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Distribució dels càrrecs del Patronat de la Fundació COAATT

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 Blanch Dalmau
Vocals:  
 Sr. Adolf Quetcuti Carceller
 Sra. Yolanda Fernández Vázquez
 Sr. Francesc Xavier Llorens Gual
 Sr. Jordi Roig Rodamilans
 Sra. Júlia Oriol Pasano 
 Sr. Marc Anglès Pascual
 Sr. Ivan Fernández Pino

Presentació

La Fundació COAATT, atenent els seus principis fundacionals 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 vinculade 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 norma-
tiva sobre Fundacions. Tot això dins els criteris de llibertat d’actuació, atesa les circumstàncies 
de cada moment.

El Patronat
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Activitats

16è Recull de Dibuix Infantil

Com és 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 té el seu inici a les acaballes de l’any anterior, quan es publica la 
corresponent convocatòria perquè tots els nens, fills/es i néts/es 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 2020 el tema del dibuix escollit per aquesta ocasió va ser:

EL CANVI CLIMÀTIC, ACCIONS PETITES QUE PODEN SER GRANS
Amb aquesta iniciativa, vàrem intentar motivar i sen-
sibilitzar als nens i nenes al voltant del que representa 
aquesta problemàtica. Com l’impacte mediambiental 
repercuteix en gran mesura a la sequera dels rius i la 
falta d’aigua potable, així com també als canvis en les 
condicions de la producció d’aliments i l’augment de 
desastres naturals com sequeres, onades de calor, inun-
dacions, etc.

D’una forma educativa, les nenes i els nens varen fer les 
seves propostes de com veien aquesta problemàtica de 
present i futur, tenint en compte el que per a ells pot 
representar. 

Els Reis Mags van rebre els dibuixos dels nens i nenes a 
la Festa de la Diada de Reis que cada any té lloc a 2/4 
d’1 del migdia del dia 6 de gener, a la a seu del Col·legi. 
Als dibuixos finalistes d’aquest recull, escollits pel jurat, 
se’ls va fer entrega d’un petit obsequi. 

D’aquesta manera, els nens i nenes que van participar, 
van poder manifestar a través del llenguatge gràfic i 
amb la visió particular que caracteritza el seu entorn in-
fantil, com veien aquesta temàtica.

Com a finalistes d’aquest 16è Recull de Dibuix Infantil, 
per la idea particular que varen aportar en els seus di-
buixos, van ser:

SOFíA VERA DE LOS MOZOS (4 anys)
RODRIGO MANZANO MAGRE (5 anys)

NIL VIDAL RUIZ (6 anys)
BLANCA FERRÉ AGUSTí (7 anys)

SARA ESCAMILLA GENESTAR (8 anys)
INGRID COPETE VELARDE (9 anys)

ABRIL TREJO RUIZ (10 anys)

Els dibuixos escollits van formar part del disseny de la postal de Nadal 2020 del COAATT, que serveix per felicitar les 
festes a tots els seus col·legiats i col·legiades i a altres persones i entitats, públiques i privades, relacionades amb el 
nostre col·lectiu. 
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Reis a la Fundació La Muntanyeta 

L’Associació Provincial de 
Paràlisis Cerebral de Tar-
ragona (APPC) té el seu 
origen l’any 1977. Va 
néixer com a resposta a 
la necessitat existent de 
crear un centre d’aten-
ció especialitzat en nens 
afectats de paràlisis cere-
bral infantil.

Sorgeix amb el clar 
objectiu de satisfer les 
necessitats específiques 
d’aquest col·lectiu, da-
vant la inexistència de 
centres de caràcter pú-
blic o privat que oferissin 
cobertura a aquestes ne-
cessitats.

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, pu-
guin  ser tutelades des 
d’una entitat que forço-
sament tindrà una visió 
molt pròxima de la reali-
tat del tutelat.

Com cada any,  el 
dia de Reis ens vàrem 
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 pels interns, els seus familiars i col·laboradors, és 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

•	 L’Ajuntament	de	Tarragona	va	adjudicar	un	contracte	menor	de	serveis	a	la	Fundació	COAATT,	per	un	import	de	
9.000 euros (iva inclòs), consistent en la redacció de Memòria Valorada, Direcció i Control de l’execució material 
dels treballs, Estudi bàsic de seguretat i/o prevenció de riscos i mesures de seguretat, i Coordinació de seguretat, 
dels treballs catalogats com a PRIORITAT 1 i 2 del Pla d’Actuació de Millora d’Accessibilitat de Tarragona. 

•	 Amb	la	intenció	de	continuar	fomentant	l’accessibilitat	i	ajudar	a	la	formació	dels	tècnics,	s’han	preparat	dos	
nous mòduls a incloure al curs de formació online sobre aquesta temàtica i que corresponen a:
- Espai urbà
- Plans d’Accessibilitat  

Restant pendents, per al primer trimestre del proper any, els apartats de “Conceptes Generals” i “Edificació”.

Relacions institucionals

Aquest any 2020, referent als ajuts que dona la Fundació COAATT al col·lectiu del COAAT Tarragona, s’han donat 
els següents:

- 2 ajuts al jubilat
- 2 ajuts a la defunció
 
Tots ells complint els requisits establerts per a cada ajut.

Tecnologia oberta

Durant aquest any, les nostres activitats han estat afectades per la pandèmia, i hem hagut de fer les sessions de 
treball de forma telemàtica.

Participació en congressos i xerrades:

- Participació a la 3a Trobada de Desenvolupadors i Usuaris del lector de pantalla NVDA de parla hispana, cele-
brada a mitjans d’octubre. Fins ara hem participat en totes les trobades des de la seva fundació.

- Presentació de la ponència: “Redescobrint YouTube, amb NVDA”, d’una duració d’unes dues hores. Hem 
redescobert YouTube amb la combinació del lector de pantalla NVDA, com a font d’informació vàlida per a 
persones amb discapacitat visual. Hem trobat continguts específics, com per exemple: audiollibres, pel·lícules i 
obres de teatre amb audiodescripció.
 La presentació està plantejada en dos grans blocs. Primer expliquem els conceptes fonamentals, la termi-
nologia i la filosofia de YouTube d’aplicació a tots els dispositius. I en segon lloc descrivim les pantalles i  l’ope-
ratòria de la versió web.

La preparació d’aquesta ponència ens ha ocupat pràcticament els tres primers anòmals trimestres de l’any.

Formació:

Hem desenvolupat una metodologia innovadora fent servir microàudios amb el suport de la pàgina web, que es-
perem podrem publicar en el primer semestre de 2021.



Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació 
de Tarragona

 




