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   SEGON ANY CONVIVINT AMB LA COVID

És el segon any que estic al capdavant de la Fundació Privada Reddis i ningú de 
l’equip directiu ni la resta del Patronat ens podíem imaginar que la pandèmia duraria 
tant i que hauríem de treballar en aquestes circumstàncies. 

La pandèmia ha afectat tothom, persones i institucions i, per descomptat, també ha 
afectat la Fundació. Hem hagut d’ajornar o reduir l’aforament de conferències, tau-
les rodones, actes presencials; hem hagut de fer algunes de les reunions del Patro-
nat telemàticament, però sempre que hem pogut ho hem fet presencialment i amb la 
màxima normalitat possible. I, sobretot, hem continuat treballant molt i innovant-nos 
constantment.

Tot i la pandèmia hem subvencionat quaranta-tres projectes entre les tres comissions: 
la comissió d’ensenyament, 14; la de cultura i comunicació, 8, i la de socials, 21; algun 
compartit entre les tres comissions. 

En les pàgines següents s’expliquen detalladament els projectes subvencionats i tot el 
que ha realitzat la Fundació durant el 2021 seguint la línia del seu objectiu fundacio-
nal:  impulsar projectes i actuacions que construeixin un futur millor i més just per 
a les persones. 

Pel que fa a aquest 2021, la Fundació ha continuat buscant aliances amb altres entitats 
per a dur a terme projectes compartits. Des de fa uns anys, l’acord de col·laboració 
amb la Fundació la Caixa i amb Indústries Teixidó SA, ha permès ajudar un major 
nombre d’entitats del tercer sector. Multiplicar esforços en aquest sentit ha permès 
de continuar atenent les necessitats que ens demanaven.

Aquest any també hem prioritzat les d’àmbit social, però com que no oblidem que el 
món de la cultura i de l’ensenyament estan passant per moments difícils, hem iniciat 
diversos projectes de producció pròpia en aquest camp: el premi Beca d’Art Contem-
porani; el projecte Prosceni Reddis Bartrina, un cicle de cinc converses sobre la tra-
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jectòria de destacats creadors i artistes de les arts escèniques lligats d’alguna manera 
amb la ciutat o amb alguna de les seves institucions; el Primer Premi de Fotografia, 
aquest any sobre Imatges de la pandèmia, i hem iniciat un ambiciós projecte batejat 
com Reus 1970-2020, un període de temps a cavall entre el dos segles, en el qual han 
tingut lloc fets rellevants tant a nivell polític, com de població, econòmic, cultural i 
educatiu, que es desenvoluparà al llarg de l’any vinent.  

I, en aquest sentit, hem continuat fent xarxa amb entitats culturals  de Reus i comar-
ca, promocionant diverses manifestacions artístiques del territori i també ajudant  els 
diversos centres educatius, donant suport a projectes que incideixin en la formació 
dels nostres joves. Intentem, en la mesura que ens és possible, ajudar a solucionar 
problemes a aquelles institucions que ens ho demanen, i prioritzem els més urgents.

A nivell d’Executiva i de Patronat estem gestionant el canvi dels Estatuts de la Fun-
dació i la redacció d’un Codi Ètic financer per a aplicar-lo a les nostres inversions. 
Volem transparència sobre les despeses de funcionament de la pròpia Fundació i en 
l’atorgament dels ajuts en els tres àmbits d’actuació abans descrits.

Donada la magnitud del repte actual, tenim clar que haurem de tenir una capacitat 
d’adaptació als canvis que es puguin produir, per tal de ser eficaços en l’ajuda o en la 
solució dels problemes concrets que es puguin produir.

          Carme Buixeda
            Presidenta
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Imatge de l’aula d’estimulació multisensorial de l’escola d’educació especial Nostra Senyora del Mar.



