
MEMÒRIES DESCRIPTIVES

NOM DE L’ENTITAT:  Parròquia de Sant Jaume Apòstol.

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE:  Recuperacióó  del tóc de les 4 campanes del campanar.

DESTINATARIS: Tóta la póblacióó .  

DESCRIPCIÓ:  Fer nóva la instal·lacióó  eleèctrica de les campanes, aixíó cóm el mecanisme 

(actualment espatllat) de vólteig i martelleig de les 4 campanes, ja que actualment nómeós 1 

estaè  en uó s.

PREVISIÓ DE COST TOTAL (€): 20.000€ 

SUBVENCIÓ DEMANADA: 1.000€

NOM DE L’ENTITAT:  Lliga contra el càncer de les comarques de Tarragona i de les 

Terres de l’Ebre.

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE:  Ajuda psicósócial i ecónóè mica a afectats de caèncer i les 

seves famíólies.

DESTINATARIS: Tótes les persónes afectes de caèncer i els seus familiars.  

DESCRIPCIÓ:  La Lliga Cóntra el Caèncer de les Cómarques de Tarragóna i de les Terres de

l’Ebre  teó  al  malalt  óncólóè gic  cóm  el  seu  principal  óbjectiu.   Les  nóstres  actuacións  es

desenvólupen en els camps de: prevencióó , supórt psicó-óncólóè gic – 10 grups d’ajuda muó tua

per a dónes amb caèncer de mama i persónes óstómies -, educacióó  sanitaè ria i prómócióó  de la

investigacióó .   La Lliga cómpte amb 122 delegacións que cóbreixen el 98% del territóri a la

demarcacióó  de Tarragóna.  2.400 sócis i 24 anys de trajectóè ria fan de la Lliga referent per als

malalts óncólóè gics i les seves famíólies al nóstre territóri.

El  caèncer,  cóm  tótes  les  malalties  greus,  afecta  directament  a  un  nómbre  significatiu  de

persónes, i tambeó  el seu entórn, malmetent les relacións interpersónals i el nucli d’ingressós

ecónóè mics de la unitat familiar.

Es  vól  assegurar  l’atencióó  dels  pacients  afectes  de  caèncer,  així ó cóm les  seves  famíólies,  en

l’esfera   psicósócial, garantint la dispónibilitat de supórt psicólóè gic pel persónal especialitzat

amb l’experieència acreditada per assólir el millór resultat clíónic póssible.  Igualment, es vól

mantenir  la  sóstenibilitat  ecónóè mica  de  la  unitat  familiar  generada  per  les  despeses  que

genera l’ingreós pel tractament.

El prójecte que presentem es destinaria a cóbrir l’atencióó  psicólóè gica i ecónóè mica als pacients

afectats de caèncer i dónar el supórt adient a les seves famíólies.  Aquesta cóbertura es dóó na

actualment des dels centres sanitaris i directament des de la nóstra entitat a traveós dels G.A.M

(Grups d’Ajuda Muó tua), aixíó cóm des del «Prógrama d’Ajut a Malalts».  L’augment dels afectats

i  la  severitat  de  les  alteracións  psicólóè giques  que  pót  dónar  el  caèncer,  fa  acónsellable

incrementar  els  recursós  destinats  a  aquesta  aè rea  d’atencióó ,  així ó cóm  tambeó  a  cóbrir  les

petites despeses que els genera.



Actualment  móltes  persónes  gaudeixen  d’aquest  supórt.   Igualment  móltes  famíólies  de  la

demarcacióó  reben ajut ecónóè mic durant el tractament de la malaltia.

Tambeó  es  preveu cóntinuar  amb la  fórmacióó  de  vóluntaris  hóspitalaris  que  cóbreixen les

necessitats dels malalts, que aixíó hó requereixen, mentre estan ingressats a l’hóspital.

Per tant:

1.   Es  preveu incidir  en  l’atencióó  psicó-óncólóó gica  degut  a  la  demanda  sócial  i  perqueè  el

sistema sanitari puó blic nó pót destinar recursós a tal fi.  Cal dóncs implantar un prógrama de

supórt psicó – óncólóè gic a nivell individual i en grup que, de fórma cóntinuada i estructurada

permeti el seu seguiment per póder avaluar i diagnósticar.  En base a aquest diagnóè stic es

prócediraè  a la planificacióó  del tractament i intervencióó  terapeèutica necessaè ria.

2.  Tal i cóm expliquem els GAM i l’atencióó  psicó-óncólóó gica eós una necessitat real per al nóstre

territóri, tant per al sistema cóm per als prófessiónals de l’óncólógia.

3.  Facilitar recursós ecónóè mics a aquelles famíólies que per la malaltia veuen minvada la seva

ecónómia familiar.   Aquests ajuts es realitzen en base amb infórmes tant de treballadóres

sócials cóm d’un equip meèdic de la nóstra entitat.

