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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, com altres anys, el 2015 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 
 
 
 



Fundació Tarragona Unida                                                                                                                                           Memòria 2015 

 lRa                                                                                                                                                                             4 de 14

 
Distribució dels càrrecs del Patronat 
 
 
En la reunió del Patronat de data 16 de novembre de 2015 
es va procedir al renovació i distribució dels càrrecs del 
Patronat el qual resta constituït per: 
 

President: Sr. Adolf Quetcuti Carceller 
Que exercirà en representació i per delegació del Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona 
 

Vicepresident: Sr. Jesús Moreno Martos 
 
Secretari: Sr. Francesc Xavier Llorens Gual  
 
Tresorer: Sr. Romà Jordi Adam Andreu 
 
Vocal: Sr. Josep Maria Buqueras Bach 
 
Vocal: Sr. Maria Teresa Solé Vidal  
 
Vocal: Sra. Yolanda Fernández Vázquez 
 
  
 
 
 
La nova composició del Patronat de la Fundació Tarragona 
Unida va ser comunicada a la Generalitat de Catalunya 
perquè així constés en el Registre de Fundacions de la 
Generalitat. 
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Activitats   
 
 

10è Recull de dibuix infantil per als Reis Mags   
 

Com es costum, 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, fills i nets de 
col·legiats/des, qui ho vulguin i puguin participar 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.  

 
 

L’any -2015- el tema del dibuix, aprofitant que l’ONU va 
proclamar aquest any com l’any Internacional de la llum com 
a forma d’energia es va escollir aquest com a tema principal 
de la convocatòria.  
 
 

       La llum com a forma d’energia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta va ser una manera de donar a conèixer i reconèixer 
com n’és d’important aquest element, 
 

 
 
Durant segles, la llum i les seves aplicacions han constituït 
un element d’unió que transcendeix totes les fronteres, no 
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tan sols les geogràfiques sinó també les de naturalesa 
cultural, de gènere o edat. La llum constitueix, així mateix, 
un tema força atractiu a l’hora de motivar diferents  
aspectes  educatius. En aquest sentit, l’augment de la 
consciencia mundial sobre la difusió i ensenyament de la 
ciència, en particular la relativa a la llum i les seves 
tecnologies, es essencial per a abordar reptes com el 
desenvolupament sostenible i la millora de la qualitat de vida 
degut al seu impacte directe en àrees com la energia, la agricultura, 
la salut o la educació. 
 
....a casa, a l’escola, a la natura, a la ciutat, etc, etc.... a 
qualsevol lloc els nens poden trobar que la llum ens aporta 
energia d’una manera o altre a les coses que normalment 
utilitzem i a moltes d’altres que encara estan per a 
descobrir.  
 

D’aquesta manera, els nens que van participar, van poder 
manifestar a través del llenguatge gràfic i amb la visió 
particular que caracteritza el seu entorn infantil, com veuen 
aquesta temàtica.   
 
Com a finalistes d’aquest 10è 
Recull de dibuix infantil, varen 
obtenir un present especial; Emma 
(4 anys),  
Íngrid (5 anys), 
David (6 anys),  
Gerard (7 anys),  
Arnau (8 anys), 
 Víctor (9 anys) i  
Natàlia (10 anys).  
 
Essent el seu dibuix la base del 
disseny de la postal de Nadal-2015 
escollida pel COAATT per felicitar a 
tots els seus col·legiats i altres 
persones i entitats, públiques i 
privades, relacionades amb el nostre 
col·lectiu.  
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Els Reis Mags van rebre els dibuixos dels nens a la Festa de 
la Diada de Reis que cada any te lloc a 2/4 d’1 del dia 6 de 
gener la a seu del Col·legi i els dibuixos finalistes d’aquest 
recull escollits pel jurat, els quals corresponen als nens abans 
mencionats, se’ls va fer entrega d’un petit obsequi.  
 
 
 

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.    
 
Un cop més en tant esperada data, 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. 
Documentació:  
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Manual Professional XI – ACCESSIBILITAT – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest Manual es un manifest mes en pro d’un disseny per 

a tothom i alhora un informe de les barreres, tan físiques 
con en la comunicació, que es poden trobar a l’entorn.  

 
El redactat del text no s’ha fet amb la intenció de que sigui una eina 

amb noves propostes i solucions, ja que tot esta dit i inventat, 
però si que s’han intentat agrupar diferents aspectes prou 
important escollits d’un seleccionat ventall de fons bibliogràfiques 
que poden ser de gran utilitat a l’hora de tenir que consultar 
aspectes molt concrets 

 
Ha estat una suma de força temps de treball basat en 

experiències col·lectives i individuals, que a acabat 
finalment per conformar un estudi força fonamentat 
sobre aquest tema, tant estretament relacionat amb la 
igualtat d’oportunitats.    

