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UN ANY CONVIVINT AMB LA COVID

Fa tot just un any acceptava la presidència de la Fundació Privada Reddis sense ni 
poder arribar a imaginar-me que les coses anirien com han anat. Encara no es par-
lava de la Covid-19 i tot i que comptava amb una adaptació progressiva al càrrec, ha 
estat una immersió total i en tota regla i en unes condicions en les quals no estava 
acostumada a treballar. 
 La pandèmia ha afectat tothom, persones i institucions i, per descomptat , també ha 
afectat la Fundació. Hem hagut d’ajornar, conferències, taules rodones, actes presen-
cials, hem hagut de fer les reunions de Patronat telemàticament, però hem continuat 
treballant molt.
 Tot i la pandèmia hem subvencionat una quarantena de projectes entre les tres 
comissions: ensenyament, cultura i comunicació i obra social, i, des del mes de març, 
la majoria adaptats a pal·liar els estralls provocats per la pandèmia. 

En les següents pàgines s’explica tot el que ha realitzat la Fundació durant el 2020 
seguint la línia del seu objectiu fundacional: impulsar projectes i actuacions que 
construeixin un futur millor i més just per a les persones. 

Intentem arribar a totes les entitats que ho necessiten i suplir les mancances de l’admi-
nistració amb fons de la Fundació o buscant-los en empreses sensibles en aquest camp.
 Pel que fa a aquest 2020, la Fundació ha continuat buscant aliances amb altres enti-
tats per dur a termes projectes compartits. Des de fa uns anys, l’acord de col·laboració 
amb l’Obra Social “la Caixa” i, aquest any també amb Indústries Teixidó SA, ha permès 
poder ajudar a un major nombre d’entitats del tercer sector, multiplicant esforços en 
aquest sentit.
 Tot i que la situació econòmica no és gens favorable  per a institucions com la 
nostra, hem continuat atenent les necessitats que ens demanaven. Prioritzant les 
d’àmbit social, però sense oblidar que el món de la cultura està sofrint una gran so-
tragada i que l’educació s’ha trobat en una situació inèdita.
 I, en aquest sentit, hem continuat fent xarxa amb entitats culturals de Reus i 
comarca, promocionant  diverses manifestacions artístiques del territori i també aju-
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dant els diversos centres  educatius, donant  suport a projectes que incideixin en la 
formació dels nostres joves.
 Sabem que no podem solucionar tots els problemes, però procurem abordar els més 
urgents en la mesura que ens és possible. Col·laborem donant beques, pagant llibres i 
material informàtic, donant estímuls a la investigació o posant, sempre que es pot, els 
espais de la Fundació a disposició dels debats que es produeixen en aquest camp.

En les circumstàncies actuals és difícil fer una previsió concreta del futur de la Fun-
dació, però tenim clar que haurem de tenir una capacitat d’adaptació als canvis que 
es puguin produir. Però, partint de la base que dedicarem tots els nostres esforços a 
pal·liar els aspectes devastadors de la pandèmia en tots els camps que ens són propis, 
dins de les nostres modestes possibilitats i donada la magnitud del repte actual. 
                                                                               
          

          
          Carme Buixeda
          Presidenta
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Alumnes de l’Escola Els Ganxets de Reus, amb el projecte Chromifiquem els Ganxets.
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memòria 2020
FUNDACIÓ PRIVADA REDDIS

Per a l’exercici 2020 s’ha assignat un pressupost global al voltant de 100.000 €: un 50% 
d’aquest pressupost ha anat destinat a l’àrea d’ensenyament, un 30% destinat a l’àrea de 
cultura i un 20% a l’àrea social. 
 Alguns dels projectes d’aquesta última àrea s’han pogut realitzar gràcies a la col·labora-
ció i signatura de convenis amb diverses entitats privades.  
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ÀMBITS D’ACTUACIÓ

