
La Societat de Caçadors «La Riudomenca»

Tirades al plat
Es vol organitzar un seguit de tirades al plat (una mensual) fora del temps de cacera:

• Març (Sant Josep)
• Abril (Sant Jordi)
• Maig (Sant Isidre)
• Juny (Sant Joan)
• Juliol (Sant Jaume)
• Agost (Fira de l’Avellana)
• Setembre (Diada de Catalunya)

És per això que demanem la col·laboració de l’Ajuntament pel que fa a l’adquisició de maquinària
i complements degut a l’elevat cost que aquestes jornades suposarien.
Cost previst: 9.135 euros

Amics dels gats Riudoms

Projecte gat
1. El nostre projecte promou la gestió de colònies d’una manera eficient, que faci possible la

convivència  de gats  i  persones,  basant  a  seva  estratègia  en el  control  de la  natalitat,  i
aplicant la filosofia: ESTERILITZAR PER NO SACRIFICAR.

2. Millorar la convivència entre gats del carrer i els veïns.
3. Promoure  l’adopció  de  gats  que  corrin  perill  greu  al  carrer  o  la  reubicació  d’aquest

individus en àrees més protegides.
4. Millorar el seu entorn per crear zona més saludables per gats i veïns.
5. Integrar les colònies de gats en el patrimoni arqueològic del poble.
6. Alimentació, manteniment i seguiment.

Cost previst: 1.700-2.000 euros

Parròquia de Sant Jaume Apòstol

Camp de treball i convivències per adolescents i joves
Camp de treball i convivències per adolescents i joves dut a terme per persones voluntàries de la
nostra entitat. Aquesta activitat es durà a terme un any més a finals d’any, pels voltants de Nadal.
L’activitat afavoreix l’educació dels joves en valors com la natura, l’esforç personal, el treball en
equip, la reflexió i l’ajuda mútua.
Es realitzen sortides a poblacions veïnes, s’ajuda a estimar la realitat local, es fan excursions per la
muntanya,  descoberta  de  cultura  popular  i  tradicional  de  la  zona  i  del  país,  manualitats  i
coneixença del sentit de Nadal.
L’ajuda  sol·licitada  ajudarà  a  becar  el  joves  de  famílies  amb  recursos  limitats  i  donar-lis
l’oportunitat de participar d’aquest espai socialitzador i educatiu.
Cost previst: 4.800 euros

Colla Gegantera de Riudoms

10é aniversari agermanament 
Aquest any 2016 fa deu anys del agermanament entre el grup Barboada de Pinhal Novo (Portugal)
i la Colla Gegantera de Riudoms. 
Per  aquest  motiu  per  la  Fira  de  l’Avellana,  la  Colla  Gegantera  convida  al  grup  Barboada  a
Riudoms per celebrar els 10 anys d’aquell agermanament entre cultures portugueses i catalanes.
Cost previst: 7.000 euros



Grup de Teatre musical Gaudim

El sò és molt important 
Necessitem comprar material de sò perquè en la nostra activitat és importantíssim. Volem comprar
micros inhalàmbric.
Cost previst: 1.000 euros

Caritas Parroquial

Dotació de material bàsic escolar 
L’entitat destinarà aquesta subvenció a ajudar a la compra de material escolar bàsic entre 5 i 8
famílies, que es valoraran enter serveis socials i Cáritas Parroquial de Riudoms.
Aquesta subvenció no cobriria la totalitat del cost d’aquest material.
Per tal de poder donar ajuda a l màxim de famílies possibles.
Cost previst: 2.670 euros

Associació Cultural Amics de l’Om

Llibre «Recull de postals i altres imatges de Riudoms (1889-1936)
En el marc de les publicacions de L’Om, Revista de Riudoms, d’àmbit d’estudi històric del nostre
poble, es pretén fer un llibre recopilatori de postals de Riudoms antigues que es comprenen entre
l’any 1889 i 1936, que no s’han publicat fins ara. A banda de les postals, també s’inclourà en
aquest recull altes fotografies de la mateixa època històrica. En total, hi ha provisió de fins a 126
imatges, que van des dels indrets més característics del poble (places, carrers, ermita, església) així
com de festivitats del poble (carnaval, festa de barris), masies antigues, actes públics o quotidians,
entitats  de  l’època,  etc.  Aquestes  imatges,  aniran  acompanyades  d’una  breu  descripció  per
contextualitzar a nivell històric.
Cost previst: 2.500 euros

Amics de Riudoms

Taula de rescat per a l’equip de salvament 
Per tal de poder competir i entrenar, l’equip de salvament necessita material molt costos i molt
delicat.  Actualment  estem formant  esportistes  per  participar  als  Campionats  d’Espanya   i  de
Catalunya.
Amb  aquest  material  i  entrenaments,  aquest  joves  aprenen  tècniques  de  reals  de  rescats  de
persones en medi aquàtic.
Cost previst: 1.318,90 euros

Associació de les dones Bella Llar.

