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Presentació 
 
 
 
 
 
La Fundació Privada Tarragona Unida és una Organització No 
Governamental (ONG)  que es dedica al foment de la solidaritat dins del 
món de la construcció, respectant i millorant l’entorn, amb la missió de 
contribuir a generar canvis en la societat, tot fomentant una cultura de 
solidaritat i compromís ciutadà.  Va ser creada el desembre del 2002  en el 
si del Col·legi Professional del col·lectiu d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
de la ciutat de Tarragona i està inscrita, amb el número 1863. en el Registre 
de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 
 
La declaració universal  dels Drets  Humans diu que “ tota persona  té dret 
a la vida” i que “ tothom té dret a un nivell de vida adequat que asseguri , 
així com a la seva família, la salut i el benestar,i, en especial l’alimentació, 
el vestit, la vivenda, l’assistència mèdica  i els serveis socials necessaris”  
Aquest dret universal és un dels pilars fonamentals  més importants 
d’actuació de la Fundació Tarragona Unida. 
 
Però, sobre tot, també l’any 2011 ha estat un any on hem continuat 
treballant  sobre qüestions d’accessibilitat.  Sensibilitzar i conscienciar als 
ciutadans, en general i, als professionals de la construcció, en particular, 
sobre les barreres arquitectòniques.  
 
Actuem sota el convenciment  que costa menys fer-ho bé que malament i 
que hi ha solucions a la majoria de problemes que creen barreres a les 
persones discapacitades o amb dificultat de moviment. Creiem que amb la 
suma de petites i/o grans actuacions farem  una societat més justa i 
accessible.  Fem del món la terra de tothom, sense exclusions. 
 
 
 
 
 
El PATRONAT 
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Distribució dels càrrecs del patronat 
 
 
La composició del Patronat de la Fundació Tarragona Unida que actualment 
consta en el Registre de Fundacions de la Generalitat, després de la seva 
renovació que serà renovable el 26.09.2015,  es el següent: 
 
   

- President:   Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de  
                            Tarragona, actuant com a representant                                
                            Sr. Adolf Quetcuti Carceller. 
 
- Vicepresident: Sr. Jesús Moreno Martos. 

 
- Secretari: Sr. Josep Maria Buqueras Bach 

 
- Tresorer:  Sr. Jordi Adam Andreu 

 
- Vocal:  Sr. Francesc Xavier Llorens Gual 

 
- Vocal:  Sra. Maria Teresa Solé Vidal 

 
- Vocal:              Sra. Montserrat Muñoz Madueño 
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Activitats 
 
 
7è Recull de dibuix Reis Mags   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com es ve succeint darrerament, aquesta es la primera activitat que dona inici 
a les diferents actuacions que la Fundació Tarragona Unida porta a terme al 
llarg  de l’any. De fet aquest esdeveniment te el seu inici a les acaballes de 
l’any anterior quan es publica la corresponent convocatòria perquè tots els 
nens qui ho vulguin i puguin participar-hi perquè acompleixen els requisits de 
les bases de la convocatòria, presentin el seu dibuix per fer-lo entrega al seu 
Rei Mag a canvi d’un regal.  
 
Aquest any -2011- el tema dels dibuixos, aprofitant que es va celebrar l’any 
internacional dels boscos va versar sobre la visió particular que els nens tenien 
sobre aquest motiu ecològic de rellevant importància dins la societat actual.  
Sota el lema;  
 

--El bosc del teu entorn-- 
 
Tal com estableixen les bases de la  convocatòria, el jurat va escollir un 
finalista de cada una de les categories per edat del nen i se’ls va fer entrega 
d’un regal relacionat amb el lema de la convocatòria. Tant mateix, aquests 
dibuixos finalistes van ser els escollits per formar part de la imatge de la 
postal de Nadal que el Col·legi envia per aquestes dates.  
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Reis a la Fundació La Muntanyeta  
 
 

 
La Associació Provincial de Paràlisis Cerebral de 
Tarragona (APPC) te el seu origen l’any 1977. Va 
néixer com a resposta a la necessitat existent de 
crear un centro d’atenció especialitzat en nens 
afectats de paràlisis cerebral infantil. 

