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Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya
(AMIC)

Nom de l’entitat: Associació d'Ajuda Mútua Naturalesa del projecte: Social
d'Immigrants a Catalunya
Nom del projecte: ELS DRETS POLÍTICS DE LA POBLACIÓ NOUVINGUDA
Possibles titulacions: Grau de Dret, Grau de Treball Social.
Problema a resoldre: Els nouvinguts han de disposar de drets polítics? En quin moment?
Com resoldre’l: Treball sobre canvis legislatius en relació als drets polítics de la població
nouvinguda.
Nom de l’entitat: Associació d'Ajuda Mútua Naturalesa del projecte: Social
d'Immigrants a Catalunya
Nom del projecte: ESTUDI SOBRE GESTIÓ D’UNA SOCIETAT DIVERSA
Possibles titulacions: Grau de Dret, Grau d’Educació Social, Grau de Pedagogia, Grau de
Treball Social.
Problema a resoldre: Com gestionar la gestió de la diversitat des de l’àmbit municipal.
Com resoldre’l: Estudi sobre gestió d’una societat diversa.

6

Associació d'Esports de Muntanya i Escalada de
Tarragona
L'Associació d'Esports de Muntanya i Escalada de Tarragona és una associació sense ànim
de lucre que té com a finalitat promocionar i divulgar la bona pràctica de les activitats i els
esports en el medi natural, així com fomentar la preservació i conservació de l'entorn on es
realitzen. Organitzem diferents activitats esportives, cursos, excursions, sortides,
conferències, xerrades, etc. A més, també fem accions per tenir cura de la natura, com
netejar zones de muntanya, equipar sector d'escalada, recuperar camins, etc.
Nom de l’entitat: Associació d'Esports de Naturalesa del projecte: Social / Ambiental /
Muntanya i Escalada de Tarragona
Salut
Nom del projecte: PROJECTE DE PROMOCIÓ D'ESPAIS NATURALS PER PRACTICAR
ESPORTS
Possibles titulacions: Grau d’Educació Social, Grau de Geografia i Ordenació del Territori,
Grau de Turisme, Màster en Tècniques d’Anàlisi i Innovació Turística.
Problema a resoldre: Catalunya compta amb una gran diversitat d'espais naturals on es
desenvolupen diverses activitats esportives. A la comarca de Tarragona trobem també
molts espais i parcs naturals, molts dels quals són quasi desconeguts per la majoria de la
població, tant de Catalunya com de la resta dels països.
Com resoldre’l: Elaborar un recull d'espais naturals de la comarca de Tarragona on poder
realitzar activitats al medi natural (escalada, vies ferrades, senderisme, etc.), i fer un
projecte de promoció per tal de què la gent conegui les possibilitats que ofereixen aquests
indrets idonis per fer esports a l'aire lliure.

Nom de l’entitat: Associació d'Esports de Naturalesa del projecte: Salut
Muntanya i Escalada de Tarragona
Nom del projecte: CREACIÓ D’UN MANUAL DE PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE LESIONS
Possibles titulacions: Grau de Fisioteràpia, Grau de Medicina.
Problema a resoldre: Sovint els escaladors/es i esportistes que practiquen activitats al
medi natural (com curses de muntanya, vies ferrades, etc.), pateixen lesions derivades de
la pràctica esportiva. Moltes vegades aquestes es podrien evitar amb un treball previ de
prevenció, o una vegada s'han produït, la recuperació pot ser més curta o llarga en funció
del tractament.
Com resoldre’l: Elaborar un estudi per veure les lesions més típiques en aquest tipus
d'esportistes (escaladors/es, runners, vies ferrades, etc.), i elaborar un manual de com
prevenir aquestes lesions, o de tractaments específics i eficients per una ràpida i correcta
recuperació.
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Nom de l’entitat: Associació d'Esports de Naturalesa del projecte: Social / Ambiental /
Muntanya i Escalada de Tarragona
Salut
Nom del projecte: PROJECTE D'ORGANITZACIÓ D'UN ESDEVENIMENT ESPORTIU
Possibles titulacions: Grau de Periodisme, Grau de Publicitat i Relacions Públiques, Grau de
Turisme.
Problema a resoldre: Catalunya és país mundialment conegut per aquells/es que
practiquen l'escalada, ja que compta amb els millors indrets i muntanyes per escalar . A
més, a la província de Tarragona hi trobem moltes serres i parcs naturals importants com
Siurana, Montsant, Tivissa, La Mussara, Arbolí, Montral, La Riba, etc. No obstant això, tot i
la grans possibilitats que ens ofereix la província, a Tarragona ciutat mai hi ha hagut un
esdeveniment esportiu d'escalada, i pensem que pot ser una oportunitat idònia perquè els
tarragonins/es coneguin i puguin practicar aquest esport.
Com resoldre’l: Elaborar un projecte d'esdeveniment esportiu d'escalada a la ciutat de
Tarragona estudiant les possibilitats que ens ofereix la ciutat.

Nom de l’entitat: Associació d'Esports de Naturalesa del projecte: Cultural / Salut
Muntanya i Escalada de Tarragona
Nom del projecte: ELS BENEFICIS DE L'ESCALADA EN EL MÓN CASTELLER
Possibles titulacions: Grau de Fisioteràpia, Grau de Medicina, Grau de Psicologia, Màster en
Psicologia de la Salut.
Problema a resoldre: Tenim una hipòtesi basada en els beneficis que pot aportar l'escalada
en els castellers/es (adults i nens/es), per tal de millorar la preparació física i mental, i
aconseguir un major rendiment per assolir els objectius plantejats per la colla castellera.
Com resoldre’l: Desenvolupar un estudi sobre aquests possibles beneficis i veure si existeix
una relació directa o no amb el fet de la millora del rendiment casteller mitjançant la
pràctica de l'escalada.
Nom de l’entitat: Associació d'Esports de Naturalesa del projecte: Social / Salut
Muntanya i Escalada de Tarragona
Nom del projecte: L'ESCALADA COM A EINA D'INTEGRACIÓ SOCIAL
Possibles titulacions: Grau d’Educació Primària, Grau d’Educació Social, Grau de Pedagogia,
Grau de Psicologia, Grau de Treball Social, Màster en Joventut i Societat.
Problema a resoldre: Creiem que l'escalada, en ser un esport poc comú que es
desenvolupa en un espai diferent de la resta d'esports (ja sigui en un entorn urbà com un
rocòdrom o en un espai natural com la muntanya); pot ser una bona eina d'integració per a
la joventut i infantesa que té algun tipus de problemàtica o estan en risc d'exclusió social.
Com resoldre’l: Desenvolupar una proposta d'integració social a través de l'escalada per a
la joventut i infantesa amb diferents problemàtiques i amb risc d'exclusió social. Aquesta
proposta pot contemplar l'escalada urbana en un rocòdrom i l'escalada al medi natural a
les muntanyes.
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Associació de Veïns La Móra – Tamarit
Nom de l’entitat: Associació de Veïns La Naturalesa del projecte: Social / Cultural /
Móra – Tamarit i Associació Mediambiental Ambiental /
La Sínia
Nom del projecte: ANÀLISI I RECUPERACIÓ D’ESPAIS HISTÒRICS‐NATURALS A TAMARIT
Possibles titulacions: Grau d’Arquitectura, Grau de Geografia i Ordenació del Territori, Grau
d’Història, Grau d’Història de l’Art, Grau de Turisme, Màster d’Antropologia Urbana,
Migracions i Intervenció Social, Màster en Patrimoni Artístic i Cooperació Cultural, Màster
de Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes.
Problema a resoldre: Al cim de la muntanyeta de Sant Joan, a Tamarit, hi ha uns búnquers
abandonats i molt grans, envoltats per una zona boscosa on es volia construir. Actualment
es troba en procés contenciós entre la constructora i l’Ajuntament i acabarà sent una zona
verda de l’Ajuntament. Al cim de la muntanya, també hi ha una antiga ermita en molt mal
estat.
Com resoldre’l: Seria molt bonic poder‐los rescatar de l’oblit i convertir la zona en una àrea
protegida i que es pogués mostrar al públic interessat.
Nom de l’entitat: Associació de Veïns La Naturalesa del projecte: Social / Cultural /
Móra ‐ Tamarit
Ambiental
Nom del projecte: PROPOSTA DE DISSENY D’APROFITAMENT DEL CANAL DE LA MORA
Possibles titulacions: Grau d’Arquitectura, Grau de Geografia i Ordenació del Territori, Grau
d’Història, Grau d’Història de l’Art, Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció
Social, Màster en Dret Ambiental, Màster de Planificació Territorial: Informació, Eines i
Mètodes.
Problema a resoldre: Es tracta d’un canal realitzat sobre l’any 1950, a l’interior de la Móra,
d’1 km aproximadament de longitud. Al final d’aquest canal, hi ha uns camps de conreu
prou extensos, les vies elevades del tren i un petit pas inferior. Després ens trobem amb la
carretera nacional, l’autovia i autopista; i més camps de cultiu i bosc en el denominat
Barranc de la Móra, que arriba fins al camp de golf. Es tracta d’un canal que no serveix per
a res, només s’omple d’aigua del mar quan la mar està moguda, creant problemes d’aigua
estancada i molèstia al veïnatge.
Com resoldre’l: Realització d’un disseny d’una via verda o un espai d’aprofitament
comunitari.
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Associació de Veïns La Unió de Sant Pere i Sant Pau
Nom de l’entitat: Associació de Veïns La Naturalesa del projecte: Social / Cultural
Unió de Sant Pere i Sant Pau
Nom del projecte: RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA ORAL DEL BARRI SANT PERE I SANT
PAU
Possibles titulacions: Grau d’Història, Grau d’Història de l’Art, Màster en Antropologia
Urbana, Migracions i Intervenció Social.
Problema a resoldre: Les primeres persones que van poblar el barri de Sant Pere i Sant Pau
estan desapareixent i es perd la història d’un barri que es va començar a construir com una
cooperativa de propietaris/es i ha viscut, al llarg de més de 40 anys, reivindicacions i
accions comunitàries notables com la lluita per la instal∙lació del CAP, la supressió dels
números en l’atenció sanitària, el transport municipal, etc. I alhora és una model
d’associacionisme.
Com resoldre’l: Ens cal recuperar aquesta història i aprendre d’aquesta a través d’algun
treball sobre recuperació de memòria oral.
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Associació Down Tarragona
Down Tarragona és una associació de Síndrome de Down de la província de Tarragona. Una
entitat sense ànim de lucre fundada el 27 d'octubre de 2007. A poc a poc, hem anat
desenvolupant la tasca d'implantar serveis dirigits cap a la població amb la Síndrome de
Down, així com els seus familiars. L’objectiu general és millorar la qualitat de vida de les
persones amb discapacitat intel∙lectual específicament aquelles amb la Síndrome de Down i
de les seves famílies.