—COMISSIÓ D’ENSENYAMENT—

PREMIS ALS TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT 
I ALS PROJECTES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

La Fundació Reddis continua reconeixent i premiant l’excel·lència dels millors treballs 
de recerca i de Formació Professional dels alumnes dels centres d’ensenyament del Baix 
Camp. Per al curs 2018-2019 la Fundació ha concedit un total de 9 Premis per un import 
de 7.500 €: 6 Premis de Recerca als alumnes de Batxillerat (9a. edició), per un import de 
5.000 € i 3 Premis als millors treballs de projecte de Formació Professional (5a. edició), per 
un import de 2.500 €.

CÒDOL EDUCACIÓ

L’ajuda econòmica anirà destinada al projecte Territori viu per a tothom, adreçat als centres 
de màxima complexitat, amb l’objectiu de fer accessible el patrimoni cultural a tots els 
nens i nenes dels centres amb unes condicions preferents, de manera que puguin realitzar 
les activitats d’una forma pràcticament gratuïta.

FACULTAT DE MEDICINA DE LA URV

Des de fa molts anys la Fundació Reddis col·labora amb la Facultat de Medicina per tal 
de fomentar la recerca i la investigació. Per aquest 2020 la col·laboració s’ha traduït en 
l’adequació del laboratori d’habilitats clíniques a través de l’adquisició d’un ecògraf per a 
simulació. 

CICLE EDUCAR AVUI - CONFERÈNCIES PEDAGÒGIQUES

La Fundació ha continuat amb l’organització del cicle Educar avui, adreçat als docents de la 
nostra comarca, que poden gaudir de diverses conferències pedagògiques amb ponents d’alt 
nivell. Per aquest 2020 s’ha comptat amb el conferenciant Antoni Vila. La resta de conferèn-
cies que hi havia programades han quedat cancel·lades amb motiu de la Covid-19.
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BEQUES ERASMUS - FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA

La Fundació ha lliurat, un any més, les beques d’Erasmus als estudiants de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili. En total, la Fundació Reddis ha 
repartit 10.500 € entre 14 estudiants que han realitzat una estada a l’estranger durant el curs 
2019-2020.

ASSOCIACIÓ DE PROFESSORS DE MATEMÀTIQUES

Amb motiu del Congrés Català de Matemàtiques, l’Associació de Professors de Matemà-
tiques de les Comarques Meridionals, va organitzar l’exposició «Martemàtiques» de Fer-
nando Corbalán. La Fundació n’ha subvencionat la traducció al català, la maquetació i la 
producció. 
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Lliurament de les beques Erasmus als alumnes de la Facultat d’Economia i Empresa de la URV.

Lliurament dels Premis als treballs de recerca de Batxillerat i als treballs de projecte de Formació Professional.
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Dalt i baix, alumnes de les escoles de la ciutat fent el projecte Territori Viu, de Còdol Educació.
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—COMISSIÓ DE CULTURA I COMUNICACIÓ—

PREMI BECA D’ART CONTEMPORANI 

La Fundació Reddis ha organitzat la 1a. edició del Premi Beca d’Art Contemporani, amb 
l’objectiu d’impulsar la creació artística, difondre les arts visuals entre el públic i donar suport 
a la producció d’un projecte artístic. La guanyadora ha estat l’artista Ro Caminal amb el pro-
jecte Immediacions, un projecte centrat a Reus amb un enfocament sociològic i històric sobre 
dos barris d’habitatge social de la ciutat: el Barri Fortuny i el Barri Gaudí. Però també s’han 
atorgat dos accèssits: un per als artistes Nathalie Rey i Enric Mauri,per al projecte conjunt 
Atlantis, i l’altre per a l’artista Miquel García Membrado per al projecte Amor i metralla.