5

fundació privada reddis  ·  memòria 2021

memòria 2021
FUNDACIÓ PRIVADA REDDIS

Per a l’exercici 2021 s’ha assignat un pressupost 
global de subvencions de 120.323,61€: 

un 29,68% d’aquest pressupost ha anat destinat a l’àrea d’ensenyament, 
un 20,49% destinat a l’àrea de cultura i un 49,83% a l’àrea social. 
Alguns dels projectes d’aquesta última àrea s’han pogut realitzar 

gràcies a la col·laboració i signatura de convenis amb diverses entitats privades.   

àrea d’ensenyament
35.719,63€

àrea de cultura
24.648,47€

pressupost assignat exercici 2021: 120.323,61€

àrea social
59.955,51€

20,49%

29,68%

49,83%
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ÀMBITS D’ACTUACIÓ

—COMISSIÓ D’ENSENYAMENT—

FUNDACIÓ URV - FIRST LEGO LEAGUE

Col·laboració, un any més, en el torneig First Lego League Reus – Tarragona. L’aportació 
econòmica ha anat destinada a la compra de trofeus, medalles, samarretes i obsequis dels 
participants.

CÒDOL EDUCACIÓ

Un any més, l’ajuda econòmica ha anat 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. Aquest projecte ha estat 
possible gràcies al conveni  amb Indústries Teixidó.
 Però enguany la Fundació també ha ajudat en la creació i preparació del projecte Kamis-
hibai, per tal de poder realitzar fins a 60 sessions durant el primer semestre del 2021.

AMPA CEE FONT DEL LLEÓ

La subvenció atorgada ha servit per dur a terme el projecte Tan amics, una proposta d’in-
tervencions assistides amb gossos per a nens i nenes amb necessitats especials.
 Aquest projecte és compartit entre la comissió d’ensenyament i la social i també ha estat 
possible gràcies al conveni amb Indústries Teixidó.

ESCOLA SANT BERNAT CALVÓ

L’ajut ha servit per posar en marxa el projecte I tu, de petit@, a què jugaves? (Jocs de tota 
la vida), un projecte intergeneracional que implica els usuaris/àries d’una residència de 
gent gran del territori (Residència Ítaca) i l’alumnat de l’escola a partir d’un apadrinament 
digital. Amb la voluntat de crear un vincle emocional (entre alumnes i gent gran) i crear 
objectes a través de la fabricació digital (disseny i impressió 3D) per a poder-los compartir.
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ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL NOSTRA SENYORA DEL MAR

La subvenció ha anat destinada a la creació d’una aula d‘estimulació multisensorial per fer 
les intervencions que incideixin en tots els àmbits de percepció,  afavorint el desenvolupa-
ment global de l’alumnat. La creació d’aquesta aula serveix com a eina alternativa educativa 
i terapèutica.
 Aquest projecte és compartit entre la comissió d’ensenyament i la social i també ha estat 
possible gràcies al conveni amb Indústries Teixidó.

ASSOCIACIÓ ARTIS DANSA

Suport al projecte Socializart, que amb aquesta subvenció beneficiarà a més alumnes de 
més escoles de la ciutat: Escola Rubió i Ors, Sant Bernat Calvó i Teresa Miquel. La Funda-
ció assumeix el cost de 5 beques d’alumnes.
 Es tracta d’un projecte que consisteix en portar la dansa urbana a col·legis i instituts de 
barris i zones humils amb l’ànim de contactar amb nens i adolescents que tenen pocs re-
cursos i que moltes vegades necessiten un referent per adaptar-se socialment. A través de la 
música i dels moviments es pot influir favorablement en la seva conducta i la seva manera 
d’empatitzar i relacionar-se amb el món.
 Aquest projecte és compartit entre la comissió d’ensenyament i la social

CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DEL BAIX CAMP

L’ajut econòmic ha servit per adquirir una maleta de préstec amb 6 Jocs de cúpules PVC 
de Leonardo (de sobretaula), que permet treballar amb el conjunt d’alumnes d’una classe, 
i 2 càmeres i 2 trípodes per a poder realitzar streamings.
 Aquest projecte és compartit entre la comissió d’ensenyament i la social i ha estat pos-
sible també gràcies al conveni amb Indústries Teixidó.

