6è Mercat de Projectes Socials de la URV
Horari: 16,00 – 16,15 Acollida
Lloc: Hall Sala de Graus

i acreditacions

Horari: 16,15 – 16,45 Obertura
Lloc: Sala de Graus
Dra. Maria José Figueras. Rectora de la URV
Dra. Cori Camps. Vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social
Sr. Robert Vendrell. Membre del Consell Social de la URV
Horari: 16,45 – 18,45 Meeting Point
Lloc: Sala de Juntes
Comparteix un cafè amb les entitats socials:

Associació Mediambiental La Sínia
GEPEC - Grup d’Estudi i Protecció
dels Ecosistemes Catalans
Mare-Terra Fundació Mediterrània
Esplai Blanquerna
Cooperativa de Falset-Marçà
L'Olivera Cooperativa
Fundació Pere Mata
Taller Baix Camp

Associació Intercomarcal de
Consumidors i Usuaris de Catalunya
Associació Quilòmetre Zero
Centre de Noves Oportunitats
Fòrum de Tarragona per la Memòria
Gent Gran Activa
Jove Cambra Internacional Tarragona
La Conca Terra d'Acollida
Street Child España

Horari: 16,45 – 18,45 Workshop pràctica reflexiva
Lloc: Sala de Graus
Sessió exclusiva per a l'estudiantat que ha
realitzat TFG/TFM d'APS durant el curs 18-19

Horari: 18,45 – 19,00 Clausura

Índex d’entitats participants
Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya

pàg. 7

Associació Mediambiental La Sínia

pàg. 9

Associació Quilòmetre Zero

pàg. 10

Centre de Noves Oportunitats

pàg. 11

Cooperativa de Falset-Marça

pàg. 15

Esplai Blanquerna

pàg. 16

Fòrum de Tarragona per la Memòria

pàg. 17

Fundació Pere Mata

pàg. 18

Gent Gran Activa

pàg. 20

GEPEC- Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans

pàg. 21

Jove Cambra Internacional de Tarragona

pàg. 24

La Conca Terra d’Acollida

pàg. 25

L’Olivera Cooperativa

pàg. 27

Mare-Terra Fundació Mediterrània

pàg. 30

Street Child España

pàg. 31

Taller Baix Camp

pàg. 34
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Índex de projectes
Arquitectures i Enginyeries
Adaptació de noves tecnologies per activitats d’estimulació cognitiva
Anàlisi dels factors que condicionarien la viabilitat de la deconstrucció total o
parcial de l’embassament del riu Gaià
Creació d’un blog corporatiu d’una entitat de suport als consumidors
Diagnosi ecològica del riu Francolí
Estudi comparatiu de la contaminació en freàtics del Camp de Tarragona i
Ribera d’Ebre

pàg. 34
pàg. 9
pàg. 7
pàg. 29
pàg. 21

Arts i Humanitats
Disseny de materials docents per a l’ensenyament del castellà a joves migrants
no acompanyats
Elaboració d’una guia de recursos per a l’ensenyament del castellà a adults
Estudi sobre memòria històrica a la província de Tarragona
Guia didàctica per l’aprenentatge de llengua catalana i castellana amb joves
migrants
Treball sobre la història d’una entitat des de la perspectiva de gènere

pàg. 16
pàg. 16
pàg. 17
pàg. 26
pàg. 25

Ciències
Anàlisi de les diferències de l’impacte de fusta en el vi sobre els diferents volums
de bóta
pàg. 27
Caracterització de les intervencions en vinya i en celler
pàg. 27
Caracterització ecofisiològica d’arquitectures amb varietats mediterrànies
pàg. 28
Disseny d’assortidors carburant
pàg. 7
Disseny d’una ruta enològica als municipis de Falset i Marçà
pàg. 15
Estudi sobre caracterització hídrica de la vinya
pàg. 28
Processos de transformació ecològica de la producció de vins
pàg. 15
Treball sobre la fermentació espontània
pàg. 29

Ciències de la Salut
Alimentació i salut mental a programes d’habitatge
Dinar en companya: alimentació i qualitat de vida de gent gran
Embarassos adolescents i educació sexual a escoles de Sierra Lleona
Estudi de persones consumidores amb trastorn alimentari
Estudi del pla estratègic sanitari del Camp de Tarragona
Recull d’eines per a treballar la gestió emocional amb joves en risc d’exclusió
social
p
Resiliència en situacions de risc davant desastres naturals
Treball sobre estratègies per a la cura emocional de professionals que
treballen amb joves en risc d’exclusió social

pàg. 18
pàg. 20
pàg. 32
pàg. 8
pàg. 8
pàg. 14
pàg. 33
pàg. 14
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Ciències Socials i Jurídiques
A quin perfil de gent ens hauríem d’adreçar?
Anàlisi econòmic de viabilitat per una residència de tercera edat per persones
amb discapacitat intel·lectual
Avaluació de projectes educatius en campaments de refugiats a Uganda
Avaluació qualitativa de projectes de mentoria social
Creació d’un protocol de necessitats d’aprenentatge de joves en risc d’exclusió
social
Disseny d’un projecte de responsabilitat ambiental en una fundació
Elaboració de materials adaptats per a la formació sociolaboral de joves amb
funcionalitat diversa
Emprenedoria i joventut: elaboració d’un pla de comunicació
Esdeveniment amb un propòsit
Estratègia de fidelització de la massa social d’una entitat ambiental
Estratègies per crear espais de trobada entre joves autòctons i migrants
Estudi de l’impacte de processos de formació amb joves vulnerables
Estudi de qualitat sobre la formació complementària per a joves a Tarragona
Estudi evolutiu de l’impacte de l’aigua en l’economia del Priorat
Estudi jurídic sobre abocadors al riu Francolí
Estudi jurídic sobre els drets de la no caça
Estudi jurídic sobre la protecció del patrimoni de persones amb discapacitat
intel·lectual
Estudi sobre el procés sancionador dels recursos d’habitatge
Estudi sobre la satisfacció del voluntariat en un projecte d’acollida i interacció
amb persones migrades
Flash-mob per a la joventut de Tarragona
Guió audiovisual per a la recreació teatralitzada del trasllat de les preses de les
Oblates a la ciutat de Tarragona
Informe de com adaptar la defensa legal de persones consumidores a la llei de
protecció de dades (LOPD)
Iniciatives econòmiques per a escoles rurals a Sierra Lleona
Impacte comparatiu i evolutiu del model industrial al Baix Penedès
Implementació i estratègia d’una cooperativa ecoturística
Les responsabilitats penals en la mort d’ocells per electrocució
Marc legal per a professionals en el treball amb joves en risc d’exclusió social
Píndoles audiovisuals del treball amb joves en risc d’exclusió social
Pla de difusió per l’Escola de Natura Francolí
Projecte comunitari multidimensional de lluita contra l’exclusió i l’aïllament
social de la gent gran
Treball sobre comunicació interna dins d’una entitat de salut mental

