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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 i col·legiades 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 ser·
veis, la cultura de la rehabilitació i el manteniment dels 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 vinculades 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

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 és 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
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Diada de Reis a la Fundació La Muntanyeta
L’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona
(APPC) és una entitat sense ànim de lucre dedicada a l’aten·
ció integral d’infants i adults afectats de paràlisi cerebral o
altres encefalopaties de tractaments afins fundada el 1977.
El seu àmbit d’actuació és la demarcació de Tarragona, i les
seves principals línies de treball són l’atenció a les persones
amb paràlisi cerebral i l’assessorament i acompanyament a
les seves famílies.

Fundació COAATT

Activitats

La finalitat de l’APPC és la defensa dels drets de les persones
afectades de paràlisi cerebral i/o etiologies similars i la ga·
rantia de l’exercici d’aquests drets, a més d’oferir-los tots els
serveis necessaris per a la seva educació, atenció a la salut i
residencial, inserció social i laboral, gaudiment de l’oci i temps de lleure i tot allò que permeti el seu desenvolupa·
ment i benestar de les seves famílies.
L’APPC va néixer com a resposta a la necessitat existent de crear un centre d’atenció especialitzat en nens afectats
de paràlisi cerebral infantil. Amb el clar objectiu de satisfer les necessitats específiques d’aquest col·lectiu, davant
la inexistència de centres de caràcter públic o privat 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 d’una entitat que forçosament tindrà una visió molt pròxima de la realitat 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 regal
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.

Actuacions i gestions
• Memòria valorada de la 1a etapa d’implementació del Pla Actuació Millora Accessibilitat Tarragona
– Espai urbà (PAMAT 2018).
La redacció de la Memòria Valorada encarregada per l’Ajuntament de Tarragona a la Fundació COAATT del Col·
legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona té com a finalitat implementar les
mesures per tal de desenvolupar les actuacions previstes dins el Pla d’Actuació de d’Accessibilitat a Tarragona
(PAMAT-2018).
Aquest treball i conseqüents obres a executar tenen el seu origen en l’estudi i anàlisi del grau d’accessibilitat en
que es troben diversos espais de la ciutat. Aquesta informació detallada es va obtenir una vegada finalitzada la
seva avaluació en el Pla de Millora de Accessibilitat de Tarragona 2018.
A manca d’altres criteris socials i requeriments específics de la ciutat, es varen definir unes prioritats d’actuació
en base a la realitat de la informació específica obtinguda en el treball de PRE-diagnosi i posterior avaluació.
Això significa que la PRIORITAT que atorgàrem a una intervenció concreta ve determinada, en primer lloc, per la
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manca de seguretat i la NO accessibilitat (actual) d’un espai o element i el nivell d’accessibilitat POSTERIOR que
es pot aconseguir, és a dir, quin serà aquest després d’executar les actuacions proposades i que s’han d’executar
en base a aquesta document tècnic.
• Assessorament al serveis tècnics del Servei Municipal de l’Habitatge del grau d’accessibilitat en el
projecte de Reordenació Urbana voltants C/ López Peláez amb C/ Josefa Massanés.
• Sessió ordinària telemàtica del Consell Municipal de la Mobilitat de Tarragona, que va tenir lloc el dia
1 de març de 2021.
Entre d’altres punts es van tractar els següents temes:
-	 Exposició de la nova normativa Tarragona Ciutat 30. Regulació de la mobilitat en bicicleta i patinets elèctrics.
Anotació de noves propostes.
-	 Exposició de les mesures preses per a la seguretat i accessibilitat dels vianants. Anotació de noves propostes.
• Converses i gestions amb el Servei Tècnic de l’Ajuntament de Torredembarra per portar a terme un
“Pla per la Millora de l’Accessibilitat a Torredembarra” (PMAT).
Avaluarà el nivell de barreres que existeixen en cada espai determinat, ha de definir les actuacions necessàries
per adaptar-lo, les valora i, en la mesura que sigui possible en col·laboració dels serveis tècnics de l’Ajuntament,
es prioritzarà i s’establirà un pla d’etapes per a la seva execució. Es tracta, per tant, d’un marc d’acció municipal
que ha de poder sistematitzar els “problemes” existents i proposar un pla d’actuació per a resoldre’ls, oferint
propostes amb solucions genèriques que, posteriorment, necessitaran del corresponent projecte constructiu
concret, o si més no, d’una memòria valorada. Resta pendent d’aprovació el pressupost que la Fundació COA·
ATT ha passat per la realització d’aquesta feina. Així com concretar les diferents actuacions i definir els detalls.
• Participació en els Tallers per a l’avaluació funcional de:
-	 Estudi informatiu i Estudi d’impacte ambiental del “Nou Tren-Tramvia del Camp de Tarragona dels Ferrocar·
rils de la Generalitat de Catalunya. Tram: Cambrils – Tarragona, sotmès a informació pública pel Departa·
ment de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm 8334. 05.02.2021).
-	 Estudi i revisió de la versió de 10 de maig de 2021, posterior a informació pública/audiència persones inte·
ressades/informes preceptius del Decret /2021, pel qual s’aprova el Codi d’Accessibilitat de Catalunya.
• Col·laboració en la celebració de l’edició del “Reus Ocult 2021”, una iniciativa de l’Associació Espais Ocults
que es basa en difondre el patrimoni arquitectònic i històric de la ciutat de Reus amb visites guiades a espais
que normalment no són visitables i que ens permeten redescobrir la ciutat des d’un altre punt de vista.
• Col·laboració en l’organització de la visita guiada a la Necròpolis de Tarragona i al conjunt paleocristià del Francolí, que va dur a terme el COAATT el matí de dissabte, dia 13 de novembre de 2021.
• Col·laboració amb el Banc d’Aliments de les comarques de Tarragona, encarregant-se del transport de
10 palets amb 7.000 litres de llet, des del Banc d’Aliments de Lugo al Banc d’Aliments de les comarques de
Tarragona.