FUNDACIÓ PRIVADA TEATRE FORTUNY

L’ajut ha anat destinat a posar en marxa el Projecte Cap nen sense Fortuny subvencionant 
íntegrament el material pedagògic musical i també, parcialment, el cost dels infants de les 
escoles amb risc d’exclusió social.
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Acte de lliurament de les beques de mobilitat als estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa de la URV.

Acte de lliurament de les beques de mobilitat als estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa de la URV.
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Alumnes de l’escola Sant Bernat Calvó que participen en el projecte I tu, de petit@, a què jugaves?

L’equip del Centre de Recursos Pedagògics del Baix Camp amb el material adquirit gràcies a la subvenció.
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ESCOLA PRAT DE LA RIBA

La subvenció ha servit per pagar els costos de l’exposició final del projecte Lligams, que 
s’ha dut a terme durant aquest curs 20/21 conjuntament amb Còdol Educació i els infants 
i docents de l’Escola Prat de la Riba, una de les 30 escoles del país que formen part del 
programa Educació360.
 Un projecte que ha estat possible gràcies al conveni amb Indústries Teixidó.  

PRODUCCIONS DE LO NOSTRO

L’ aportació econòmica ha anat destinada a la realització d’uns tallers de creació escènica a 
diversos instituts de Reus i el Baix Camp, a partir del Poema Inacabat de Gabriel Ferrater. 

 
BEQUES FACULTAT D’ECONOMIA

Un any més, la Fundació ha atorgat les beques de mobilitat als estudiants de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili. En total, s’han repartit 10.500€ 
entre 15 estudiants que han realitzat una estada a l’estranger durant el curs 2020-2021.

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 s’han concedit un total de 8 Premis per un import de 7.000€: 
6 Premis de Recerca als alumnes de Batxillerat (10a. edició), per un import de 5.000€ i 2 
Premis als millors treballs de projecte de Formació Professional (6a. edició), per un import 
de 2.000€.

CONFERÈNCIA SOBRE LA COVID I LA VACUNACIÓ

Arrel de l’interès per la vacunació contra la COVID-19 i les preocupacions dels docents a 
l’aula, des de la comissió d’ensenyament es va decidir organitzar una conferència dirigida 
als centres d’ensenyament del territori. La conferència va anar a càrrec dels Drs. Joan An-
glès i Neus Rius.
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—COMISSIÓ DE CULTURA I COMUNICACIÓ—

«MARIÀ FORTUNY I REUS. LA CONSTRUCCIÓ D’UN MITE», 
D’ALBERT ARNAVAT

El projecte es basa en l’estudi de la relació de Marià Fortuny amb la seva ciutat natal i la 
importància del pintor vuitcentista. Fruit d’aquestes recerques s’ha enllestit un llibre titulat 
Marià Fortuny i Reus. La construcció d’un mite.
 La Fundació concedeix un ajut per la compra de llibres que seran distribuïts entre les 
biblioteques i centres d’Art de Reus i Baix Camp. 

FESTIVAL ACCENTS

Col·laboració amb el projecte Parelles Lingüístiques de Voluntariat per la Llengua per tal de 
promoure l’ús social del català entre els nouvinguts a Reus i el Baix Camp tot gaudint de 
la música en directe. La Fundació va assumir el cost de les entrades de 80 persones per al 
Festival Accents, el qual promou propostes musicals en català d’arreu dels Països Catalans. 
 Un projecte compartit també amb la comissió social.

