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UN ANY DE CANVIS
La Fundació Privada Reddis serveix a la societat de Reus i el Baix Camp amb la voluntat
de construir un futur millor i més just; amb aquesta voluntat intenta oferir oportunitats a
persones i a entitats, impulsa el talent i la formació en l’educació, premia l’excel·lència dels
joves de casa nostra, ajuda els més necessitats i conserva i comparteix el patrimoni cultural.
En les següents pàgines s’explica tot el que ha realitzat la Fundació durant el 2019 seguint
la línia del seu objectiu fundacional: treballar, des dels àmbits de l’educació, la cultura i
l’obra social, impulsant projectes i actuacions que construeixin un futur millor i més just
per a les persones.
Aquest ha estat un any de canvis a la nostra institució. A mig curs, Miquel Benabarre, fins
aleshores President, va passar el relleu a Carme Buixeda, la primera dona presidenta de la
Fundació Privada Reddis 27 anys després de la seva creació. També s’han produït més canvis a nivell dels membres integrants del Patronat. El 2019 s’ha produït la sortida del patró
Ferran Pellisé, fins aleshores secretari, i la incorporació de Xavier Filella, expresident del
Centre de Lectura, a la comissió de cultura de la Fundació.
Aquests canvis han suposat una nova configuració a finals del 2019 del Patronat i dels seus
òrgans de govern, de tal manera que, com ja hem dit anteriorment, Carme Buixeda s’ha
convertit en l’actual presidenta de la institució, Valero Camps n’ha assumit la vicepresidència i Maria Dolors Cailà la secretaria general. La comissió econòmica de la Fundació també
ha experimentat canvis: Josep Roig ha passat a ser el tresorer i també el responsable de la
comissió d’economia i Antoni Amador el comptador.
Pel que fa a aquest 2019, la Fundació ha continuat buscant aliances amb altres entitats per
dur a termes projectes compartits. Des de fa uns anys, l’acord de col·laboració amb l’Obra
Social “la Caixa” 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 afavoridora per a institucions com la nostra,
hem continuat invertint en alguns dels que han estat els nostres pilars des de fa més de 25
anys: l’ensenyament, la recerca i la cultura. I, en aquest sentit, hem continuat fent xarxa
amb entitats culturals per tal de promocionar diverses manifestacions artístiques del territori i també amb els diversos centres d’ensenyament de Reus i la comarca per tal de donar
suport a projectes que incideixin en la formació dels nostres joves. Perquè si fa més de 25
anys ja crèiem fermament que el futur d’un país depèn, en gran mesura, de la inversió que
faci en l’educació, avui en dia en som més conscients encara.
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Per altra banda, la Fundació ha seguit impulsant projectes de creació pròpia com ara el
cicle de conferències pedagògiques Educar Avui (que enguany celebra la seva 8a. edició) i
d’altres projectes culturals que tot i ser creats i pensats en el 2019 no es veuran materialitzats
fins al 2020.
Per a una fundació com la Reddis, el que realment té sentit és això: ser viva. Ser viva desenvolupant i ajudant a crear i materialitzar projectes, i també estar al costat de les entitats del
nostre territori per ajudar als altres i crear un futur millor i més just.
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La Colla sardanista Rosa de Reus va organitzar el Concert de tenora «Camins del paradís» per la Festa Major
de Sant Pere.
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memòria 2019
FUNDACIÓ PRIVADA REDDIS
Per a l’exercici 2019 s’ha assignat un pressupost global al voltant de 100.000 €:
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·laboració de l’Obra Social “la Caixa”.
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ÀMBITS D’ACTUACIÓ
— E N SEN YA M EN T —
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 2017-2018 la Fundació ha concedit un total de 9 Premis per un import
de 7.500 €: 6 Premis de Recerca als alumnes de Batxillerat (8a. edició), per un import de
5.000 € i 3 Premis als millors treballs de projecte de Formació Professional (4a. edició), per
un import de 2.500 €.
CÒDOL EDUCACIÓ
La Fundació ha col·laborat amb Còdol Educació per tal de poder continuar desenvolupant
les activitats pedagògiques que ofereixen als nens i nenes de diversos centres d’ensenyament
de la ciutat i la comarca.