40 anys de la fundació de l’associació de les dones Bella Llar. 
1. Una missa de germanor.
2. Acte d’homenatge i obsequi a la presidenta Lluïsa Guinjoan.
3. Dinar de celebració al Casal.
4. S’entregarà un petit detall de record per a sòcies.
5. Projecció d’imatges digitalitzades històriques de l’entitat.
6. Fotografia conjunta a les escales de l’Església.
7. Compra d’ordinador necessari per a les tasques de l’agrupació i dels conferenciants.

Cost previst: 1.460,51 euros

AMPA Escola Beat Bonaventura

Que tinguem un bon inici de curs 
L’inici de curs és un moment econòmicament difícil per a moltes famílies: llibres, bata i xandalls



nous, material, etc.
L’AMPA de l’Escola Beat Bonanvetura es proposa ajudar a 20 famílies del centre mitjançant un
sorteig amb un import de 50 euros per facilitar el començament dels curs.
Els sorteig serà al mateix centre, de manera pública i les condicions a complir són:

• utilitzar els diners per a material d’inici de curs
• sempre que sigui possible, caldrà anara al comerç local.

Cost previst: 1.000 euros

Associació el Trencadís

Programa de suport econòmic per al transport de les persones amb discapacitat de Riudoms.
Les persones de Riudoms amb algun tipus de discapacitat podran optar a rebre un ajut econòmic
per ajudar en les depeses derivades de transport (regular o puntual). Amb aquest projecte de suport
econòmic  l’Associació  El  Trencadís  oferirà  aquests  ajuts,  valorats  a  través  d’una  comissió
avaluadora imparcial per assumir una part del cost del transport d’aquestes d’aquelles persones de
Riudoms que ho demanin.
Les sol·licituds es podran presentar i justificar durant l’any 2016.
La Comissió avaluadora es reunirà durant el mes de gener de 2017, i estarà formada per persones
imparcials  del  món  social  de  Riudoms,  sota  la  supervisió  del  Trencadís  i  l’Ajuntament  de
Riudoms.
Els pagaments d’un màxim total de 1.000 euros, es realitzarien a principis de 2017.
Cost previst: 1.000 euros

Associació de Jubilats i Pensionistes de Riudoms

Instal·lació d’un aparell desfibril·lador a la sala i local social dels Jubilats.
La sala social i local dels Jubilats dóna cabuda a gran diversitat d’activitats; la principal és com a
lloc de trobada dels socis per organitzar activitats diverses, també per representacions artístiques i
culturals que permeten la participació de qualsevol veí del municipi.
Amb aquest projecte es pretén d’equipar la sala amb un estri d’utilitat sanitària que considerem
molt interessant per un cas d’urgència, i més veient que la mitjana d’edat dels usuaris és bastant
avançada i propera a les urgències de tipus cardíac.
Tenim l’oferiment del regent del Bar del Casal, qui té formació per la utilització de l’aparell que es
pretén instal·lar.
Cost previst: 1.821,05 euros

CD Riudoms

Tots amb el Narcís: una pilota, unes bambes i un somriure.
Aquests diners aniran destinats a la banda més social de l’entitat.  Amb aquests diners intentaríem
d’ajudar a una família del Club que té un nen amb una paràlisi cerebral que li afecta al sistema
motor i, com a conseqüència, necessita uns materials molt específics.
El projecte anomenat «TOTS AMB EL NARCÍS» li facilitaria el poder participar al seu ritme als
entrenaments que fa al nostra Club i que, al mateix temps, li serveixen com a teràpia a nivell
psicomotor, també l’ajudaria amb la despesa que suposa aquest material tant específic, terapèutic i
necessari per ell i d’aquesta manera l’ajudaríem a practicar un esport que a ell l’entusiasme i que
veu que molts dels nens que estan al seu voltant poden practicar i que ell, tot i les dificultat que té,
també ho pot fer.
Cost previst: 1.000,00 euros

Grup de Caramelles de Riudoms

Trobada de Caramelles d’arreu de Catalunya.
Aconseguir reunir 10 grups de caramelles d’arreu de Catalunya per actuar i cantar col·lectivament
en un espai obert i proper als vilantants.