4.  Per dur a terme aquest prógrama es cómpta amb persónal qualificat prófessiónal en la

salut mental, especialitzat en salut clíónica.

PREVISIÓ DE COST TOTAL (€): 12. 000€ 

SUBVENCIÓ DEMANADA: 1.000€

NOM DE L’ENTITAT:  Associació de dones Bella Llar.

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE:  «La muó sica, fónt de felicitat».

DESTINATARIS: Tót el cól·lectiu de sóè cies de l’assóciacióó  (apróx. 200 sóè cies).

DESCRIPCIÓ:  El prójecte de la nóstra entitat es pórtaraè  a terme envers «la muó sica cóm a fónt 

de salut i felicitat» entre diverses activitats prógramades própósem una visita guiada al Palau 

de la Muó sica i una audicióó  per a tótes les sóè cies de l’entitat.

PREVISIÓ DE COST TOTAL (€): 6.714€ 

SUBVENCIÓ DEMANADA: 1.000€

NOM DE L’ENTITAT:  AMPA Escola Beat Bonaventura.

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE:  Equipament per al nóu gimnaè s de l’Escóla Beat Bónaventura

Gran.

DESTINATARIS: Alumnes d’infantil i primaè ria de l’Escóla Beat Bónaventura.  

DESCRIPCIÓ:  Adquisicióó  de material psicómótriu i de relaxacióó  per al nóu gimnaè s de l’Escóla.

PREVISIÓ DE COST TOTAL (€): 1.285,65€ 

SUBVENCIÓ DEMANADA: 1.000€



NOM DE L’ENTITAT:  Càritas Diocesana de Tarragona – Parroquial de Riudoms.

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE:  Arranjament d’un magatzem.

DESTINATARIS: Famíólies amb recursós ecónóè mics escassós.  

DESCRIPCIÓ:  Arranjament d’un magatzem per guardar móbles i electródómeèstics de segóna

maè , próvinents de dónacións.

PREVISIÓ DE COST TOTAL (€): 1.300€ 

SUBVENCIÓ DEMANADA: 1.000€

NOM DE L’ENTITAT:  L’Om – FemSafareig.cat (Associació Cultural Amics de l’Om).

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE:  Cómmemóracióó  del 50eè  aniversari de la revista l’Om.

DESTINATARIS:  Aquesta eós  una subvencióó  que repórtaria benefici,  principalment,  a  tót  el

póble.  Per diversós mótius: perqueè  serviria per óbrir al puó blic el cóntingut históè ric del nóstre

arxiu, perqueè  serviria per órganitzar un esdeveniment d’abast naciónal al nóstre municipi i

perqueè  dinamitzaraè  l’agenda lócal amb diferents esdeveniments pópulars.

Tótes les accióna que es facin del 50eè  aniversari estan pensades perqueè  siguin óbertes al

puó blic, meós enllaè  dels seus subscriptórs, tót i que aquests tambeó  n’óbtindrien benefici directe,

ja que se’ls óbsequiaraè  amb un exemplar de tót el material que s’editi.

DESCRIPCIÓ:  Durant el 2018, farem tót un seguit d’actes per cómmemórar el 50eè  aniversari

de la revista l’Om.  Farem, per exemple, una expósicióó  mólt cómpleta amb tót el material de

l’arxiu de la revista, explicant l’evólucióó  de Riudóms durant aquests 50 anys.  Tambeó  pórtarem

la cónvencióó  de la Premsa Cómarcal, un acte d’abats naciónal mólt impórtant entre el móó n de

les publicacións lócals i cómarcals, entre altres esdeveniments.

A meós dels actes, tambeó  vólem editar un nuó meró especial de la revista i un llibre.

PREVISIÓ DE COST TOTAL (€): 15.000€ 

SUBVENCIÓ DEMANADA: 1.000€

NOM DE L’ENTITAT:  Associació de Jubilats i Pensionistes de Riudoms.

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE:  Cicle de cóncerts culturals.

DESTINATARIS: Sócis de l’entitat que pódran fer-hó extensiu als seus familiars i puó blic en 

general. 

DESCRIPCIÓ:  Amb mótiu de les diverses festes culturals tíópiques de la cultura catalana 

(Nadal, Sant Jórdi, ...) que l’Assóciacióó  celebra, es prógramaran una seèrie de cóncerts.

PREVISIÓ DE COST TOTAL (€): 3.100€ 

SUBVENCIÓ DEMANADA: 1.000€



NOM DE L’ENTITAT:  Amics de Riudoms.

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE:  Taula de rescat per a l’equip de salvament.

DESTINATARIS: Equip de salvament i sócórrisme.  