Sorgir amb el clar objectiu de satisfer las necessitats 
específiques d’aquest col·lectiu, davant la 
inexistència de centres de caràcter públic ni privats 

que oferissin cobertura a aquestes necessitats. 

L’any 1999 es crea, per voluntat de la APPC, la Fundació privada La 
Muntanyeta, amb les mateixes finalitats que la APPC, però afegint-hi la 
tutela, a fi i efecte que les persones assistides que ho necessiten puguin  
ser tutelades des de una entitat que forçosament tindrà una visió molt 
pròxima de la realitat del tutelat. 

 
Com cada any,  el dia de Reis ens varem 
apropar a la Fundació la Muntanyeta, 
amb ses Majestats els Reis Mags del 
col·legi, portant-los un regal per a 
cadascú dels interns, adequat a les seves 
necessitats. Així com un altre específic 
pel centre.    
 
L’alegria i les ganes de compartir van 
presidir la jornada.  Tant per nosaltres 
com per els interns, els seus familiars i 
col·laboradors en un dia molt especial i 
ple d’emoció D’aquesta manera es 
consolida la  relació entre les dues 
Fundacions. 
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La convenció i cada un 
dels seus articles es 
basen en vuit principis 
rectors i entre ells es 
troba el de 
l’accessibilitat. Sobre la 
qüestió 
fonamental de 
l’accessibilitat (article 9), 
la Convenció obliga als 
Estats a identificar i 
eliminar obstacles i 
barreres d’accés perquè 
les persones amb 

discapacitat puguin accedir al seu entorn físic, als mitjans de transport, a 
les instal·lacions i serveis públics, i a les tecnologies 
de la informació i les comunicacions. 
 
El 16 de setembre es va portar a terme aquesta Jornada organitzada per la 
Fundació tutelar de les Comarques de Tarragona – Fundación AEquitas i on 
va participar, com a entitat col·laboradora, el Col·legi d’Aparelladors 
Arquitectes Tècnics i Enginyer d’Edificació. En la 2na taula rodona de la 
Jornada, corresponent a “Accessibilitat universal i entitats locals” la 
Fundació Tarragona Unida va poder fer una breu ponència sobre la 
qüestió de l’accessibilitat. Abordant, en primer lloc, una sèrie de generalitats 
i conceptes referents a les barreres en general i l’accessibilitat per, 
posteriorment, fer una descripció d’un parell de les intervencions més 
significatives que la Fundació Tarragona Unida ha portat a terme des de la 
seva creació. En concret es van comentar: 
 
• Anàlisi de l’accessibilitat de l’entorn urbà de la ciutat de Tarragona. (2005) 
• Guia d’accessibilitat de Cambrils per a persones amb mobilitat reduïda. 
(2009) 
 
Aprofitant l’assistència a l’acte, no es va voler deixar escapar l’oportunitat 
de mencionar, la necessitat de que l’Ajuntament de Tarragona posi fil a 
l’agulla per elaborar el Pla d’Accessibilitat que tant necessita aquesta ciutat, 
ja que, tal i com es va remarcar; en matèria de supressió de barreres, a 
la ciutat de Tarragona hi ha molt, moltíssim treball a fer. 
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El nostre Col·legi i Fundació i participà en la seva divulgació i recolzament 
en les diferents activitats que es dugueren a terme. 
 
Els Serveis Territorials de Cultura a Tarragona van ser els organitzadors del 
Big Draw Tarragona, que es va celebrà des del dia 6 al dia 11 d'octubre a la 
ciutat i estava vinculat a l’esdeveniment internacional The Big Draw. Des de 
l'any 2000, The Big Draw es celebra a diferents llocs del món impulsat per 
un moviment anglès anomenat Drawing power, que defensa l'ús del dibuix 
en totes les etapes de la nostra vida. 
 
