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Presentació 
 
 
 
 
 
La Fundació COAATT, atenent els seus principis fucdacionals dirigeix els 
seus esforços per a acomplir fins d’interès general, però en especial; 
 

- Foment de la més àmplia protecció i defensa dels interessos 
professionals col·lectius i dels seus membres, col·legiats tècnics 
especialistes en edificació. 

- Foment i promoció de la professió tècnica de l’edificació dins de la 
societat. 

- Foment i promoció de millores constructives que responguin als 
interessos i necessitats de la societat. 

- Impulsar l’estudi i millora de solucions constructives de qualitat, que 
incorporin criteris de sostenibilitat i seguretat. 

- Fomentar i promocionar entre els tècnics de l’edificació i la societat a 
la qual presten serveis, la cultura de la rehabilitació i el manteniment 
del edificis, així com d’iniciatives de sensibilització i aplicació de 
sostenibilitat medi ambiental. 

 
 
A més, realitza tasques que suporten i concreten els objectius i els fins, no 
excloent d’altres que poden estar vinculats al sector de l’edificació. 
 
Es desenvolupen activitats que el patronat considera necessàries 
directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, 
d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. Tot això dins 
els criteris de llibertat d’actuació, atesa les circumstàncies de cada moment, 
te ple.                                                                                                                          
 
 
 
 
El PATRONAT 
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Distribució dels càrrecs del patronat 
 
 
La composició del Patronat de la Fundació COAATT que actualment consta 
en el Registre de Fundacions de la Generalitat, després de la seva renovació  
es el següent: 
 
   

- President:       Sr. Julio Baixauli Cullaré 
 
- Vicepresident: Sr. Marià Montoro Perelló 

 
- Secretari: Sr. Pere Vinaixa Clariana 

 
- Tresorera: Sra. Gemma Blanc Dalmau 

 
- Vocal:  Sr. Adolf Quetcuti Carceler 

 
- Vocal:  Sra. Yolanda Fernández Vázquez 

 
- Vocal:              Sr. Francesc Xavier Llorens Gual 
 

- Vocal:               Sr. José Luis Hernández Osma 
 

- Vocal:              Sr. Jordi Roig Rodamolins 
 

- Vocal:               Sra. Júlia Oriol Pasano  
 
 

- Vocal:               Sr. Marc Anglès Pascual 
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Activitats   
 
 
12è Recull de dibuix Reis Mags   
 

Com es costum, aquesta es la primera activitat que dona inici a les diferents 
actuacions que la Fundació 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 oferir-lo al seu Rei Mag a canvi 
d’un regal.  
 
L’any -2016- el tema del dibuix escollit per aquesta ocasió va ser: 
 

Esport integrat  
 

S’entén per esport integrat, aquell esport on hi participen conjuntament persones 
amb discapacitat i persones sense discapacitat. És una activitat de caràcter social i 
esportiu, que té com objectiu la integració de les activitats esportives adaptades 
amb les activitats esportives ordinàries, entre persones amb habilitats i capacitats 
diverses.  
 

Representa el desenvolupament d’un model 
esportiu dirigit cap a la integració entre 
persones amb discapacitat i sense 
discapacitat, on tothom, n’és protagonista. 
Es a dir, un model de promocionar l’esport 
com a factor d’integració social. 
 
Aquest model pot iniciar-se o es pot veure 
reflectit en la forma de relacionar-se entre 
els més petits en els jocs al pati de l’escola, 
on es pot fer realitat, ja des de un bon inici, 
un veritable model d’integració social.       
 
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.   
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Com a finalistes d’aquest 12è Recull de dibuix infantil, la idea particular que 
varen aportar en els seus dibuixos; 
Anna (4 anys), Olivia (5 anys), Bruno (6 anys), Carlota (7 anys), Guillem (8 
anys), Teresa i Blanca (9 anys) i Victor (10 anys) 
va ser l’origen de la postal de Nadal-2016 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.  
 
 
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. 
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Actuacions i gestions 
 
 
-    Assistència a les sessions ordinàries de: 
 

 Consell Municipal de Mobilitat de Tarragona 
 Consell Municipal discapacitat 

 
‐ Converses amb l’Ajuntament de 

Tarragona sobre la necessitat de que 
aquesta ciutat disposi del preceptiu 
Pla Municipal d’Accessibilitat 
Universal. Fruït d’això, es va poder 
signar un conveni de col·laboració 
entre aquest Ajuntament i fundació 
COAATT per a l’establiment de línies 
de treball en l’àmbit de l’accessibilitat. 

 
-    Gestions amb l’Institut Municipal Serveis Socials que han portat a la 
incorporació de la fundació a la Xarxa de Suport de Famílies Cuidadores, on 
estem en disposició de col·laborar i oferir el nostre servei en les activitats 
concretes de:  
 

 Tecnologia oberta, per facilitar que les 
persones amb dificultats visuals, grans o no, 
puguin millorar la seva qualitat de vida amb 
l’aprenentatge informàtic accessible. 

 Servei d’accessibilitat per a famílies 
cuidadores per tal d’eliminar les barreres 
arquitectòniques en el seu entorn. 

 
 
 
 
 

-      Tramitació documentació projectes subvencionables 2016 de 
fundación ONCE 

 

-     Servei de consultes externes a particulars i altres associacions:  
 

 Comunitats de propietaris per a la instal·lació de rampes i/o ascensor.  

 Associació  "Padelambtu"  disseny de la proposta per fer accesible els 
itineraris exteriors a les pistes de padel i piscina del Reus Ploms.  
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-      Estudi dels capítols que conté el projecte de Decret d’accessibilitat 
que ha de desenvolupar la LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.   

 

‐ Proposta de realització de treballs per a la avaluació i determinació del 
grau d’accessibilitat s les instal·lacions que han de ser seus dels Jocs 
Mediterranis a Tarragona.  
 

 

Fundació COAATT als mitjans 

‐ Tarragona, plagada de pasos de cebra que no pueden cruzarse en 
silla de ruedas. Diari Tarragona 14/12/2016 

‐ L'Ajuntament es posa les piles per eliminar les barreres d'accessibilitat. 
Més Tarragona 14/12/2016 

‐ Els aparelladors col·laboraran en el Pla d’accessibilitat. MésTarragona 
13/07/2016 

‐ El Col·legi d'Aparelladors assessorarà a l'hora d'elaborar el Pla 
d'Accessibilitat. SER TARRAGONA radio i Diari digital 11/07/2016 

‐  

 

 
Relacions institucionals 
 
 
S’han mantingut contactes de forma regular amb: 
 
 Ajuntament de Tarragona; Consell de Mobilitat Urbana, Institut Municipal 

Serveis Socials 
 Consell Municipal de la Discapacitat de Tarragona 
 Fundació la Muntanyeta. 

 
 
 
 
 


