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Benvolguts/des amics/gues,

És un plaer donar-vos a conèixer la memòria 
de sostenibilitat del Grup Viver de Bell-lloc 
corresponent a l’any 2018. 

Com sempre, volem que estigueu informats i 
participeu en les diferents accions i projectes que 
duem a terme, vinculats al nostre objectiu principal: 
promoure el creixement personal i la inclusió social 
i laboral de persones amb discapacitat  intel·lectual 
i/o trastorn mental sever. Gràcies  a vosaltres ens ha 
estat possible avançar més durant aquest exercici. 

El 2018 ha estat un any representat per perspectives 
de futur molt positives: la casa que ens va donar 
la Lluïsa Oller, una de les iniciadores i ànima de 
la nostra entitat, començava a convertir-se en una 
llar residència que acollirà a 12 persones amb 
necessitats especials. En aquest projecte ha estat 
essencial la participació i col·laboració de diferents 
institucions i empreses de Catalunya. A finals d’any 
vam tenir la gran notícia de que el Salari Mínim 
Interprofessional s’incrementaria fins als 900€/
mes, el que tindrà com a resultat que les persones 
més desafavorides podran accedir a un salari digne; 
malgrat tot, aquest anunci no va venir acompanyat 
per la compensació econòmica equivalent de 
les ajudes públiques, fet que ens aboca a una 
situació de gran incertesa en relació a l’ocupació 
de les persones amb especials dificultats. Aquesta 
incertesa no ha estat un fre perquè des de la nostra 
entitat hàgim continuat apostant per l’ocupació: 

a finals d’any un total de 
180 persones ja treballaven 
amb nosaltres, 132 de les 
quals tenen capacitats 
diferents. L’aposta per 
una ocupació inclusiva 
h a  c o n t i n u a t  a m b  l a 
consolidació del Servei 
d’Inserció i Orientació 
Laboral (SIOAS) en el qual 
han participat un total de 
22 persones entre els anys 
2017 i 2018.

Cada cop sou més els que 
ens acompanyeu i doneu 
suport a la nostra tasca, 
gràcies a vosaltres podem seguir complint la nostra 
missió i fent que les persones amb discapacitat  
i/o trastorn mental puguin tenir el seu propi 
projecte de vida, tant en l’àmbit laboral com en 
el personal. Hem pogut avançar gràcies al nostre 
equip de treballadors i treballadores, que han 
dedicat tots els seus esforços per oferir uns serveis 
professionals i adaptats a cada tipus de públic. 
També hem d’agrair el suport i la col·laboració de les 
empreses, entitats i administracions que han confiat 
en nosaltres. Però hem de seguir evolucionant i 
sobretot conscienciant per aconseguir la inclusió 
social i laboral de persones amb especials dificultats, 
i volem seguir fent-ho amb tu: Tots som Viver!

Manuel Palou i Serra
President de la  
Fundació Viver de 
Bell-lloc

1.  El Grup Viver de Bell-lloc 
1.1. Creixem amb tu  

GRÀCIES A 
VOSALTRES 
PODEM 
SEGUIR  
COMPLINT 
LA NOSTRA 
MISSIÓ
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.  El Grup Viver de Bell-lloc 
1.3. Missió i valors 

 MISSIÓ:

Promoure el creixement personal i la inclusió social i laboral de persones 
en risc d’exclusió, especialment aquelles amb discapacitat  intel·lectual o 
trastorn mental sever, desenvolupant i participant en projectes empresarials 
i socials sostenibles.