PROSCENI REDDIS BARTRINA

La Fundació ha creat un nou projecte de producció pròpia: un cicle de 5 converses sobre 
la trajectòria de destacats creadors i artistes del món de les arts escèniques: cinema, teatre, 
dansa, música... que tinguin un abast nacional i estiguin relacionats d’alguna manera amb 
la ciutat o alguna de les seves institucions o entitats, i conduïdes per un especialista o co-
neixedor de la trajectòria del convidat.
 Aquest primer cicle porta el subtítol de Trajectòries, ja que es tracta de personalitats de 
llarga durada amb molts reconeixements: el dissenyador de so i tècnic de postproducció de 
cinema Oriol Tarragó, el director teatral Lluís Pasqual; l’actor Jordi Bosch; la ballarina i core-
ògrafa Jone San Martín i el pianista i director d’orquestra Miquel Ortega seran els 5 artistes 
que formaran part d’aquest projecte.
 Les converses es realitzaran entre els mesos de setembre de 2021 i abril de 2022 i seran 
gratuïtes i obertes a tots els públics.
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Imatge de l’aula d’estimulació multisensorial de l’escola d’educació especial Nostra Senyora del Mar.
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REUS 1970-2020
50 ANYS D’HISTÒRIA

Un altre projecte de creació pròpia de la Fundació per aquest 2021. Es tracta d’un projecte 
sobre la història recent de Reus en els últims 50 anys. Està format per un cicle de converses, 
una exposició d’imatges, una sèrie audiovisual i un llibre que integri els canvis històrics, 
urbanístics, universitaris i demogràfics en aquest període així com la transformació econò-
mica i l’evolució cultural de la ciutat. La realització del projecte es durà a terme durant 
l’any 2022.

1a. EDICIÓ DELS PREMIS DE FOTOGRAFIA 

Mitjançant la fotografia com a medi d’expressió artística i cultura, la Fundació Reddis crea 
aquest concurs per tal de recollir les millors fotografies de la pandèmia de la COVID-19, 
des dels àmbits sanitari, assistencial, social, esportiu i artístic. Premi dirigit a fotoperiodistes 
i també a fotògrafs aficionats, que compta amb el Col·legi de Periodistes de la Demarcació 
de Tarragona i també amb FotoArt Reus. El veredicte i el lliurament de premis s’efectuarà 
durant l’any 2022.
 

CENTRE DE LECTURA DE REUS

El Centre de Lectura organitza unes jornades destinades a commemorar el centenari de 
la inauguració de les obres de remodelació de l’edifici del Carrer Major sota el mecenatge 
d’Evarist Fàbregas. L’entitat vol homenatjar les persones que van fer possible un equipa-
ment que cent anys desprès continua ben actiu.
 Dins d’aquestes jornades la Fundació Reddis ha participat en l’Exposició d’obres del 
fons d’Art cedint obres pròpies.

REUSDIGITAL

Col·laboració amb els Premis de Periodisme Jove Joan Marc Salvat que reconeix la tra-
jectòria de joves periodistes i Premi Periodisme Xavier Joanpere Olivé adreçat a treballs 
periodístics de temàtica social, cooperació, la llibertat dels pobles i el respecte cap a la terra 
i el medi ambient.
 L’ajut és la dotació econòmica pròpia dels Premis.
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INICIATIVES DE TELEVISIÓ 

Gravació i difusió de les càpsules del projecte Reddis-Bartrina. Aquest projecte va ser apro-
vat gràcies a la col·laboració íntegra d’Indústries Teixidó.

PREMI BECA D’ART CONTEMPORANI

Durant el mes d’abril de 2021 es va inaugurar l’exposició de la guanyadora del Premi Beca 
d’Art Contemporani Fundació Privada Reddis, Ro Caminal, amb l’obra Immediacions.
 També es va comptar amb la conferència de l’arquitecta Maria Ruiz sobre habitatge 
social, donant al projecte una visió transversal sobre la mateixa.

