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Viver de Bell-lloc premiarà als seus millors clients 

La Fundació Viver de Bell-lloc vol fer un reconeixement a les empreses 

i administracions que han confiat en els seus serveis i que, d’aquesta 

manera, han permès donar més oportunitats personals i professionals 

a centenars de persones amb discapacitat de la comarca. Ho farà el 

proper 12 de novembre amb el lliurament dels Premis Compromís, un 

acte que se celebrarà al Centre Cultural de Cardedeu i que aplegarà a 

representants de les principals empreses i administracions del Vallès 

Oriental.   

Des de l’any 1982 Viver de Bell-lloc dóna feina a persones amb trastorns 

mentals severs i capacitats diferents. Però aquesta feina no hauria existit 

sense les desenes de clients que han contractat els productes i serveis que 

durant tots aquests anys ha ofert la Fundació Viver de Bell-lloc. Per agrair 

l’ajuda de totes les persones, entitats, empreses i administracions que han 

ajudat amb les seves comandes a fer créixer el Viver, l’entitat ha organitzat 

el lliurament dels Premis Compromís. Es tracta d’un acte que pretén donar 

la merescuda visibilitat i reconeixement als clients que sempre que han 

pogut han contractat els serveis de la fundació. També es vol aprofitar 

l’ocasió per continuar fent pedagogia sobre els grans avantatges que 

comporta integrar aquestes persones en les empreses. 

Els Premis Compromís es lliuraran el proper 12 de novembre a les 19.00h al 

Centre Cultural de Cardedeu. Abans de l’acte del lliurament hi haurà dues 

interessants xerrades. La primera anirà a càrrec de  Jordi Farré, precandidat 

a la presidència del FCB i director general de Geek-Group. Aquesta empresa 

d’enginyeria compta amb la ràtio més alta d’integració de persones amb 

discapacitat més gran de l’Estat Espanyol. La segona serà pronunciada per 

Lluís Torras, professor de l’escola de negocis EADA, i s’orientarà a la 

Responsabilitat Social Empresarial.  

Pel què fa als premis, en total hi ha 8 categories i un total de 30 candidats, 

entre persones, empreses i administracions. Els guanyadors hauran estat 

seleccionats per un jurat format per persones de gran prestigi professional 

en l’àmbit de l’empresa, l’administració i les entitats socials. Les categories, 



 
 
 

les candidatures i els membres del jurat estan detallats en aquest dossier. 

Els premis no porten assignada cap dotació econòmica. 

SOBRE VIVER DE BELL-LLOC: Avui la Fundació Viver de Bell-lloc forma part del 

Grup Bell-lloc, un conjunt d’entitats sense ànim de lucre que té com a missió 

promoure el creixement personal i la inclusió social i laboral de persones amb 

discapacitat intel·lectual o amb trastorn mental sever del Vallès Oriental. Avui el 

Viver dóna feina a més de 120 persones, el 80% de les quals amb alguna 

discapacitat, i s’ha convertit en una referència social i empresarial a la comarca.  

 

 

Contacte PREMSA: 

Marc Alegre 

637 278 727 

comunicacio@vivelloc.cat 
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INFORMACIÓ DE L’ACTE 

 

DATA  

12 de novembre de 2015 a les 19.00h  

 

LLOC 

Centre Cultural de Cardedeu (Av. Rei en Jaume, 118) 

 

DURADA 

Es preveu una durada màxima de 120 minuts 

 

ASSISTENTS  

S’accedirà per invitació. Hi haurà els màxims representants de les 

empreses, entitats i administracions que han confiat en Viver de Bell-lloc en 

aquests més de 30 anys de feina. L’aforament és limitat. 