1.  El Grup Viver de Bell-lloc 
1.2. Entitats afiliades 

 AFILIAT A ENTITATS REPRESENTATIVES 
 DE SEGON NIVELL

 GRUP VIVER DE BELL-LLOC

▼ ▼

▼ ▼

▼ ▼ ▼

 

 VALORS:

▼ Compromís

▼ Solidaritat

▼ Professionalitat
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2. Àmbits d’actuació  
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N

E

Canovelles

Les Franqueses

Llinars del Vallès

Cànoves i Samalús

Sant Pere de Vilamajor

Fogars de Montclús

Massís del  
Montseny

Granollers

Lliçà de Vall

Mollet

La Garriga

l’Ametlla 
del Vallès

Cardedeu

Mataró

Barcelona

Badalona

H

Hostalrich

Sant Celoni

Sils

Santa Coloma 
de Farnés Caldes de  

Malavella

Pantà del  
Pasteral

SERVEIS A EMPRESES

Ferimet. (J)

Ecogrup Ecològica SL. (B)

Làctics del Montseny. (O)

Zeller Plastik. (A)

Simon, S.A. (L)

Sistemas y control 
Klantec, S.L. (M)

Fruits Sagarra. (J)

Hospital General de 
Granollers. (J)

Sefar Maissa. (A)

OFICINES

Finca La Pineda. (A)

PARC D’ACTIVITATS
AGROECOLÒGIQUES

La Tavella. (B)

Can Lluís. (C)
PARQUE DE  
HABITATGE

Llar Residència. (A)

MANTENIMENTS

Manteniment dels  
Espais Verds Públics de 
Cardedeu. (A)

Manteniment del Parc 
de les Aigües (UTE 
Fundació Tallers). (D)

Manteniment dels 
Espais Verds Públics de 
la Garriga (jardineria – 
UTE Moix i neteja). (E)

Neteja dels Espais Verds 
Públics de la Garriga. (E)

Manteniment dels 
Espais Verds Públics de 
l’Ametlla del Vallès. (F) 

Manteniment de 
l’enjardinament de la 
Planta de Tractament 
d’aigües provinents 
del riu Ter (ATLL 
Concessionària de la 
Generalitat). (A)

Manteniment de 
l’enjardinament de les 
instal·lacions i accessos 
situats a les instal·lacions 
i conduccions de la xarxa 
nord d’ATLL. (G)

Manteniment de 
l’enjardinament de les 
instal·lacions i accessos  
de les plantes productives  
Zona Centre (ATLL  
Concessionària de la  
Generalitat). (H)

Manteniment dels  
jardins (Corró d’Amunt, 
Llerona, Marata,  
urbanitzacions i polígons 
industrials). (I)

Manteniment del 
cementiri de Granollers 
i el Puig de les Forques 
i manteniment de la 
jardineria del Tanatori  
de Granollers. (J)

Servei de manteniment 
dels jardins de la Masia 
de Can Coll més tota la 
zona enjardinada de la 
finca. (K)

Manteniment de 
jardineria de l’Hospital 
Sant Rafael. (D)

Manteniment de 
jardineria de l’Hospital 
General de Granollers. (J)

Manteniment de 
jardineria del  
Cementiri Municipal  
de Canovelles. (L)

Manteniment de 
jardineria de Reckitt 
Benckiser. (J)

Manteniment de 
jardineria d’INIBSA. (K)

Manteniment de 
jardineria d’ITW. (I)

Manteniment de 
jardineria de Folch 
Ropes. (M)

Manteniment de 
jardineria de Grupo 
Miralles. (N)

I

Sant Joan 
Despí
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Desenvolupament
humà

Àrea 
Financera

Logística

Relacions
externes

Àrea 
Empresarial

3.  Els nostres grups d’interès 
3.1. Organigrama  
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PÚBLICS INTERNS

Usuaris: són persones 
que gaudeixen dels 
serveis assistencials, 
com: l’acollida i 
l’orientació, la formació, 
la intermediació laboral, 
el suport al lloc de 
treball, l’habitatge i el 
lleure.  

Treballadors: 
constitueixen la plantilla 
de persones assalariades 
de les fundacions: el 
personal d’administració 
i gestió, els especialistes 
i oficials, i els educadors 
que treballen en el servei 
d’habitatge. 

Treballadors del Centre 
Especial de Treball 
(CET): està format 
pel personal amb 
discapacitat intel·lectual 
i/o trastorn mental que 
treballa al CET. 

Familiars i/o tutors/
es de les persones amb 
discapacitat intel·lectual 
i/o trastorn mental: és 
un públic amb el que hi 
ha una relació directa, 
participen a totes les 
activitats que organitza el 
Grup Viver de Bell-lloc.