Big Draw Tarragona va ser la manifestació de l’esdeveniment internacional 
The Big Draw aquí, a la ciutat de Tarragona.  Amb personalitat pròpia, es va 
dissenyar per promocionar, a més de la activitat del dibuix, el nostre 
patrimoni cultural i natural, l’accés a aquest patrimoni per part de tothom i 
el respecte per l’entorn. Una bona proposta perquè, dibuixant, conèixer 
millor el que ens envolta, en aquest cas, el magnífic patrimoni cultural i 
natural de la ciutat de Tarragona, des de l’accessibilitat i la sostenibilitat.    
 
I varen participar artistes, professionals, organismes, associacions, 
institucions i empreses que van demostrar la seva capacitat d'unir esforços i 
treball, sovint altruista, per a un objectiu comú: la defensa del dibuix com a 
instrument pel nostre desenvolupament personal i com a eina per a la 
promoció del patrimoni tarragoní amb criteris d’igualtat i respecte.  
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El Consell Municipal de Mobilitat de Tarragona és una plataforma de trobada 
i un instrument regulador de la relació entre l’administració municipal, les 
empreses, les entitats i la ciutadania de Tarragona en el debat i la presa de 
decisions en matèria de mobilitat. Aquest òrgan es va constituir en la sessió 
que va tenir lloc el 30 de novembre de 2010 a l'Ajuntament de Tarragona. 

 

Més de 25 entitats de la ciutat han participat en els tallers celebrats per 
debatre sobre el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. La comissió de plans 
del Consell de la Mobilitat va  debatre en diferents sessions participatives 
els principals objectius i les actuacions proposades per l'equip redactor del 
document per, posteriorment, procedint a la seva aprovació el 13 de 
desembre.  
  
La tinent d'alcalde de Mobilitat, Begoña Floria, en el seu moment va 
destacar : "l'èxit de participació en les sessions convocades i la importància 
de comptar amb totes les entitats i organitzacions implicades en la mobilitat 
de la ciutat, ja que es tracta d'un pla que tindrà una vigència de sis anys i 
que té com a principal objectiu convertir el centre de la ciutat en un espai 
pacificat i de convivència de tots els usuaris de l'espai públic".  
 
La Fundació Tarragona Unida, es va afegir a les jornades de participació i 
posteriorment, una vegada obtinguda per Decret d’alcaldia la credencial 
com a nou vocal del Plenari del Consell de Mobilitat de Tarragona, d’acord 
amb la proposta efectuada pel seu òrgan de direcció, intervenir en 
l’aprovació del Pla que es dugué a terme el 13 de desembre.  
 
Cal destacar que, fruit de la intervenció de la Fundació i d’altres entitats, 
s’ha aconseguit que existeixi el compromís manifest i que contempla el Pla 
de Mobilitat, de la necessitat de elaborar el Pla d’Accessibilitat de la 
ciutat de Tarragona. Per altre banda, La Fundació Tarragona Unida ha 
passat a formar part de les comissions de treball, del Consell de Mobilitat, 
següents: 
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 Comissió de seguiment dels Plans de Mobilitat per participar en el 

seguiment de la seva aplicació. 
 Comissió d’accessibilitat, per promoure l’accessibilitat i la supressió 

de les barreres arquitectòniques en l’àmbit de la via pública.  
 
 
 
 
 
 

 
   
L’ajuntament de Tarragona, a través del Servei 
Municipal de l’Habitatge i de l’àrea de Participació 
Ciutadana, va impulsar un procés participatiu per 
recollir les principals problemàtiques i mancances 
de la ciutat en matèria d’habitatge amb l’objectiu 
d’elaborar el Pla Local d’Habitatge de Tarragona. 