POEMA INACABAT DE GABRIEL FERRATER

Al mes d’abril de 2021 es va representar al Teatre Bartrina el Poema Inacabat de Gabriel Fer-
rater per part de Pau Ferran, Mariona Quadrada i Bàrbara Roig amb la producció d’Antoni 
Veciana i amb el suport econòmic de la Fundació. 
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Conversa entre la crítica d’arts escèniques, Begoña Barrena, i el director teatral, Lluís Pasqual.

Conversa entre el director de l’Escola de Cinema de Reus, Daniel Villanueva, i el dissenyador de so, Oriol Tarragó.
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—COMISSIÓ SOCIAL—

ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL NOSTRA SENYORA DEL MAR

La subvenció ha anat destinada a la creació d’una aula d‘estimulació multisensorial per fer les 
intervencions que incideixin en tots els àmbits de percepció, afavorint el desenvolupament glo-
bal de l’alumnat. La creació d’aquesta aula serveix com a eina alternativa educativa i terapèutica.
 Aquest projecte és compartit entre la comissió d’ensenyament i la social i també ha estat 
possible gràcies al conveni amb Indústries Teixidó.

FUNDACIÓ PRIVADA TEATRE FORTUNY

L’ajut ha anat destinat a posar en marxa el Projecte Cap nen sense Fortuny subvencionant 
íntegrament el material pedagògic musical i també, parcialment, el cost dels infants de les 
escoles amb risc d’exclusió social.

ASSOCIACIÓ ARTIS DANSA

Suport al projecte Socializart, que amb aquesta subvenció beneficiarà a més alumnes de 
més escoles de la ciutat: Escola Rubió i Ors, Sant Bernat Calvó i Teresa Miquel. La Funda-
ció assumeix el cost de 5 beques d’alumnes.
 Es tracta d’un projecte que consisteix en portar la dansa urbana a col·legis i instituts de 
barris i zones humils amb l’ànim de contactar amb nens i adolescents que tenen pocs re-
cursos i que moltes vegades necessiten un referent per adaptar-se socialment. A través de la 
música i dels moviments es pot influir favorablement en la seva conducta i la seva manera 
d’empatitzar i relacionar-se amb el món.
 Aquest projecte és compartit entre la comissió d’ensenyament i la social

CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DEL BAIX CAMP

L’ajut econòmic ha servit per adquirir una maleta de préstec amb 6 Jocs de cúpules PVC 
de Leonardo (de sobretaula), que permet treballar amb el conjunt d’alumnes d’una classe, 
i 2 càmeres i 2 trípodes per a poder realitzar streamings.
 Aquest projecte és compartit entre la comissió d’ensenyament i la social i ha estat pos-
sible també gràcies al conveni amb Indústries Teixidó.
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FESTIVAL ACCENTS

Col·laboració amb el projecte Parelles Lingüístiques de Voluntariat per la Llengua per tal de 
promoure l’ús social del català entre els nouvinguts a Reus i el Baix Camp tot gaudint de 
la música en directe. La Fundació ha assumit el cost de les entrades de 80 persones per al 
Festival Accents, el qual promou propostes musicals en català d’arreu dels Països Catalans. 
 Un projecte compartit també amb la comissió cultural.
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Membres de l’Associació Supera’t amb el material que van rebre gràcies a l’ajut entre la Fundació Reddis i la Fun-
dació la Caixa.

Membres de l’Associació Supera’t amb el material que van rebre gràcies a l’ajut entre la Fundació Reddis i la Fun-
dació la Caixa.
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Projectes realitzats en col·laboració amb la Fundació La Caixa

GRANS PROJECTES SOLIDARIS

La subvenció servirà perquè aquesta entitat pugui oferir diversos cursos de formació (in-
fermeria, mecànica, perruqueria...) als joves en risc d’exclusió social que viuen a les llars de 
Joves Jonathan Daniels.