Voluntaris: estem 
elaborant el nostre 
projecte de voluntariat, 
que funcionarà plenament 
a partir de l’any 2019. 

Col·laboradors interns: 
professionals externs que 
treballen o col·laboren en 
els diferents projectes del 
grup periòdicament. 

PÚBLICS EXTERNS

Administració pública: 
és un dels nostres 
públics principals, ja que 
desenvolupem la major 
part dels nostres serveis 
a les persones en el seu 
nom.  

Clients: empreses, 
administracions 
públiques i entitats de 
la comarca del Vallès 
Oriental que tinguin la 
necessitat de contractar 
els nostres serveis i 
comprar els nostres 
productes. 

Proveïdors: 
organitzacions que 
ens abasteixen amb 
productes i/o serveis.

Centres educatius i 
universitaris: tenim 
subscrits convenis 
de pràctiques amb la 
Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB), la 
Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), la 
Universitat de Girona 
(UdG), la Facultad de 
Ciencias Gastronómicas 
de Mondragón, l’Institut 
Pla Marcell, l’Institut El 
Sui, l’Institut la Bastida, 
l’Escola Viver Castell de 
Sant Foix, l’Institut de 
Mollet del Vallès, l’Escola 
de Formació Professional 
Quintanes i l’Escola 
Ginebró.

Entitats representatives 
de segon nivell: agrupen 
a entitats del sector a 
nivell federatiu, com: 
Sinergrup, la Federació 
Dincat i l’Associació 
Empresarial d’Economia 
Social Dincat, en la qual 
ocupem la presidència de 
la junta directiva. 

Entitats locals i 
comarcals del sector: 
col·laborem amb entitats 
locals i comarcals per 
participar en el teixit 
associatiu i col·laboratiu. 
A l’àmbit local: Hi Som, 
Cal Cerdà, L’Esquirol 
Natura i Lleure, 
ADISCAR, Artijoc SCCL. 
A l’àmbit comarcal: 
Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, 
Pastisseria Maurici 
Cot, Logisfashion, 
l’Escola Montserrat 
Montero, l’Escola Can 
Vila, l’Institut Giola, 
l’Associació REIR, 
Turisme Montseny, 
els CETS Montseny, la 
Xarxa LISMIVO i la 
Taula de Salut Mental de 
Catalunya.

Col·laboradors externs: 
són donants privats i/o 
finançadors de projectes. 
Aquests han estat: la 
Fundación ONCE, l’Obra 
Social “la Caixa”, la 
Diputació de Barcelona, 
Sumitomo Bakelite i Sage 
Foundation.  