ESCOLA ROSA SENSAT
Els alumnes de l’escola Rosa Sensat de Reus, des de p3 fins a 6è de primària, han començat a introduir-se en el món de la robòtica gràcies a l’ajuda de la Fundació. La Robòtica
Educativa dóna suport als nens i nenes a aplicar els seus coneixements i capacitats en les
matemàtiques, la lògica, programació, disseny, planificació i també d’altres habilitats com
el treball en equip, treball sobre projectes i resolució de problemes.
FACULTAT DE MEDICINA
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 2019 la col·laboració s’ha traduït en la compra de material de simulació tant en forma de maniquins com en forma de pacients estandarditzats (malalts simulats). Aquest material permet als alumnes assolir les competències
tècniques, en especial el maneig del pacient en risc vital i perfeccionar les capacitacions
dels alumnes en ciències de la salut en els aspectes relacionats amb la relació metge-pacient,
aplicació de protocols, habilitats comunicatives, etc.
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Lliurament dels premis als treballs de recerca de Batxillerat i als treballs de projecte de Formació Professional.
Premis recerca BAT i projectes FP.

Escola de Maspujols, amb l’adquisició d’ordinadors portàtils.
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ASSOCIACIÓ D’ALZHEIMER DE REUS I EL BAIX CAMP
L’ajuda realitzada ha servit per a posar en marxa una sèrie de xerrades educatives destinades
a nens i nenes de les escoles i als adolescents dels instituts durant 3 cursos escolars per tal
de fomentar l’empatia i les relacions d’ajuda amb les persones que pateixen Alzheimer, una
malaltia que malauradament és una realitat cada cop més estesa en el nostre entorn. Les
xerrades són realitzades per una educadora social o psicòloga, juntament amb la presidenta
de l’associació i inclouen material tecnològic i audiovisual a les aules com ara tablets, ordinador portàtil, etc.
ESCOLA DE MASPUJOLS
La Fundació Privada Reddis ha col·laborat amb l’Escola de Maspujols en l’adquisició de
10 ordinadors portàtils per tal de poder tenir els mitjans tecnològics necessaris per avançar
en tots els aprenentatges. Gràcies a aquesta compra, els nens i nenes de primària del centre
aprenen nous conceptes i poden assolir les competències bàsiques. Avui en dia les noves
tecnologies tenen un pes molt important en l’aprenentatge dels infants.
INSTITUT ROSETA MAURI
L’alumnat de 3r. d’ESO de l’Institut Roseta Mauri ha quedat finalista, per cinquè any
consecutiu, a la First Lego League. Per participar a la Gran Final Nacional que es va celebrar a Tenerife, els alumnes es van haver de desplaçar fins a la illa. La Fundació Reddis ha
col·laborat amb l’Institut per tal d’assumir el cost dels desplaçaments d’avió dels alumnes.
El projecte de robòtica a l’Institut Roseta Mauri ha suposat la integració dels continguts
curriculars de l’àrea de Tecnologia amb valors imprescindibles com ara la innovació, la cooperació, el treball en xarxa i l’emprenedoria.
INSTITUT BAIX CAMP
L’Institut Baix Camp ha organitzat les vi Jornades d’Emprenedoria. Durant 4 dies, un
seguit de nous emprenedors i d’altres amb molta experiència han presentat experiències i
projectes per tal de motivar l’alumnat.
La Fundació ha col·laborat amb l’Institut patrocinant el primer premi INNOCAMP 2019,
campament d’Emprenedoria.
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ESCOLA JOAN REBULL
L’Escola Joan Rebull de Reus ha posat en marxa la creació d’una aula multi sensorial, un
espai especialment dissenyat perquè els alumnes tinguin l’oportunitat d’interactuar amb el
medi mentre es relaxen i estimulen els sentits. En exposar als nens i nenes a diversos estímuls controlats, aquests són capaços d’aprendre i de desenvolupar les seves habilitats tan
intel·lectuals com socials.
