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 Registre       16.00 - 16.30 

 

 
     Disponibles durant la tarda:  
 

 Exposició de pòsters: projectes fets per l’estudiantat URV 

 Espai Quiosc: deixa’ns les teves propostes! 
 
 

Espai Àgora    16.30 – 18.00 
Les entitats presenten projectes en 5 minuts 

Aula 0.4  

Aspercamp  

Associació d’Esport Adaptat 
“Pàdel Amb Tu” 

Fundacio Privada STS  

Associació de Veïns El Santuari 

Bicicamp 

Colla Castellera Xiquets de Reus 

Coordinadora d'entitats de Salut 
Mental Camp de Tarragona - Terres 
de l'Ebre 

ONG Childs Rights  

Associació de Parkinson de les 
Comarques de Tarragona  

Meeting Point     18.00 – 18.30 
Un espai per entitat per si vols aprofundir 

Vestíbul 

Comité de Solidaritat Óscar 
Romero de  Reus 

Federació Catalana de Voluntariat 
Social (FCVS) 

Federació MESTRAL - COCEMFE 

Fundació Mossen Frederic Bara i 
Cortiella  

Fundació Privada pels Animals de 
Companya 

La Tutela 

SECOT-Tarragona (Voluntariat 
Sènior d’Assessorament 
Empresarial) 

Taller Baix Camp 
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Propostes de projectes 
 
 

 

Arquitectures i Enginyeries                                                                                                       pàg. 5 

Aplicació per a dispositius mòbils per a la difusió de la cultura castellera  

Aplicació per a dispositius mòbils sobre l’ús de la bicicleta 

Aplicació per a dispositius mòbils sobre voluntariat a la província de Tarragona 

Creació d’un espai virtual de comunicació interna i externa en salut mental 

Creació d’un hort d’agricultura biodinàmica a l’Índia 

Elaboració d’un joc interactiu per educació primària sobre l’estigma de la salut mental 

Estratègies metodològiques en l’aprenentatge per a persones amb discapacitat 

intel·lectual  

Estudi sobre les repercussions ambientals i sobre la salut de l’amiant 

Guia sobre patrimoni monumental accessible 

La robòtica aplicada a l’àmbit assistencial residencial en salut mental 

 

Ciències de la Salut                                                                                                                    pàg.  10 

Aplicació de mecanismes de psicoestimulació per a persones afectades  de  demència   

Estudi poblacional sobre esport i persones amb discapacitat física 

Tècniques complementàries en processos psiquiàtrics amb Asperger 

 

Ciències Socials i Jurídiques                                                                                                     pàg. 12 

Anàlisi de la comunicació interna i externa d’una entitat social 

Anàlisi de l’impacte social i econòmic de projectes en salut mental 

Anàlisi de la viabilitat dels apartaments amb serveis per a gent gran com a alternativa a 

l’ingrés residencial 

Creació d’una campanya de promoció d’un projecte social a l’Índia a les xarxes socials 

Diagnosi territorial sobre l’emprenedoria social 

Disseny d’una campanya de publicitat del Dia Mundial del Parkinson 

Disseny d’un pla de captació de col·laboracions econòmiques 

Disseny d’un programa d’integració cultural per immigrants amb trastorns mentals 

Dona+ dolor+ discapacitat  dignitat 

Elaboració d’un pla de comunicació sobre voluntariat 

Elaboració d’unitats didàctiques i materials sobre tinença responsable d’animals 

Elaboració d’un pla de voluntariat amb persones amb discapacitat intel·lectual 

Estudi de la valoració i mesura de l’impacte de l’acció social 

Estudi de necessitats de persones amb discapacitat intel·lectual 

Evolució del voluntariat a la província de Tarragona 

Projecte d’activació de la lectura a la infantesa 

Projecte de sensibilització sobre el Parkinson a persones afectades 

Projecte de sensibilització sobre l’exclusió social en educació secundària 
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Pla de finançament per un projecte de construcció d’una pila d’aigua per fer front a la 
sequera al municipi de Masaya (Nicaragua) 

Realització d’un documental sobre trastorns en salut mental 

Treball sobre l’aplicació de la convenció de l’ONU en les entitats tutelars 
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APLICACIÓ PER A DISPOSITIUS MÒBILS DE 
DIFUSIÓ DE LA CULTURA CASTELLERA 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
APLICACIÓ PER A DISPOSITIUS MÒBILS SOBRE 
L’ÚS DE LA BICICLETA 
*Projecte inclòs al Catàleg de projectes d’APS  
 
 
 
 
 

 
          
 
 
 
 

A la nostra colla som uns 300 castellers actius, i el nombre arriba a 800 si comptem tots 
els socis/es de l'entitat.  