pàg. 31
pàg. 34
pàg. 32
pàg. 10
pàg. 11
pàg. 18
pàg. 11
pàg. 24
pàg. 31
pàg. 10
pàg. 25
pàg. 12
pàg. 24
pàg. 21
pàg. 30
pàg. 22
pàg. 35
pàg. 19
pàg. 26
pàg. 12
pàg. 17
pàg. 9
pàg. 33
pàg. 22
pàg. 23
pàg. 23
pàg. 13
pàg. 13
pàg. 30
pàg. 20
pàg. 19
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CREACIÓ D’UN BLOG CORPORATIU D’UNA ENTITAT DE SUPORT ALS CONSUMIDORS I
CONSUMIDORES

|| Associació Intercomarcal de Consumidors i
Usuaris de Catalunya - AICUC

QUÈ? Necessitem difondre la nostra tasca com a entitat de suport als consumidors i
consumidores, així com alertes i altres informacions relacionades amb l'àmbit del consum.
COM? Necessitem una pàgina web o blog corporatiu que s’adapti a qualsevol dispositiu
mòbil, amb totes les eines disponibles per al màrqueting i la difusió digital.

DISSENY D’ASSORTIDORS CARBURANT

|| Associació Intercomarcal de Consumidors i
Usuaris de Catalunya - AICUC

QUÈ? Rebem queixes d’usuaris que, en demanar la comprovació del carburant servit,
queden sorpresos que la llei permeti un error de -0,5% (Ordre ITC/3720/2006); això suposa
que el consumidor perd mig litre de cada 100.
COM? Creiem necessari un estudi que fomenti un canvi a assortidors més precisos als
organismes públics i les empreses petrolieres.
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ESTUDI DE PERSONES CONSUMIDORES AMB TRASTORN ALIMENTARI

|| Associació Intercomarcal de Consumidors i
Usuaris de Catalunya - AICUC

QUÈ? El 22 de gener de 2019, el Govern aprovà una modificació del Codi de consum amb
l’objectiu de sancionar l’apologia de l’anorèxia i la bulímia a internet. Les persones
susceptibles de patir trastorns alimentaris en les relacions de consum, es van incloure dins
els col·lectius que requereixen especial protecció.
COM? Necessitaríem un estudi sobre els trastorns alimentaris i les relacions de consum, per
tal de poder orientar l’atenció que facilitem a aquestes persones (ara amb especial
protecció segons el Codi de consum) que s’apropen a la nostra entitat. Aquest estudi hauria
d’incloure alguna proposta de material informatiu que es pugui facilitar a les persones
usuàries afectades.

ESTUDI DEL PLA ESTRATÈGI SANITARI DEL CAMP DE TARRAGONA
|| Associació Intercomarcal de Consumidors i
Usuaris de Catalunya - AICUC

QUÈ? Participem en l'elaboració del Pla Estratègic Sanitari 2016-2020 del Camp de
Tarragona. En aquest context, el Servei Català de la Salut organitza jornades conjuntes amb
altres entitats implicades, per tal de compartir opinions i proposar millores.
COM? Necessitem fer un estudi a fons del Pla Estratègic Sanitari 2016-2020, així com de les
memòries anuals i més documentació rellevant; per tal de plantejar propostes de millora
per a les persones usuàries del Camp de Tarragona.
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INFORME DE COM ADAPTAR LA DEFENSA LEGAL DE PERSONES CONSUMIDORES A LA LLEI DE
PROTECCIÓ DE DADES (LOPD)

|| Associació Intercomarcal de Consumidors i
Usuaris de Catalunya - AICUC

QUÈ? Hem detectat que els nostres procediments com entitat no compleixen la llei
orgànica de protecció de dades: formularis d’alta de persones sòcies, recollida de
reclamacions, recollida de firmes, enquestes, textos a la pàgina web, etc. Aquesta situació
dificulta portar a terme la nostra tasca de defensa de drets de les persones consumidores.
COM? Anàlisi de la situació de l’entitat en aquesta matèria i informe de com implantar
necessitats legals en matèria de privadesa i protecció de dades, internet i comerç electrònic
i consum.

ANÀLISI DELS FACTORS QUE CONDICIONARIEN LA VIABILITAT DE LA DECONSTRUCCIÓ
TOTAL O PARCIAL DE L’EMBASSAMENT DEL RIU GAIÀ

|| Associació Mediambiental La Sínia

QUÈ? 40 anys després de la construcció de l’embassament del Gaià, que s’ha mostrat com
a una gran infraestructura amb un profit més que discutible i amb un fort impacte sobre
el curs baix del riu, comença a plantejar-se la possibilitat de d’eliminar-lo total o
parcialment. Fruit del temps transcorregut i de la pròpia infraestructura, les condicions de
tot àmbit (socials, econòmics, ambientals, urbanístics i de risc) de la conca aigües avall de
l’embassament, són avui en dia molt diferents que les que hi havia en el moment de la
seva construcció.
COM? Realitzar una caracterització de la realitat existent actualment aigües avall de
l’embassament, en totes aquelles facetes que es veurien afectades o que condicionarien
una eventual deconstrucció total o parcial de l’embassament. Igualment determinar quina
era la situació de tots aquests aspectes fa 40 anys quan es construeix l’embassament i
estudiar com aquest ha condicionat la seva evolució fins a la situació actual.
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ESTRATÈGIA DE FIDELITZACIÓ DE LA MASSA SOCIAL D’UNA ENTITAT AMBIENTAL

|| Associació Mediambiental La Sínia

QUÈ? Com entitat ambiental comptem amb una gran massa social, dels quals tan sols un
petit percentatge es tradueixen en persones col·laboradores en qualitat de socis i sòcies.
Volem fidelitzar una part d'aquesta massa social per tal que s'impliqui més a l'entitat. El
nostre perfil de persona sòcia no respon únicament a una aportació econòmica (a través
de diferents paquets), ja que també hi ha altres tipus de col·laboració com implicar-se en
projectes de l'entitat, voluntariat, formar part de la presa de decisions, funcionar com
agents de millora del mateix territori amb el suport de l'entitat, entre altres.
COM? Elaborar una estratègia de captació de noves persones col·laboradores, tenint en
compte els diferents perfils que contemplem a l’entitat; i també incloure maneres de
comunicació tant als potencials socis com a la massa social amb la qual compta l’entitat.
AVALUACIÓ QUALITATIVA DE PROJECTES DE MENTORIA SOCIAL