El projecte, que ha comptat amb el suport de la Fundació, va dirigit a tot l’alumnat d’educació infantil (de 3 a 6 anys), a l’alumnat de SIEIE (suport intensiu per a l’educació inclusiva) i als alumnes amb trastorns del comportament i la comunicació.
AJUT COMPRA LLIBRES DE TEXT
La Fundació Reddis ha realitzat una aportació econòmica a 2 centres d’ensenyament de
Reus que anirà destinada a la compra de llibres de text amb la finalitat de compensar desigualtats socials i d’establir un fons que pugui servir per a alumnes d’altres cursos escolars.
Aquest és el vuitè any consecutiu que la Fundació atorga aquesta ajuda a diversos centres
educatius de la ciutat. Enguany les escoles que s’han beneficiat d’aquesta subvenció han
estat l’Escola Montsant i l’Institut Gabriel Ferrater, que podran comprar llibres de text o
bé material informàtic.
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 2019 s’ha comptat amb els següents conferenciants: David Bueno,
Carme Oriol, Francesc Imbernón i Juan Peña.
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 16 estudiants que han realitzat una estada a l›estranger durant el curs
2018-2019.
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Lliurament de les beques Erasmus als alumnes de la Facultat d’Economia i Empresa de la URV.

Conferència del cicle «Educar Avui» a càrrec de David Bueno.
10

—CULT UR A —
COLLA SARDANISTA ROSA DE REUS
La Fundació Reddis ha realitzat un ajut a l’entitat per tal d’organitzar el concert de tenora
Camins del paradís per la Festa Major de Sant Pere.
BANDA SIMFÒNICA DE REUS
La subvenció atorgada a la Banda Simfònica ha anat destinada a posar en marxa un projecte
de formació per al director i els músics que pertanyen a la Banda. El projecte ha consistit en
la contractació del director Frank de Vuyst, que va realitzar diverses estades a Reus durant
el curs, per tal de formar i ampliar els coneixements musicals als components de la Banda
Simfònica i així complementar els estudis musicals formatius de tots els seus integrants.
BANDA - COBLA PARE MANYANET
L’ajuda econòmica de la Fundació ha anat destinada a realitzar un intercanvi amb la banda
de l’escola de música de Palafolls, concretament en les despeses de desplaçament.
REUS TEATRE MUSICAL
La Fundació ha donat suport a la 6a. edició del Festival Reus Teatre Musical (RTM), un
festival de teatre musical de petit i mitjà format únic a Europa que té lloc a Reus cada any.
L’ajuda econòmica ha servit per a pagar el catxet de les companyies assistents.
ASSOCIACIÓ GOSAR PODER
La Fundació ha col·laborat amb aquesta associació que té com a objectiu la difusió i anàlisi
de l’obra de Gabriel Ferrater. L’ajuda econòmica ha anat destinada a fer l’espectacle teatral
Al cor d’una rosa de fulles moixes i la Ruta Gabriel Ferrater.
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Ajut per a la compra de llibres de text a l’Escola Montsant i a l’Institut Gabriel Ferrater de Reus.

Roda de premsa de presentació del «Reus Teatre Musical».
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—SO CIA L—
CÀRITAS DIOCESANA DE TARRAGONA - CIR
L’ajut a l’entitat ha servit per a comprar joguines per a nens de 6 a 16 anys sense recursos
econòmics i el berenar de la festa dels Reis.
CLUB TENNIS TAULA GANXETS
La Fundació col·labora un any més amb el Club Tennis Taula Ganxets de Reus. El projecte
de la compra del terra i la seva instal·lació aportarà una millora de les instal·lacions i una
protecció dels seus usuaris, els esportistes.
Aquest és un projecte conjunt de la Fundació Privada Reddis amb l’Obra Social “la Caixa”.
ASSOCIACIÓ D’ALZHEIMER REUS I BAIX CAMP
La subvenció ha anat destinada a la compra d’una grua bipedestació per al centre diürn
especialitzat en Alzheimer.
Aquest és un projecte conjunt de la Fundació Privada Reddis amb l’Obra Social “la Caixa”.
ASSOCIACIÓ PÀDEL AMB TU
Suport al projecte In&Out Lletra que consisteix en un taller d’aprenentatge per a l’edició
i disseny gràfic dels logos de les pales i així aprendre la tècnica de manipulació de lacat i
pintat.