Nom de l’entitat: Associació Down Naturalesa del projecte: Social / Salut
Tarragona
Nom del projecte: TREBALL SOBRE HÀBITS ALIMENTARIS
Possibles titulacions: Grau d’Infermeria, Grau de Nutrició Humana i Dietètica, Grau
d’Educació Social, Grau de Pedagogia, Màster en Antropologia Mèdica i Salut Internacional,
Màster en Nutrició i Metabolisme, Màster en Tecnologia Educativa: E‐Learning i Gestió del
Coneixement.
Problema a resoldre: Prevenció i atenció als problemes d’alimentació. Conèixer la causa de
l’obesitat així com les conseqüències derivades de l’alteració de les tiroides en persones
amb síndrome de Down.
Com resoldre’l: Elaboració de material visual i tàctil per a nens/es, adolescents i adults per
treballar hàbits alimentaris.
Nom de l’entitat: Associació Down Naturalesa del projecte: Social / Salut
Tarragona
Nom del projecte: DISSENY D’UN PROTOCOL D’ACOLLIDA PER A NAIXEMENTS AMB
SÍNDROME DE DOWN
Possibles titulacions: Grau d’Infermeria, Grau de Medicina, Grau de Psicologia, Grau de
Treball Social, Màster en Antropologia Mèdica i Salut Internacional, Màster en Psicologia
Sanitària.
Problema a resoldre: Existeix una falta de coordinació entre l’associació i els centres
hospitalaris pel que fa als naixements de neonats amb síndrome de Down.
Com resoldre’l: Recerca de centres hospitalaris públics i privats amb plantes de neonats i
disseny d’un protocol d’acollida de neonats amb síndrome de Down perquè hi hagi
coordinació amb l’entitat. Elaboració de material bàsic per a professionals, pares i mares de
com donar‐les la notícia i per facilitar als hospitals, etc.
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Nom de l’entitat: Associació Down Naturalesa del projecte: Social
Tarragona
Nom del projecte: CREACIÓ DE MATERIAL DIDÀCTIC PER ADULTS AMB SÍNDROME DE
DOWN
Possibles titulacions: Grau d’Educació Social, Grau de Pedagogia, Grau de Psicologia.
Problema a resoldre: Des de l’associació ens trobem amb la problemàtica que tot el
material que existeix per l’adquisició dels aprenentatges de formació bàsica (lectura,
escriptura, adquisició d’hàbits, etc.) és molt infantil i no existeix material per treballar
aspectes de la vida diària amb adults amb síndrome de Down.
Com resoldre’l: Dissenyar i elaborar material didàctic (visual, dinàmic i atractiu) de lectura,
escriptura i habilitats de desenvolupament a la vida diària adaptat a adults.
Nom de l’entitat: Associació Down Naturalesa del projecte: Social / Salut
Tarragona
Nom del projecte: ESTUDI SOBRE LA IDENTITAT I SEXUALITAT EN ADOLESCENTS AMB
SINDROME DE DOWN
Possibles titulacions: Grau d’Infermeria, Grau de Pedagogia, Grau de Psicologia, Grau de
Treball Social, Màster en Antropologia Mèdica i Salut Internacional, Màster en Psicologia
General Sanitaria.
Problema a resoldre: Reconèixer la mateixa discapacitat i afavorir la descoberta del mateix
cos i la relació amb l’altre.
Com resoldre’l: Investigar sobre les repercussions que hi ha davant la manca de
consciència de la mateixa discapacitat, investigar sobre la relació identitat‐discapacitat,
elaborar un dossier de tècniques/dinàmiques col∙lectives per abordar la sexualitat/identitat
com també material adaptat per reforçar l’aprenentatge.
Nom de l’entitat: Associació Down Naturalesa del projecte: Social
Tarragona
Nom del projecte: DISSENY DE MATERIAL ADAPTAT PER A PERSONES AMB
DISCAPACITAT INTEL∙LECTUAL
Possibles titulacions: Grau d’Educació Social, Grau de Pedagogia, Grau de Psicologia,
Màster en Tecnologia Educativa: E‐Learning i Gestió del Coneixement.
Problema a resoldre: Adaptació, creació i elaboració de material adaptat per a persones
amb discapacitat intel∙lectual.
Com resoldre’l: Adaptació, creació i elaboració de material adaptat d’estudi per a persones
amb discapacitat intel∙lectual. Lecto–escriptura, trastorns d’aprenentatge, síndrome de
Down, TDAH, autisme, estratègies de modificació de la conducta, reforç positiu.
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Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de
Catalunya
Associació sense ànim de lucre que defensa als consumidors/res i usuaris amb els seus drets
establerts en el codi de consum de Catalunya (llei 22/2010 10 juliol) a través de la informació,
orientació i representació.
Nom de l’entitat: Associació Intercomarcal Naturalesa del projecte: Social
de Consumidors i Usuaris de Catalunya
Nom del projecte: ESTUDI SOBRE PRODUCTES FINANCERS
Possibles titulacions: Grau de Finances i Comptabilitat
Problema a resoldre: Ens arriben usuaris/es que ja han contractat productes financers i, tot
i no complir amb la llei, en ser un contracte privat l’única solució que té és la via judicial de
manera que no podem prestar‐los ajuda.
Com resoldre’l: Volem ser proactius i evitar que la gent contracti crèdits i préstecs de
consum abusius i/o inadequats a partir de l’anàlisi de les condicions econòmiques.
D’aquesta manera podem informar de l’impacte en l’economia personal dels usuaris/es
abans de contractar i alertar als organismes públics en el cas d’irregularitats.
Nom de l’entitat: Associació Intercomarcal Naturalesa del projecte: Social
de Consumidors i Usuaris de Catalunya
Nom del projecte: DISSENY D'UN MANUAL D’AUTOSUFICIÈNCIA EN EL CONSUM
Possibles titulacions: Grau de Dret, Grau de Publicitat i Relacions Públiques, Grau de
Relacions Laborals i Ocupació.
Problema a resoldre: Es complicat explicar als usuaris/es els processos que tenen per
reclamar, els organismes públics que intervenen, així com el que ha de fer en cada cas i els
seus drets en cada àmbit.
Com resoldre’l: Crear un manual pràctic per oferir als usuaris/es, per tal que puguin
defensar‐se davant un conflicte amb una empresa, informant dels seus drets i deures i dels
passos a seguir.
Nom de l’entitat: Associació Intercomarcal Naturalesa del projecte: Social
de Consumidors i Usuaris de Catalunya
Nom del projecte: ESTUDI COMPARATIU DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE LES PERSONES
VULNERABLES
Possibles titulacions: Grau de Dret, Grau de Relacions Laborals i Ocupació, Grau de Treball
Social, Màster d'Advocacia, Màster Dret de l'Empresa i de la Contractació.
Problema a resoldre: Formem part de la taula de la pobresa energètica de Tarragona i
estem en contacte amb la de Catalunya, on es treballa per fer front a la pobresa
energètica. S’està definint i regulant la nova figura del consumidor vulnerable i ens falta
informació de com l’han definit i regulat altres països d’Europa amb èxit i quin rol se li ha
donat a les associacions de consumidors.
Com resoldre’l: Estudi de com han aplicat altres països d’Europa les directives de la
comissió europea sobre el mercat interior de gas i electricitat (2009/72/CE) i proposta
d’aplicació.
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Nom de l’entitat: Associació Intercomarcal Naturalesa del projecte: Social / Ambiental
de Consumidors i Usuaris de Catalunya
Nom del projecte: DISSENY D’ASSORTIDORS CARBURANT
Possibles titulacions: Grau de Química, Màster d’Enginyeria Industrial.
Problema a resoldre: Rebem queixes d’usuaris que, al 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 resoldre’l: Proposar el canvi a assortidors més precisos als organismes públics i les
empreses petrolieres.
Nom de l’entitat: Associació Intercomarcal Naturalesa del projecte: Social
de Consumidors i Usuaris de Catalunya
Nom del projecte: ANÀLISI DEL PERFIL I NECESSITATS DELS CONSUMIDORS/ES
Possibles titulacions: Grau d’Administració i Direcció d’Empreses, Grau de Psicologia,
Grau de Publicitat i Relacions Públiques, Grau de Relacions Laborals i Ocupació, Màster de
Direcció d'Empreses, Màster d'Emprenedoria i Innovació.
Problema a resoldre: Ens costa arribar a una societat en procés de digitalització constant,
canvi d’hàbits i canals de comunicació.
Com resoldre’l: Crear una nova marca i identitat digital per tal d’arribar al nou perfil de
consumidor/a. Elaborar estratègies de comunicació online tenint en compte el nostre
catàleg de serveis i les necessitats dels consumidors/es en la nova societat digitalitzada.
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Associació Intercultural "Puentes"
Associació intercultural “PUENTES” és una associació sense ànim de lucre amb la finalitat
de facilitar l’intercanvi cultural, la preservació i l’enriquiment dels valors culturals i històrics i
les tradicions de les diferents ètnies que habiten a Tarragona i popularitzar els valors
culturals tarraconenses pel món.
Nom de l’entitat: Asociación de intercambio Naturalesa del projecte: Social / Cultural
cultural “PUENTES”
Nom del projecte: APLICACIÓ INFORMÀTICA PER A LA DIFUSIÓ CULTURAL
Possibles titulacions: Grau d’Enginyeria Telemàtica, Grau d’Enginyeria Informàtica.
Problema a resoldre: Per complir amb les seves metes, l'associació està interessada en la
creació d’una base de dades que estigui dissenyada com a un mercat d'idees o una aula
virtual de trobada entre les entitats que es dediquen a l’intercanvi cultural tant a Catalunya
i Espanya com per arreu del món.
Com resoldre’l: Nosaltres ho veiem com una borsa d’intercanvi cultural i social entre
entitats similars a la nostra per a crear possibilitats d’accions conjuntes (col∙loquis, fires,
intercanvi d’ artistes, etc.). L’objectiu seria possibilitar la coordinació amb altres entitats en
l'àmbit nacional i internacional per a crear sinergies.
Nom de l’entitat: Asociación de intercambio Naturalesa del projecte: Social / Cultural
cultural “PUENTES”
Nom del projecte: ESTRATÈGIA PUBLICITÀRIA PER A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE
Possibles titulacions: Grau d’Administració i Direcció d’Empreses, Grau de Publicitat i
Relacions Laborals.
Problema a resoldre: Les entitats sense ànim de lucre necessiten autofinançar‐se a través de
donacions, subvenciones, quotes socials, etc. En els temps de crisi cada vegada són més
necessàries aquestes entitats com intermediàries entre les classes socials, omplint un buit que
les assistències socials governamentals no cobreixen. Però per desenvolupar la seva activitat
aquestes entitats necessiten una bona estratègia publicitària per poder accedir a possibles
patrocinadors o futurs socis conforme els fins socials de cada entitat.
Com resoldre’l: L’associació està interessada en una estratègia dirigida cap a sectors
estratègics de la ciutat de Tarragona. Estratègies d’interacció i publicitat amb les empreses
de aquests sectors i fer arribar la nostra tasca a més gent.
Nom de l’entitat: Asociación de intercambio Naturalesa del projecte: Social / Cultural
cultural “PUENTES”
Nom del projecte: ANÀLISI DE L’ESTAT DE LA CONVIVÈNCIA INTERCULTURAL EN
TARRAGONA
Possibles titulacions: Grau d’Educació Social, Grau de Psicologia, Grau de Pedagogia, Grau
de Treball Social, Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social.
Problema a resoldre: Explicació sobre el significat dels conceptes multicultural i
intercultural. L’origen i marc pràctic de l’intercanvi dins de la societat moderna i com a eina
d’interacció i mutu entesa entre els diferents grups socials i culturals.
Com resoldre’l: Estudi del marc local a Tarragona; quantitat d’estrangers que hi viuen,
anàlisi segons la nacionalitat, grups socials conflictius i anàlisi de les estratègies de
contacte i interacció. Per exemple, a través de talleres, xerrades, col∙loquis i jocs d’esport.
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Nom de l’entitat: Asociación de intercambio Naturalesa del projecte: Social / Cultural
cultural “PUENTES”
Nom del projecte: “STREET ART”: ART AL CARRER
Possibles titulacions: Grau d’Educació Social, Grau de Pedagogia, Grau de Turisme, Màster
en Música com a Art Interdisciplinària.
Problema a resoldre: El problema de la mendicitat i la venda ambulant sense control es
confonen normalment amb l’art al carrer. El propòsit del projecte és, a partir de la
comparació de les tradicions de l’art al carrer a altres ciutats, arribar a oferir a les
Administracions un programa per fer de la nostra ciutat un àmbit més interessant
culturalment per al turisme.
Com resoldre’l: Estudi comparatiu amb ciutats que tenen molta cultura al carrer i l’han
convertit en una font d’ingressos important (concursos de graffiti a la ciutat de Bristol, el
carreró dels cantautors a Moscou, l’organització de músics que actuen als carrers i al metro
de Barcelona, Roma, etc.). Creació d’un programa d’art al carrer adaptant‐lo per a la ciutat
de Tarragona amb la supervisió i col∙laboració conjunta de les persones artistes, entitats
culturals de la nostra ciutat i l’Administració.
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Associació Mediambiental La Sínia
LA SÍNIA és una entitat ambientalista que desenvolupa bàsicament la seva activitat en
l'entorn natural del riu Gaià, els municipis del baix Gaià i la comarca del Tarragonès. L'entitat
va néixer l'any 1997. Amb el títol, “El Gaià, custòdia del territori”, LA SÍNIA està impulsant
un projecte de custòdia fluvial, agrària i forestal dins de l’àmbit de l’entorn fluvial del riu
Gaià, sobretot al seu curs baix. Els principals projectes de l'entitat són la conservació del riu
Gaià i les platges de Tamarit i Altafulla, associat al programa de custòdia del riu Gaià, la
gestió de l'Hort de la Sínia, un centre on es combina l'educació ambiental i la producció
agrària ecològica, educació ambiental i el foment del voluntariat.