|| Associació Quilòmetre Zero

QUÈ? Com a entitat engeguem 3 projectes de gran envergadura: Rossinyol (mentoria
social), Grow up (adolescents amb talents) i Amb Tu (referents). Em inclòs a la tasca diària
de l’entitat, l’eina Messagenes; una plataforma interactiva per fer seguiment dels projectes
i recavar dades a través dels participants; però necessitem fer una avaluació qualitativa per
ítems dels projectes.
COM? Mesurar quatre ítems d’anàlisi a través d’una metodologia qualitativa: 1) Tipus
d’activitats i caracterització 2) Resultats activitats 3) Freqüència de les trobades 4)
Implicació famílies. El treball inclouria treball de camp amb els agents de participació:
infants, mentors/es i persones tutores infants.
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CREACIÓ D’UN PROTOCOL DE NECESSITATS D’APRENENTATGE DE JOVES EN RISC D’EXCLUSIÓ
SOCIAL

|| Centre de Noves Oportunitats

QUÈ? Treballem amb joves de 16 a 24 anys no escolaritzats i que no treballen. L’objectiu del
programa és aconseguir el màxim nombre d’insercions dins de la formació reglada i en el
camp laboral. Hem tingut joves amb necessitats d’aprenentatge específiques i veiem
necessari comptar amb unes pautes per tal de poder identificar-les al llarg del procés
d’aprenentatge.
COM? Creació d’un protocol de necessitats d’aprenentatge per un projecte que treballa
amb joves en risc d’exclusió social.

ELABORACIÓ DE MATERIALS ADAPTATS PER A LA FORMACIÓ SOCIOLABORAL DE JOVES AMB
FUNCIONALITAT DIVERSA

|| Centre de Noves Oportunitats

QUÈ? Treballem amb joves de 16 a 24 anys no escolaritzats i que no treballen. L’objectiu del
programa és aconseguir el màxim nombre d’insercions dins de la formació reglada i en el
camp laboral. Hem tingut joves amb necessitats d’aprenentatge específiques i no
comptem amb materials adaptats per oferir-los una formació a mida de les seves
circumstàncies.
COM? Elaboració de materials adaptats per a la formació sociolaboral de joves amb
funcionalitat diversa, prenent com a referència els perfils que hem tingut o tenim a l’entitat.
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ESTUDI DE L’IMPACTE DE PROCESSOS DE FORMACIÓ AMB JOVES VULNERABLES

|| Centre de Noves Oportunitats

QUÈ? Treballem amb joves de 16 a 24 anys no escolaritzats i que no treballen. L’objectiu del
programa és aconseguir el màxim nombre d’insercions dins de la formació reglada i en el
camp laboral. Disposem d’indicadors de resultat i procés que avalen l’èxit del programa,
però veiem necessari recollir l’impacte social que ha suposat el pas dels i de les joves pel
programa.
COM? Elaboració d’una anàlisi de l’impacte del projecte al llarg d’aquest temps.

FLASH-MOB PER A LA JOVENTUT DE TARRAGONA

|| Centre de Noves Oportunitats

QUÈ? Organitzem diverses activitats amb joves en risc d’exclusió social, però no comptem
amb material audiovisual per tal de poder fer difusió del que fem i poder arribar així a més
joves de la ciutat.
COM? Ens agradaria donar un pas més enllà i organitzar un flash-mob, per tal de fer
publicitat de la nostra tasca d’un manera més lúdica; on participin totes les persones
treballadores els i joves de l’entitat.
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MARC LEGAL PER A PROFESSIONALS EN EL TREBALL AMB JOVES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

|| Centre de Noves Oportunitats

QUÈ? Treballem amb joves de 16 a 24 anys no escolaritzats i que no treballen. L’objectiu del
programa és aconseguir el màxim nombre d’insercions dins de la formació reglada i en el
camp laboral. És indispensable conèixer els límits legals de l’actuació dels professionals i
com actuar davant situacions no quotidianes.
COM? Anàlisi de com afecta a la pràctica professional, el marc legal associat als menors
d’entre 16-18 i en risc d’exclusió social, tant tutelats per l’Administració Pública com no
tutelats. Facilitació d’indicacions d’actuació davant diferents situacions no normalitzades.

PÍNDOLES AUDIOVISUALS DEL TREBALL AMB JOVES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

|| Centre de Noves Oportunitats

QUÈ? Organitzem diverses activitats amb joves en risc d’exclusió social, però no comptem
amb material audiovisual per tal de poder fer difusió del que fem i poder arribar així a més
joves de la ciutat.
COM? Creació de píndoles audiovisuals on es pugui incloure gravacions de les activitats
combinades amb testimonis vivencials dels participants.
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RECULL D’EINES PER A TREBALLAR LA GESTIÓ EMOCIONAL AMB JOVES EN RISC D’EXCLUSIÓ
SOCIAL

|| Centre de Noves Oportunitats

QUÈ? Treballem amb joves en situacions de vulnerabilitat i exclusió social i ens trobem amb
moltes necessitats de gestió de les emocions, els impulsos, la ràbia, entre d’altres. Hem
realitzat formacions específiques quant a pràctiques de consum, però necessitem incloure
eines per poder treballar la gestió de les emocions.
COM? Realització d’un recull d’eines per a professionals, per a treballar la gestió emocional
amb joves en risc d’exclusió social.