3.  Els nostres grups d’interès 
3.2. Mapa de públics  

Treballadors

Treballadors 
CET

Familiars i/o tutors/
es de persones 

amb discapacitat 
intel·lectual i/o 

transtorn mental

Col·laboradors 
interns

Usuaris

Grup Viver 
de Bell-lloc

Voluntaris

Col·laboradors 
externs

Entitats 
representatives 

de segon  
nivell

Entitats 
locals i  

comarcals 
del sector

Administració 
pública

Clients

Proveïdors

Centres 
educatius i 

universitaris

https://www.uab.cat/
https://www.uab.cat/
https://www.uoc.edu/portal/ca/index.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/index.html
https://www.udg.edu/ca/
https://www.udg.edu/ca/
https://www.mondragon.edu/es/master-universitario-ciencias-gastronomicas
https://www.mondragon.edu/es/master-universitario-ciencias-gastronomicas
https://www.mondragon.edu/es/master-universitario-ciencias-gastronomicas
http://www.plamarcell.cat/web/
http://www.plamarcell.cat/web/
https://agora.xtec.cat/ieselsui/
https://agora.xtec.cat/ieselsui/
https://agora.xtec.cat/ieslabastida/
http://castellsantfoix.blogspot.com/
http://castellsantfoix.blogspot.com/
http://www.insmollet.cat/
http://www.insmollet.cat/
http://www.quintanes.com/
http://www.quintanes.com/
http://www.quintanes.com/
http://www.ginebro.cat/
http://www.ginebro.cat/
http://agora.xtec.cat/ieselsui/
http://www.sinergrup.net/default.asp?id_cat=1
http://www.dincat.cat/ca/
http://www.dincat.cat/ca/
http://www.aeesdincat.cat/
http://www.aeesdincat.cat/
http://www.aeesdincat.cat/
https://hisomcat.wordpress.com/
http://calcerda.cat/es
http://www.natura-lleure.com/
http://www.natura-lleure.com/
http://www.cardedeu.cat/public/directori/associacio-de-discapacitats-de-cardedeu-adiscar/
https://www.artijoc.com/ca/
http://www.vallesoriental.cat/
http://www.vallesoriental.cat/
https://mauricicot.com/
https://mauricicot.com/
https://www.logisfashion.com/
http://www.granollers.cat/montserratmontero
http://www.granollers.cat/montserratmontero
http://canvila.org/
http://canvila.org/
http://www.institutgiola.org/
https://reir.cat/
https://parcs.diba.cat/web/turisme-sostenible-als-espais-naturals/carta-europea-de-turisme-sostenible
http://www.xarxalismivo.cat/
http://www.salutmental.org/que-fem/defensa-dels-drets/taules-de-salut-mental/
http://www.salutmental.org/que-fem/defensa-dels-drets/taules-de-salut-mental/
https://obrasociallacaixa.org/ca/
https://obrasociallacaixa.org/ca/
https://www.diba.cat/inici
https://www.sumibe.co.jp/english/
https://www.sage.com/en-gb/company/sage-foundation/
https://www.sage.com/en-gb/company/sage-foundation/
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3.  Els nostres grups d’interès 
3.3. Top 25 clients 2018  

3.  Els nostres grups d’interès 
3.4. Col·laboradors  
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4.  Les nostres xifres 
4.1. L’evolució
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▲

Pressupost total  
Grup Viver de  
Bell-lloc 2018:  
3.910.172 €.

Inversió total  
Grup Viver de  
Bell-lloc 2018:  
681.567 €.

Vendes i serveis  
de la Fundació Viver  
de Bell-lloc:   
2.257.436 €.

34%
Fundació 
Lluïsa Oller 

66%
Fundació 
Viver de 
Bell-lloc 

4.3. Pressupost simplificat 2019 
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4.  Les nostres xifres 
4.2. Procedència i destinació de recursos
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La  pròxima ampliació de la granja de La Tavella està prevista per a una 
capacitat de fins a  4.200 gallines, aquesta acció té com a finalitat assegurar 
i ampliar l’oferta de producte als nostres clients. 

EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES 

El nostre objectiu és reduir la petjada de carboni (TN CO2 eq) de les diferents 
instal·lacions de la nostra entitat, és a dir, volem disminuir la totalitat dels 
gasos hivernacle emesos per efecte directe o indirecte. El 2018 ho hem 
aconseguit a la Llar Residència amb una reducció de 2,06 punts respecte 
l’any 2017, en canvi, no ens ha estat possible al Viver, on tenim les nostres 
oficines, ja que hem augmentat la nostra petjada de carboni en 0,78 punts, 
fet que intentarem solucionar per l’exercici 2019, utilitzant tots els mitjans 
que estiguin al nostre abast.  

Llar Residència

 

Electricitat

Aigua

Gas natural

Electricitat

Aigua

Gas natural

2017

19.264,48

710,81

82.285,48

4.623,48

560,12

17.279,95

22,46

2018

17.560,63

498,99

75.181,00

4.214,55

393,20

15.788,01

20,40

 

kw/h

m3

kw/h

kg CO2eq

kg CO2eq

kg CO2eq

TN CO2eq

Viver (oficines)

 

Electricitat

Aigua

Electricitat

Aigua

2017

22.147,78

3.048,58

5.315,47

2.402,28

7,72

2018

28.709,41

2.036,50

6.890,26

1.604,76

8,50

 

kw/h

l

kg CO2eq

kg CO2eq

TN CO2eq

El nostre compromís mediambiental s’integra en la nostra activitat: què 
fem i com ho fem. Entenem la protecció i respecte del medi ambient com 
un pilar bàsic del nostre model productiu. Per exemple, durant l’any 2018 
hem participat en l’execució de projectes relacionats amb la protecció del 
medi ambient, més concretament, en la millora i protecció d’ecosistemes 
fluvials i diverses millores en espais naturals protegits. 

