de 
l’àmbit de la formació especialitzada per a joves.

De forma més sòlida s’ha pogut avançar durant la darrera part de 
l’any per possibilitar l’establiment d’un itinerari d’educació post 
obligatòria, de formació professionalitzadora per a joves amb 
discapacitat intel·lectual (lleu o moderada).

Caldrà seguir explorant les possibilitats d’aquesta aliança que 
permetria que fins a 48 nois i noies estiguessin, cada any, dins 
d’aquest itinerari de formació.

Convenis i col·laboracions amb tercers

Conveni de col·laboració amb l’Ampa de l’Escola d’Educació 
Especial Font de l’Abella, per a un projecte de musicologia, 
capacitant al professorat en recursos especialitzats. Import: 1.500 €.
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Conveni de col·laboració en el projecte de la nova Cooperativa Món 
Banyoles, per a l’adaptació dels lavabos del Bar Restaurant La Porta 
del Món, a l’antiga Fonda Comas. Import: 500 €.

FEMLAVOLTA Volta a l’Estany, per a la lluita contra l’Esclerosi 
Múltiple. Import: 500 €.

La crisi de la covid-19 va fer cancel·lar algunes activitats previstes 
i que comptaven amb la col·laboració de la Fundació, en l’àmbit 
de l’esport inclusiu, en l’àmbit del lleure, i de la tecnologia en 
estudiants de secundària.

L’accessibilitat plena com a objectiu

A la tardor del 2020 s’han dut a terme les auditories d’accessibilitat per 
tal de convertir en plenament accessible la web de la Fundació. Els 
documents PDF continguts a la web també són accessibles.

L’accessibilitat digital és un dret que cal lluitar i des de l’activitat de l’en-
titat treballarem per tal que sigui possible i fer-ho conèixer a la societat.

També es va fer plenament accessible la 1a. Jornada d’Esport Inclusiu 
amb llenguatge de signes en català i subtítols en català i castellà.

Vicerectorat de Compromís Social i Territori. Universitat de Girona
Ajuntament de Banyoles
Fundació Esclerosi Múltiple
IDIBGI 

Espai relacional de la 
Fundació i xarxaX
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Associació Entretemps
Advance Inspiring Innovation
Servei Educatiu del Pla de l’Estany
Societat Catalana de Psiquiatria
Tino Soriano Fotògraf
Club de Judo Triop’s
Fundació Isocial
Unidiscat
Associació Món Banyoles
Associació Sinergia TIC
Fundació Tommy Robredo
Escola d’Educació Especial Font de l’Abella
Asociación Nacional Síndrome Treacher-Collins
Fundació Campus Arnau d’Escala
Gabinet d’Estudis Socials
Institut Pla de l’Estany 
Centre El Puig
Fundació Estany
Fundació Autisme Mas Casadevall
Associació Junts i Endavant
Multisignes
Multicapacitats
TothomWeb
Acció Delegació Girona
Fundació Drissa
Lluito per Tu
Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
Institut d’Assistència Sanitària (IAS)
Sport2live
Fundació Integra
IFE-Escola d’Educació Especial Joan XXIII
Serveis Tècnics Departament d’Educació Generalitat Catalunya
Consell Esportiu del Pla de l’Estany
Enric Blesa, Specials Olympics Espanya
Xavier González, CEO Comitè Paralímpic Internacional (2004-2019)
Ramon Lamiel, gerent de L’Institut Municipal de persones amb 
Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona
Jordi Morales, Esportista d’elit paralímpic
Íngrid Lafuente, Federació Esportiva Catalana Paralítics Cerebrals
Josep Oriol Martínez, Universitat Ramon Llull-Blanquerna
Jordi Molas, Professor UVic
Raúl Reina, Vicerector de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes. 
Universitas Miguel Hernández
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Carles Campuzano, Dincat
Toni Vilà
Maria Pallissera
Nico Rubio
Joan Vehils
Jordi Lobo

Xarxa
Taula de la Discapacitat del Pla de l’Estany
Comissió Escola i Discapacitat Ajuntament de Banyoles
Societat Catalana de Psiquiatria
Dincat
Col·legi Terapeutes Ocupacionals de Catalunya
Asociación Nacional del Síndrome de Treacher Collins

La Fundació com a 
espai, reunions de xarxa, 
activitats i actesF
 Durant l’any 2019 quasi 700 persones van participar en reunions, 
formacions, actes, conferències, assajos de teatre... en el primer 
any d’obertura de l’espai de la Fundació a les entitats dels nostres 
àmbits. L’any 2020, aquesta activitat va quedar aturada a mitjans de 
març i només tímidament durant l’estiu s’han dut a terme algunes 
reunions i activitats presencials.