La comunicació és una tasca complicada i per això volem dissenyar una aplicació per 
telèfons mòbils, per tal de poder tenir amb un "clic" les últimes noticies, el calendari 
d'actuacions, imatges de les últimes diades, a més d'altres possibles serveis que 
poguessin ser d’interès perquè tota la ciutadania és benefici de la cultura tradicional 
castellera. 
 

Volem promoure l’ús de la bicicleta en la vida quotidiana a través de la promoció dels 
beneficis que comporta en diversos àmbits: econòmic, ambiental, salut personal.   
 
Necessitem dissenyar una aplicació que permeti calcular la reducció d’emissions de CO2 i 
els beneficis en l’àmbit sanitari i econòmic. 
 

|| Colla Castellera Xiquets de Reus 
     
 

“ 
Formem part d’un moviment associatiu sense 
ànim de lucre de caràcter internacional de 
joves emprenedors, el Junior Chamber 
Internactional, i estem presents a la nostra 
ciutat des del 1970 

 || Jove Cambra Internacional Tarragona 

|| Bicicamp   

http://www.jcitarragona.org/
http://www.infobicicamp.org/
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APLICACIÓ PER A DISPOSITIUS MÒBILS SOBRE 
VOLUNTARIAT A LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA 
*Projecte inclòs al Catàleg de projectes d’APS 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 
CREACIÓ D’UN ESPAI VIRTUAL DE COMUNICACIÓ 
INTERNA I EXTERNA EN SALUT MENTAL  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tenim dificultats per informar a la ciutadania sobre els esdeveniments, formacions, 
fòrums i demandes de les entitats que fem al territori.  

 
Seria interessant crear una aplicació per a dispositius mòbils on tothom pugui consultar 
els actes i les accions relacionades amb el voluntariat i de les entitats del seu territori i on 
es puguin inscriure per ser voluntaris/es.  
 

Hi ha un gran desconeixement de les activitats realitzades per les entitats que formen 
part de la Coordinadora.  Actualment cadascuna de les entitats utilitza els seus propis 
mitjans (blogs, facebook, webs), però no existeix cap eina comuna. 

 
Creiem necessari elaborar una eina de comunicació, tan interna com a externa, que 
faciliti el treball en xarxa i la difusió de les accions realitzades i que permeti donar a 
conèixer la realitat de les persones amb trastorns mentals a la resta de la ciutadania.  
 

|| Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS)  
 

 

“ 
Formem part d’un moviment associatiu sense 
ànim de lucre de caràcter internacional de 
joves emprenedors, el Junior Chamber 
Internactional, i estem presents a la nostra 
ciutat des del 1970 

 || Jove Cambra Internacional Tarragona 

|| Coordinadora d’Entitats de Salut Mental del                      
Camp de Tarragona – Terres de l’Ebre               

http://www.jcitarragona.org/
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CREACIÓ D’UN HORT D’AGRICULTURA BIODINÀMICA 
A L’ÍNDIA 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
ELABORACIÓ D’UN JOC INTERACTIU PER 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA SOBRE L’ESTIGMA DE LA 
SALUT MENTAL  
 
 
 
 
 

 

Som una ONG espanyola que treballa a l’Índia amb infants rescatats dels carrers. 
Actualment tenim més de 50 nens i nenes en cases d’acollida a qui oferim una vida digna 
en un entorn saludable i ple d’amor. Actualment estem desenvolupant un nou projecte: 
la construcció d’un complex en el qual s’ubicarà una llar on viuran tretze dels nens/es 
més petits, una casa d’acollida per 40 nadons orfes i un complex amb biblioteques, 
tallers de treballs manuals, estable, hort ecològic, sales per ioga i meditació i petites 
cases per acollir hostes. Els terrenys per al projecte han sigut comprats i ja estem 
treballant en la confecció del projecte.  

 
En aquest nou escenari, volem explorar la possibilitat de crear un hort d’agricultura 
biodinàmica i necessitaríem un estudi per tal de conèixer quines són les necessitats 
bàsiques, els productes, els procediments, materials i altres, per poder portar-lo a terme. 
 

Realitzem un programa de xerrades dins  del projecte “Salut Ment i Tal”  sobre l’estigma 
en la salut mental, als instituts d’educació secundària. A partir d’aquesta experiència 
prèvia, veiem la necessitat de  sensibilitzar sobre els trastorns mentals a més primerenca 
edat i,  amb instruments i metodologies adaptats a la maduresa dels nens i de les nenes.  