ASSOCIACIÓ DE CONCERTS DE REUS

Col·laboració amb l’Associació de Concerts de Reus que enguany commemora el seu cen-
tenari. Per a celebrar aquesta efemèride, l’entitat ha programat entre 24 i 30 concerts durant 
la temporada 2020-2021 dels quals la Fundació n’ha patrocinat 2: el del Trio Brull-Salva-
dó-Mor, que tindrà lloc a finals de gener, i els del gran pianista serbi Ivo Pogorelich, que 
tindrà lloc al mes de maig.

CENTRE DE LECTURA - MEMORIAL PERE ANGUERA

Un any més, la Fundació Reddis ha col·laborat amb el Centre de Lectura. Enguany l’ajut 
econòmic va destinat a finançar el Memorial Pere Anguera: Deu anys en el record. Per com-
memorar i donar rellevància al desè aniversari de la mort de l’intel·lectual i expresident de 
l’entitat Pere Anguera Nolla, ha organitzat un seguit d’activitats amb la voluntat de posar 
en relleu tant la vessant humana com la professional del Doctor en Història Contemporà-
nia. Per aquest motiu, s’ha convidat a diverses persones amb perfils diversos: historiadors, 
artistes, amics, expresidents del Centre de Lectura, totes les quals s’han relacionat amb el 
Sr. Pere Anguera i que, per tant, permetran repassar i reviure la seva trajectòria personal i 
professional des de diversos àmbits. Les activitats van començar a mitjans del mes de no-
vembre i finalitzaran a principis de l’any 2021.

PREMI DE PERIODISME JOVE (REUSDIGITAL)

Dins dels Premis de Periodisme Jove Joan Marc Salvat, que vol reconèixer treballs de te-
màtica social a joves periodistes del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, i que organitza 
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Reusdigital.cat, la Fundació ajudarà a impulsar un nou premi: el Premi Xavier Joanpere, en 
homenatge a aquest activista mort l’any passat.

artAMILL 

La Fundació col·labora en el projecte Què ens mata?. ArtAMILL proposa una programació 
anual 2020-2021 integrada en l’actualitat que ens ocupa i preocupa.
 De manera que els artistes/creadors/escriptors participants donen la seva única o múl-
tiple resposta a aquesta pregunta inicial. Cadascuna d’aquestes exposicions o instal·lacions 
aniran lligades a un dia de debat pedagògic, convidant un grup de nois i noies de les esco-
les/instituts veïns. Reus, Cambrils, Riudoms, Montbrió.
 Recollint els continguts de la programació artística que es podrà veure a l’espai artAMILL 
durant aquest curs 2020-2021, es publicarà un catàleg que inclourà l’obra fotografiada per 
Daniel Casanoves, i els escrits dels diferents escriptors que faran referència a l’obra exposada.
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Memorial Pere Anguera: deu anys en el record, al Centre de Lectura.

Finalistes del i Premi Beca d’Art Contemporani de la Fundació Privada Reddis, juntament amb el president i el 
secretari del Premi i la presidenta de la Fundació.
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—COMISSIÓ SOCIAL—

RÀDIO REUS-SER CATALUNYA

L’ajut per al projecte Cap nen sense Joguina ha servit per a finançar la producció tècnica i de 
màrqueting de la gala que ha tingut lloc al Teatre Fortuny i on s’han recaptat 2.000 joguines 
que s’han entregat a Creu Roja Joventut perquè els nens i nenes del Camp de Tarragona tin-
guin una joguina nova la nit de Reis.

ASSEMBLEA DE LA CREU ROJA A REUS

La subvenció ha servit perquè l’entitat pugui canviar la caldera de la calefacció de la Llar d’in-
fants M. Assumpció Quadrada. 

FUNDACIÓ MOSSÈN FREDERIC BARA 

Degut a les noves normes sanitàries i les restriccions que ha comportat la crisi del corona-
virus, l’entitat s’ha vist obligada a fer unes reformes a les seves instal·lacions. Per un cantó 
s’han hagut de fer unes divisions d’uns despatxos i per l’altre, la instal·lació d’una porta 
d’alumini i de vidre a l’entrada de la Fundació per tal de separar les entrades i sortides d’in-
fants i adults, per a diversificar horaris i grups.