Reunions i actes

Número

2 Trobades de famílies Col·lectiu Singulars. (Fundació Estany)
3 Reunions Pla Estratègic Associació Junts i Endavant
6 Reunions i activitats Taula de la Discapacitat
1 Reunió instituts i Escoles en el marc de la Comissió d’Inclusió 

Consell Escolar Banyoles 
2 Lloguer espai per a accessibilibilitat. Multisignes

Total: 14
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Participants

27 Trobades de famílies Col·lectiu Singulars. (Fundació Estany)
30 Reunions Pla Estratègic Associació Junts i Endavant
37 Reunions i activitats Taula de la Discapacitat
25 Reunió instituts i Escoles en el marc de la Comissió d’Inclusió 

Consell Escolar Banyoles 
20 Lloguer espai per a accessibilibilitat. Multisignes

Total: 139

Organització, gestió 
econòmica, administrativa 
i comunicacióG
Durant l’any 2020 hem treballat el projecte de constitució del 
Consell Científic Assessor, per tal d'articular el seu funcionament 
dins l’estructura organitzativa de l’entitat. Està prevista la seva 
constitució per a l’any 2021.

S’han celebrat quatre reunions de Patronat i quatre reunions de 
Comitè d’Inversions.

S’ha realitzat l’auditoria de comptes de l’exercici 2019, i s’han anat 
definint millor aspectes de gestió interna de gestió econòmica i 
administrativa en relació amb els assessors jurídics, fiscals i comptables.

En l’àmbit de la comunicació hem revisat el document final de 
comunicació estratègica de l’entitat que ens ha permès reflexionar 
i fixar el model de comunicació que volem tenir, els diferents 
públics als quals ens volem adreçar i els canals i estratègies 
que prioritzarem a tal efecte. Valorem de forma important la 
comunicació en tant què és clau poder explicar i arribar als públics. 
Cal explicar el que es fa en l’àmbit social, perquè és una forma 
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d’explicar el perquè cal canviar la realitat que ens envolta per 
millorar la vida de les persones amb discapacitat i també dels joves, 
pel que fa a les seves oportunitats de vida i de formació.

Durant el darrer any s’han editat: el dossier de la Fundació, els seus 
estatuts, la memòria d'activitats 2019 i un resum del Pla Estratègic 
2019-2022:

Dossier de presentación de Granés Fundació

https://bit.ly/3qspqGX

Estatuts

https://bit.ly/3ro70rY

Memòria 2019

https://bit.ly/2N32pN6

Memòria
Activitats
2019

M
Incentivem
les capacitats

Projecte d’Orientació Estratègica

https://bit.ly/38iNhlY

Finalment, s’ha elaborat un dossier de premsa amb el ressò que 
s’han fet de la difusió de les activitats i projectes i també de la 
nostra presència directa en entrevistes per tal d’explicar-ne els 
objectius i els resultats:

Recull de premsa

https://bit.ly/3rtUXcz
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1. 1a Jornada d’Esport Inclusiu

2. Ajuts a Estudiants i Joves Investigadors: Beques Granés 
Fundació de l’IDIBGI

3. Granés Fundació col·labora en la 3a edició de FEM la volta a 
l’Estany de Banyoles

4. Col·laboració amb Món Banyoles

5. Col·laboració amb MultiSignes Produccions per fer accessible 
els continguts que generem 

6. Col·laboració amb Junts i Endavant

7. Entrevista a Eva Puga a la seu de Granés Fundació per al 
reportatge "Ets capaç de canviar?" sobre la discapacitat

8. Programa d’acompanyament a les famílies: Projecte d’Ajuts 
per pal·liar els efectes de la crisi causada per la covid-19



G
Av. Països Catalans, 116
Banyoles 17820
T. 972 001 001
info@granesfundacio.org

www.granesfundacio.org
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