 
Aquest nou títol s’integra com a número 11 en la col·lecció 
interdisciplinària de Manuals Professionals del COAATT. Una 
eina pensada com ajut directe per a un disseny més 
universal i intervenció, sempre actual, en pro de la 
supressió de barreres.    
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Formació  
 

1. Accessibilitat per ha tothom 
 
La necessitat de crear, adaptar o transformar la nostra 
ciutat per a tothom requereix d’una conscienciació global, 
des de la creació de la polítiques públiques fins al disseny i 
rehabilitació. 
El paper fonamental de la ciutat és la de ser un entorn de 
convivència còmoda i segur per a tothom i adaptat a la 
diversitat funcionals de les persones, tot pensant que, en 
algun moment o altre al llarg de la nostra vida estarem 
condicionats per algun tipus de limitació, temporal o 
permanent, que ens pot limitar poder gaudir de vida social i 
acomplir amb els nostres  deures com a ciutadans, en la 
mesura i concordança en que l’entorn hagi assolit un grau 
eficient d’accessibilitat. 
Hem d’evitar que aquestes limitacions a les que tothom, en 
major o menor grau, estem exposats, siguin motius de 
discriminació o manca d’igualtat d’oportunitats, i es per 
això que es fa imprescindible prendre mesures, no tan sols 
en polítiques d’intervenció per a la supressió de les barreres 
existents; físiques, sensorials, intel·lectuals, serveis, etc., 
sinó també en la conscienciació, formació i aplicació del 
Disseny per a tothom o el que es coneix com a Disseny 
Universal. 
 
En el marc d’aquesta idea es va portar a terme una jornada 

durant la darrera setmana del mes de juny i la primera 
de juliol orientada als aspectes, tant informatius com 
formatius, dirigida a càrrecs de responsabilitat de 
l’Ajuntament de Tarragona, als tècnics municipals i  
personal de carrer, brigada, inspectors i policia 
municipal.  
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2. Accessibilitat a les instal·lacions esportives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Centre cultural de  El Morell va ser on es va realitzar el 

23 de juliol la 4rt jornada de formació per a responsables 
de municipis seu dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017. 
Aquestes sessions periòdiques es van iniciar el mes de 
gener i van tenir per objecte dotar al territori de tècnics 
esportius amb més àmplies eines i experiències que 
puguin aplicar més enllà de la cita de l’any 2017.   

 
En aquesta jornada es va fer especial èmfasi en 

l’accessibilitat de les instal·lacions esportives i en aquest 
sentit, acte seguit a la presentació de l’acte per part de 
l’alcalde de El Morell, Sr. Pere Guinovart, es va portar a 
terme una conferència titulada “Les instal·lacions 
esportives i la seva accessibilitat” a càrrec de Lluís Roig, 
representant de la Fundació del COAATT i membre de la 
comissió per a la participació de les persones amb 
discapacitat als Jocs Mediterranis.     

 
Aquest acte forma part del Pla Formatiu per a responsables 

de seu, que treballa en el marc del llegat dels Jocs 
Mediterranis i el vessant que pretén donar eines i 
habilitats adients per fer una bona gestió durant la 
competició esportiva del 2017. 

 



Fundació Tarragona Unida                                                                                                                                           Memòria 2015 

 lRa                                                                                                                                                                             11 de 14

Actuacions i gestions diverses 
 

Participació en: 
 

• SESSIÓ ORDINÀRIA del CONSELL MUNICIPAL DE 
MOBILITAT DE TARRAGONA, que va tenir lloc dijous 6 de 
maig de 2015, a les 19.30 hores, a la Sala d’Actes del Palau 
Municipal situat a la plaça de la Font, 

 
• En un grapat ocasions durant el primer semestre de l’any es 

van mantenir reunions amb membres destacats de 
l’Ajuntament de Tarragona, com varen ser la consellera 
d’urbanisme i el tècnic en gestió local de l’Àrea de Serveis a la 
Persona. Fruit d’aquests contactes es va poder realitzar la 
Jornada Tarragona Ciutat Accessible, esdeveniment 
mencionat en l’apartat anterior d’activitats. 

 
• El fet d’estar la Fundació representada a la Comissió per a la 

participació de persones amb discapacitat, Àrea d’operacions i 
esports. XVIII Jocs Mediterranis Tarragona-2017, ha 
representat que les gestions realitzades en aquest àmbit que 
es pogués fer la jornada d’Accessibilitat a Instal·lacions 
Esportives. 