 

PROGRAMA DE L’ACTE 

19.00h Benvinguda i presentació (5’)  

19.35h Xerrada sobre els beneficis per l’empresa de la integració de 

persones amb capacitats diferents a càrrec de Jordi Farré, precandidat a la 

presidència del FCB i director general de Geek-Group (20’)  

19.25h Xerrada sobre Responsabilitat Social i Sostenibilitat Empresarial a 

càrrec de Lluís Torras, professor de l’escola de negocis EADA (20’)  

19.45h Lliurament de premis (30’)  

20.15h Sorteig de premis i refrigeri (45’)  

 

 

 



 
 
 

 

PREMIS  

Els PREMIS COMPROMÍS estan organitzats per categories. A cada categoria 

hi ha tres o quatre nominats per la Fundació Viver de Bell-lloc, dels que un 

jurat n’haurà d’escollir el guanyador. El jurat comptarà amb la informació 

necessària per prendre la decisió sobre el guanyador. El premi no comporta 

cap tipus d’assignació econòmica, és un reconeixement a la col·laboració. 

 

JURAT 

El jurat dels PREMIS COMPROMÍS estarà integrat per les següents persones:  

 

Salvador Curcoll, membre del Patronat de la Fundació Viver de Bell-lloc i 

economista (https://www.linkedin.com/in/salvadorcurcoll) 

 

Manuel Palou, President de la Fundació Viver de Bell-lloc 

(https://www.linkedin.com/pub/manuel-palou/5a/665/834)  

 

David Ricart, President del Consell Comarcal i alcalde de Vallromanes 

(http://www.vallesoriental.cat/actualitat/noticies/david-ricart-escollit-

president-del-consell-comarcal-del-valles-oriental.html)  

 

Joan Carles Basi, Delegat Territorial de PIMEC 

(https://www.linkedin.com/pub/juan-carlos-basi-buron/43/a1a/59b)  

 

Ricard Aceves, president executiu de Sinergrup i director general de 

l’Associació Sant Tomàs-PARMO (https://www.linkedin.com/pub/ricard-

aceves-torrents/12/314/553) 

 

Anna Fornés, directora de la Fundació Factor Humà 

(https://www.linkedin.com/pub/anna-fornes/a/189/49) 

 

https://www.linkedin.com/in/salvadorcurcoll
https://www.linkedin.com/pub/manuel-palou/5a/665/834
http://www.vallesoriental.cat/actualitat/noticies/david-ricart-escollit-president-del-consell-comarcal-del-valles-oriental.html
http://www.vallesoriental.cat/actualitat/noticies/david-ricart-escollit-president-del-consell-comarcal-del-valles-oriental.html
https://www.linkedin.com/pub/juan-carlos-basi-buron/43/a1a/59b
https://www.linkedin.com/pub/anna-fornes/a/189/49


 
 
 

CATEGORIES I CANDIDATURES 

 

PREMI MITJÀ DE COMUNICACIÓ COMPROMÈS 

Reconeixement al mitjà de comunicació més sensible a les iniciatives 

impulsades per la Fundació. Es premia el mitjà que sempre ha donat la 

màxima difusió possible a les nostres iniciatives, amb rigor, objectivitat i 

independència. També es valora molt la proximitat en el tracte informatiu i 

personal, així com l’esperit de col·laboració. 

 

CANDIDATS 

RTV Cardedeu (Cardedeu) 

El 9 Nou (Granollers) 

AraVallès (Mollet del Vallès) 

 

 

PREMI COMPROMÍS I FIDELITAT 

Reconeixement a l’entitat que fa més temps que confia de forma regular 

amb els serveis que presta Viver de Bell-lloc. Volem premiar la fidelitat 

indiscutible que han mostrat alguns dels nostres clients any rere any, fins a 

cultivar una relació que ha anat més enllà de l’estrictament comercial.  