TREBALL SOBRE ESTRATÈGIES PER A LA CURA EMOCIONAL DE PROFESSIONALS QUE
TREBALLEN AMB JOVES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

|| Centre de Noves Oportunitats

QUÈ? Com a professionals que treballem amb col·lectius de joves en situació de
vulnerabilitat i exclusió social, i en contextos de màxima complexitat; des de la coordinació
del projecte veiem necessari establir espais on es puguin desenvolupar processos interns
de cura emocional de les situacions que es plategen en l’àmbit laboral.
COM? Treball sobre estratègies per a la cura emocional de professionals que treballen amb
joves en risc d’exclusió social.
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DISSENY D’UNA RUTA ENOLÒGICA ALS MUNICIPIS DE FALSET I MARÇÀ

|| Cooperativa de Falset-Marçà

QUÈ? Col·laborem amb el centre de treball del Taller Baix Camp, on persones amb
discapacitat intel·lectual treballen unes parcel·les de vi. Volem tancar el cercle enològic
incloent altres iniciatives de recuperació del patrimoni agrícola i coordinar-les totes a
través d’activitats enoturístiques al territori. La zona agrícola de Falset i de Marçá és molt
rica i variada, en el territori existeixen amplies zones on antigament el conreu de la vinya
hi era present i en l’actualitat s’ha perdut, el que ha provocat l’abandonament total
d’aquestes interessants zones enològiques.
COM? Volem impulsar un projecte d’enoturisme global que ens permeti l’aprofitament
integral dels recursos potencials socioeconòmics del territori: 1) Recuperació d’edificis
amb alt valor patrimonial com el Celler Modernista de Falset o el Molí d’oli de Marçà 2)
Recuperació de parcel·les amb valor enològic d’indrets amb llarga tradició vinícola,
actualment són en desús 3) Recuperació de varietats enològiques perdudes 4) Elaboració
i comercialització dels productes obtinguts en les parcel·les recuperades
PROCESSOS DE TRANSFORMACIÓ ECOLÒGICA DE LA PRODUCCIÓ DE VINS

|| Cooperativa de Falset-Marçà

QUÈ? Com a cooperativa amb una llarga experiència lligada al territori, creiem que una
línia de consolidació important d’un projecte sostenible és transformar la producció dels
associats a producció ecològica. Estem parlant de raïm, olives, avellanes i ametlles i dels
seus productes resultants: Vi DO Montsant, Oli DO Siurana i avellana DO de Reus.
COM? Adaptar el nostre celler de vi i molí d’oli a la producció ecològica i establir els
protocols necessaris per a fer-ho possible. També comptabilitzar la comercialització
d’aquests nous productes amb la comercialització actual de la cooperativa. Necessitem
una visió fresca i valenta que ens ajudi a emprendre aquest camí.
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DISSENY DE MATERIALS DOCENTS PER A L’ENSENYAMENT DEL CASTELLÀ A JOVES
MIGRANTS NO ACOMPANYATS

|| Esplai Blanquerna

QUÈ? Des de l’entitat tenim un grup d’ensenyament del castellà a joves migrants no
acompanyats. Es tracta d’un perfil amb uns coneixements molts bàsics o nuls sobre la
llengua i necessitem materials adaptats a les seves necessitats.
COM? Disseny de materials docents adaptats per a l’ensenyament del castellà a joves
migrants no acompanyats.

ELABORACIÓ D’UNA GUIA DE RECURSOS PER A L’ENSENYAMENT DEL CASTELLÀ A ADULTS

|| Esplai Blanquerna

QUÈ? Recentment em engegat des de l’entitat dos grups d’adults de preparació per a
l’examen de llengua castellana (DELE A1 i DELE A2). Aquests grups són organitzats
majorment per persones voluntàries i no totes tenen formació específica en
l’ensenyament de llengües.
COM? Elaboració d’una guia de recursos docents per l’ensenyament del castellà que
pugui servir de suport a les persones voluntàries que organitzen els grups de preparació.
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ESTUDI SOBRE MEMÒRIA HISTÒRICA A LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

|| Fòrum de Tarragona per la Memòria

QUÈ? Les persones historiadores que col·laborem a l’entitat estem engegant un estudi
sobre els expedients de persones afusellades a la província de Tarragona (un total d’unes
800 persones) durant la dictadura (1939-1978). Volem estudiar la relació entre les
acusacions i les penes que van rebre aquestes persones. L’objectiu final del projecte és
posar a disposició de la ciutadania la major part de les dades en format obert a través
d’una pàgina web.
COM? Necessitem ajuda en la primera fase del projecte, el buidatge de les dades
corresponents als municipis de Baix Penedès, La Conca i la Terra Alta. També veiem molt
interessant que l’estudiantat pugui fer propostes de recerques relacionades a aquestes
dades.

GUIÓ AUDIOVISUAL PER A LA RECREACIÓ TEATRALITZADA DEL TRASLLAT DE LES PRESES DE
LES OBLATES A LA CIUTAT DE TARRAGONA

|| Fòrum de Tarragona per la Memòria

QUÈ? Fa dos anys vam col·laborar en la recreació teatralitzada del trasllat de les dones de
la presó de Pilats a la presó de les Oblates a la ciutat de Tarragona, en la qual van participar
més de 150 dones. Ara mateix comptem amb material audiovisual d’aquella recreació però
no està treballat i el considerem incomplert. Ens falta un muntatge amb una
contextualització més adequada, per tal de poder fer-lo servir com material de difusió. A
més, tenim la intenció de tornar a fer l’experiència, però cuidant millor tota la part
audiovisual.
COM? Necessitem ajuda en el disseny del guió audiovisual per a la recreació del trasllat de
les preses de les Oblates que volem tornar a realitzar, així com poder aprofitar els materials
audiovisuals amb els quals comptem per tal de muntar un materials de difusió de l’activitat.

6è Mercat de Projectes Socials de la URV_17

ALIMENTACIÓ I SALUT MENTAL A PROGRAMES D’HABITATGE

|| Fundació Pere Mata

QUÈ? Prestem diferents tipologies de serveis d’habitatges que atenen aproximadament
160 persones, totes amb problemàtica derivada de salut mental.
COM? Ens interessaria treballar l’alimentació per tal de millorar els nostres protocols
d’alimentació als diferents serveis d’habitatge.

DISSENY D’UN PROJECTE DE RESPONSABILITAT AMBIENTAL EN UNA FUNDACIÓ

|| Fundació Pere Mata

QUÈ? Voldríem donar un pas més cap a la responsabilitat ambiental com a entitat. Estem
estudiant la possibilitat de la certificació de la normativa ambiental ISO 14oo1, però ens
interessaria poder elaborar un projecte més ampli a l’entitat, que posteriorment
poguéssim certificar.
COM? Necessitaríem un projecte tècnic que pugui orientar-nos en quines mesures hauríem
de desenvolupar i com implementar-les als diferents centres de l’entitat.
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ESTUDI SOBRE EL PROCEDIMENT SANCIONADOR DELS RECURSOS D’HABITATGE

|| Fundació Pere Mata

QUÈ? Donem serveis d’habitatges compartits i a vegades ens trobem amb situacions on no
tenim la capacitat sancionadora sobre la persona, a pesar del contracte d’atenció que en
tenim.
COM? Necessitem conèixer com podríem adaptar els règims interns de la nostra entitat,
d’acord amb els procediments sancionadors dels règims d’habitatge de la Generalitat; i
poder donar així resposta a problemàtiques d’aquest tipus.