PROJECTE D’AVICULTURA  ECOLÒGICA

La nostra granja de gallines ponedores d’ous ecològics compta amb una 
capacitat actual de 2.600 aus. La nostra producció segueix els criteris de 
la producció ecològica certificada pel Consell Català de Producció Agrària 
Ecològica (CCPAE). Els ous comercialitzats compleixen amb els estàndards 
de qualitat i de seguretat alimentària exigits. A més, les nostres gallines 
estan cuidades amb el compliment més estricte de les directrius del benestar 
animal i de la ramaderia ecològica, per tant, ens assegurem que gaudeixen 
del contacte directe de la natura els 365 dies de l’any. 

5.  La nostra responsabilitat social  
i mediambiental 
5.1. Medi ambient   
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5.  Persones 
5.3. Impactes

2018 -  La nostra Presidenta d’Honor és 
guardonada amb el Premi Vallesana 
de l’any, del diari El 9 Nou.

2016 -  Premi empresa guardons solidaris 
ONCE Catalunya.

2015 -  Reconeixement per la participació al 
Programa RSE Pime.

2014 -  P r e m i  R e s p o n s a b i l i t a t  S o c i a l 
Corporativa de la Cambra de Comerç.

2012 - Premi Corresponsables.
2011 -  La nostra Presidenta d’Honor nominada 

a Vallesana de l’any.
2011 -  Premi ESADE-BBVA Momentum 

Project.
2011 - 2012 - Premi Proteus d’Ètica.
2011 - 2017 - Premi Viles Florides. 

70.00060.00050.00040.00030.00020.00010.000

Visites Web

5.  Persones 
5.2. Persones

La nostra raó de ser són les persones, especialment aquelles amb discapacitat 
intel·lectual i/o trastorn mental sever. Durant el 2018 hem continuat amb 
alguns dels projectes ja existents i hem creat de nous, tots ells van en la 
línia de la nostra missió: promoure el creixement personal i la inclusió 
social i laboral del col·lectiu amb el que treballem. Durant el 2018 hem fet 
el Pla d’Igualtat definitiu de les dues entitats que formen part del Grup 
Viver de Bell-lloc. 

Conciliació de la vida laboral, familiar i personal: apliquem mesures de 
conciliació a tots els treballadors i treballadores de l’entitat.

 
Participants del Servei 
d’Inserció i Orientació Laboral 12 

Nº usuaris servei de lleure 2018 50 

Nº persones en pràctiques 2018 17 

Nº persones en servei 
d’habitatge al 2018 41 

Persones en servei de 
vida independent 25 

Places residencials 2018 16 

Nº persones tutelades 2018 82 

Nº de voluntaris 2018 32 

FOAP (Formació 
ocupacional) 10 alumnes i 540h

Forma i Insereix (Formació 
ocupacional) 10 alumnes i 520h

Feina Jove 4 alumnes i 90h 

PREMIS I RECONEIXEMENTS

61.703

37.182

▲

▲

23.054

33.004

▲

▲

2015

▲

2016

▲

2017

▲

2018

▲

   Plataformes online del Grup Viver de Bell-lloc

▲
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▲

▲

1.538

1.938

▲

1.321

▲

682

▲

1.262

▲

6.  Reptes aconseguits i perspectives de futur  
   

Durant el 2018 hem treballat activament perquè un número destacat de 
persones del nostre territori amb especials dificultats puguin iniciar o 
continuar el seu projecte de vida. Per aconseguir-ho s’han creat noves 
iniciatives i consolidat les que ja s’havien iniciat en els darrers exercicis. 
Aquests són els reptes aconseguits durant el 2018: 

-  Finalització del pla estratègic 2016-2018 i plantejament del 
nou pla 2019-2020.