Nom de l’entitat: Associació Mediambiental Naturalesa del projecte: Social / Ambiental
la Sínia
Nom del projecte: TURISME INFORMAT = TURISME SOSTENIBLE
Possibles titulacions: Grau d’Educació Social, Grau de Geografia i Ordenació del Territori,
Grau de Turisme, Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social, Màster
en Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes, Màster en Tècniques d’Anàlisi i
Innovació Turística.
Problema a resoldre: La desembocadura del riu Gaià està densament poblada a la Setmana
Santa i a l’estiu. Molts son persones que venen perquè hi ha platja però continuen
desconeixent que són a tocar d’ un espai natural protegit. Caldria que els càmpings
prenguessin la responsabilitat de l’ espai on estan i li donessin el valor que nosaltres
pensem que mereix informant d’ una manera eficient, instal∙lant grans plafons amb plànols
de la zona natural, fent responsables als usuaris/es de la conservació de l’ espai, etc.
Com resoldre’l: Disseny d’un projecte de sensibilització sobre espais naturals i turisme amb
una anàlisi de la situació del turisme a la desembocadura del riu Gaià i propostes per
adreçar‐se al col∙lectiu.
Nom de l’entitat: Associació Mediambiental Naturalesa del projecte: Social / Ambiental
la Sínia
Nom del projecte: PROJECTE DE FOMENT DEL VOLUNTARIAT AMBIENTAL
Possibles titulacions: Grau d’Educació Social, Grau de Turisme.
Problema a resoldre: L’entitat impulsa des de fa anys un programa de voluntariat
ambiental. Comptem amb un programa de foment de voluntariat però aquest s’ha quedat
desfasat i cal implementar noves mesures.
Com resoldre’l: Anàlisi del programa de voluntariat de l’entitat i propostes de dinamització
per millorar i adaptar‐lo als nous reptes i projectes de l’entitat.
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Nom de l’entitat: Associació Mediambiental Naturalesa del projecte: Social / Ambiental
la Sínia
Nom del projecte: PLA DE COMUNICACIÓ D’UNA ENTITAT AMBIENTAL
Possibles titulacions: Grau d’Administració i Direcció d’Empreses, Grau de Periodisme, Grau
de Publicitat i Relacions Públiques.
Problema a resoldre: Des de La Sínia s’impulsen diversos projectes i activitats, moltes
vegades adreçades a la població en general. Actualment disposem d’una pàgina web i
facebook i es fan cartells com a element de difusió. Però aquesta difusió no es fa de
manera planificada i habitualment es fa massa de pressa i sense pensar a qui va adreçada.
Com resoldre’l: Caldria plantejar un pla de comunicació i valorar si s’han de fer servir altres
eines de difusió i comunicació (twitter, etc.)
Nom de l’entitat: Associació Mediambiental Naturalesa del projecte: Ambiental / Salut
la Sínia
Nom del projecte: ANÀLISI DE LA PROBLEMÀTICA GENERADA PER UN COL∙LECTOR
D’AIGÜES RESIDUALS
Possibles titulacions: Grau d’Enginyeria Química, Grau de Química, Màster d’Enginyeria
Ambiental i Producció Sostenible.
Problema a resoldre: El riu Gaià està catalogat com a espai d’interès natural. A finals dels
anys 90 es va construir a la llera del riu, en un tram d’uns vuit quilòmetres, un col∙lector
d’aigües residuals. Aquest col∙lector pensem que genera problemes de contaminació a
l’aqüífer pel seu mal estat, així com l’emissari submarí, que com en totes les EDAR’s, aboca
les aigües del secundari al mar. L’ACA (Agència Catalana d’Aigües) s’estaria plantejant
retirar el col∙lector de la llera, però per garantir que això es fa realitat, es fa necessari
demostrar la problemàtica que genera. I per altra banda, seria molt útil que l’EDAR
aprofités l’aigua depurada a través d’un terciari i una proposta de reutilització.
Com resoldre’l: Anàlisi de la qualitat de l’aigua del col∙lector de la llera i disseny d’una
proposta de reutilització, per exemple, com a cabal ambiental del riu.

* L’Associació Mediambiental la Sínia també presenta un projecte conjunt amb l’Associació
de Veïns La Mora – Tamarit a la pàgina 9 d’aquest document.
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Associació Provincial de Paràlisi Cerebral
L'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona (APPC) és una entitat sense ànim
de lucre Fundada el 1977 i dedicada a l'atenció integral d'infants i adults afectats de paràlisi
cerebral o altres encefalopaties de tractaments afins.