Aquest procés de participació va adreçat a 
associacions, col·lectius específics, ciutadania no 
organitzada i experts en la matèria; en definitiva, 

a totes aquelles persones vinculades a la ciutat. 

Es tracta que, des de les vivències d’aquests diferents àmbits de 
participació posar de manifest les mancances i possibles solucions. Aquest 
espai que s’ha obert ha de permetre posar en comú les necessitats i les 
idees de tots. I consensuar propostes en temes com l’habitatge de lloguer, 
de compra, protegit, accés a l’habitatge, necessitats especifiques per la gent 
gran, problemes d’infrahabitatge, necessitats de rehabilitació i d’altres.  

 
Què és un pla local d’habitatge (PLH)? 
 
El PLH és un document tècnic que té com a objectiu definir les polítiques 
locals d’habitatge.  
 
El seu contingut inclou tres fases: 
 

 Analitzar i diagnosticar la problemàtica municipal en matèria 
d’habitatge.  

 Establir objectius i estratègies tenint en compte la diagnosi anterior.  
 Definir i programar les actuacions municipals relatives a l’habitatge 

en un període de 6 anys.  
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El PLH és elaborat per un equip multidisciplinari que comparteix 
coneixements i treballa sota la coordinació del Servei Municipal de 
l’Habitatge.  
 
El procés de participació pretén incorporar, per una banda, la visió tècnica i, 
per l’altra, la veu de la ciutadania entorn a totes aquelles qüestions 
relacionades amb l’habitatge. Aquest procés s’estructura en base a un fase 
de diagnosi i una fase de pla d’acció. Cada fase compta amb un taller amb 
tècnics i experts i, un altre, de la ciutadania. El COAATT s’ha incorporat en 
el procés de participació assistint als corresponents tallers de treball, tant 
de ciutadania com d’experts.  
 
 
Esquema del procés: 
 
         Fase de diagnosi 

Taller ciutadania        (15 desembre 2011) 
Taller experts/tècnics (21 de febrer de 2012) 

 
Fase de pla d’acció 
Taller ciutadania        (abril 2012) 
Taller experts/tècnics (març 2012) 

 
Sessió de retorn 

 

 

 

 
 
 
Aquest decret es troba en fase de 
modificació i a través del Consell de Col·legis 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació de Catalunya, el 
passat mes de novembre, varem presentar 
tot un seguit d’esmenes força estudiades, 
que feien referència a diferents aspectes del 
mateix. Tant en el seu articulat com en 
l’Annex 1 del mateix, corresponent a les 
condicions d’habitabilitat dels habitatges de 
nova construcció.   
 
 
 
 
 
 

 

 



Fundació Tarragona Unida                                                                                                                                           Memòria 2011 

                                                                                                                                                                                          Pàg.  12

Activitats i gestions 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
En el decurs de l’any passat, la Fundació Tarragona Unida va portar a terme 
diferents contactes amb els representants d’aquesta ONG, Na Magda Nos i 
Na Loli Melero,  per establir una estreta col·laboració entre ambdues 
entitats en el projecte que Namlo vol portar a terme a Dhuskun (Nepal). 
Una col·laboració que es vol fer efectiva amb la participació  d’alumnes que 
cursen el grau d’adaptació a Enginyeria d’Edificació a la Universitat Jaume I 
de Castelló per tal de justificar l’assignatura de treball en pràctiques que els 
és necessari realitzar. 
 
Namlo és el nom en nepalí de la cinta de cànem amb què la gent del Nepal 

porta les càrregues. Aquesta cinta serveix per portar el pes del cabàs 
que carreguen a l’esquena de qualsevol cosa que hagin de transportar. 
L’objectiu de l’associació és ajudar la gent a portar el pes de la vida a 
través de l’educació. 