Per això, necessitem desenvolupar eines com un joc interactiu dirigit als infants de cicle 
superior de primària per tal de poder fer aquesta tasca de sensibilització social.  
 

|| ONG Childs Rights 
 

“ 
Formem part d’un moviment associatiu sense 
ànim de lucre de caràcter internacional de 
joves emprenedors, el Junior Chamber 
Internactional, i estem presents a la nostra 
ciutat des del 1970 

 || Jove Cambra Internacional 
Tarragona 

|| Coordinadora d’Entitats de Salut Mental del                      
Camp de Tarragona – Terres de l’Ebre               

http://www.jcitarragona.org/
http://www.jcitarragona.org/
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ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES EN 
L’APRENENTATGE PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

ESTUDI SOBRE LES REPERCUSSIONS AMBIENTALS I SOBRE LA SALUT DE L’AMIANT 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comptem amb un grup d’usuaris/es tutelats amb inquietuds en l’aprenentatge de la 
lepto-escriptura i el desenvolupament de capacitats per poder portar una vida més 
autònoma. Valorem que les noves tecnologies, en ser més atractives, fomenten aquest 
aprenentatge i amplien els moments en què els usuaris/es poden practicar.  
 
Necessitem el disseny d’una aplicació per a dispositius mòbils que potenciï tant 
l’aprenentatge de lepto-escriptura, com habilitats socials a les persones amb discapacitat 
intel·lectual amb l’objectiu de desenvolupar competències per la seva autonomia i 
autodeterminació.  
 

En el nostre barri comptem amb un pàrquing d’uns 3000 m2  cobert d'uralita/amiant de 
titularitat privada. L'estructura s'aixeca fins just els primers pisos interiors dels edificis 
del veïnatge amb el risc tant del mateix material, com d'infeccions i epidèmies produïdes 
pels animals que habiten per aquesta teulada arribant-se a colar en els habitatges. 
 
Creiem oportú poder estudiar les repercussions ambientals i en la salut de l’amiant amb 
el qual està fet aquest pàrquing i que afecta el veïnatge del barri.  
 

|| La Tutela  
 

 

“ 
Formem part d’un moviment associatiu sense 
ànim de lucre de caràcter internacional de 
joves emprenedors, el Junior Chamber 
Internactional, i estem presents a la nostra 
ciutat des del 1970 

 || Jove Cambra 
Internacional 
Tarragona 

|| Associació de Veïns El Santuari 
 

“ 
Formem part d’un moviment associatiu sense 
ànim de lucre de caràcter internacional de 
joves emprenedors, el Junior Chamber 
Internactional, i estem presents a la nostra 
ciutat des del 1970 

 || Jove Cambra Internacional Tarragona 

http://www.jcitarragona.org/
http://www.jcitarragona.org/
http://www.jcitarragona.org/
http://www.jcitarragona.org/
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GUIA SOBRE PATRIMONI MONUMENTAL ACCESSIBLE 
*Projecte inclòs al Catàleg de projectes d’APS 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 
LA ROBÒTICA APLICADA A L’ÀMBIT ASSISTENCIAL 
RESIDENCIAL  
 
 
 
 
 
 

 

 

Volem promoure l’accés a la cultura de les persones amb discapacitat d’origen físic i/o 
orgànic. En concret, en aquest cas es planteja l’accés al patrimoni monumental del Camp 
de Tarragona.  

Necessitem fer una anàlisi de l’accessibilitat del patrimoni monumental del Camp de 
Tarragona, disseny de propostes d’adaptació allà on sigui possible i elaboració d’una 
guia. 
 

A les residències geriàtriques es desenvolupa un model d’atenció personal i 
individualitzat basat en la capacitat d’un equip multi professional per atendre a cada 
persona sota les necessitats concretes que s’avaluen. La majoria de les intervencions 
tenen un caire personal, però hi ha un elevat nombre d’activitats que es presten de 
forma mecànica, que representen esforç físic, rutina i risc de lesió professional. La 
robòtica ja està aplicada en alguns camps de l’atenció a les persones, especialment en el 
camp de la medicina d’alta resolució i també en el camp de la discapacitat. 