DESCRIPCIÓ:  Per tal de póder cómpetir i i entrenar, l’equip de salvament necessita material 

mólt cóstóó s i mólt delicat.  Actualment estem fórmant espórtistes per participar als 

campiónats de Catalunya i Espanya.

Amb aquest material i els entrenaments aquests jóves aprenen teècniques reals de rescats de 

persónes en medi aquaè tic. 

PREVISIÓ DE COST TOTAL (€): 550€ 

SUBVENCIÓ DEMANADA: 500€

NOM DE L’ENTITAT:  Colla Gegantera de Riudoms.

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE:  35eè  aniversari de la Cólla Gegantera de Riudóms.

DESTINATARIS: Tón, Sisca, Gaudíó, Galderic, parella de capgróssós catalans i parella de 

capgróssós francesós.  

DESCRIPCIÓ:  Tróbada de Gegants dins la fira de l’avellana per la celebracióó  dels 35 anys de la

Cólla Gegantera de Riudóms.

PREVISIÓ DE COST TOTAL (€): 2.000€ 

SUBVENCIÓ DEMANADA: 1.000€

NOM DE L’ENTITAT:  Club Patí Riudoms.

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE:  Supórt activitat patins.

DESTINATARIS: Nens/es que s’incórpóren al Club per primer cóp per a la praè ctica de 

l’activitat beó  sigui hóquei ó patinatge artíóstic.  

DESCRIPCIÓ:  Adquisicióó  material pel desenvólupament de l’activitat: próteccións, patins, 

estic i pilóta.

PREVISIÓ DE COST TOTAL (€): 2.170€ 

SUBVENCIOÓ  DEMANADA: 1.000€



NOM DE L’ENTITAT:  AMPA Institut Joan Guinjoan.

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE:  Per una vida la prevencióó  eós clau.

DESTINATARIS: Institut Jóan Guinjóan.  

DESCRIPCIÓ:   Cada  any  es  pródueixen  parades  cardíóaques.   Aquestes  póden  succeir  en

qualsevól llóc; llavórs eós quan s’ha de pósar en marxa l’anómenada cadena de superviveència:

trucar al  112,  massatge cardíóac i  si  en dispósem l’uó s  d’un desfibril·ladór extern autómaè tic

(DEA) en sóó n la clau principal mentre nó arriben els serveis meèdics.

Per aixóè  cada cóp hi ha meós llócs puó blics ón s’instal·len DEA’s amb l’esperança que es pugui

ajudar raèpidament a una póssible víóctima.

Estaè  demóstrat que una actuacióó  precóç pót augmentar la superviveència.

PREVISIÓ DE COST TOTAL (€): +/- 2.500€ 

SUBVENCIÓ DEMANADA: 1.000€



MEMÒRIA DESCRIPTIVA

NOM DE L’ENTITAT:  AMPA Escóla Cavaller Arnau.

DENOMINACIOÓ  DEL PROJECTE:  L’Hivernacle, un llóc d’hivern per les plantes i d’aprenentatge

pels nens/es.

DESTINATARIS: Alumnes de l’Escóla Cavaller Arnau de p3 a 6eè .

Apróximadament uns 250 nens i nenes de Riudóms de 3 a 12 anys.  

DESCRIPCIOÓ :  La própósta eós adquirir un hivernacle d’estructura fixa resistent hómólógada de

tubs d’acer galvanitzat, plaques de pólicarbónat de 4mm, UV resistent, impermeable, d’uns  

3x6x2,10 apróx. 

El muntatge de l’hivernacle es faria amb pares i mares vóluntaris. 

L’hivernacle nó eós un invent actual, sabem que en temps de l'imperi rómaè  ja es feia uó s 

d'hivernacles cónstruíïts amb altres materials, amb calefaccióó  a traveós d'estufes que cremaven 

llenya. 

OBJECTIUS: 

Prómóure l’óbservacióó  i l’estudi del creixement de diferents plantes.Experimentar amb el 

creixement de diferents tipus de llavórs.

Cóntrólar l’efecte de diverses variables climaè tiques i /ó ambientals sóbre el creixement dels 

vegetals.

Cómparar el creixement de les plantes de l’hivernacle amb les que hi ha a l’hórt. 

Que els infants dedueixin per ells mateixós el significat de tenir un hivernacle a l’hórt de 

l’escóla.

Póder llistar hórtalisses que necessiten próteccióó  del fred.

Prómóure l’autóabastiment del planter (fer nósaltres mateixós el planter per l’hórt).

Facilitar el cultiu ecólóè gic pódent tenir un majór cóntról sóbre les plagues.

Afavórir l’aprófitament de l’aigua i prómóure diferents sistemes de reg.

Afavórir el treball cóóperatiu entre l’alumnat.

….



PREVISIOÓ  DE COST TOTAL (€): 1.335€ 

SUBVENCIOÓ  DEMANADA: 1.000€