TREBALL SOBRE COMUNICACIÓ INTERNA DINS D’UNA ENTITAT DE SALUT MENTAL

|| Fundació Pere Mata

QUÈ? Som una entitat gran, comptem amb més de 300 persones treballadores, de les quals
100 són diagnosticades. Necessitem un projecte per comunicar-nos millor i perquè tothom
es senti part de l’entitat.
COM? Mitjançant un treball que pugui fer una diagnosi de la situació actual (tipus i canals
de comunicació), i posteriorment identificar unes eines i propostes de millora que es
puguin adaptar a la nostra estructura.
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DINAR EN COMPANYIA: ALIMENTACIÓ I QUALITAT DE VIDA DE GENT GRAN

|| Gent Gran Activa

QUÈ? El projecte Dinar en companyia vol ser un recurs complementari al servei d’àpats a
domicili que fa temps ofereix l’IMSST. L’objectiu va més enllà d’oferir una alimentació
equilibrada i es complementa amb un treball que afavoreix la recuperació i manteniment
de l’autonomia personal i social de les persones grans que estan soles. Estem en la fase
d’iniciar una prova pilot a la llar municipal de gent gran de La Granja.
COM? Creiem interessant poder desenvolupar un estudi de les dinàmiques socials
associades al dinar, per tal de poder establir possibles intervencions en la qualitat de vida i
minimitzar així el risc d’aïllament que pateix aquest col·lectiu especialment vulnerable.
PROJECTE COMUNITARI MULTIDIMENSIONAL DE LLUITA CONTRA L’EXCLUSIÓ I L’AÏLLAMENT
SOCIAL DE LA GENT GRAN

|| Gent Gran Activa

QUÈ? El projecte Radars Tarragona és un projecte que pretén abordar l’exclusió i l’aïllament
social de la gent gran de manera multidimensional. Neix a l’Ajuntament de Barcelona i
actualment a la nostra ciutat, ens trobem a la primera fase del projecte als barris de Ponent.
Es tracta d’un projecte col·laboratiu entre entitats del Pla de Desenvolupament Comunitari
del barri, tècnics de serveis socials, ambulatoris i CAP, farmàcies i altres comerços; a més
de persones voluntàries.
COM? Ens trobem a una primera fase del projecte, de manera que tenim moltes possibles
col·laboracions a desenvolupar: 1) Disseny de plans de millora de la situació de les
persones grans en col·laboració amb serveis socials 2) Elaboració del pla de voluntariat
amb les entitats socials que gestionen les persones voluntàries 3) Disseny d’un avaluació
del possible impacte d’aquestes accions 4) Avaluació d’una possible transferència del
projecte a altres barris de Tarragona.
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ESTUDI COMPARATIU DE LA CONTAMINACIÓ EN FREÀTICS DEL CAMP DE TARRAGONA I
RIBERA D’EBRE

|| GEPEC – Grup d’Estudi i Protecció dels
Ecosistemes Catalans

QUÈ? El Camp de Tarragona està sotmès a múltiples riscos per contaminació a les aigües.
Seixanta municipis gironins van subministrar aigua no potable a la població i per aquest
motiu la Generalitat va ser sancionada a nivell europeu. Moltes granges de porcs ara s’estan
traslladant al sud de Catalunya i els efectes de l’abocador de Tivissa sobre el freàtic no són
coneguts.
COM? Estudi de la qualitat de les aigües en base a analítiques ja fetes i estudi comparatiu a
partir dels resultats, per tal d’analitzar els possibles canvis segons els diferents focus
potencials de contaminació.
ESTUDI EVOLUTIU DE L’IMPACTE DE L’AIGUA EN L’ECONOMIA DEL PRIORAT

|| GEPEC – Grup d’Estudi i Protecció dels
Ecosistemes Catalans

QUÈ? Els rius Siurana i Montsant han estat eixos en el desenvolupament econòmic de la
comarca, a banda dels aspectes ambientals inherents. Ara són en perill en una situació d
canvi climàtic i crisi econòmica. Quin impacte socioambiental te que marxin 6 milions de
metres cúbics d’aigua de la comarca pel transvasament cap al pantà de Riudecanyes? Quins
impactes socioeconòmics han tingut les diferents estructures de retenció de l’aigua dels
dos rius? Quin és el percentatge de dependència dels pous, l’aigua de cisterna de pluja i la
seva relació amb l’estat dels dos rius?
COM? Aconseguint les dades socioeconòmiques al llarg dels anys en cada municipi, com la
població i volums d’aigua de cada origen; es poden intentar establir relacions mútues que
puguin explicar les repercussions i puguin apuntar projeccions de futur seguint diferents
models tenint en compte la Directiva Marc de l’Aigua i les recomanacions per canvi climàtic
realitzades a la comarca.
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ESTUDI JURÍDIC SOBRE ELS DRETS DE LA NO CAÇA

|| GEPEC – Grup d’Estudi i Protecció dels
Ecosistemes Catalans

QUÈ? El dret a la caça és un dret àmpliament reconegut, per contra el dret a la no caça no
és reconegut enlloc i no es té en compte ni a la legislació ni a la gestió que l’administració
fa de la fauna. Es dóna la paradoxa que un caçador, un cop ha mort un animal, passa a ser
propietari. En canvi, una persona que vulgui gaudir de la observació d’aquest mateix animal
en vida, mai tindrà cap dret sobre aquest, ni la seva acció podrà incidir en garantir que
aquest animal segueixi viu. A Catalunya cada cop són menys els caçadors (en deu anys hem
passat de 100.000 als actuals 50.000), mentrestant els amants de la natura i aficionats a
l’observació de la fauna i en especial dels ocells, van en augment.
COM? Voldríem realitzar un estudi que analitzi i estableixi els camins jurídics a seguir, per
tal d’aconseguir que sigui reconegut el dret de la no caça i a poder gaudir dels animals en
vida. Cal un treball coordinat entre les persones dedicades a la protecció de la fauna i els
juristes per trobar la millor forma de plantejar aquest dret per tal d’obtenir sentències que
el reconeguin i, a partir d’aquí, demanar les modificacions legals que siguin necessàries per
introduir aquest dret de la no caça al nostre ordenament jurídic.