 
Voldríem valorar la possibilitat d’implementar la robòtica en algunes de les tasques del 
dia a dia del centre, tant en aquelles que poden representar una atenció directa al 
resident (assistència personal, mobilitat, trasllats), com a les funcions que poden 
representar suport a l’estimulació, activitats i temps d’oci.  

|| Fundació Privada STS  
 

 

“ 
Formem part d’un moviment associatiu sense 
ànim de lucre de caràcter internacional de 
joves emprenedors, el Junior Chamber 
Internactional, i estem presents a la nostra 
ciutat des del 1970 

 || Jove Cambra Internacional 
Tarragona 

|| Federació MESTRAL-COCEMFE Tarragona  
 

 

“ 
Formem part d’un moviment associatiu sense 
ànim de lucre de caràcter internacional de 
joves emprenedors, el Junior Chamber 
Internactional, i estem presents a la nostra 
ciutat des del 1970 

 || Jove Cambra Internacional Tarragona 

http://www.jcitarragona.org/
http://www.jcitarragona.org/
http://www.jcitarragona.org/
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APLICACIÓ DE MECANISMES DE PSICOESTIMULACIÓ 
PER A PERSONES AFECTADES  DE  DEMÈNCIA  
 
 
 
 
 
 
 

La residència STS Misericòrdia disposa de l’única unitat especialitzada per a l’atenció de 
persones amb demència en l’àmbit residencial a la ciutat. El perfil de persones ateses 
són persones grans amb afectació moderada-greu per una demència. El centre utilitza 
mecanismes de valoració i atenció diferenciats i especialitzats per tal de millorar la 
qualitat de vida d’aquestes persones en un entorn que els afavoreixi el seu      
desenvolupa ment personal lliure de riscos. 
 
Necessitem  valorar sistemes alternatius d’estimulació que afavoreixin el benestar de les 
persones, tot contextualitzant-les en el sistema d’atenció basat en el model d’ACP 
(atenció centrada en la persona) com promovent l’eliminació de qualsevol tipus de 
contenció (física i medicamentosa). 
 
 
 

 

 
ESTUDI POBLACIONAL SOBRE ESPORT I PERSONES 
AMB DISCAPACITAT FÍSICA 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolupem projectes esportius i educatius en diferents ciutats del territori des de 
l'any 2013. Com entitat, ens preocupa el gran nombre de persones que pateixen algun 
tipus de discapacitat i no practiquen esport físic de forma adaptada o regulada. 
 
Pensem que ens seria molt útil un estudi poblacional sobre esport i persones amb 
discapacitat física que pugui incloure aquests elements:  

- Estudi poblacional sobre esport i tipus de dependència física.  
- Buidatge de la classificació i anàlisi dels diferents esports practicats (activitat, 

horaris, freqüència, preus). 

|| Fundació Privada STS  
 

 

“ 
Formem part d’un moviment associatiu sense 
ànim de lucre de caràcter internacional de 
joves emprenedors, el Junior Chamber 
Internactional, i estem presents a la nostra 
ciutat des del 1970 

 || Jove Cambra Internacional 
Tarragona 

||  Associació d’Esport Adaptat de Pàdel “Pàdel 
Amb Tu” 

http://www.jcitarragona.org/
http://www.jcitarragona.org/
http://www.tallerbaixcamp.org/tbc/
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- Percentatge de persones que practiquen activitats esportives als tallers 
ocupacionals o a les escoles d'educació especial. 

- Conclusions a extreure i possibilitats de millora dels programes a oferir a la 
població. 

 
 
 

 

 
TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN PROCESSOS 
PSIQUIÀTRICS 
*Projecte inclòs al Catàleg de projectes d’APS 
 
 
 
 
 

 
  

Moltes vegades els nostres nois i noies necessiten medicació. En ocasions, aquest tipus 
de medicació pot tenir efectes secundaris difícils de suportar.  
 
Necessitem realitzar un estudi sobre les possibles alternatives complementàries a la 
medicació en nois/es amb Asperger. 
 

||  Associació Aspercamp 
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ANÀLISI DE LA COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA 
D’UNA ENTITAT SOCIAL 
*Projecte inclòs al Catàleg de projectes d’APS 
 
 
 

 

 

 

 

 

ANÀLISI DE L’IMPACTE SOCIAL I ECONÒMIC DE 
PROJECTES EN SALUT MENTAL  
 

 

Necessitem fer una anàlisi de com desenvolupem la comunicació interna i externa de 
l’entitat per tal de poder comunicar adequadament a la ciutadania la labor social que 
fem.  

A través d’una anàlisi de la comunicació interna i externa de l’entitat i el disseny de 
possibles propostes de millora. 
 
 

 

 

Com entitats sense ànim de lucre, hem de justificar davant els finançadors públics i 
privats l’impacte social i econòmic que suposen les activitats que desenvolupem però no 
comptem amb els recursos per tal de poder fer-ho.  
 
Necessitaríem analitzar l’impacte social i econòmic dels serveis socials prestats per les 
associacions que formen part de la Coordinadora, per tal de valorar el retorn. 
 