Incentivar  la  participació al  grup de caramelles,  incentivar  un conjunt  de veus  joves  i  adultes
masculines.
Cost previst: 1.000,00 euros

Coral Dolça Catalunya

Taller Viu el cant amb el Gospel.
Es proposa un taller de gospel dirigit per Moisès Sala, director amb ampla experiència per la seva
trajectòria al capdavant de la formació de major prestigi The Gospel Viu Choir.
Un taller que aporta un endinsament al cant amb un estil diferent amb un caràcter actiu i alegre.
Una nova manera de conèixer, expressar, percebre i comunicar l’art musical a través del gospel i
gaudir del cant col·lectiu amb un repertori variat:  espiritual negre, peces modernes d’autor, soul,
jazz, blues i gospel modern.  L’objectiu del taller serà poder transmetre al públic un concert viu per
demostrar la vivència i exposar els coneixements vocals i musicals amb un innovador repertori
aconseguit.
Cost previst: 1.000,00 euros 

Lliga contra el càncer

Ajuda psicosocial i econòmica a afectats de càncer i les seves famílies.
La Lliga contra el càncer de les Comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre té al malalt
oncològic com el seu principal objectiu.  Les nostres actuacions es desenvolupen en els camps de:
prevenció, suport psico-oncològic – 10 grups d’Ajuda Mútua per a dones amb càncer de mama i
persones amb ostomies - , educació sanitària i promoció de la investigació.  La lliga compte amb
122 delegacions que cobreixen el 98% del territori a la demarcació de Tarragona.  2.400 socis i 20
anys de trajectòria fan de la Lliga referent per als malalts oncològics i les seves famílies al nostre
territori.
El càncer, com totes les malalties greus, afecta directament a un nombre significatiu de persones, i
també el seu entorn, malmeten les relacions interpersonals i el nucli d’ingressos econòmics de la
unitat familiar.
Es vol assegurar l’atenció dels pacients afectes de càncer, així com les seves famílies, en l’esfera
psicosocial,  garantint  la  disponibilitat  de  suport  psicològic  pel  personal  especialitzat  amb
l’experiència acreditada per assolir el millor resultat clínic possible.  Igualment, es vol mantenir la
sostenibilitat econòmica de la unitat familiar generada per les despeses que genera l’ingrés per
tractament.
El projecte que presentem es destinaria a cobrir  l’atenció psicològica i econòmica als pacients
afectats  de  càncer  i  donar  el  suport  adient  a  les  seves  famílies.   Aquesta  cobertura  es  dóna
actualment des dels centres sanitaris i directament des de la nostra entitat a través dels G.A.M
(Grups d’Ajuda Mútua), així com des del «Programa d’Ajut a Malalts».  L’augment dels afectats i
la severitat de les alteracions psicològiques que pot donar el càncer, fa aconsellable incrementar els
recurs destinats a aquesta àrea d’atenció, així com també cobrir les petites despeses que les genera.
Actualment  molts  persones  gaudeixen  d’aquest  suport.   Igualment  moltes  famílies  de  la
demarcació reben ajut econòmic durant el tractament de la malaltia.
També es preveu continuar amb la formació de voluntaris hospitalaris que cobreixen les necessitats
dels malalts, que així ho requereixen, mentre estan ingressats a l’hospital.
Per tant:
1.  Es preveu incidir en l’atenció psico-oncològica degut a la demanda social i perquè el sistema
sanitari públic no pot destinar recursos a tal fi.  Cal doncs implantar un programa de suport psico-
oncològic a nivell individual i en grup que, de forma continuada i estructurada, permeti el seu
seguiment  per  poder  avaluar  i  diagnosticar.   En  base  a  aquest  diagnòstic  es  procedirà  a  la
planificació del tractament i intervenció terapèutica necessària.
2.  Tal i com expliquem els GAM i l’atenció psico-oncològica és una necessitat real per al nostre



territori, tant per al sistema com per als professionals de l’oncologia.
3.  Facilitar recursos econòmics a aquelles famílies que per la malaltia veuen minvada la seva
economia familiar.  Aquests ajuts es realitzen en base amb informes tant de treballadores socials
com d’un equip mèdic de la nostra entitat.
4.   Per  dur  a  terme  aquest  programa  es  compta  amb  personal  qualificat  en  la  salut  mental,
especialitzat en salut clínica.
Cost previst: 10.000,00 euros


