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REDDIS
Orígens i activitats de la 

Fundació. 



INTRODUCCIÓ

► 1. Per què he triat aquest tema?

► 2. Quins objectius vull aconseguir?

► 3. Quina metedologia de treball he seguit? 



INTRODUCTION 

► 1. Pourquoi j’ai choisi ce thème? 

► 2. Quels sont les objectifs que j’ai veux 

atteindre? 

► 3. Quelle a été la méthodologie du travail 

que j’ai suivie?



QUÈ ÉS UNA FUNDACIÓ? 

Una fundació és una 
persona jurídica sense 

ànim de lucre.
Patronat

· Ley 50/2002, de 26 de 
diciembre de 
fundaciones.

· Llibre tercer del Codi 
civil català relatiu a les 
persones jurídiques. 



COM ES CREA UNA FUNDACIÓ? 

► Les Fundacions neixen a partir d'un negoci

jurídic fundacional.

► És obligatori la seva inscripció en el Registre de

Fundacions.

► S’ha de disposar de la carta fundacional.



FUNDACIÓ PRIVADA REDDIS- Origen 



ÀMBITS D’ACTUACIÓ 



PRESIDENTA

► El seu càrrec consisteix en la representació de
l’entitat i la coordinació entre les diferents
comissions.

► Ella és la primera dona presidenta en tota la
història de la Fundació.

► Encara que la Covid els ha afectat, han
subvencionat més projectes que mai.



COMISSIÓ D’ENSENYAMENT 

► Destina una gran quantitat de diners a entitats perquè els 

joves puguin gaudir d'una bona educació. 

► El pressupost destinat del patrimoni fundacional sempre ha 

estat d’un 50%. 



COMISSIÓ DE CULTURA 



COMISSIÓ SOCIAL 

► La Fundació Privada Reddis destina

menys recursos, segons els Estatus, a la

Comissió Social.

► Aquesta Comissió va ser impulsada

principalment per la Senyora Cori Bach i

la Carme Buixeda.



COMISSIÓ ECONÒMICA 

► La funció d'aquesta Comissió és intentar

obtenir el màxim de recursos i fer els

pressupostos.

► Ha estat difícil obtenir altres ingressos, al

marge dels rendiments obtinguts del

capital fundacional.



ENQUESTA
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CONCLUSIÓ 

► Què he après amb la part teòrica?

► Què he après amb la part pràctica? 

► Quines dificultats he trobat? 



CONCLUSION 

► Qu’est-ce que j’ai appris avec la partie 

théorique? 

► Qu’est-ce que j’ai appris avec la partie 

pratique?

► Quelles sont les difficultés que j’ai 

rencontrée? 