Nom de l’entitat: APPC – La Muntanyeta
Naturalesa del projecte: Salut / Social
Nom del projecte: EXPLORACIÓ SOLUCIONS MONITORITZACIÓ/INTERACCIÓ AMB
BIOSENSORS DE BAIX COST PER PERSONES AMB PARÀLISI CEREBRAL
Possibles titulacions: Grau d’Enginyeria Telemàtica, Grau d’Enginyeria Informàtica, Màster
en Enginyeria i Tecnologia dels Sistemes Electrònics.
Problema a resoldre: Explorar les possibilitats que ofereixen els biosensors (casc neuronal)
de baix cost, principalment els sensors d’electroencefalograma (EEG) com Neurosky (1),
per a persones amb paràlisi cerebral amb finalitats interactives amb dispositius mòbils,
domòtica, monitorització d’estat de salut, etc.
(1) http://neurosky.com/
Com resoldre’l:
‐ L’estudiantat realitzarà un (breu) anàlisi de l’estat de l’art i antecedents d’aplicació
de biosensors en persones amb paràlisi cerebral.
‐ De comú acord amb l’entitat, es fixaran els objectius i pla de treball. L’entitat
proporcionarà els biosensors i facilitarà la participació de voluntaris/es amb paràlisi
cerebral.
‐ Implementació de prototip del sistema (si s’escau) i proves amb usuaris.
‐ Redacció de conclusions.
Nom de l’entitat: APPC – La Muntanyeta
Naturalesa del projecte: Salut / Social
Nom del projecte: TÉCNIQUES KDD (DATA MINING) APLICADES A DADES DE
FUNCIONAMENT HUMÀ
Possibles titulacions: Grau d’Enginyeria Telemàtica, Grau d’Enginyeria Informàtica, Màster
d’Enginyeria Informàtica, Màster en Enginyeria i Tecnologia dels Sistemes Electrònics.
Problema a resoldre: Es disposa d’un volum de dades sobre funcionament humà emprant
la Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut (CIF) de
persones amb paràlisi cerebral. Es vol realitzar una explotació d’aquestes dades per tal
d’augmentar el coneixement que es té sobre el col∙lectiu i la mateixa utilització que se’n fa
actualment del CIF.
Com resoldre’l:
‐ De comú acord amb l’entitat, es fixaran els objectius i pla de treball. L’entitat
proporcionarà accés a les dades prèviament anonimitzades.
‐ Anàlisi de les dades emprant diferents tècniques Knowledge Discovery in Databases
(KDD)
‐
Redacció de conclusions.
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Nom de l’entitat: APPC ‐ La Muntanyeta
Naturalesa del projecte: Salut / Social
Nom del projecte: EXPLORACIÓ SOLUCIONS SEGUIMENT OCULAR DE BAIX COST PER
PERSONES AMB PARÀLISI CEREBRAL
Possibles titulacions: Grau d’Enginyeria Telemàtica, Grau d’Enginyeria Informàtica
Problema a resoldre: Explorar les possibilitats que ofereixen els sistemes de seguiment
ocular (eye tracking) de baix cost com Eye Tribe (1) i Tobii EyeX (2) per a persones amb
paràlisi cerebral amb finalitats interactives, especialment amb dispositius mòbils.
(1) http://theeyetribe.com/
(2) http://www.tobii.com/en/eye‐experience/
Com resoldre’l:
‐ L’estudiantat realitzarà un (breu) anàlisi de l’estat de l’art i antecedents d’aplicació
d’aquesta
tecnologia
amb
l’objectiu
d’identificar
oportunitats
de
desenvolupament.
‐ De comú acord amb l’entitat, es fixaran els objectius i pla de treball. L’entitat
proporcionarà dispositius i facilitarà la participació de voluntaris/es amb paràlisi
cerebral.
‐ Implementació de prototip del sistema (si s’escau) i proves amb usuaris/es.
‐ Redacció de conclusions.
Nom de l’entitat: APPC – La Muntanyeta
Naturalesa del projecte: Social / Salut
Nom del projecte: AVALUACIÓ DE CRITERIS NUTRICIONALS EN PARÀLISI CEREBRAL
Possibles titulacions: Grau d’Infermeria, Grau de Medicina, Grau de Nutrició Humana i
Dietètica, Grau de Psicologia, Màster en Antropologia Mèdica i Salut Internacional, Màster
en Nutrició i Metabolisme.
Problema a resoldre: Necessitat d’un estudi sobre els criteris nutricionals a l’hora
d’afrontar problemàtiques derivades en persones amb paràlisi cerebral com, per exemple,
el botó gàstric.
Com resoldre’l: Estudi sobre els criteris nutricionals en paràlisi cerebral.
Nom de l’entitat: APPC – La Muntanyeta
Naturalesa del projecte: Social / Salut
Nom del projecte: ESTUDI DE LA RENDIBILITAT SOCIAL I ECONÒMICA DEL CENTRE
OCUPACIONAL
Possibles titulacions: Grau d’Administració i Direcció d’Empreses, Grau d’Economia, Grau
de Finances i Comptabilitat, Grau de Treball Social.
Problema a resoldre: Impulsar la integració dels nostres usuaris/es amb els objectius de
l’entitat tenint en compte la viabilitat del servei. Buscar un model sostenible de teràpia
ocupacional.
Com resoldre’l: Proposant alternatives de rendibilitat tot i tindre molt en compte els
objectius socials del servei.
Nom de l’entitat: APPC – La Muntanyeta
Naturalesa del projecte: Social / Salut
Nom del projecte: IMPLEMENTACIÓ DEL TEAMING A L’ÀMBIT DE LES ENTITATS SOCIALS
Possibles titulacions: Grau d’Administració i Direcció d’Empreses, Grau d’Economia, Grau
de Finances i Comptabilitat, Grau de Relacions Laborals i Ocupació, Grau de Treball Social.
Problema a resoldre: Implementació del teaming a l’àmbit de les entitats socials a les
comarques de Tarragona.
Com resoldre’l: Estratègia i planificació d’actuacions.
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Associació Quilòmetre Zero
L'Associació "Quilòmetre Zero" és una entitat d'iniciativa social, sense ànim de lucre, que
gestiona diferents serveis i programes de voluntariat.
Tenim el desig de construir oportunitats per a la població del nostre voltant des d’una
perspectiva transversal d’innovació social, d’una forma progressiva en el temps. Treballem
de forma integral amb diferents grups i col∙lectius socials per cuidar de les relacions i el
creixement dels individus que conviuen en el nostre entorn més immediat.

Nom de l’entitat: Associació Quilòmetre Zero Naturalesa del projecte: Social
Nom del projecte: ESTUDI SOBRE MENTORIA SOCIAL INCLUSIVA
Possibles titulacions: Grau d’Educació Primària , Grau d’Educació Social, Grau de
Pedagogia, Grau de Psicologia, Grau de Treball Social, Màster de Joventut i Societat.
Problema a resoldre: Necessitat d’estudis científics sobre el concepte de mentoria social
inclusiva.
Com resoldre’l: Fent un estudi teòric científic on s’expliqui el concepte i s’exposin els
avantatges de treballar amb projectes de mentoria per a pal∙liar dificultats socials,
inclusives, d’aprenentatge i desenvolupament personal.
Nom de l’entitat: Associació Quilòmetre Zero Naturalesa del projecte: Social
Nom del projecte: EINA INFORMÀTICA PER A COORDINAR PROJECTES DE MENTORIA
INCLUSIVA
Possibles titulacions: Grau d’Enginyeria Telemàtica, Grau d’Enginyeria Informàtica, Grau de
Psicologia, Grau de Pedagogia, Màster en Tecnologia Educativa: e‐Learning i Gestió del
Coneixement.
Problema a resoldre: Agilitzar la coordinació interna dels projectes de mentoria a partir
dels ítems d'avaluació de l’entitat.
Com resoldre’l: Creant una eina informàtica – telemàtica (ja sigui una aplicació per a
dispositius electrònics, mòbils i/o ordinadors, o una altra eina en línia), que permeti la
coordinació i avaluació d’un projecte de mentoria a través d’una sèrie d’ítems ja previstos
des de l’entitat.
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Esbart Dansaire de Tarragona
Nom de l’entitat: Esbart Dansaire de Naturalesa del projecte: Social / Cultural
Tarragona
Nom del projecte: ADEQUACIÓ D’UN LOCAL DE DANSA
Possibles titulacions: Grau d’Arquitectura
Problema a resoldre: Al local hi tenim problemes de sortida d'emergències i caldria revisar
el sistema elèctric, així com revisar si es compleixen les normatives del local.
Com resoldre’l: Creiem que amb un estudi complet de com millorar la seguretat del local
podríem valorar si el projecte és viable, tant en l'àmbit arquitectònic com econòmic, i així
millorar la seguretat dels nens, nenes i adults que assagen cada setmana al nostre local.
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Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS)
La raó de ser de la FCVS és la promoció i el reconeixement del voluntariat social com a agent
protagonista en la transformació de la situació dels més desafavorits. Es desenvolupen
molts projectes des de tots els àmbits del tercer sector però, tots estan emmarcats en dues
línies prioritàries d’acció: la sensibilització a la població al voltant del voluntariat social com
a espai d’atenció al conjunt de necessitats i dèficits comunitaris; i el foment dels serveis en
xarxa, orientats a les demandes de les entitats, comptant amb la seva participació i sumant
sinergies amb totes elles.
Nom de l’entitat: Federació Catalana de Naturalesa del projecte: Social
Voluntariat Social (FCVS)
Nom del projecte: APLICACIÓ PER A DISPOSITIUS MÒBILS SOBRE VOLUNTARIAT A
TARRAGONA
Possibles titulacions: Grau d’Enginyeria Telemàtica, Grau d’Enginyeria Informàtica, Grau de
Periodisme, Màster en Tecnologia Educativa, E‐Learning i Gestió del Coneixement.
Problema a resoldre: Tenim dificultat per informar a la ciutadania respecte als
esdeveniments, formacions, fòrums, demandes de les entitats, etc. que fem al territori.
Com resoldre’l: Crear una aplicació on tothom pugui consultar els actes i accions
relacionades amb el voluntariat i les entitats del seu territori i on es puguin inscriure per ser
voluntaris/es.
Nom de l’entitat: Federació Catalana de Naturalesa del projecte: Social
Voluntariat Social (FCVS)
Nom del projecte: ESTUDI SOBRE L’EVOLUCIÓ DEL VOLUNTARIAT A TARRAGONA
Possibles titulacions: Grau d’Educació Social, Grau d’Història, Grau de Pedagogia, Grau de
Treball Social, Màster Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social, Màster
Joventut i Societat.
Problema a resoldre: 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. És molt necessari fer aquest recorregut històric per
millorar des del coneixement de les causes.
Com resoldre’l: 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.
Nom de l’entitat: Federació Catalana de Naturalesa del projecte: Social
Voluntariat Social (FCVS)
Nom del projecte: ELABORACIÓ D’UN PLA DE COMUNICACIÓ SOBRE VOLUNTARIAT
Possibles titulacions: Grau d’Administració i Direcció d’Empreses, Grau de Comunicació
Audiovisual, Grau de Periodisme, Grau de Publicitat i Relacions Públiques, Grau de
Relacions Laborals i Ocupació.
Problema a resoldre: Dificultat per informar a la ciutadania respecte als esdeveniments,
formacions, fòrums, demandes de les entitats, etc. que fem al territori. La FCVS disposa de
23