Aquest és un projecte conjunt de la Fundació Privada Reddis amb l’Obra Social “la Caixa”.
TALLER BAIX CAMP
L’ajuda realitzada al Taller Baix Camp ha servit per dotar a l’entitat d’un gimnàs ben equipat i adaptat a les necessitats dels usuaris on es pugui fer fisioteràpia i exercici físic, i així,
poder millorar la seva qualitat de vida.
Amb aquesta aportació econòmica, el Taller ha posat diverses màquines cardiovasculars i
material de psicomotricitat per a poder realitzar sessions grupals d’exercicis cardiovasculars
amb màquines (bicicletes estàtiques i el·líptiques). Un servei del que en gaudiran al voltant
de 180 usuaris del Centre Ocupacional.
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Equipament del gimnàs del Taller Baix Camp.
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DOWN TARRAGONA
El projecte Down Revolution ens vol mostrar la capacitat artística de les persones amb Síndrome de Down divertint-se, al mateix temps que realitzen una activitat física. En concret
l’ajut ha servit per a pagar el lloguer de la sala on es fa l’activitat i l’equip dels participants.
Aquest és un projecte conjunt de la Fundació Privada Reddis amb l’Obra Social “la Caixa”.
FUNDACIÓ MOSSÈN FREDERIC BARA
L’ajuda per al projecte Eina Jove va destinada a la formació prelaboral d’adolescents entre
els 15 i 18 anys i ha servit per a pagar el material, els estris i les eines del taller.
FUNDACIÓ PRIVADA MARE DE DÉU DE MISERICÒRDIA
Aquesta Fundació necessitava la renovació de la maquinària de bugaderia i comprar una
rentadora industrial i una assecadora per tal d’atendre les seves necessitats de bugaderia ja
que les que tenia instal·lades fins aleshores tenien més de 20 anys i no funcionaven adequadament.
La Casa dona acollida a 24 persones en règim residencial, amb necessitat d’atenció física i psíquica, que disposen de pocs o nuls recursos materials i que es troben en risc d’exclusió social.
Aquest és un projecte conjunt de la Fundació Privada Reddis amb l’Obra Social “la Caixa”.
FUNDACIÓ PRIVADA AMICS DE LA GENT GRAN
La Fundació ha col·laborat amb l’associació Amics de la Gent Gran en els actes de celebració dels 5 anys de l’entitat a Reus per tal de reconèixer a totes les persones, grans i voluntàries, que han col·laborat amb la tasca social d’Amics de la Gent Gran a Reus.
L’ajut ha servit per a pagar les entrades per a la visita a la Casa Navàs de Reus i el dinar de
Nadal.
CENTRE D’AJUDA AL PRES I AL NECESSITAT
L’ajuda realitzada ha servit per a comprar aliments bàsics i també productes per a la neteja
per als usuaris del Centre.
Aquest és un projecte conjunt de la Fundació Privada Reddis amb l’Obra Social “la Caixa”.
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FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE
L’Hospital de Dia Mas Sabater de la Fundació Esclerosi necessitava millorar l’accessibilitat al
Centre i instal·lar unes portes corredisses que eliminin les barreres arquitectòniques i permetin l’accés de manera independent de les persones que presenten limitacions en la mobilitat.
Aquest és un projecte conjunt de la Fundació Privada Reddis amb l’Obra Social “la Caixa”.
CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
La subvenció de la Fundació Privada Reddis ha servit per finançar un dels cursos de català
per a persones nouvingudes, entre altres refugiats del Centre d’Acollida de Reus i adolescents estrangers sense referents majors de 16 anys, que volen integrar-se i començar la seva
formació en català.
CLUB ESPORTIU DISCAPACITATS COSTA DAURADA
El projecte ha consistit en l’adquisició d’una cadira de rodes, adaptada per a la competició,
per emprar-les pels jugadors del Club en els seus tornejos, exhibicions i competicions. Les
cadires de rodes de bàsquet adaptat tenen un desgast important, ja que en el decurs del joc
pateixen cops i impactes que les debiliten i obliguen a fer-ne una rotació.