 
El país es troba dividit en 14 zones, subdividides en 75 districtes. Les zones 
es troben agrupades en cinc grans grups anomenats “zones de 
desenvolupament”. DHUSKUN es un indret rural que pertany al districte de 
Sindhupalchok que esta situat a la zona de Bagmati al centre de Nepal en 
una zona denominada de les colines amb alçades de entre 1000 i 4000 m 
d’altura,. Dues serralades de baixa alçada, el Mahabharat Lekh (conegut 
també  com el petit Himalaya) i les Colines Shiwalik o Serralada de Churia 
dominan la regió. Aquest petit cinturó de colines avarca la vall de 
Katmandú, el més fèrtil i poblat de les valls transversals. Tot i el seu 
aïllament geogràfic i el seu escàs potencial econòmic, la regió ha estat el 
centre cultural i polític de Nepal. A diferencia de les valls, les zones per 
sobre els 2500 metres, com la de Dhuskun, estan escassament habitades.    

 
 



Fundació Tarragona Unida                                                                                                                                           Memòria 2011 

                                                                                                                                                                                          Pàg.  13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Dhuskun, Namlo porta a terme activitats i programes estretament 
relacionats entre si que contribueixen a millorar la qualitat de vida de 
comunitats desfavorides i a reforçar l’objectiu final d’ajudar sense crear 
dependència.  La  col·laboració es porta a terme únicament amb comunitats 
que estiguin disposades a posar la seva mà d’obra no qualificada a 
disposició del projecte i a involucrar-se directament organitzant grups de 
treball i de supervisió del seu projecte. 
 
S’han creat dos grups d’alumnes que van acabar els tres nivells d’educació 
d’adults. Actualment estan aprenent a cultivar gingebre i cafè orgànic i 
tenen la necessitat d’ajut per la construcció d’un edifici –caseta 
agrícola- a la que li puguin  donar una utilització polivalent. Han de poder 
emmagatzemar i processar la seva producció, preparar els productes per la 
seva comercialització, espai d’oficina per l’administració dels treballs i 
suficient espai addicional per poder-hi fer classes d’aprenentatge i reunions 
de la comunitat agrícola. L’edifici haurà d’estar dissenyat de manera que es 
tinguin en consideració aquestes necessitats i dotacions. 
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Relacions institucionals 
 
 
S’han mantingut contactes de forma regular amb: 
 
 Ajuntament de Tarragona; Consell de Mobilitat Urbana, Servei de 

l’Habitatge 
 Servei Municipal d’Atenció al Disminuït de l’Ajuntament de Tarragona 
 Grup Tarragona Sense Barreres 
 Fundació la Muntanyeta. 
 
 
 

Objectius per al 2012 
  

 
1. Gestionar la possibilitat de fer l’anàlisi d’accessibilitat en altres 

municipis. 
 
2. Col·laborar amb altres organismes per a desenvolupar projectes al 3r 

món: 
 Namlo Europa .     
 Oficina de Cooperació  al  Desenvolupament i Solidaritat de la 

Universitat Jaume I  
 
3. Mantenir contactes amb les federacions i coordinadores de 

discapacitats de Tarragona per a oferir-los els nostres serveis 
d’adaptabilitat d’habitatges. 

 
4. Treballar en les comissions del Consell de Mobilitat Urbana de 

Tarragona 
 Accessibilitat 
 Seguiment i control d’acompliment del Pla de Mobilitat 
 
5. Seguiment dels projectes i treballs en pràctiques dels alumnes que 

cursen el grau d’adaptació a Enginyeria d’Edificació a la Universitat 
Jaume I de Castelló. 

 
6. Continuar participant en els tallers de treball del Pla de l’Habitatge de 

Tarragona  
 

7. Treballar en la preparació d’un quadern tècnic sobre conceptes i 
criteris d’accessibilitat universal als diferents entorns de la ciutat. 

 
8. Inici dels treballs d’execució d’obra del projecte de Namlo Europa a 

Dhuscun  (Nepal)  
 