-  Creació del nou organigrama corporatiu. 
-  Estudi de necessitats i concreció de la proposta per a les 

noves instal·lacions. 

Definició dels llocs de treball per competències: tenint en compte 
l’organització que volem.
Ocupació: hem creat 17 nous llocs de treball per a persones 
amb discapacitat. 
Habitatge: s’ha iniciat la construcció de la nova llar residència, 
que estarà finalitzada el 2019. 3 noves  persones han iniciat un 
projecte de vida independent.
 Centre Ocupacional: hem fet l’avantprojecte.
Lleure: 52 persones s’han beneficiat de les activitats de lleure, 
de les quals, 12 participen exclusivament en aquest servei. Hem 
consolidat el projecte de lleure autònom.
Formació per a la inserció: hem realitzat un total de 4 accions 
formatives, 2 de formació ocupacional, 1 de garantia juvenil i 
1 de fein@jove,  en que han participat 45 persones. 
Servei d’Inserció i Orientació Laboral (SIOAS): de les 12 persones 
que han participat al programa, 5 s’han incorporat a un lloc de 
treball al mercat ordinari. 
Procedència persones ateses: Totes les persones que atenem 
provenen de 21 municipis del Vallès Oriental, predominant els 
municipis de Cardedeu, Granollers, Canovelles, la Garriga, 
Llinars del Vallès, Lliçà d’Amunt i Mollet (mapa pàg. següent). 

ACCIONS ESPECÍFIQUES

10 50 100 500 1.000 1.500 2.000

M’agrada 
Facebook

Seguidors 
Twitter

Seguidors 
Linkedin

Visualitzacions 
Youtube

Subscriptors 
Newsletters

Impactes Mitjans  
de Comunicació

1.065

573

▲

▲

1.275

775

▲

▲

184

114

▲

357

▲

982

▲

▲

237

▲

59

46

▲

13

▲

25

▲

146

▲
▲

797

▲

▲

955

570

▲

▲

440

2015

▲

2016

▲

2017

▲

2018

▲

1.300

TRANSVERSAL,  
PROJECTES  
I FINANCES

DESENVOLUPA-
MENT HUMÀ
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CORPORATIVA 
I FINANCES

DESENVOLUPA-
MENT HUMÀ

EMPRESARIAL

RELACIONS 
EXTERNES

-  Inici del Pla estratègic 2019-2020.
-  Posada en marxa de sistema de gestió ERP: personal, 

comercial, compres, vendes i producció.
-  Adquisició d’una nova nau on poder concentrar diferents 

serveis.

-   Procés de formació dels professionals de l’organització i 
incorporació de la metodologia de la planificació centrada 
en la persona en tots els serveis i projectes de l’entitat.

-  Posada en marxa de la nova estructura organitzativa: 
organigrama i llocs de treball per competències.

-  Inauguració i posada en marxa de la nova llar residència, 
que ens va donar la Lluïsa Oller.

-  Inici de la construcció del nou Centre Ocupacional.
-  Desenvolupament del projecte d’integració dirigit a 

persones amb discapacitat física i sensorial.
-  Homologació de noves especialitats formatives per a la 

inserció ocupacional: neteja, muntatges industrials i 
restauració. 

- Inici de la nova activitat de restauració.
-  Ampliació del galliner de producció d’ous ecològics a un 

total de 4.200 gallines ponedores. 
- Diversificació dels cultius i noves actuacions del Viver. 
-  Certificació del Parc d’Activitats Agroecològiques en la 

Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS). 
-  Ampliació de l’activitat de jardineria i de serveis 

industrials. 

-  Noves actuacions de l’àmbit de comercialització i 
màrqueting. 

- Posada en marxa del servei de voluntariat. 
- Desenvolupament del projecte de captació de fons. 
- Ampliació de la xarxa d’aliances. 