pàgina web, facebook i twitter generals (de tota Catalunya) això fa difícil que els
esdeveniments de la província realment arribin a la ciutadania.
Com resoldre’l: Elaborar un pla de comunicació on es tingui en compte les vies de
comunicació del territori, l’impacte de la FCVS, el públic objectiu i les maneres de contactar‐
lo.
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Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT)
Nom de l’entitat: Federació d’Associacions Naturalesa del projecte: Social
de Veïns de Tarragona (FAVT)
Nom del projecte: ELABORACIÓ D’UN MODEL DE GESTIÓ D’UN CENTRE DE RECURSOS
VEÏNALS
Possibles titulacions: Grau de Treball Social, Grau d'Administració i Direcció d'Empreses,
Grau de Periodisme, Màster Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social, Grau
d'Enginyeria Informàtica, Grau d'Enginyeria Telemàtica, Màster de Direcció d'Empreses.
Problema a resoldre: La FAVT disposa d’uns materials que se cedeixen a les associacions
veïnals i entitats sense ànim de lucre per a la realització d’activitats. D’altra banda també es
pretén poder organitzar les entitats per demanar conjuntament serveis.
Com resoldre’l: Cal dissenyar un model organitzatiu que:
‐ Ens faci una proposta de gestió del Centre de Recursos.
‐ Ens permeti veure el calendari de recursos i dates disponible (APP, web, etc.)
‐ Faci d’aquest un projecte sostenible econòmicament
‐ Elabori un llistat de recursos i possibles serveis a oferir segons les necessitats de les
entitats veïnals de la ciutat.
Nom de l’entitat: Federació d’Associacions Naturalesa del projecte: Social / Cultural
de Veïns de Tarragona (FAVT)
Nom del projecte: CREACIÓ D’UN CENTRE DE DOCUMENTACIÓ VEÏNAL
Possibles titulacions: Grau d'Història, Grau d'Història de l'Art, Màster Antropologia
Urbana, Migracions i Intervenció Social.
Problema a resoldre: Les associacions de veïns porten des de mitjans dels anys 60 del
segle passat realitzant activitats reivindicatives, culturals, de lleure, associatives, etc. Tota
la documentació generada (escrita, gràfica, audiovisual, etc.) per les associacions de veïns
pertanyents a la FAVT es vol organitzar en un centre de documentació amb l’objectiu de,
per una banda, conservar la història del moviment veïnal a la ciutat i, per una altra banda,
posar a disposició de futurs investigadors tota aquesta documentació.
Com resoldre’l: Alhora necessitem un centre de documentació viu que vagi incorporant
experiències i nous documents de forma continuada.
Nom de l’entitat: Federació d’Associacions Naturalesa del projecte:
de Veïns de Tarragona (FAVT)
Nom del projecte: DISSENY D’UNA PLATAFORMA WEB INTERACTIVA
Possibles titulacions: Grau d'Enginyeria Informàtica, Grau d'Enginyeria Telemàtica
Problema a resoldre: La FAVT disposa d’un espai web molt estàtic, desactualitzat i amb
informació escassament útil per al moviment veïnal i la ciutadania.
Com resoldre’l: Es pretén una renovació de la pàgina web, presència a les xarxes socials i
potenciar projectes com la Ràdio Veïnal o el centre de documentació mitjançant la web. Es
necessita un espai de socis i un espai informatiu obert a la ciutadania i la resta d’entitats,
amb, si es pot, un pla de comunicació.
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FANJAC Tarragona  Fundació per a l’Ajuda a Nens i Joves
amb Altes Capacitats
Nom de l’entitat: Fundació per a l’Ajuda a Naturalesa del projecte: Social
Nens i Joves amb Altes Capacitats ‐ FANJAC
Nom del projecte: LES ALTES CAPACITATS INTEL∙LECTUALS A LES ESCOLES
Possibles titulacions: Grau d’Educació Infantil, Grau d’Educació Primària, Grau d’Educació
Social, Grau de Pedagogia, Grau de Psicologia, Màster en Formació del Professorat de
Secundària, Màster en Música com a Art Interdisciplinària, Màster en Tecnologia Educativa:
E‐Learning i Gestió del Coneixement.
Problema a resoldre: Es fa necessària la introducció de nous models educatius que
contemplin la detecció sistemàtica de les altes capacitats (AACC) intel∙lectuals a l’educació
primària. Proveir als docents de les eines necessàries que els ajudin a gestionar les AACC
dins les aules.
Com resoldre’l:
 Disseny de metodologies docents amb nens/es amb AACC intel∙lectuals atenent al
desenvolupament emocional, social i creatiu.
 Anàlisi d’eines per a la detecció primerenca de nens/es amb AACC intel∙lectuals per
evitar el fracàs escolar.
 Projecte d’activitats d’oci i temps lliure amb nens/es amb AACC intel∙lectuals dins o
fora de l’escola que els ajudin a sentir‐se millor.
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Fundació Casal l'Amic
La Fundació Casal l’Amic és una organització no lucrativa que té com a objectiu principal
l’acció social i educativa amb infància, adolescència i joventut, destinada a la prevenció de
situacions de risc social en aquests grups de població. Situada a Campclar des de l’any 1983,
treballa fonamentalment als barris de Ponent de Tarragona. L’entitat treballa per la
prevenció, promoció, formació i inserció personal i social de la infància, adolescència i
joventut en risc social i les seves famílies i adults de la comunitat educadors/es. El seu àmbit
d’intervenció és principalment el municipi de Tarragona i els contextos socioeducatius, en
l’espai del lleure o com a complement institucional, i ofereix recursos socioeducatius allà on
no arriba l’administració. L’ideari de la Fundació gira entorn la intel∙ligència emocional, en la
resiliència, en l’autonomia i el sentit de l’humor com a eines personals. En la competència
social, la gestió alternativa dels conflictes, l’arrelament a la comunitat i la sostenibilitat com
a estratègia col∙lectiva. I el respecte als drets humans, la solidaritat i la justícia social com a
ideals per transformar el món.

Nom de l’entitat: Fundació Casal l’Amic
Naturalesa del projecte: Social
Nom del projecte: CREACIÓ DE L’ARXIU DOCUMENTAL DE L’ENTITAT
Possibles titulacions: Grau d’Història, Grau d’Història de l’Art.
Problema a resoldre: La Fundació disposa de molt material (llibres escolars, diagnòstics
socials del territori, fotografies, publicacions antigues, etc.) el qual no està ordenat ni
inventariat.
Com resoldre’l: Crear un inventari, un arxiu i una organització de tot el material disponible.
Així com un protocol d’ús/consulta/préstec d’aquest.
Nom de l’entitat: Fundació Casal l’Amic
Naturalesa del projecte: Social
Nom del projecte: DIAGNÒSTIC DE L’ESTRUCTURA DE LA INSERCIÓ LABORAL AL
TERRITORI
Possibles titulacions: Grau d’Economia, Grau de Treball Social, Grau d’Educació Social, Grau
de Pedagogia, Grau de Psicologia, Grau de Relacions Laborals i Ocupació, Màster en
Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social.
Problema a resoldre: Al territori hi ha diferents accions d’inserció laboral. Com a Fundació
ens interessaria saber quines es fan per tal de fer una prospecció que ens serveixi per
identificar les possibilitats de treballar en aquesta línia.
Com resoldre’l: Fer una prospecció de les accions que s’estan executant en relació a la
inserció laboral. Posteriorment, fer una anàlisi de les possibilitats d’engegar projectes en
aquesta línia.
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Nom de l’entitat: Fundació Casal l’Amic
Naturalesa del projecte: Social
Nom del projecte: TREBALL SOBRE EL COACHING ORGANITZACIONAL
Possibles titulacions: Grau d’Administració i Direcció d’Empreses, Grau d’Educació Social,
Grau de Pedagogia, Grau de Psicologia, Grau de Treball Social, Grau de Relacions Laborals i
Ocupació, Màster en Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social.
Problema a resoldre: La Fundació està vivint un canvi en l’estructura i aquest fet té efectes
en l’organització interna. Fa uns anys ja es va fer un treball sobre la cultura organitzacional
de la Fundació Casal l’Amic.
Com resoldre’l: Realitzar una anàlisi de l’estructura interna de l’entitat, del moment en què
es troba la Fundació i de quins efectes està tenint el canvi d’estructura. Aquest diagnòstic
pot anar acompanyat de propostes de millora de l’organització interna, ja que el coaching
organitzacional pretén fer una anàlisi de la situació i definir accions per millorar la situació
(ja sigui qüestions de l’estructura, de la tasca educativa, de la relació entre treballadors/es,
etc.) amb totes les parts implicades.
Nom de l’entitat: Fundació Casal l’Amic
Naturalesa del projecte: Social
Nom del projecte: ANÀLISI DEL TEIXIT COMUNITARI I ASSOCIATIU DELS BARRIS DE
PONENT
Possibles titulacions: Grau d’Educació Social, Grau de Geografia i Ordenació del Territori,
Grau de Treball Social.
Problema a resoldre: L’entitat procura al màxim treballar en xarxa (tant amb entitats com
professionals) i sovint costa, ja que aquesta està formada per un conjunt de dinàmiques
complexes.
Com resoldre’l: Desenvolupar una anàlisi de la xarxa comunitària i de les seves dinàmiques
per tal de conèixer els factors que es posen en joc. A més a més, es podrien dissenyar un
seguit d’accions que permetessin desenvolupar un treball en xarxa eficaç i eficient.
Nom de l’entitat: Fundació Casal l’Amic
Naturalesa del projecte: Social
Nom del projecte: ELABORACIÓ D’UN PLA D’ACOLLIDA DE COL∙LABORADORS/ES
Possibles titulacions: Grau d’Administració i Direcció d’Empreses, Grau d’Educació Social,
Grau de Pedagogia, Grau de Psicologia, Grau de Relacions Laborals i Ocupació, Grau de
Treball Social.
Problema a resoldre: Tenim un protocol d’acollida de voluntariat i estudiants en pràctiques
obsolet i creiem que és necessari fer una actualització, ja que rebem moltes persones.
Com resoldre’l: Disseny d’un nou protocol d’acollida de voluntariat i estudiants en
pràctiques.
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Gent Gran Activa
Per més informació sobre Gent Gran Activa i el projecte podeu visitar la pàgina web:
http://gentgran.tarragona.cat
Nom de l’entitat: Gent Gran Activa
Naturalesa del projecte: Social
Nom del projecte: ESTRATÈGIES DE DIFUSIÓ PER A GENT GRAN
Possibles titulacions: Grau de Publicitat i Relacions Públiques, Grau de Treball Social.
Problema a resoldre: El projecte Tarragona, ciutat amiga de la gent gran és un projecte per
impulsar l’envelliment actiu a la ciutat, promovent accions que millorin la qualitat de vida,
la salut, la seguretat i la participació de la gent gran. Moltes vegades és complicat fer
arribar a tothom la informació dels serveis que hi ha a la ciutat. A banda de fer tríptics o
cartells és molt important fer una bona planificació i treballar la imatge que es vol donar al
públic. És important també trobar els espais més adients on distribuir aquesta informació,
tenint en compte que els destinataris són persones grans.
Com resoldre’l: Estratègies de difusió per a gent gran.
Nom de l’entitat: Gent Gran Activa
Naturalesa del projecte: Social
Nom del projecte: DEFINICIÓ D’INDICADORS D’AVALUACIÓ DE PARTICIPACIÓ
Possibles titulacions: Grau de Psicologia, Grau de Treball Social, Màster en Antropologia
Urbana, Migracions i Intervenció Social, Màster en Envelliment i Salut.
Problema a resoldre: El projecte Tarragona, ciutat amiga de la gent gran és un projecte per
impulsar l’envelliment actiu a la ciutat, promovent accions que millorin la qualitat de vida,
la salut, la seguretat i la participació de la gent gran. Habitualment quan dissenyem un
projecte ens costa molt dedicar temps a definir els indicadors d’avaluació per tal de fer àgil
la recollida d’informació que ens permetrà fer una avaluació durant l’execució del projecte
i al final del mateix. Seria interessant desenvolupar una sèrie d’indicadors d’avaluació de la
participació en el projecte.
Com resoldre’l: Definició d’indicadors d’avaluació de participació de la gent gran.
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GEPECEdC (Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes
CatalanEcologistes de Catalunya)
ONG ecologista molt activa d'àmbit centrat a les Terres de l'Ebre, Conca de Barberà, Priorat
i Camp de Tarragona. Nascuda fa 30 anys, amb mig miler de socis repartits arreu de la
geografia i amb camps de treball tan diversos que van des de la denúncia fins a activitats de
natura accessibles a persones amb discapacitat, passant per projectes professionals
d'estudi o restauració ambiental, eco‐turisme, pol∙lució, la gestió d'espais naturals o les
escoles de naturalistes.