 
• En el marc d’aquesta relació institucional amb Tarragona 2017 

s’ha estat treballant per fer possible dur a terme un estudi i 
anàlisi del grau d’accessibilitat de les instal·lacions esportives 
que han de ser seu dels Jocs Mediterranis 2017, una tasca 
que es preveu desenvolupar dins els primers sis mesos de 
2016. 

 
• Seguint amb l’assessorament en 

l’àmbit de l’esport, aquest es va 
ampliar a l’esdeveniment del dia de 
l’esport integrat que tingué lloc  el 
28 d’octubre al Complex Educatiu 
de Tarragona, tema que va ser 
escollit com a  motiu del 11è Recull 
de Dibuix de Reis 2016 
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• S’han mantingut contactes amb els mitjans de 
comunicació per tal de fer palesa la problemàtica de 
les barreres arquitectòniques a Tarragona degut, 
principalment, a que la ciutat no disposa, com és Llei, 
del corresponent Pla Municipal d’Accessibilitat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Per tal de poder afrontar amb garanties d’èxit diversos 
projectes i programes que la Fundació te previstos, 
s’ha gestionat potenciar la col·laboració amb l’entitat 
fomentant la figura del voluntari.  Amb això es vol 
aconseguir no tan sols la fluïdesa i viabilitat dels 
projectes previstos, si no també que els col·laboradors 
adquireixin experiència en temes concrets del seu 
interès.  

 
• Tant mateix, em assolit la fita de incloure la Fundació 

a la xarxa de suport de famílies cuidadores de 
Tarragona a traves de la qual, els tècnics que ho 
desitgin, podran donar suport i servei en matèria 
d’accessibilitat en l’entorn d’edificació i urbanisme. 

 
• Amb el programa tecnologia oberta, amb ajut i suport 

de col·laboradors determinats, es vol oferir una 
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proposta de formació, que podríem dir, tecnològica. Es 
tracta de formar a monitors o formadors en l’ús i 
utilització de les eines informàtiques de forma que 
aquestes siguin accessibles per a gent que, en 
condicions normals, te dificultat per a utilitzar-les; 
gent gran, persones invidents o d’altres col·lectius 
amb deficiències, etc.     

 
 
 
Altres gestions i activitats 
 

• Actualització dades, composició, dedicació i finalitat de 
Tarragona Unida a la base de dades de la 
coordinadora Catalana de Fundacions 

 
• Recull de normativa sobre condicions bàsiques 

d’accessibilitat, barreres arquitectòniques, drets i no 
discriminació, etc, etc, des de 1991 fins l’actualitat en 
format digital. 
 

• Redacció d’articles per la seva publicació a la revista 
TAG del COAATT com han estat els següents: 

 
TAG núm. 73 - 1er quadrimestre 2015  
Aspectes sobre la Llei 13/2014 d’Accessibilitat 

 
TAG núm. 74-75 /  2n i 3r quadrimestre 2015  
Reflexió sobre accessibilitat i diversitat funcional 

 
 

• Manteniment d’informació i documentació actualitzada 
a cada un dels apartats que es contempla a la pàgina 
web de Tarragona Unida, com son els de; Actualitat, 
memòria, activitats, accessibilitat, etc i el cada un 
d’aquestos conté. 
 
 
 
 

Relacions institucionals 
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S’han mantingut contactes de forma regular amb: 
 
 Ajuntament de Tarragona; Consell de Mobilitat Urbana 
 Servei Municipal d’Atenció al Disminuït de l’Ajuntament 

de Tarragona 
 Grup Tarragona Sense Barreres 
 Fundació la Muntanyeta. 

 
 
 

Canvi de funcionament 
 
En la reunió del Patronat del dia 16 de novembre de 2015 
es va aprovar per unanimitat dels patrons de la fusió per 
absorció de la Fundació Tarragona Unida per part de la 
Fundació COAATT. 
 
La decisió es va prendre perquè la Fundació COAATT té més 
mecanismes per poder assolir les finalitat i activitats 
pròpies de la Fundació Tarragona Unida. 
 
Per aquest motiu, Fundació COAATT seguirà treballant amb 
l’ajut humanitari dintre del món de la construcció, 
respectant i condicionant l’entorn. Donant suport, formació 
i col·laboració a altres ONGs, entitats, associacions i 
particulars sense ànim de lucre. 
 
La fusió per absorció de la Fundació Tarragona Unida per 
part de la Fundació COAATT es va realitzar a efectes 1 de 
gener de 2016. 
 
 
  
 
 
Tarragona, febrer de 2016 