ASSOCIACIÓ VEÏNS BARRI NILOGA

Es tracta de la publicació i repartiment per totes les bústies i botigues de la zona Reus 
Nord, de la seva revista, on s’expliquen les activitats que duen a terme com a associació. 

CLUB TENNIS TAULA GANTXETS DE REUS 

La Fundació col·labora un any més amb el Club Tennis Taula Ganxets de Reus. Enguany 
l’ajut econòmic va destinat a pagar les  despeses de l’organització del 3er campionat de Ca-
talunya Unificat de Tennis Taula Special Olímpics.
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ASSOCIACIÓ D’ALZHEIMER DE REUS 

La subvenció va destinada a pagar les despeses d’infermeria del Centre Diürn Especialitzat 
en Alzheimer: la compra d’un carro de medicació setmanal amb les 34 safates correspo-
nents i l’adquisició d’equipament web NeuronUp i Guttman (NeuroPersonalTrainer), dues 
plataformes web d’estimulació cognitiva professional per a neropsicòlegs i professionals de 
la neurorehabilitació amb exercicis de rehabilitació per Alzheimer, Parkinson, Esclerosis 
Múltiple, Dany Cerebral, Ictys i TDAH entre d’altres.

FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE

L’ajut concedit enguany a l’Hospital de Dia Mas Sabater de la Fundació Esclerosi Múltiple 
que ha servit per a instal·lar una porta corredissa automàtica a la sala de fisioteràpia que 
elimina les barreres arquitectòniques i que assegura l’accés de manera independent de les 
persones que presenten limitacions en la mobilitat.

GRANS PROJECTES SOLIDARIS 

Aquest any 2020, la pandèmia de la Covid-19 ha provocat el tancament dels serveis públics 
on l’entitat realitzava les classes de circ (Centres Cívics, La Palma, Giny...) i la suspensió 
d’activitats de Festa Major a Reus i a altres localitats, ha posat en perill el seu projecte de 
circ social i el seu grup de cultura popular Nova Moixiganga.
 El seu projecte de Tallers (Acrobàcia i Tastets de Circ) és un projecte transversal amb un 
objectiu inclusiu per als col·lectius amb els que treballa l’entitat. Les classes d’acrobàcia 
reuneixen molts menors no acompanyats i els tastets de circ es centren en nens i joves en 
risc social, persones grans i discapacitats. Per poder mantenir les classes i els assajos, l’en-
titat necessitava material que no tenia perquè no podia reutilitzar el d’altres espais, degut 
a la pandèmia. És per això que disposar de materials propis, gràcies a l’ajut de la Fundació 
Privada Reddis va resultar ser la solució per a poder continuar amb els tallers.

FUNDACIÓ BENÈFICA PRIVADA MARE DE DÉU DE MISECÒRDIA

L’ajut atorgat a La Casa de Misericòrdia ha servit per a fer un canvi en la instal·lació elèc-
trica de les habitacions així com també, amb motiu de la Covid-19, una desinfecció de les 
habitacions.
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Programa terapèutic organitzat per l’entitat Supera’t, adaptat a les necessites sorgides de la Covid’19.

La presidenta de la Fundació, Carme Buixeda, amb la Berta del Cap Nen Sense Joguina, organitzat per la SER Tarra-
gona-Reus i Creu Roja Joventut.
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ASSOCIACIÓ SUPERA’T

L’aportació econòmica ha servit perquè l’entitat pugui donar un servei específic i extraordi-
nari amb un programa terapèutic, connectats en xarxa digitalment, adaptat a les necessitats 
sorgides de la Covid-19, oferint assessorament a totes aquelles famílies i persones de l’associ-
ació que així ho necessitin.