Les perspectives de futur per al 2019 segueixen en la línia de la nostra missió 
i es divideixen en quatre grans àrees: 

ÀREA 
EMPRESARIAL

RELACIONS 
EXTERNES

Jardineria: millora de processos en l’actuació als jardins de 
Cardedeu, la Garriga i Barcelona. Continuació de treballs a 
Grifols, Reckitt Benckiser, Inibsa, Tanatori de Granollers, 
Cementiri de Granollers, Hospital General de Granollers, 
Masia de Can Coll, Ajuntament de Martorelles, ATLL: Plantes 
Productives de la Zona Centre (Fontsanta) i Plantes Productives 
de la Zona Nord (ETAP Cardedeu). Inici de treballs a Grup 
Miralles i Ajuntament de Vallromanes. Realització de diferents 
obres per a Moix Serveis i Obres, Construccions Deumal, Prycsa, 
Derypol i HGG (en aquests dos últims punts, també en fem el 
manteniment). 
Serveis empresarials: hem iniciat treballs per a Cespa Gestión de 
Residuos, Intermas Nets, S.A., Grup Miralles, Tresmes Ecoactiva, 
ITW España, S.A. i Miquel Alimentació Grup. Hem seguit 
oferint serveis a un total de 17 empreses i entitats. 

Serveis industrials: consolidació de l’estratègia comercial amb 
especial atenció al Vallès Oriental.
Comercialització, màrqueting i comunicació: desenvolupament 
del projecte Rebrot.
Aliances amb l’entorn: hem continuat aprofundint en les aliances 
amb les entitats de l’entorn, cercant sinèrgies i projectes comuns.

 

Vallès 
Oriental

Lliçà 
d’Amunt

Santa Eulàlia  
de Ronçana 

Bigues i Riells

Caldes  
de Montbui

l’Ametlla  
del Vallès

Mollet del   
Vallès

Sant Antoni  
de Vilamajor,

Sant Pere  
de Vilamajor

Montornés  
del Vallès

Cardedeu

Cànoves i  
Samalús

Fogars de 
Montclús

Les Franqueses 
del Vallès

Granollers

Montmeló

Parets  
del Vallès

 la Garriga

Vilalba  
Sasserra

Llinars del Vallès

Vallgorguina

Sant Celoni
Santa Maria de 
Palautordera

Campins

La Roca del 
Vallès

Canovelles

Vilanova del Vallès 

http://www.cardedeu.cat/public/
http://lagarriga.cat/
http://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-jardins/parc-de-les-aigues_92086011955.html
https://www.grifols.com/es/home
https://www.rb.com/
https://inibsa.com/ca/
https://www.cabrejunqueras.cat/granollers/
http://www.granollers.cat/adreces/religiosos-i-funeraris/cementiri-municipal
http://www.fphag.cat/
https://extranet.atll.cat/ca/
http://www.grupomiralles.com/
http://www.grupomiralles.com/
http://www.moix.eu/?lang=ca
http://www.deumal.com/
http://www.prycsa.com/index.html
http://www.derypol.com/ca
https://www.hgg-group.com/es/
http://www.acitre.org/
http://www.acitre.org/
http://www.intermasgroup.com/es/intermas-nets.html
http://www.grupomiralles.com/
https://tresmes.com/
https://www.itw-fasteners.com/
http://www.gmfood.es/ca
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www.vivelloc.cat 
www.creixemambtu.vivelloc.cat 
vivelloc@vivelloc.cat

7. La teva llavor  

Treballem perquè aquells que arriben al Grup 
Viver de Bell-lloc acabin tenint un projecte 
de vida. Lluitem per una societat més justa 
i igualitària i tu pots fer-ho possible:

Fent difusió de la nostra tasca.

Aportant recursos materials.

Fent aportacions econòmiques.

Fent un voluntariat.

Fent donatius periòdics.

SABIES QUE 
ETS TU QUI POT 
ACONSEGUIR 
QUE SEGUIM 
CREIXENT I DONEM 
OPORTUNITATS
A MÉS PERSONES?

http://www.vivelloc.cat
http://www.creixemambtu.vivelloc.cat
mailto:vivelloc%40vivelloc.cat?subject=
https://www.facebook.com/Vivelloc/
https://twitter.com/Vivelloc
https://www.linkedin.com/company/viver-de-bell-lloc/


Visita’ns 
visites@vivelloc.cat

mailto:visites%40vivelloc.cat?subject=