 

CANDIDATS 

Ajuntament de Granollers 

Ajuntament de Les Franqueses 

Ajuntament de La Garriga 

PRYCSA 

 

 



 
 
 

PREMI ADMINISTRACIÓ COMPROMESA 

Reconeixement a l’administració pública que ha dipositat més confiança en 

els serveis de la Fundació. En uns moments en els que la imatge dels 

polítics no travessa pel seu millor moment és just reconèixer que a 

nosaltres no ens han decebut. Al contrari. En línies generals hem trobat 

sempre una bona acollida i s’han interessat per la nostra feina social i pels 

serveis que podíem proveir. Però volem destacar aquelles administracions 

locals que han destacat per sobre de la resta, confiant amb nosaltres per 

atendre les seves necessitats o, fins i tot, per encetar nous projectes.   

 

CANDIDATS 

Ajuntament de Cardedeu 

Ajuntament de L’Ametlla del Vallès 

Ajuntament de Montmeló 

Ajuntament de Bigues i Riells 

 

PREMI GRANS ENTITATS COMPROMESES 

Fundacions privades, empreses públiques i altres entitats que tenen més de 

són cada cop més grans i eficients. I nosaltres ens esforcem perquè també 

siguin cada cop més sensibles a les necessitats dels col·lectius més 

vulnerables, com és el de les persones amb capacitats diferents. Cada 

vegada estem arribant a més acords i més variats amb empreses públiques 

que no han dubtat gens en col·laborar de forma decidida amb Viver de Bell-

lloc. 

 

CANDIDATS 

Aigües Ter-Llobregat 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

Hospital Sant Rafael 

Fundació Hospital Asil de Granollers 



 
 
 

PREMI EMPRESA PRIVADA COMPROMESA 

Si el grau de sensibilització de les empreses públiques és important, encara 

ho és més el de les empreses privades. La seva confiança en els nostres 

serveis i productes els atorga un valor indiscutible que han d’aprofitar i 

rendibilitzar al màxim. Sense la seva confiança seria impossible fer créixer 

les oportunitats dels usuaris de la Fundació. 

 

CANDIDATS 

Laboratoris INIBSA 

FERIMET 

RICOH 

CONSTRUCCIONS DEUMAL 

 

PREMI COMPROMÍS AMB ELS VALORS 

Aquest premi vol mostrar un reconeixement a l’empresa o l’entitat que ha 

demostrat una adhesió indiscutible als valors que promou la Fundació i 

altres entitats sense ànim de lucre. Valorem, per sobre de la seva confiança 

en el Viver de Bell-lloc, la seva convicció en la defensa i la protecció de 

persones amb risc de vulnerabilitat i exclusió social.  

 

CANDIDATS 

NIKE 

HEWLETT-PACKARD 

DEMCO 

 

 

 

 



 
 
 

PREMI PRESCRIPTOR COMPROMÈS 

Tenim clar que no hi ha millor publicitat que deixar un client satisfet. Però 

també és de justícia reconèixer aquella persona, empresa o entitat que 

sempre que ha tingut l’oportunitat ha recomanat els serveis de Viver de 

Bell-lloc a tercers, sense cap incentiu ni sense demanar res a canvi. Aquest 

premi vol valorar aquelles persones o entitats que amb les seves opinions 

favorables s’han convertit en la millor campanya de màrqueting que mai 

ningú hagi fet. 

 

CANDIDATS 

Meritxell Roca (GRAFICAS CORRÓ) 

ESADE Alumni 

EA CRECER 

Cristina Candelich (CAN CANDELICH) 

 

PREMI COMPROMÍS AMB ELS HÀBITS SALUDABLES 

Finalment també volem donar cabuda en aquest lliurament de guardons a 

les empreses o entitats que han confiat en els productes d’agricultura 

ecològica produïts i distribuïts per La Tavella, empresa del Grup Bell-lloc. La 

seva aposta pels hàbits saludables i l’alimentació amb compromís social les 

converteix en empreses extraordinàriament sanes, tant de cos com 

d’esperit.   

 

CANDIDATS 

CARGLASS 

NOVARTIS 

EUROFRAGANCE 

GARMIN IBERIA 

  