IMPACTE COMPARATIU I EVOLUTIU DEL MODEL INDUSTRIAL AL BAIX PENEDÈS

|| GEPEC – Grup d’Estudi i Protecció dels
Ecosistemes Catalans

QUÈ? El Baix Penedès te la taxa d’atur més elevada de Catalunya i continua apostant per
models econòmics no diversificats que preconitzen inestabilitats econòmiques amb
importants impactes ambientals.
COM? Cal estudiar l’evolució en l’activitat dels diferents polígons industrials de la comarca:
ocupació laboral i de superfície, temps d’esperança de les empreses, etc. I contraposar-lo
amb altres models de comarques properes com la de l’Alt Penedès.
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IMPLEMENTACIÓ I ESTRATÈGIA D’UNA COOPERATIVA ECOTURÍSTICA

|| GEPEC – Grup d’Estudi i Protecció dels
Ecosistemes Catalans

QUÈ? Organitzem més de 150 activitats ecoturístiques l'any, però sense pràcticament cap
contacte amb els diferents actors del territori. Hem creat una cooperativa d’ecoturisme
amb altres entitats ambientals i socials.
COM? Necessitem un estudi de la implementació i inici d’estratègia ecoturística d’aquesta
nova cooperativa de la qual formem part com entitat.

LES RESPONSABILITATS PENALS EN LA MORT D’OCELLS PER ELECTROCUCIÓ

|| GEPEC – Grup d’Estudi i Protecció dels
Ecosistemes Catalans

QUÈ? Una de les principals causes de la mort d’ algunes espècies de grans ocells protegides
i en greu perill d’extinció (àliga cuabarrada, duc, àliga marcenca, voltors, cigonyes) és
l’electrocució en torres elèctriques i el xoc amb els cables de distribució elèctrica. Tot i les
nombroses denúncies presentades fins ara, aquestes morts constants no ha comportat cap
responsabilitat pels titulars d’aquestes infraestructures, tot i que la mort d’aquestes
espècies es considerat com un fet delictiu.
COM? Trobem necessari determinar els millors camins i estratègies per tal que s’admeti la
responsabilitat de les companyies elèctriques en aquestes morts i, en conseqüència,
n’hagin d’assumir les responsabilitats que se’n derivin. El treball ha d’anar encaminat a
obtenir jurisprudència envers aquests fets, per tal que les companyies elèctriques prenguin
les mesures necessàries per tal d’evitar aquestes morts.
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EMPRENEDORIA I JOVENTUT: ELABORACIÓ D’UN PLA DE COMUNICACIÓ

|| Jove Cambra Internacional de Tarragona

QUÈ? Dirigim les nostres tasques al col·lectiu de joves de la ciutat de Tarragona (de 18 a 40
anys); tant estudiantat, professionals, com persones emprenedores. Hem detectat que hi
ha temporades on tenim moltes persones usuàries i altres que menys. Necessitem una
anàlisi dels nostres canals de comunicació d’activitats i serveis a la joventut de Tarragona.
COM? Necessitem comptar amb un pla de comunicació estructurat per a la nostra entitat,
que ens permeti analitzar quines accions estem elaborant i si estem utilitzant correctament
els canals de comunicació cap al nostre públic objectiu.

ESTUDI DE QUALITAT SOBRE LA FORMACIÓ COMPLEMENTARIA PER A JOVES A TARRAGONA

|| Jove Cambra Internacional de Tarragona

QUÈ? Des de l’entitat oferim cursos de formació professional complementaria no reglada
(cursos de debat, oratòria, procediments parlamentaris, emprenedoria, entre d’altres). Si
bé, molta de la formació que oferim forma part dels objectius de la Jove Cambra com a
entitat global, també elaborem una oferta local d’acord a les inquietuds i necessitats de la
joventut a Tarragona.
COM? Necessitem fer un anàlisi de la formació complementària que oferim i si aquesta
respon a les necessitats del col·lectiu de joves de Tarragona. D’aquesta manera, també
podríem saber quines noves vies de formació podríem incorporar a l’entitat.
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TREBALL SOBRE LA HISTÒRIA D’UNA ENTITAT DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

|| Jove Cambra Internacional de Tarragona

QUÈ? El 2020 celebrem els 50è aniversari de l’entitat a escala global. A l’àmbit mundial, al
2015 vam tenir com a objectiu mundial la igualtat. A nivell intern, ens interessa visibilitzar
la rellevància del paper de les dones a l’entitat, com per exemple, potenciant les
presidències de dones.
COM? Ens agradaria aprofitar el nostre aniversari, per tal de fer un treball històric de
l’entitat que pugui visibilitzar les trajectòries de les dones que han format part de
l’entitat.

ESTRATÈGIES PER CREAR ESPAIS DE TROBADA ENTRE JOVES AUTÒCTONS I MIGRANTS

|| La Conca Terra d’Acollida

QUÈ? Davant la necessitat de generar espais de trobada entre persones de diversos
orígens, vam iniciar el projecte de Grups de Conversa (a Montblanc i l’Espluga). Amb la
pràctica de la llengua com a reclam; el grup de conversa és un espai d’acollida i convivència
on les persones es troben per parlar i compartir vivències, experiències, coneixements i
dubtes, així com ampliar la xarxa social. Com que els grups de conversa funcionen entre
setmana, sabem que molts joves no poden participar-hi perquè estudien fora i només
vénen a la Conca els caps de setmana. També organitzem activitats els cap de setmana,
centrades en el coneixement de l’entorn i la creació de vincles i de xarxa social.
COM? Necessitem trobar noves estratègies per tal de vincular a la població autòctona jove
a les nostres activitats i potenciar així, la trobada entre els i les joves.
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ESTUDI SOBRE LA SATISFACCIÓ DEL VOLUNTARIAT EN UN PROJECTE D’ACOLLIDA I
INTERACCIÓ AMB PERSONES MIGRADES

|| La Conca Terra d’Acollida

QUÈ? Amb l’objectiu de potenciar la convivència, així com la pràctica de la llengua
castellana i catalana dels joves migrants nouvinguts, hem creat recentment dos grups de
conversa (un a Montblanc i un altre a l’Espluga de Francolí) com a espais de trobada entre
joves migrants i persones autòctones. Ens hem trobat que les motivacions que les
persones voluntàries tenen a l’hora de col·laborar en aquest projecte són diverses.
COM? Ens agradaria poder fer un estudi sobre la satisfacció de les persones voluntàries
que col·laboren en el projecte de grups de conversa: les seves motivacions, els beneficis
que els hi comporta, entre d’altres aspectes.