ASSOCIACIÓ SALUT MENTAL DR. TOSQUELLES

La subvenció ha anat destinada a la realització d’un programa d’acompanyament terapèu-
tic individualitzat i de suport a l’autonomia a la pròpia llar, per a persones amb problemes 
de salut mental tenint en compte les noves necessitats ocasionades per la Covid-19.

CLUB ESPORTIU DISCAPACITATS COSTA DAURADA

El Club Esportiu Costa Daurada no s’ha aturat i durant el confinament ha continuat rea-
litzant activitats d’entrenament i d’assistència emocional en el període d’emergència pel 
Covid-19.
 La subvenció atorgada ha anat destinada a l’adquisició de material bàsic per al mante-
niment de les cadires de rodes emprades en l’activitat esportiva que duen a terme (bàsquet 
adaptat en cadira de rodes).

CENTRE PASTORAL D’AJUDA AL PRES I AL NECESSITAT

L’emergència sanitària i el confinament arran del Covid-19 ha comportat una crisi social 
i econòmica. Moltes famílies han vist reduïts els seus ingressos de forma sobtada i això 
suposa un augment de les demandes de productes bàsics  d’aliments. És per aquest motiu 
que l’ajut atorgat ha servit per adquirir productes tan necessaris com carn i peix per tal de 
reforçar l’alimentació d’aquestes persones. 

DOWN TARRAGONA 

Com cada any, l’entitat Down Tarragona elabora el seu calendari solidari, un dels projectes 
amb més carisma i estima entre els seus associats ja que nens i joves de l’entitat esperen 
amb il·lusió poder participar en les diverses sessions de fotografies i convertir-se en prota-
gonistes per un dia. L’ajut ha servit per pagar les despeses d’impressió dels 3.500 exemplars 
que n’han fet.
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LLIGA CONTRA EL CÀNCER 

L’ajut al projecte s’ha destinat a cobrir l’atenció psicològica i econòmica als pacients afec-
tats per càncer i a les seves famílies, ajudant a pagar les despeses que ocasiona  el seu ingrés 
hospitalari. 

FUNDACIÓ PRIVADA BANC DELS ALIMENTS 
COMARQUES DE TARRAGONA

La situació provocada per la Covid-19 ha fet que moltes persones i institucions socials anes-
sin al Banc dels Aliments per demanar productes d’alimentació bàsica. Gràcies a aquesta 
subvenció, s’ha fet arribar una ajuda extraordinària a aquesta entitat que ha servit per a 
comprar i transportar aliments de primera necessitat com ara llet, oli i llegums i així poder 
cobrir aquesta gran demanda.

CÀRITAS DIOCESANA DE TARRAGONA

Amb motiu de l’estat d’alarma declarat pel govern espanyol per l’emergència sanitària per 
la Covid-19, l’activitat del menjador de Càritas de Reus s’ha triplicat i, atenent les reco-
manacions sanitàries, els àpats no se serveixen presencialment, sinó que es reparteixen 
a domicili en carmanyoles diàriament i també els caps de setmana i festius, a diferència 
d’abans que el menjador social només obria de dilluns a divendres. Aquest desplegament 
de recursos ha comportat un augment considerable de les despeses com ara la compra d’ali-
ments frescos (pa), compra d’envasos buits de plàstic (carmanyoles), benzina per al furgó 
del menjador social… L’ ajuda econòmica extraordinària ha servit per ajudar a pal·liar 
aquesta situació.