 

|| Taller Baix Camp 

|| Coordinadora d’Entitats de Salut Mental del                      
Camp de Tarragona – Terres de l’Ebre               
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ANÀLISI DE LA VIABILITAT DELS APARTAMENTS AMB 
SERVEIS PER A GENT GRAN COM A ALTERNATIVA A 
L’INGRÉS RESIDENCIAL 
 
 
 
 
 
 

 

En la nostra demarcació no existeix cap recurs específicament orientat a persones grans 
que suposi una alternativa a l’ingrés residencial quan existeix un impediment (de salut, 
familiar o de barreres arquitectòniques) per romandre a la mateixa llar. L’ingrés a un 
centre residencial ha d’anar precedit d’una valoració que dictamini la dependència de la 
persona i una demora per les llargues llistes d’espera. Un recurs intermedi afavoriria la 
convivència i el suport a les persones grans fràgils alhora que donaria seguretat a les 
seves famílies.  
 
Necessitem realitzar un breu estudi orientat a determinar la necessitat real d’un servei 
com aquest a Reus i que tingui en compte les expectatives dels potencials clients, serveis 
demandats, previsió del cost del servei i formulació de jurídica del servei (pisos amb 
serveis, pisos tutelats...) 
 
 
 

 

DIAGNOSI TERRITORIAL SOBRE 

L’EMPRENEDORIA SOCIAL  

   

 

 

 

L’entitat té interès a ampliar el seu coneixement en el camp de l’emprenedoria social per 
tal d’explorar la possibilitat d’incorporar accions d’aquest tipus a les seves activitats 
d’assessorament i fonament de l’emprenedoria. 
 
Es tractaria de fer un estudi de prospecció de quines entitats de la província de Tarragona 
es dediquen a fer assessorament en emprenedoria social, per tal de millorar el nostre 
servei a la comunitat. 
 
 

|| SECOT Tarragona (Voluntariat Sènior 
d’Assessorament Empresarial) 

||  Fundació Privada STS 

“ 
 

 
|| Associació Provincial de 
Paràlisi Cerebral – La 
Muntanyeta  

http://www.tallerbaixcamp.org/tbc/
http://www.appctarragona.org/
http://www.appctarragona.org/
http://www.appctarragona.org/
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CREACIÓ D’UNA CAMPANYA DE PROMOCIÓ D’UN 
PROJECTE SOCIAL A L’ÍNDIA A LES XARXES SOCIALS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Som una ONG espanyola que treballa a l’Índia amb els infants rescatats dels carrers. 
Actualment tenim més de 50 nens i nenes en cases d’acollida a qui oferim una vida digna 
en un entorn saludable i ple d’amor. Actualment estem desenvolupant un nou projecte: la 
construcció d’un complex en el qual s’ubicarà una llar on viuran tretze dels nens/es més 
petits, una casa d’acollida per 40 nadons orfes i un complex amb biblioteques, tallers de 
treballs manuals, estable, hort ecològic, sales per ioga i meditació i petites cases per 
acollir hostes. Els terrenys per al projecte han sigut comprats i ja estem treballant en la 
confecció del projecte. Necessitem crear una campanya en les xarxes socials per 
promocionar el projecte i trobar vies de finançament per portar a terme el projecte, 
mitjançant tutorials, vídeos promocionals destinats a campanyes de crowfunding, webs 
especialitzades en organitzacions sense ànim de lucre i tot tipus d’organismes i 
organitzacions que ofereixin suport a projectes solidaris i de caràcter social.  
 
 
 
 

 

DISSENY D’UNA CAMPANYA DE PUBLICITAT DEL 

DIA MUNDIAL DEL PARKINSON 

*Projecte inclòs al Catàleg de projectes d’APS 

 

 

 
 

 

 

 

Voldríem promoure la participació comunitària el Dia Mundial del Parkinson, que se 
celebra cada 11 d’abril.  
 
Necessitem impulsar el disseny d’una campanya de publicitat pel Dia Mundial del 
Parkinson per tal de promoure aquesta participació ciutadana. es dediquen a fer 
assessorament en emprenedoria social, per tal de millorar el nostre servei a la comunitat. 
 
 

|| Associació de Parkinson de les Comarques de 
Tarragona 
 
 

|| ONG Childs Rights 

http://www.jcitarragona.org/
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DISSENY D’UN PLA DE CAPTACIÓ DE 
COL·LABORACIONS ECONÒMIQUES 
 
 
 
 
 
 
 

 

Com entitat volem ampliar la nostra tasca social al territori. Les subvencions públiques 
que rebem suposen un 33% del pressupost dels projectes que desenvolupem a l’entitat. 
Comptem amb l’ajuda de voluntaris que donen el seu temps però tenim la necessitat de 
captar col·laboradors que aportin ajudes econòmiques periòdiques, per dur a terme els 
nostres projectes socials.  
 