GUÍA DIDÀCTICA PER L’APRENENTATGE DE LLENGUA CATALANA I CASTELLANA AMB
JOVES MIGRANTS

|| La Conca Terra d’Acollida

QUÈ? Amb l’objectiu de potenciar la convivència, així com la pràctica de la llengua
castellana i catalana dels joves migrants nouvinguts, hem creat recentment dos grups de
conversa (un a Montblanc i un altre a l’Espluga de Francolí) com a espais de trobada entre
joves migrants i persones autòctones. La demanada és molt alta i ens trobem amb molts
pocs recursos de llengües per aquests joves de més de 16 anys, que ja no estan
escolaritzats.
COM? Creació d’una guia didàctica amb materials per treballar la llengua catalana i/o
castellana a través de dinàmiques grupals i activitats que fomentin la interacció del grup
i la conversa. Cal tenir en compte que les persones migrades que participen són
majoritàriament joves de 16 a 30 anys.
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ANÀLISI DE LES DIFERÈNCIES DE L'IMPACTE DE FUSTA SOBRE EL VI EN ELS DIFERENTS
VOLUMS DE BÓTA

|| L’Olivera Cooperativa

QUÈ? Per tal de poder millorar la qualitat del Vi Negre de la pròpia finca de Can Calopa de
dalt i potenciar-ne les virtuts organolèptiques.
COM? Anàlisi de les diferències de l'impacte de fusta sobre el "vinyes de Barcelona" en els
diferents volums de bóta: 225 lts i 300 lts.

CARACTERITZACIÓ DE LES INTERVENCIONS EN VINYA I EN CELLER

|| L’Olivera Cooperativa

QUÈ? Anàlisis dels processos i elaboració d’ un diagrama de flux eficient per tal d’ elaborar
un vi naturalment dolç qualitatiu i d’ alt valor afegit.
COM? Caracterització de les intervencions en vinya i en celler per a l'elaboració de vins
naturalment dolços d'alt valor afegit.
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CARACTERITZACIÓ ECOFISIOLÒGICA D’ARQUITECTURES AMB VARIETATS MEDITERRÀNIES

|| L’Olivera Cooperativa

QUÈ? Resposta de les diferents varietats de vinya en relació a les diferents formacions
estructurals per tal d’ obtenir el màxim quoeficient rendiment / qualitat.
COM? Caracterització ecofisiològica de tres arquitectures de la planta (Lys, Cordo
Retombant, Monopla ascendent) amb varietats mediterrànies.

ESTUDI SOBRE CARACTERITZACIÓ HÍDRICA DE LA VINYA

|| L’Olivera Cooperativa

QUÈ? Obtenir resultats i conclusions dels diferents treballs de sol en relació amb la
climatologia de la parcel·la per tal d’ aconseguir el màxim rendiment estretament vinculat
a la màxima qualitat del fruit.
COM? Estudi sobre caracterització hídrica de la vinya: correlació entre l'estat hídric del sòl
i de la planta utilitzant diferents sensors comercials.

6è Mercat de Projectes Socials de la URV_28

TREBALL SOBRE LA FERMENTACIÓ ESPONTÀNIA

|| L’Olivera Cooperativa

QUÈ? Obtenir resultats analítics i conclusions per a la possible elaboració de vins de
fermentació espontània. Que podrien ajudar a la creació d’una nova línia de producte
associat a les noves demandes de consum i en línia amb la filosofia d’un producte de
qualitat i respectuós amb el medi ambient.
COM? Un treball sobre la fermentació espontània: 1) Quins llevats fermenten i s'imposen
en el medi. 2) Característiques i paràmetres necessaris del raïm per aquests tipus
d'elaboracions i seguiment de la fermentació. 3) Avantatges i inconvenients analítics i
organolèptics d'aquests tipus de fermentacions
DIAGNOSI ECOLÒGICA DEL RIU FRANCOLÍ

|| Mare-Terra Fundació Mediterrània

QUÈ? El Francolí és un dels rius mediterranis que més degradació ha patit al llarg de la seva
història. Avui dia, el seu estat de conservació és molt millorable. En un estudi realitzat per
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) l’any 2005, es van observar pics d’amoni relacionats
directament amb abocaments puntuals al tram baix del riu. Des de llavors no s’ha tornat
a publicar cap anàlisi de les aigües del Francolí ni s’està realitzant cap seguiment de la seva
qualitat.
COM? La fundació treballa en una diagnosi ecològica del riu i necessitem ajuda en l’anàlisi
de la qualitat de l’aigua. Es volen fixar diferents punts de mostreig al llarg del Francolí i
realitzar una anàlisi anual dels paràmetres químics de l’aigua per determinar la seva
qualitat. Comptem amb un kit bàsic per fer mesures de paràmetres, però aquest no és
suficient per tal de poder mesurar amb mes rigor la qualitat de les aigües. Com que és un
estudi anual, es poden fixar les bases per dur a terme un programa de vigilància ambiental
del riu.
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ESTUDI JURÍDIC SOBRE ABOCADORS AL RIU FRANCOLÍ

|| Mare-Terra Fundació Mediterrània

QUÈ? El riu Francolí és un dels espais naturals amb més riquesa ambiental de Tarragona. La
seva conservació sempre ha estat un dels principals objectius de l’entitat, que ha endegat
múltiples campanyes de sensibilització i activitats d’educació ambiental. Tenim identificats,
de moment, cinc abocadors al tram del riu Francolí que tenim en custòdia. Aquests són
presents al riu des de fa molt de temps, ja que ningú es fa càrrec de la seva neteja ni
investiga el seu origen.
COM? És necessari un estudi a fi de poder elaborar una estratègia jurídica amb l’objectiu
de procurar un correcte estat de conservació del riu i que es pugui fer un ús recreatiu
d’aquest. Gràcies a l’estratègia jurídica serà possible agilitzar la posada en marxa de la
neteja d’aquests abocaments i investigar el seu origen.