FUNDACIÓ PRIVADA AMICS DE LA GENT GRAN

Ja en fase de desescalada de la situació de crisi sanitària, aquesta Fundació es va  plantejar 
començar les activitats de socialització de petit format, tant a Cambrils com a Reus per tal 
que les persones grans que pateixen soledat, poguessin  començar a restablir relacions amb 
altres persones grans i, sobretot, amb els voluntaris. Per dur-les a terme amb totes les garan-
ties de seguretat i higiene, han necessitat poder tenir material (gels hidrolítics, mascaretes, 
etc.) per a les persones grans d’aquestes dues poblacions. L’ajut extraordinari servirà per fer 
front a la Covid-19 amb totes les garanties.
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Una de les parelles de mentoria del projecte Rossinyol de l’Associació Quilòmetre Zero.

Jardí sensorial del Taller Baix Camp.
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QUILÒMETRE ZERO

L’Associació Quilòmetre Zero és una entitat d’acció social del Camp de Tarragona que 
gestiona diferents projectes de voluntariat dirigits a l’àmbit de la infància, l’adolescència 
i la joventut; un d’ells és el projecte Rossinyol. Es tracta d’un projecte de mentoria per a 
preadolescents (10-14 anys) en risc d’exclusió social que facilita la trobada entre estudiants 
universitaris i de grau superior i nens i nenes escolaritzats. Pretén aconseguir la inclusió so-
cial d’adolescents migrants mitjançant trobades setmanals, per fer activitats de lleure amb la 
intenció de descobrir l’entorn i els recursos disponibles: sortides, activitats i passejades cultu-
rals, trobades amb altres parelles, etc. La subvenció ha servit per a finançar la mentoria de 3 
parelles i s’ha adaptat a la situació actual.

ASSOCIACIÓ REUS REFUGI

Amb aquesta subvenció l’entitat aquests dies ha posat en marxa la campanya El fresc que 
crea caliu, amb la finalitat de subministrar aliments frescos a persones refugiades o migrants 
sense recursos que resideixen a la nostra ciutat.
 La campanya funciona amb el bescanvi d’uns talons de valors diversos destinats a cobrir 
les necessitats bàsiques dels refugiats que han quedat sense ingressos per diversos motius 
(pandèmia, fi del programa d’inserció, denegació d’asil...).
 Aquests talons són intercanviables per productes i serveis bàsics (aliments, material es-
colar, roba, etc) a comerços locals prèviament concertats, tots ells de proximitat. 

TALLER BAIX CAMP 

Des de fa uns anys, la Fundació Reddis col·labora amb aquesta entitat  per crear un espai 
d’activitat física saludable i ajudar, així, a millorar la qualitat de vida dels usuaris de l’entitat.
 Per seguir treballant en aquesta línia, enguany l’entitat s’ha plantejat adequar un espai a 
la planta baixa del seu Centre Ocupacional al carrer Victor Català, amb tres noves aules per 
a 24 persones, millorant-ne la seva accessibilitat. Són persones que tenen certs problemes 
de mobilitat, alguns d’ells van amb cadira de rodes i tenen dificultats d’accés a les aules. 
L’ajut ha servit per a dotar l’espai del mobiliari necessari: taules, cadires i altres materials 
per a poder seguir treballant amb la pràctica esportiva començada l’any passat. 
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AMICS DE L’HOSPITAL DE REUS

Al març, la Covid-19 va agafar entitats hospitalàries com l’Hospital Sant Joan sense reser-
ves suficients ni previsions de material de protecció, per al personal sanitari que treballava 
a les seves instal·lacions. L’ ajuda econòmica ha servit per a comprar 200 bates de treball, 
degudament homologades, per protegir el personal sanitari. 

FUNDACIÓ JOSEP PONT I GOL

La subvenció atorgada per la Fundació va destinada a adquirir material bàsic que afavoreixi 
desenvolupar el projecte Aixeca’t: Servei diürn preventiu, fora de I’horari escolar, que dona 
suport, estimula i potencia l’estructuració ¡ el desenvolupament de la personalitat, la soci-
alització, I ‘adquisició d’aprenentatges bàsics i I ‘esbarjo i compensa les deficiències socioe-
ducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el 
treball en xarxa i amb la comunitat.
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