Nom de l’entitat: GEPEC‐EdC

Naturalesa del projecte: Social / Cultural /
Ambiental
Nom del projecte: ELABORACIÓ D’UN CALENDARI D'ACTIVITATS ECOTURÍSTIQUES
Possibles titulacions: Grau d’Administració Direcció d'Empreses, Grau de Comunicació
Audiovisual, Grau d’Economia, Grau de Publicitat i Relacions Públiques, Grau de Turisme,
Màster d’Emprenedoria i Innovació, Màster de Joventut i Societat, Màster en Tècniques
d'Anàlisi i Innovació Turística , Màster en Tecnologia Educativa: E‐Learning i Gestió del
Coneixement.
Problema a resoldre: Organitzem més de 150 activitats l'any però moltes les anul∙lem
perquè no arribem al nombre mínim de participants. Tampoc no arribem a moltes
persones que després observem que els hagués agradat haver estat informades. Moltes
activitats poden ser incloses en paquets ecoturístics sol∙licitats adhoc. Molts grups‐objectiu
no han rebut aquesta informació perquè no hem arribat als seus canals de distribució de la
informació: discapacitats, tour‐operadors, gent gran, excursionistes, famílies amb nens/es
petits/es, ecoturistes catalans o estrangers, etc.
Com resoldre’l: Trobant i planificant nous àmbits de difusió de les activitats, millorant el
format de difusió i adaptant‐lo als perfils objectiu, modificant els formats i continguts de
part d'aquestes activitats, interactuant amb altres actors del territori potencialment
interessats/des, etc.
Nom de l’entitat: GEPEC‐EdC
Naturalesa del projecte: Social / Ambiental
Nom del projecte: PROTOCOLS TÈCNICS DE DEFENSA AMBIENTAL
Possibles titulacions: Grau de Dret, Grau d’Economia, Màster en Dret Ambiental.
Problema a resoldre: Cada setmana arriben a l'entitat múltiples casos de denúncies per
problemes ambientals de moltes diverses tipologies als quals no arribem per manca de
temps, recursos i preparació. Disposem del know‐how de 30 anys de lluita als tribunals, als
despatxos i al carrer, però ens veiem àmpliament superats i necessitem protocols de
treball segons sigui la tipologia ambiental, administrativa i penal.
Com resoldre’l: Crear protocols de treball a partir de destinar a cada denúncia temps,
esforç i criteri que s'asseguri d'obtenir la informació fiable i de plantejar i executar una
estratègia legal, social, comunicativa i econòmica per a assolir els objectius de conservació
desitjats que puguin ser usats per a altres casos similars ambientalment.
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Nom de l’entitat: GEPEC‐EdC