PLA DE DIFUSIÓ PER L’ESCOLA DE NATURA FRANCOLÍ

|| Mare-Terra Fundació Mediterrània

QUÈ? L’Escola de Natura se situa a la vora del Parc Francolí i a menys de 50 metres del riu.
Aquesta localització fa que esdevingui un punt clau per la interpretació i coneixement del
riu. El principal objectiu és transmetre i conscienciar la ciutadania sobre les problemàtiques
ambientals que existeixen. Aquest objectiu serveix per generar un vincle perdut entre la
societat i el medi ambient.
COM? L’Escola de Natura és un espai immillorable per les activitats d’educació ambiental
que portem, ja que compta amb un acollidor espai exterior i amb una aula per poder fer
tallers, xerrades o exhibir exposicions. Avui dia, l’Escola de Natura no té el grau de
coneixement adient per part de la població, així que és necessari que es porti a terme un
pla de difusió i promoció del recinte. L’objectiu final és que l’Escola de Natura sigui un espai
de tothom i per a tothom.
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A QUIN PERFIL DE GENT ENS HAURÍEM D’ADREÇAR?

|| Street Child España

QUÈ? Crear una ONG és una tasca laboriosa, però encara és més difícil donar-la a conèixer.
A Street Child realitzem diferents esdeveniments per a donar-nos a conèixer, connectar
amb les persones voluntàries i seguidores, i per a recavar fons per a dur a terme els nostres
projectes en terreny.
COM? Necessitem augmentar la nostra visibilitat a la ciutat de Tarragona. Per aquest motiu
et proposem l’elaboració d’un estudi del perfil de persona o empresa (segons la teva
elecció) que podria estar interessat/da en col·laborar amb el nostre projecte. Ens agradaria
saber qui són i on podem trobar-les.
ESDEVENIMENT AMB UN PROPÒSIT

|| Street Child España

QUÈ? Crear una ONG és una tasca laboriosa, però encara és més difícil donar-la a conèixer.
A Street Child realitzem diferents esdeveniments per a donar-nos a conèixer, connectar
amb les persones voluntàries i seguidores, i per a recavar fons per a dur a terme els nostres
projectes en terreny.
COM? Necessitem augmentar la nostra visibilitat a la ciutat de Tarragona. Et proposem el
disseny d’un esdeveniment a la ciutat que ens permeti:
1) Arribar al major nombre de gent possible.
2) Que sigui econòmicament sostenible (sempre intentem treballar a través de donacions
i patrocinadors).
3) Del qual es puguin rebre donacions per part del públic objectiu.
Se t’ocorre com fer-ho? Pots triar dissenyar un únic esdeveniment pensar en accions més
petites i variades de difusió i recollida de donacions. Tu tries!
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AVALUACIÓ DE PROJECTES EDUCATIUS EN CAMPAMENTS DE REFUGIATS A UGANDA

|| Street Child España

QUÈ? La nostra ONG es pren molt seriosament on s’inverteixen les donacions que rebem
dels que ens ajuden i confien en nosaltres. Per això necessitem que l’estudiantat ens ajudi
a desenvolupar plans d’actuació, investigant les necessitats de les persones beneficiàries
de les nostres actuacions als països on treballem.
COM? Necessitem estudiants amb molta motivació per anar al terreny i dissenyar
indicadors d’avaluació de projectes educatius en campaments de refugiats a Uganda.

EMBARASSOS ADOLESCENTS I EDUCACIÓ SEXUAL A ESCOLES DE SIERRA LLEONA

|| Street Child España

QUÈ? La nostra ONG es pren molt seriosament on s’inverteixen les donacions que rebem
dels que ens ajuden i confien en nosaltres. Per això necessitem que l’estudiantat ens ajudi
a desenvolupar plans d’actuació, investigant les necessitats de les persones beneficiàries
de les nostres actuacions als països on treballem.
COM? Necessitem estudiants amb molta motivació per anar al terreny i dissenyar protocols
per a la planificació familiar en casos d’embarassos adolescents a les escoles de Sierra
Lleona on treballem. Així com la creació de materials per a l’educació sexual en aquest
context.
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INICIATIVES ECONÒMIQUES PER A ESCOLES RURALS A SIERRA LLEONA

|| Street Child España

QUÈ? La nostra ONG es pren molt seriosament on s’inverteixen les donacions que rebem
dels que ens ajuden i confien en nosaltres. Per això necessitem que l’estudiantat ens ajudi
a desenvolupar plans d’actuació, investigant les necessitats de les persones beneficiàries
de les nostres actuacions als països on treballem.
COM? Necessitem estudiants amb molta motivació per anar al terreny i dissenyar un pla
d’acció per impulsar iniciatives econòmiques per escoles rurals a Sierra Lleona.

RESILIÈNCIA EN SITUACIONS DE RISC DAVANT DESASTRES NATURALS

|| Street Child España

QUÈ? La nostra ONG es pren molt seriosament on s’inverteixen les donacions que rebem
dels que ens ajuden i confien en nosaltres. Per això necessitem que l’estudiantat ens ajudi
a desenvolupar plans d’actuació, investigant les necessitats de les persones beneficiàries
de les nostres actuacions als països on treballem.
COM? Necessitem estudiants amb molta motivació per anar al terreny i fer un estudi sobre
la resiliència en situacions de risc davant desastres naturals al Nepal.
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ADAPTACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES PER ACTIVITATS D’ESTIMULACIÓ COGNITIVA

|| Taller Baix Camp

QUÈ? Al Centre Ocupacional tenim dues tablets per tal de dinamitzar activitats, però no
sabem com treure partit d’aquests materials (ni com incloure d’altres) per tal de potenciar
els treballs d’estimulació cognitiva amb persones les persones a les quals atenem.
COM? Fer un estudi sobre com adaptar les noves tecnologies a activitats d’estimulació
cognitiva per a persones amb discapacitat intel·lectual.

ANÀLISI ECONÒMIC DE VIABILITAT PER UNA RESIDÈNCIA DE TERCERA EDAT PER PERSONES
AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

|| Taller Baix Camp

QUÈ? Una de les preocupacions de les famílies que formen part de l’associació és la
desvinculació dels usuaris de més de 65 anys (que comencen a presentar problemes
d’autonomia) a l’hora de passar de les llars residència de les quals disposem a l’entitat, a
una residència externa per a la tercera edat.
COM? Necessitem fer un estudi econòmic de viabilitat comparatiu entre la creació d’una
residència per a la tercera edat o la reconfiguració de les llars residencials que ja en tenim
per aquest perfil d’usuaris.
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ESTUDI JURÍDIC SOBRE LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL

|| Taller Baix Camp

QUÈ? La major part dels usuaris no poden gestionar el seu patrimoni de manera autònoma
o ho poden fer de manera limitada.
COM? Necessitem elaborar una guia de vies jurídiques de protecció del patrimoni de les
persones amb discapacitat intel·lectual, quines estructures existeixes i, si no, quines hauria
d’haver-hi. L’objectiu és poder adreçar aquesta informació a les famílies d’una manera
entenedora.
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