Necessitem dissenyar d’un pla de publicitat i/0 captació de col·laboradors/es que aportin 
ajudes econòmiques periòdiques i/ o puntuals. 
 
 
 
 

   

 
DISSENY D’UN PROGRAMA D’INTEGRACIÓ 
CULTURAL PER IMMIGRANTS AMB TRASTORNS 
MENTALS 
 
 
 
 
 
 

  
La mateixa experiència d'emigrar ja suposa un gran desafiament  per a les persones que 
ho pateixen. L'acolliment dels emigrants i dels seus familiars en les associacions requereix 
tenir una capacitat multicultural per poder adaptar-se a les necessitats pròpies del 
col·lectiu. 
 
Necessitem aprofundir en el desenvolupament de competències culturals, indagar en la 
identitat cultural, el procés migratori i l’experiència de vida en Espanya, per comprendre-
les i aconseguir una millor empatia amb familiars i usuaris/es. Plantejament d’activitats, 
dinàmiques educatives, programació de recursos. 
 

|| Fundació Mossen Frederic Bara i Cortiella 
  

 
 

|| Coordinadora d’Entitats de Salut Mental del                      
Camp de Tarragona – Terres de l’Ebre               
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DONA+ DOLOR+ DISCAPACITAT  DIGNITAT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aquest és un programa de la Federació que busca treballar per millorar els contextos 
socials i eliminar desigualtats i violència de gènere. El nostre punt de partida és conèixer 
la realitat quotidiana de les dones amb dolor crònic i/o discapacitat.  

Tenint en compte el significat del projecte, tenim diferents necessitats, amb les quals 
podria treballar l’estudiantat interessat:  

- Disseny d’una campanya de sensibilització sobre la problemàtica de les dones 
amb discapacitat. 

- Estudi per fomentar la visibilització de les dones amb discapacitat al món rural. 
- Projecte d’anàlisi de polítiques actuals d’igualtat de gènere i proposta de millora. 

Estudi sobre la inserció de la dona amb discapacitat en el món del treball. 
 
 
 

 
ELABORACIÓ D’UN PLA DE COMUNICACIÓ 
SOBRE VOLUNTARIAT 
*Projecte inclòs al Catàleg de projectes d’APS 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Tenim dificultat per informar a la ciutadania respecte als esdeveniments, formacions i 
fòrums que fem al territori. La FCVS disposa de pàgina web, facebook i twitter a nivell 
català i això fa difícil que els esdeveniments de la província realment arribin a la 
ciutadania.  
 
Necessitem dissenyar un pla de comunicació on es tinguin en compte les vies de 
comunicació del territori, l’impacte de la FCVS, el públic objectiu i les maneres de 
contactar-lo.  
 

|| Federació MESTRAL-COCEMFE Tarragona  

|| Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) 
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ELABORACIÓ D’UNITATS DIDÀCTIQUES I MATERIALS SOBRE 

TINENÇA RESPONSABLE D’ANIMALS 

*Projecte inclòs al Catàleg de projectes d’APS 
 

 

 

   

 
ELABORACIÓ D’UN PLA DE VOLUNTARIAT AMB 
PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 
 
 
 
 
 
 

 

  
Volem evitar futurs abandonaments d’animals i potenciar els valors de responsabilitat, 
civisme i respecte envers els animals. 
 
Necessitem elaborar materials i unitats didàctiques que incloguin la visita al centre 
(dossier, presentacions de power point, prezi, vídeos, webquests) amb activitats 
relacionades amb la tinença responsable d’animals de companyia, la problemàtica que 
genera l’abandonament, la situació actual de les gosseres i el foment de l’adopció com a 
alternativa a la compra basant-se en la llei de protecció d'animals de Catalunya.  
 
 

  
Observem que la tasca del voluntari en la nostra entitat és molt important per la 
interacció social i en el medi dels nostres tutelats. Per garantir una tasca de l’equip de 
voluntaris, valorem necessari elaborar un pla adequat a les característiques de la nostra 
entitat, així com als diferents perfils i necessitats dels tutelats que tenim.  
 
Necessitem elaborar un pla de voluntariat per tal de dur a terme la gestió de l’equip de 
voluntaris de la nostra Fundació, amb la diversitat de tasques a realitzar i els diferents 
perfils de voluntari/a,  tenint en compte que les activitats de voluntariat es portin a terme 
amb la qualitat, l’estabilitat i la professionalitat adequades.  
 

|| Fundació Privada pels Animals de Companyia al Camp de 
Tarragona 

|| La Tutela 
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ESTUDI DE LA VALORACIÓ I MESURA DE L’IMPACTE DE 
L’ACCIÓ SOCIAL 
 
 
 
 
 
 

  
Desenvolupem les nostres activitats socials a la ciutat de Reus des de finals dels anys 70. 
En l'actualitat volem conèixer l'abast que aquesta tasca ha representat i representa en la 
vida pels infants, adolescents i les famílies beneficiàries.  
 