FUNDACIÓ MOSSÈN FREDERIC BARA

Ajut per a executar actuacions destinades a la desinfecció de tots els espais de la seva Fun-
dació. Pintar amb pintura acrílica pura que permeti la desinfecció amb diferents productes 
químics, entre ells el peròxid d’hidrogen, que és un dels productes desinfectants autoritzats 
pel Ministeri de Sanitat.

FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE

Subvenció per a adaptar l’espai de recepció i fer-lo més segur degut a la pandèmia. Gràcies 
a la instal·lació de diversos elements, s’ha aconseguit adaptar l’espai de recepció i sala d’es-
pera que les persones usuàries del centre fan servir diàriament, donant-los independència i 
autonomia, i reduint al màxim el risc.

ASSOCIACIÓ SUPERA’T

L’ajut atorgat ha anat destinat a l’adquisició de material i realització d’activitats per al pro-
jecte esportiu Supera’t tot l’any, per a infants i joves amb trastorn de l’espectre autista i altres 
trastorns del neurodesenvolupament.

ASSOCIACIÓ D’ALZHEIMER DE REUS I EL BAIX CAMP

Subvenció destinada a adquirir material de protecció personal per tal de desenvolupar les 
activitats del Centre Terapèutic i la Unitat de Memòria, seguint mesures de prevenció da-
vant la COVID: guants, mascaretes, etc. Material EPI que farà que el centre continuï sent 
un espai segur per als seus usuaris i treballadors.
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FUNDACIÓ BENÈFICA PRIVADA MARE DE DÉU DE MISERICÒRDIA 

Aportació econòmica perquè aquesta entitat pugui canviar l’acumulador de l’aigua calenta 
i adequar la sala de visites.

ASSOCIACIÓ SALUT MENTAL DR. TOSQUELLES 

La subvenció va destinada a realitzar activitats culturals i de lleure per a joves amb trastorn 
de salut mental greu, tenint en compte la vessant terapèutica per a revertir els efectes que 
la COVID ha causat en ells.

CÀRITAS INTERPARROQUIAL DE REUS

Ajut atorgat perquè l’entitat pugui reprendre els casals d’estiu aturats l’any passat per la 
pandèmia. Els casals es van dur a terme el mes de juliol de 2021 i van dirigits a infants i 
joves de famílies vulnerables ateses per Càritas Interparroquial de Reus.

CENTRE PASTORAL D’ACOLLIDA AL PRES I AL NECESSITAT 

L’ajut ha estat per a l’adquisició de material informàtic per a realitzar un curs d’atenció 
sociosanitària per a persones en situació de vulnerabilitat i d’irregularitat administrativa.
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Els alumnes i responsables del Club Tennis Taula Ganxets de Reus compartint les seves copes i medalles amb alguns 
dels membres de la Fundació Reddis.

La presidenta de la Fundació Reddis rebent els alumnes i representants del Club Tennis Taula Ganxets de Reus.
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Projectes realitzats amb conveni amb Indústries Teixidó

CLUB TENNIS TAULA GANXETS DE REUS

Lliurament de 10 beques per a nens i nenes en risc d’exclusió social durant l’any 2021.

DOWN TARRAGONA

L’ajut realitzat ha servit per a comprar recursos informàtics i reduir la bretxa digital de les 
persones amb Síndrome de Down o altres discapacitats.

CLUB ESPORTIU SOCIAL COSTA DAURADA

L’ajut ha servit per a realitzar els desplaçaments requerits per a participar a la lliga nacional 
i a la lliga catalana.

AMICS DE L’HOSPITAL DE REUS

L’aportació econòmica ha servit per a comprar unes llanternes frontals per a l’assistència 
dels malalts a la nit i així evitar obrir els llums de l’estança i molestar els altres malalts.

BANC DELS ALIMENTS

L’ajut realitzat ha anat destinat a crear un sistema informàtic per a la gestió de donacions i 
que permeti administrar les aportacions i la documentació amb hisenda.
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