Naturalesa del projecte: Social / Cultural /
Ambiental
Nom del projecte: CREACIÓ DE PROTOCOLS DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI
Possibles titulacions: Grau d’Administració i Direcció d'Empreses, Grau de Comunicació
Audiovisual, Grau de Geografia i Ordenació del Territori, Màster en Patrimoni Artístic i
Cooperació Cultural, Màster en Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes, Màster
en Tècniques d'Anàlisi i Innovació Turística.
Problema a resoldre: L'entitat disposa d'acords amb una trentena de propietaris de
sengles finques repartides arreu de la geografia del sud de Catalunya amb l'objectiu
compartit de conservar la natura des d'elles, però no tenim contacte periòdic ni
protocol∙litzat, fet que ens fa perdre oportunitats.
Com resoldre’l: Creant i aplicant un protocol de comunicació tant amb els propietaris com
amb l'exterior (premsa, web, xarxes socials), cercant recursos per a executar projectes en i
per a aquestes finques, creant recursos audiovisuals vinculats a cada finca i els seus valors,
cercant complicitats per a conèixer i conservar aquestes finques i els seus entorns
immediats, comunicant‐se amb altres actors del territori i de la Xarxa de Custòdia del
Territori.
Nom de l’entitat: GEPEC‐EdC
Naturalesa del projecte: Social
Nom del projecte: DISSENY D’UNA ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ SOCIAL
Possibles titulacions: Grau d’Administració i Direcció d'Empreses, Grau de Comunicació
Audiovisual, Grau de Publicitat i Relacions Públiques, Màster d’Emprenedoria i Innovació.
Problema a resoldre: Estancament en l'augment de la base social malgrat que el sostre
sociològic del nostre entorn ens diu que la nostra capacitat potencial és molt més gran de
la que tenim. Segurament hem de canviar algunes coses que fem i fer‐ne de noves, però
estem segurs que no comuniquem bé per a arribar a mobilitzar inquietuds, interessos i
voluntats cap als objectius estatutaris d'estudi i protecció de la natura i el medi ambient.
Com resoldre’l: La comunicació ben plantejada ens pot servir per a arribar als perfils que
cerquen ajudar, col∙laborar o aprendre en/amb entitats com la nostra. Assolir objectius
concrets, calendaritzats, ambiciosos i realistes al voltant del nombre de persones sòcies,
voluntàries, etc.
Nom de l’entitat: GEPEC‐EdC
Naturalesa del projecte: Social / Ambiental
Nom del projecte: TREBALLS CONJUNTS SOBRE CONTAMINACIÓ QUÍMICA
Possibles titulacions: Grau de Química, Màster en Dret Ambiental.
Problema a resoldre: El Camp de Tarragona està sotmès a múltiples riscos per
contaminació atmosfèrica, al sòl i a les aigües. Sovint no disposem de proves bavades en
analítiques per tal de tirar endavant mesures judicials o bé ens falten informacions
bibliogràfiques i legals consistents que permetin una acció clara per part de particulars,
administració o estaments judicials per a resoldre casos no percebuts amb la importància o
equanimitat que cal.
Com resoldre’l: Col∙laborant en l'anàlisi químic d'elements contaminats, col∙laborant en
l'emissió de dictàmens tècnics i legals relacionats amb la contaminació química que siguin
útils per a campanyes, projectes i activitats educatives o formatives.
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HAMMADA – Associació d'amics del poble sahrauí
Associació d'amics del poble sahrauí al Camp de Tarragona.
Nom de l’entitat: HAMMADA ‐ Associació Naturalesa del projecte: Social / Salut
d'amics del poble sahrauí
Nom del projecte: DIABETIS INFANTIL I CELIAQUIA ALS CAMPAMENTS DE REFUGIATS
SAHRAUÍS
Possibles titulacions: Grau d’Infermeria, Grau de Medicina, Grau de Nutrició Humana i
Dietètica, Màster en Antropologia Mèdica i Salut Internacional, Màster en Nutrició i
Metabolisme, Màster en Psicologia de la Salut.
Problema a resoldre: Estudiar l'índex de diabetis infantil i l'índex de celiaquia en la població
dels campaments de refugiats sahrauís i les possibles causes.
Com resoldre’l: Estudi sobre la diabetis infantil cronificada als campaments de refugiats de
Tindouf. Estudi sobre la celiaquia als campaments de refugiats de Tindouf.
Nom de l’entitat: HAMMADA ‐ Associació Naturalesa del projecte: Social / Ambiental
d'amics del poble sahrauí
Nom del projecte: ESTUDI SOBRE ELS RECURSOS NATURALS AL SÀHARA OCCIDENTAL
Possibles titulacions: Grau de Dret, Grau de Geografia i Ordenació del Territori, Grau de
Turisme, Màster en Dret Ambiental, Màster en Planificació Territorial: Informació, Eines i
Mètodes, Màster en Relacions Euromediterrànies, Màster en Tècniques d’Anàlisi i
Innovació Turística.
Problema a resoldre: El Sàhara Occidental pateix un espoli de recursos naturals per part
del govern marroquí.
Com resoldre’l: Estudi dels recursos naturals amb els quals compta el territori del Sàhara
Occidental als territoris ocupats.
Nom de l’entitat: HAMMADA ‐ Associació Naturalesa del projecte: Social / Cultural
d'amics del poble sahrauí
Nom del projecte: HISTÒRIA DEL POBLE SAHRAUÍ I DIÀSPORA SAHRAUÍ AL MÓN
Possibles titulacions: Grau d’Història, Màster en Antropologia Urbana, Migracions i
Intervenció Social, Màster en Ciències Socials del Desenvolupament: Cultures i
Desenvolupament a l’Àfrica.
Problema a resoldre: Poca divulgació sobre l'origen, la història i la situació actual del poble
sahrauí.
Com resoldre’l: Estudi de l'origen i la història del poble sahrauí. Estudi de la dispersió de
persones sahrauís fora del Sàhara Occidental i dels campaments de refugiats de Tindouf.
* L’Associació Hammada també presenta un projecte conjunt amb la Jove Cambra
Internacional de Tarragona a la pàgina 34 d’aquest document.
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Jove Cambra Internacional de Tarragona
Jove Cambra de Tarragona és una associació sense finalitat lucrativa, aconfessional i no
partidista, que té per objecte la formació dels seus membres mitjançant l’exercici
d’activitats que incideixin en el millor desenvolupament de la societat de la qual formen
part, amb el fi de preparar‐los per assumir responsabilitats cíviques. Va ser constituïda l’any
1970. Els membres són joves de 18 a 40 anys, principalment. JCI Tarragona és membre de la
Federació Catalana de Joves Cambres i està reconeguda per la Junior Chamber International;
formada per més de 100 organitzacions nacionals, quasi 5.000 locals i uns 200.000 membres
actius. Al 2015 la JCI celebra el centenari.
Nom de l’entitat: Jove Cambra Internacional de Naturalesa del projecte: Social / Cultural
Tarragona i HAMMADA ‐ Associació d'amics
del poble sahrauí
Nom del projecte: CROWDFUNDING PER A MICROPROJECTES
Possibles titulacions: Grau d’Enginyeria Telemàtica, Grau d’Enginyeria Informàtica,
Problema a resoldre: Des de la Jove Cambra Internacional de Tarragona es proposa oferir
una eina a la joventut de la província de Tarragona per a desenvolupar projectes socials,
culturals, ambientals o en el camp de la salut que requereixen petites quantitats de diners
per a la seva viabilitat i impacte social.
En aquesta línia, una de les necessitats de l'Associació d'amics del poble sahrauí
(HAMMADA), es deriva de la inviabilitat de recollir tot l'import que sumen els bitllets d'avió
dels nens i nenes sahrauís que participen del projecte Vacances En Pau (colònies on els nens
i nenes passen l'estiu amb famílies d'acollida).
Com resoldre’l: Disseny i creació d’una plataforma de crowdfunding de microprojectes per
a la província de Tarragona amb l’objectiu de poder trobar finançament per a realitzar
projectes adreçats a la comunitat. Inclusió en aquesta plataforma del projecte Vacances en
Pau de Hammada.
Nom de l’entitat: Jove Cambra Internacional Tarragona Naturalesa del projecte: Social
Nom del projecte: ESTUDI SOBRE LA JOVENTUT ACTUAL: LES DADES NO OFICIALS
Possibles titulacions: Grau d’Educació Social, Grau de Psicologia, Grau de Treball Social,
Màster en Joventut i Societat.
Problema a resoldre: Ens cal conèixer les característiques de la joventut actual, més enllà de
les dades i estadístiques oficials sobre la taxa d'atur, la taxa de persones estudiants i no
estudiants, etc. Desconeixem el perfil sociològic majoritari de la joventut actual. Necessitem
saber quines necessitats, motivacions i inquietuds tenen, així com les seves perspectives i
intencions en un futur a curt, mig i llarg termini.
Com resoldre’l: Realitzar un estudi a través d'enquestes anònimes, entrevistes a
professionals de l'educació i als mateixos joves, estudi i anàlisis de dades i treballs anteriors,
comparació amb altres països i/o èpoques, segons les dades disponibles, etc.
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Nom de l’entitat: Jove Cambra Internacional Tarragona Naturalesa del projecte: Social
Nom del projecte: TREBALL SOBRE EL MÓN ASSOCIATIU
Possibles titulacions: Grau de Dret, Grau d’Història.
Problema a resoldre: Considerem de gran interès un estudi sobre l’evolució del món
associatiu en general i de la seva evolució i estat actual, en particular. Necessitem conèixer
la realitat social per tal de poder portar a terme un dels objectius principals de la nostra
entitat, és a dir, esdevenir un punt de connexió entre aquelles organitzacions que
comparteixen valors democràtics, participatius i no discriminatoris.
Com resoldre’l: Realitzar un estudi a través de la investigació sobre els orígens de les
primeres associacions. Començant pel dret d’associació i observant l’evolució de món
associatiu així com el seu estat actual i les seves repercussions sobre el conjunt del teixit
social i cultural de la nostra ciutat i regió.
Nom de l’entitat: Jove Cambra Internacional Naturalesa del projecte: Ambiental
Tarragona
Nom del projecte: ESTUDI DE LA VIABILITAT ECONÒMICA I TECNOLÒGICA D’UN BUS DE CC
DE BAIXA TENSIÓ
Possibles titulacions: Grau d’Enginyeria Elèctrica, Grau d’Enginyeria Electrònica, Industrial i
Automàtica, Màster en Tecnologies de la Climatització i Eficiència Energètica en Edificis.
Problema a resoldre: La JCI de Tarragona va organitzar l’any passat un Forum de Tarragona
Smart City per donar idees que poguessin millorar la societat en general i la ciutat en
particular. Donat que avui en dia molts equips electrònics funcionen amb tensió continua i
cada vegada, gràcies al USB, les tensions són més compatibles, va sorgir la idea d’instal∙lar
un bus de contínua per tal d’estalviar la pèrdua energètica en la conversió de CA a CC i
reduir, alhora, els camps electromagnètics generats per aquests transformadors. Aquest
bus no només seria interessant dins de les llars, sinó que a més té interès en l’enllumenat
públic (la il∙luminació LED va amb contínua) i faria més fàcil instal∙lar sistemes que generen
energia en CC com l’energia solar. La JCI Tarragona vol donar un pas endavant per a què la
idea generada en aquell fòrum es pugui fer realitat i per això proposa fer un estudi teòric de
la viabilitat tecnològica i econòmica d’instal∙lar un bus de contínua de baixa tensió.
Com resoldre’l: L’estudi teòric de viabilitat tecnològica i econòmica es basa a determinar el
tipus de bus de contínua ideal (tensió, potència, tipus de cablejat, seguretat...) i calcular
l’estalvi energètic que generaria. A més de la viabilitat tecnològica i d’estalvi energètic seria
interessant fer un estudi de viabilitat econòmica per avaluar si l’estalvi econòmic a causa de
l’increment d’eficiència energètica fa que el cost de la instal∙lació sigui rendible.
Nom de l’entitat: Jove Cambra
Naturalesa del projecte: Social
Internacional Tarragona
Nom del projecte: PROJECTE DE PROMOCIÓ DE LA IMATGE CORPORATIVA DE L’ENTITAT
Possibles titulacions: Grau de Administració i Direcció d’Empreses, Grau de Comunicació
Audiovisual, Grau de Periodisme, Grau de Publicitat i Relacions Públiques.
Problema a resoldre: La dificultat de transmetre els valors i utilitat de la JCI Tarragona
entre la joventut de Tarragona.
Com resoldre’l: Projecte de promoció de la imatge corporativa de la JCI Tarragona per
explicar que és i a què es dedica aquesta associació a Tarragona. Realitzar un estudi de
l'entitat respecte a història, historial de projectes i events realitzats a Tarragona, Catalunya
i en l'àmbit internacional, activitats, valors de l'entitat, perfil de joves que hi participen de
forma activa. Posteriorment dissenyar i crear una campanya comunicativa per a promoure
l'entitat entre els joves de Tarragona i comunicar els seus valors i activitats.
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Nom
de
l’entitat:
Jove
Cambra Naturalesa del projecte: Social / Ambiental
Internacional Tarragona
Nom del projecte: ESTUDI DEL RECICLATGE I CONSCIENCIACIÓ
Possibles titulacions: Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, Grau d’Enginyeria Química,
Grau de Química, Màster en Enginyeria Ambiental i Producció Sostenible.
Problema a resoldre: Respondre qüestions com per exemple: anàlisi de la tipologia de
productes de reciclatge, organització i dades sobre el reciclatge a Catalunya i Tarragona,
comparativa amb altres països europeus, on i com es recicla, garanties del reciclatge.
Conscienciar a la població d'augmentar el nivell de reciclatge.
Com resoldre’l: Recerca d’informació estadística, econòmica i tècnica referent al reciclatge
a Catalunya i Tarragona. Estudiar propostes de millora per a reciclar més i millor el màxim
de restes generades per la ciutat de Tarragona i província.
Nom
de
l’entitat:
Jove
Cambra Naturalesa del projecte: Social / Ambiental
Internacional Tarragona
Nom del projecte: ESTUDI DE L'IMPACTE FUTUR DE LA PUJADA DEL NIVELL DEL MAR A
TARRAGONA
Possibles titulacions: Grau d’Arquitectura, Grau de Geografia i Ordenació del Territori.
Problema a resoldre: Generar informació local sobre els efectes que poden afectar el
territori de la província de Tarragona i ciutat, quantificar econòmicament aquests efectes i
generar informació gràfica sobre els mateixos.
Com resoldre’l: Recavar informació sobre la pujada del nivell del mar pronosticada per la
comunitat científica internacional, recrear informació gràfica sobre aquesta situació futura,
estudiar l'impacte sobre la ciutat i la província en l'àmbit social, econòmic i ambiental.
Idealment, estudiar la possibilitat de generar documentació gràfica per fer‐la arribar a la
societat i conscienciar del canvi climàtic a la població.
Nom
de
l’entitat:
Jove
Cambra Naturalesa del projecte: Social / Ambiental
Internacional Tarragona
Nom del projecte: ACCESIBILITAT A LA PLATJA DE TARRAGONA
Possibles titulacions: Grau d’Arquitectura, Grau de Geografia i Ordenació del Territori.
Problema a resoldre: Estudiar noves vies d'accés a la platja de la ciutat per a persones amb
mobilitat reduïda i gent gran.
Com resoldre’l: Estudiar noves formes i propostes per a solucionar aquesta necessitat
social. Recerca d'informació i estudiar propostes d'impacte a la ciutat.
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La iMAGInada Associació Cultural
El col∙lectiu La iMAGInada és una associació sociocultural formada per un grup de joves amb
un bagatge personal divers, però amb una inquietud comuna: crear una proposta
alternativa durant la Festa Major de Sant Magí. La iMAGInada pretén ser una alternativa a
l’actual model socioeconòmic i aposta per oferir una proposta d’activitats vivencials i un
espai d’intercanvi participatiu, dinàmic i autogestionat. Per uns dies, La iMAGInada
transforma l’espai públic amb la missió de generar un moment de participació col∙lectiva
que propicia la creativitat i l’expressió comunitària. La difusió d’artistes i moviments locals,
l’intercanvi de coneixements, la reflexió individual, el contacte intercultural i una diversió
alternativa al model imperant.
Nom de l’entitat: La iMAGInada