Ens volem centrar a conèixer quins elements de la vida personal, familiar i de l'entorn 
més proper (escola, institut, barri),  han canviat o millorat gràcies a la tasca de l’entitat. 
Per acotar una mica aquest estudi, ens centraríem en els últims cinc anys (2010-2015). Els 
resultats d'aquest estudi ens indicaran quines millores hem de realitzar en la nostra feina 
diària i quins objectius estratègics ens hem de plantejar en els cinc anys vinents. 
 
 

   

ESTUDI DE NECESSITATS DE PERSONES 
AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 
 
 
 
 
 

  
Des de l’entitat, veiem la importància de fer un estudi sobre les necessitats dels usuaris/es 
en funció d’edat, situació familiar i grau de discapacitat intel·lectual; a l’hora de programar 
activitats. A partir d’aquest estudi, seria interessant poder realitzar una proposta 
d’activitats més adequades als diferents perfils dels usuaris/es en l’àmbit lúdic i de la 
teràpia ocupacional. 
 
 

 

|| Fundació Mossen Frederic Bara i Cortiella 
 

|| Taller Baix Camp 
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EVOLUCIÓ DEL VOLUNTARIAT A TARRAGONA 

*Projecte inclòs al Catàleg de projectes d’APS   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 
PROJECTE D’ACTIVACIÓ DE LA LECTURA A LA 
INFANTESA 
 
 
 
 
 
 

 Detectem que molts dels infants i adolescents que atenem des del Centre Obert no tenen 
adquirit l’hàbit de la lectura. El seu nivell de lector, comprensió lectora i motivació vers la 
lectura són molt baixos. Aquest fet comporta problemes a l’hora de treballar els 
continguts a l’aula i deriva vers al fracàs escolar i la desmotivació per l’aprenentatge. 
 
Necessitaríem elaborar un projecte d’activació de la lectura per infants de 4   a 15 anys, 
beneficiaris d’activitats del Centre Obert de l’entitat, un context no lectiu però sí educatiu.    
 
 

 

  
Com va dir Napoleó Bonaparte, “aquell que no coneix la seva història, està condemnat a 
repetir-la”. Des del món associatiu s’han fet molts estudis i recorreguts històrics de l’acció 
social però, i del voluntariat? És més, i del voluntariat a Tarragona? No sabem què feien els 
nostres avis per ajudar en la transformació social ni com això ha marcat el moviment 
voluntari actual.  
 
Necessitem elaborar un material atractiu, dinàmic i didàctic, per contextualitzar l’acció 
voluntària del Tarragonès. Es pot fer cerca de material als arxius i també contactar amb 
persones per enregistrar les seves experiències. 
 
 

|| Federació Catalana de Voluntariat Social  (FCVS) 
 

|| Fundació Mossen Frederic Bara i Cortiella 
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PROJECTE DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE EL 
PARKINSON A PERSONES AFECTADES 
*Projecte inclòs al Catàleg de projectes d’APS  
 
 
 
 
 

 

 
  

 
PROJECTE DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE L’EXCLUSIÓ 
SOCIAL EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Com que el Parkinson es tracta d’una malaltia neurodegenerativa els afectats/des tenen 
tendència a l’aïllament i a no sortir de casa.  
 
Necessitem dissenyar estratègies perquè aquells afectats de Parkinson i els seus familiars 
que no formen part de l’Associació, puguin conèixer els beneficis d’estar integrats en un 
col·lectiu que pateix la mateixa problemàtica. 
 
 

  
El projecte “Mirades” és una experiència d’aprenentatge i servei (APS) orientat als 
alumnes de 2n cicle de l’ESO i de Batxillerat, que busca sensibilitzar als joves sobre la 
realitat social que viuen els col·lectius més vulnerables de l’entorn.  
 
Veiem la necessitat d’apropar aquest projecte als centres educatius, mitjançant 
l’elaboració d’un projecte de sensibilització pels docents, sobre la necessitat de sortir 
del centre i conèixer de primera mà la realitat social com a eina de creació de 
consciència. 
 