Relacions institucionals
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Aquest any 2021, referent als ajuts que dona la Fundació COAATT al col·lectiu del COAAT Tarragona, s’han donat
els següents:
-	 2 ajuts al jubilat
-	 3 ajuts a la defunció
Tots ells complint els requisits establerts per a cada ajut.

Participació en els tallers d’assessorament col·lectiu, organitzats per la Federació ECOM, un moviment impulsat
per persones amb discapacitat física que treballen, a través del seu empoderament i la seva participació, per
aconseguir una societat inclusiva on es pugui fer efectiu l’exercici del dret d’aquestes persones:
-	 “Ajuts a la rehabilitació de l’edifici i interior de l’habitatge”
-	 “Guies per a la defensa del dret a l’accessibilitat a l’habitatge”

Fundació COAATT

Participació en congressos i xerrades

Formació
• Dins el marc formatiu d’arquitectura tècnica, es va·
ren gravar els darrers vídeos del curs (en castellà) so·
bre accessibilitat. Quedant complerta la edició des·
glossada en:
Módulo 1: Marco reglamentario
Módulo 2: Conceptos
Módulo 3: Espacio urbano
Módulo 4: Edificios
Módulo 5: Accesibilidad municipal

• Redacció i revisió (pendent de publicació) d’un qua·
dern sobre “Apuntes de Accesibilidad”.
El contingut d’aquesta publicació està clarament
enfocat a establir una base fiable que pugui servir
d’origen i impuls per a facilitar la recerca d’infor·
mació més detallada. Es pretén aportar noves idees
sobre el que és o significa per a moltes persones l’ac·
cessibilitat. Però, d’una manera resumida, es tracten
diferents aspectes per arribar a entendre el significat
d’aquesta característica del nostre entorn, i oferir
una informació tècnica bàsica.

Projectes de la Fundació COAATT en fase d’estudi i coordinació
-	 TRENCACLOSQUES lúdic corresponent a una col·lecció basada en imatges d’edificis emblemàtics de les dife·
rents comarques del Camp de Tarragona.
-	 CIRCUIT ACCESSIBILITAT, format per diferents mòduls desmuntables creant un recorregut que pugui incloure di·
versos tipus de dificultats que, les persones usuàries de cadira de rodes, es poden trobar en el seus desplaçaments.
Es tracta en definitiva, de poder experimentar “in situ” aquestes dificultats en la interrelació persona/entorn.

Fundació COAATT als mitjans
Diari de Tarragona · Divendres, 19 de març de 2021

Diari de Tarragona · Divendres, 22 d’octubre de 2021
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