Naturalesa del projecte: Social / Cultural

Nom del projecte: LA IMAGINADA A TOT ARREU!
Possibles titulacions: Grau d’Educació Social, Grau de Treball Social, Màster en
Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social.
Problema a resoldre: Hem observat que un dels nostres punts febles és el fet de no arribar
aquell públic que per la seva trajectòria de vida es troba allunyat socialment i culturalment.
Ens agradaria dur a terme algun tipus de proposta i/o iniciativa que apropés aquests
col∙lectius a La iMAGInada.
Com resoldre’l: Dur a terme una anàlisis de la realitat i posteriorment el disseny d’una sèrie
d’accions dirigides a la construcció de ponts entre els col∙lectius amb risc de patir exclusió
social i el projecte de La iMAGInada.
Nom de l’entitat: La iMAGInada
Naturalesa del projecte: Social / Cultural
Nom del projecte: PLA DE COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA
Possibles titulacions: Grau d’Administració i Direcció d’Empreses, Grau de Publicitat i
Relacions Públiques.
Problema a resoldre: Ens manca una bona eina de treball que sigui efectiva a l’hora de
comunicar els esdeveniments al públic i a la comunitat, al mateix temps que permeti donar
a conèixer el nostre projecte i l’associació.
Com resoldre’l: Un pla de comunicació tant en l'àmbit extern com intern que esdevingui
una bona eina per potenciar el projecte d’una forma eficaç i que faciliti la transmissió
d’informació i cohesió interna. A nivell extern ens manca disposar d’una pàgina web o un
espai virtual interactiu i informatiu que englobi les diferents àrees de treball, així com
difondre d’una manera efectiva la informació dels diferents esdeveniments. A la vegada
que serveixi per crear xarxa amb l’entorn, captar voluntariat amb ganes d’involucrar‐se,
recerca de patrocinis, interacció amb artistes i conferenciants/es.
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Nom de l’entitat: La iMAGInada
Naturalesa del projecte: Social / Ambiental
Nom del projecte: TREBALL D’ARQUITECTURA EFÍMERA
Possibles titulacions: Grau d’Arquitectura, Grau de Geografia i Ordenació del Territori.
Problema a resoldre: Durant els dies de la festa de Sant Magí, volem transformar l’espai
urbà, concretament el Camp de Mart de Tarragona, en un entorn acollidor, agradable i
pensat per dur a terme els diferents actes de la nostra festa d’una manera sostenible i
responsable.
Com resoldre’l: Definir i crear espais efímers que acullin els actes de La iMAGInada. Alguns
dels reptes són crear ombres, transformar espais, insonoritzar en la mesura de lo possible
uns altres, definir les vies de pas, etc., i tot això ho intentem fer amb materials que es
puguin trobar a la natura o reciclats i no tòxics.
Nom de l’entitat: La iMAGInada
Naturalesa del projecte: Social
Nom del projecte: TREBALL SOBRE EL MARC LEGAL I FISCALITAT D’ASSOCIACIONS
Possibles titulacions: Grau d’Administració d’Empreses, Grau de Dret, Grau de Finances i
Comptabilitat, Grau de Relacions Laborals i Ocupació.
Problema a resoldre: Des de la iMAGInada ens trobem amb el desconeixement de la nova
legislatura fiscal. Ens manca assessorament i autoregulació per dur a terme una adaptació
adient a les novetats fiscals i de mecenatge, així com a les repercussions que l’impost de
societats pugui tenir en la nostra tasca. En aquesta línia també voldríem millorar les
competències, coneixements i habilitats en l'àmbit econòmic que ens facilitin la cerca de
finançament i la diversificació de fonts d'ingressos.
Com resoldre’l: Una proposta que millori la gestió associativa i ens ajudi a perfilar la forma
fiscal, així com a simplificar la tramitació de documents.
‐ Creació d’un instrument de comptabilitat útil que ens ajudi a identificar aquelles
accions exemptes i no exemptes de renda, creant mecanismes de recerca de
subvencions acords a la nostra forma fiscal.
‐ Anàsisi d'estratègies que ens ajudin a ampliar i potenciar l'autonomia financera de
l’entitat així com a diversificar les fonts de finançament.
‐ Disseny d'estratègies i eines útils per obtenir noves vies de finançament
procedents d'entitats públiques, entitats privades i de particulars, així com de la
mateixa associació.
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MareTerra Fundació Mediterrània
Nom de l’entitat: Mare‐Terra Fundació Naturalesa del projecte:
Mediterrània
Social / Ambiental / Salut
Nom del projecte: RECUPERACIÓ I NATURALITZACIÓ DE LA LLERA DEL FRANCOLÍ
Possibles titulacions: Grau d’Arquitectura, Grau de Dret, Grau d’Economia, Grau d’Educació
Primària, Grau d’Educació Social, Grau d’Enginyeria Mecànica, Grau de Pedagogia, Grau de
Finances i Comptabilitat, Grau de Geografia i Ordenació del Territori, Grau de Química,
Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social, Màster en Dret Ambiental,
Màster en Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes.
Problema a resoldre: Al seu pas pel municipi de Tarragona, el Francolí presenta una
qualitat molt baixa pel que fa a l’aigua i l’ecosistema. La proximitat de la ciutat provoca que
els impactes siguin majors i amb una repercussió visual molt important. L’espai en
definitiva és un lloc marginal on s’acumulen residus i insalubritat. El riu necessita ser valorat
i fet servir per tots i totes, i per aquest motiu es fa necessari actuar per recuperar l’espai
des de el vessant natural i humana.
Com resoldre’l: Projecte interdisciplinari amb diferents necessitats;
‐

‐

‐
‐
‐

‐

(Dret): Anàlisi de les normatives sobre residus industrials. L’actual normativa no
recull paràmetres de certs contaminants que impacten de forma molt greu al medi
i els seus habitants. Per aquest motiu és imprescindible fer una anàlisi de la
normativa vers les aigües continentals per arribar a tenir una bona eina de
protecció del medi.
(Antropologia, Geografia): Estudi de participació ciutadana. La ciutadania no
coneix els valors naturals del seu entorn més proper inclòs el riu. Amb la finalitat de
solucionar aquest fet i amb un rerefons més important que és la sensibilització
mitjançant l’ informació, volem obrir un procés participatiu de recuperació per una
banda gràcies al treball voluntari, d’informació vers els coneixements que té la
població de la ciutat sobre el riu Francolí i per últim saber que és el que els
ciutadans voldrien per aquest espai.
(Educació): Sensibilització i educació ambiental. Elaboració materials didàctics i
pedagògics per treballar amb diferents col∙lectius i edats.
(Química): Anàlisi de paràmetres de contaminació.
(Economia, Finances i Comptabilitat, Administració i Direcció d'Empreses, Màster
de Direcció d'Empreses): Disseny d’una estratègia de finançament del projecte de
recuperació i naturalització de la llera del Francolí a través de subvencions en
administracions públiques i col∙laboracions externes. Coordinació entre les
diferents administracions implicades en el projecte.
(Arquitectura, Enginyeria Mecànica): Modificació d’antigues infraestructures. Per
exemple, el disseny d’estructures de passarel∙les per facilitar el pas de persones
dins dels itineraris marcats o el disseny d’escales a l’assut de Sant Salvador per
possibilitar el pas dels peixos.
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Xarxa Suport a Famílies Cuidadores Tarragona
La Xarxa és un projecte comunitari iniciat al novembre de 2014 com a resposta als
problemes de manca de suport als cuidadors i les famílies detectats per dos plans
municipals: El PLICS (Pla local d’inclusió i cohesió social) i el II Pla d’igualtat. La Xarxa esta
integrada per tècnics municipals, professionals de la salut i els serveis socials, entitats i
associacions i cuidadores.

Nom de l’entitat: Xarxa de Suport a Famílies Naturalesa del projecte: Social / Salut
Cuidadores de Tarragona
Nom del projecte: TREBALL SOBRE LA QUALITAT DE VIDA DE PERSONES CUIDADORES
Possibles titulacions: Grau d’Educació Social, Grau d’Infermeria, Grau de Pedagogia, Grau
de Psicologia, Grau de Treball Social.
Problema a resoldre: Els cuidadors/es principals de persones malaltes i/o dependents
presenten sovint símptomes d’esgotament emocional i físic, també pateixen més sovint
ansietat i simptomatologia depressiva. En les reunions de la Xarxa, les persones cuidadores
manifesten la necessitat de disposar d’un espai per compartir els seus problemes i sentir‐se
acompanyades.
Com resoldre’l: Desenvolupament d’un treball sobre com millorar la qualitat de vida de les
persones cuidadores, tenint en compte els grups d’ajuda mútua com a eina útil per donar
recursos a les persones cuidadores.
Nom de l’entitat: Xarxa de Suport a Famílies Naturalesa del projecte: Social / Salut
Cuidadores de Tarragona
Nom del projecte: CREACIÓ D’UN ESPAI VIRTUAL DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ
Possibles titulacions: Grau d’Enginyeria Telemàtica, Grau d’Enginyeria Informàtica.
Problema a resoldre: En les reunions de la Xarxa es constata que hi ha un gran
desconeixement dels recursos que disposa la ciutat (tant per part dels professionals com
per part dels usuaris) per donar resposta a les necessitats de les persones cuidadores. Les
entitats detecten que les famílies arriben tard a contactar amb els recursos i sovint es
troben en fase d’esgotament.
Com resoldre’l: Creació d’un espai virtual de comunicació i informació entre les entitats
membres de la Xarxa que consti amb funcions com:
‐ Catàleg actualitzat dels recursos disponibles a la ciutat per les famílies i les
persones cuidadores.
‐ Publicació de notícies: cursos, jornades, etc.
‐ Recursos a la xarxa: enllaços a altres webs.
‐ Espai de testimonis i experiències.
‐ Espai de demandes d’informació.
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Zonagralla Agrupació Musical
Zonagralla és una entitat que treballa per la promoció i difusió de la música i la cultura
popular i tradicional catalana.
Nom de l’entitat: Zonagralla Agrupació Naturalesa del projecte: Cultural
Musical
Nom del projecte: ESTUDI DELS BENEFICIS DE L’APRENENTATGE D’INSTRUMENTS
TRADICIONALS EN NENS PETITS
Possibles titulacions: Grau d’Educació Infantil, Grau d’Educació Primària, Grau de
Pedagogia, Màster en Música com a Art Interdisciplinària
Problema a resoldre: Actualment no existeixen mètodes d’aprenentatge d’instruments
adaptats per a edats tan primerenques (4 i 6 anys), sobretot dins el món de la música
tradicional i popular.
Com resoldre’l: Adaptació del mètode d’aprenentatge dels instruments tradicionals per a
infants de 4 i 6 anys i estudi dels beneficis que comporta. S’ha de pensar quins són els
sistemes d’introduir el llenguatge musical i l’aprenentatge de l’instrument de manera
conjunta.
Nom de l’entitat: Zonagralla Agrupació Naturalesa del projecte: Cultural
Musical
Nom del projecte: ADAPTACIÓ DELS INSTRUMENTS PER A INFANTS
Possibles titulacions: Grau d’Enginyeria Mecànica, Màster d’Enginyeria Industrial.
Problema a resoldre: Els instruments tradicionals no estan pensats per als infants: les
seves mans, els seus pulmons, la seva força... a poc a poc des de les nostres aules
treballem, conjuntament amb diferents luthiers de Catalunya la seva adaptació a infants de
6 anys, però encara hi ha instruments amb els quals no s’ha aconseguit aquesta feina, i, a
banda, amb l’inici del curs, s’ha iniciat la introducció de 3 dels instruments a nens encara
més petits.
Com resoldre’l: Adaptació dels instruments actuals a les mides i les capacitats físiques dels
infants S’ha d’estudiar la capacitat física dels infants i les característiques dels materials
amb els quals es construeixen els instruments. L’objectiu és aconseguir un prototip que
després es pugui reproduir per a cobrir aquesta necessitat.
Nom de l’entitat: Zonagralla Agrupació Naturalesa del projecte: Cultural
Musical
Nom del projecte: PRODUCCIÓ SOSTENIBLE DELS INSTRUMENTS
Possibles titulacions: Grau d’Enginyeria Mecànica, Màster d’Enginyeria Industrial.
Problema a resoldre: Actualment, els instruments que fem servir adaptats als infants de 6
anys tenen costos molt elevats, ja que són fets per luthiers de forma gairebé artesanal i, les
seves mides reduïdes compliquen la seva elaboració. Tenint en compte que son
instruments que només serveixen per a una etapa molt concreta de la vida musical dels
infants, moltes famílies no poden gastar els diners per a acabar havent de comprar un altre
instrument més gran. Cal trobar una manera de poder abaratir els costos de l’instrument a
través de l’ús de nous materials: impressió 3D, motlles de plàstic, etc.
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