 

|| Associació de Parkinson de les Comarques 
de Tarragona 
 

|| Federació Catalana de Voluntariat Social  (FCVS) 
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PLA DE FINANÇAMENT PER UN PROJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ D’UNA PILA D’AIGUA PER FER FRONT 
A LA SEQUERA AL MUNICIPI DE MASAYA 
(NICARAGUA) 
 
 
 
 
 
 
 

  
Col·laborem amb la cooperativa pecuària de l’entitat Cristianos Nicaragüenses por los 
pobres (CNP), que desenvolupa una activitat social molt important al municipi de Masaya 
(Nicaragua). La cooperativa, a banda de generar activitat econòmica a la regió amb la 
compra-venda de bestiar, amb la venda de carn, llet i formatge; desenvolupa una activitat 
social molt important donat que part dels beneficis de la finca es dediquen a donar suport 
a diversos projectes d’assistència i reinserció de col·lectius en risc d’exclusió (“Olles de 
Soja”, “Els Natras” o “Samaritanes”).  
 
Per tal de fer front a la sequera produïda pel canvi climàtic i el fenomen de “El niño”, que 
comporta greus problemes de sostenibilitat alimentaria per a la població i per a la 
cooperativa pecuària; es va impulsar un projecte de construcció d’una pila que els permeti 
acumular aigua en temps de pluja, i així poder fer front a la sequera. 
 
Donada la mancança de recursos econòmics de la cooperativa, necessitem elaborar un pla 
de finançament que tingui en compte fonts públiques i privades, per a la construcció de la 
pila.  
 
 
 

  

 

|| Comitè de Solidaritat Oscar Romero de Reus  
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REALITZACIÓ D’UN DOCUMENTAL SOBRE 
TRASTORNS DE SALUT MENTAL 
 
 
 
 
 
 
 

 Comptem amb molt pocs usuaris/es que, havent passat per trastorns de salut mental, 
puguin contar la seva experiència als instituts (tant per falta de temps, com per 
vergonya).  
 
La realització d’un documental sobre trastorns de salut mental, servirà de suport al 
projecte de xerrades “Salut Ment i Tal” a instituts de secundària, a la seva consolidació i 
ampliació d’instituts destinataris. Suposarà mitigar el problema de la no disponibilitat dels 
activistes a l’hora de realitzar les xerrades. 
 
 
 

   

 
TREBALL SOBRE L’APLICACIÓ DE LA CONVENCIÓ DE 
L’ONU EN LES ENTITATS TUTELARS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
El 13/12/2006 (ara farà 10 anys) es va celebrar a Nova York la Convenció sobre els drets de 
les persones amb discapacitat, la qual va ser ratificada per l’Estat Espanyol el 21 d’abril de 
2008 (BOE núm. 96). La citada convenció pretén substituir l’actual sistema 
predominantment basat en la “substitució” de la voluntat de les persones amb 
discapacitat, per un altre basat en el suport per al lliure exercici de la seva capacitat 
jurídica i els seus drets fonamentals.  
 
Necessitem un estudi sobre l’aplicació de la convenció de l’ONU des de les entitats 
tutelars. 
 

|| La Tutela 

|| Coordinadora d’Entitats de Salut Mental del                      
Camp de Tarragona – Terres de l’Ebre               



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índex entitats 

Associació d'Asperger-TEA del Camp de Tarragona (pàg. 11) 

Associació d’Esport Adaptat de Pàdel “Pàdel Amb Tu” (pàg. 10) 

Associació de Parkinson de les Comarques de Tarragona (pàg. 14, 20) 

Associació de Veïns El Santuari (pàg. 8) 

Bicicamp (pàg. 5) 

Colla castellera Xiquets de Reus (pàg. 5) 

Comitè de Solidaritat Óscar Romero de  Reus (pàg. 21) 

Coordinadora d’Entitats de Salut Mental del Camp de Tarragona – Terres de 

l’Ebre (pàg. 6, 7, 12, 15, 22) 

Federació Catalana de Voluntariat Social (pàg. 6, 16, 19, 20) 

Federació Mestral d'Associacions de discapacitats físics i orgàniques Mestral 

– COCEMFE (pàg. 9, 16) 

Fundació Mossen Frederic Bara i Cortiella (pàg. 15, 18, 19) 

Fundació Privada STS (pàg. 9, 10, 13) 

Fundació Privada pels Animals de Companya al Camp de Tarragona (pàg. 17) 

La Tutela  (pàg. 8, 17, 22) 

ONG Childs Rights (pàg. 7, 14) 

SECOT-Tarragona (Voluntariat Sènior d’Assessorament Empresarial) (pàg. 13) 

Taller Baix Camp (pàg. 12, 18) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Universitat Rovira i Virgili 

Programa d’Aprenentage Servei 

Ajuntament de Reus 

Regidoria de Participació Ciutadana 

Tel.: 977 558 665 Tel.: 977 010 229 

aps@urv.cat  

www.urv.cat/aprenentatgeservei/ http://entitatsreus.cat/ 