Aquest és un projecte conjunt de la Fundació Privada Reddis amb l’Obra Social “la Caixa”.
BANC DELS ALIMENTS
L’ajuda realitzada ha servit per a pagar les depeses de manteniment dels vehicles i el carburant d’aquesta Fundació.
FAMILIARS MALATS MENTALS DR. TOSQUELLES
La subvenció ha anat destinada a pagar les despeses de transport de les sortides de cap de
setmana i proporcionar un respir a les famílies i a ells mateixos.
CÀRITAS PARROQUIAL SANT BERNAT CALVÓ
L’ajuda realitzada ha servit per a reparar l’equip frigorífic de la zona sud de Reus que ajuda
Càritas.
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Instal·lació de portes corredisses per a millorar l’accessibilitat a l’Hospital de Dia Mas Sabater de la Fundació
Esclerosi Múltiple.
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EMANUEL MUNTEANU
Subtitulació de la pel·lícula documental La vida con Williams en català. Es tracta d’una
pel·lícula documental que té com a protagonista a l’Anna, una jove de 26 anys que viu a
Tarragona amb la seva família i conviu amb el Síndrome de Williams Beuren.
ASSOCIACIÓ AMICS DE L’HOSPITAL DE REUS
Es tracta d’una nova associació de la ciutat que capta voluntaris per a fer una tasca d’acompanyament a malalts de l’Hospital de Reus que no tenen cap o suficient suport. L’ajuda
realitzada ha servit per a cobrir les despeses de difusió de l’entitat: cartes, targetes, tríptics...
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Roda de premsa amb l’Obra Social “la Caixa” per a ajudar diverses entitats socials.
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— P ROJ E C T ES CO M PA RT ITS—
FUNDACIÓ JOAN PETIT NENS AMB CÀNCER
La Fundació Privada Reddis va col·laborar en aquest esdeveniment solidari, que va tenir lloc
el dissabte 1 de juny al Reus Deportiu, per a recaptar fons per la recerca en càncer infantil.
Uns dies abans del torneig, la Fundació va acollir l’última reunió dels voluntaris dels col·legis
Sant Josep, Maria Rosa Molas i La Salle per rebre les instruccions finals abans del gran dia.
Al mes de setembre, la Fundació va fer entrega de les auques amb la història del petit Joan
a tots els alumnes de primària de les escoles de Reus perquè aquests coneguin més a fons la
Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer i la història del petit Joan.
Projecte compartit amb l’Àrea Social i l’Àrea d’Ensenyament de la Fundació Reddis.

CENTRE D’ART CAL MASSÓ
La Fundació Reddis ha col·laborat amb el Centre d’Art Cal Massó en el projecte de les càpsules de creació artística. Uns tallers creatius entre artistes i grups de joves durant les quals
es dóna l’oportunitat de participar en un procés creatiu en un àmbit artístic determinat
(música, dansa, teatre...), i que cerquen estimular la creativitat, la innovació i el coneixement en el dia a dia dels joves.
L’objectiu és obrir les càpsules a tot tipus de col·lectius, per tal que joves que normalment
no tenen accés a la cultura tinguin l’oportunitat de conèixer, participar i fer immersió en
els processos de creació artística, d’aquesta manera, sent-ne els protagonistes, els farem
partícips de l’art i la cultura.
Projecte compartit amb l’Àrea Social, l’Àrea Cultural i l’Àrea d’Ensenyament de la Fundació Reddis.
AULA INTEGRAL DE SUPORT ESCOLA GENERAL PRIM
La Fundació ha donat suport a l’Escola General Prim en la creació d’un espai de calma per
atendre nens i nenes amb trastorns mentals greus. Amb el material tècnic d’aquest espai
s’afavoreix la relaxació, l’autocontrol, augmentar la comunicació, l’atenció i la concentració.
Projecte compartit amb l’Àrea Social i l’Àrea d’Ensenyament de la Fundació Reddis.
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Fundació Privada Reddis
Llibertat, 6, entl.
43201 Reus
Tel. 977 321 132
www.fundacioreddis.org
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