
A més, si la resta d’instal·lacions municipals podeu col·laborar 

en la recollida de les llibretes ens ho dieu que passarem a 

recollir-les.   

Nº 9.    EXT- 2013 

Benvolguts companys, 
 

Em dirigeixo a vosaltres com a membre d’UTINAM, una ONG de Tarragona pel 

desenvolupament internacional en l’àmbit educatiu.  
 

Actualment estem treballant en les escoles del Marroc i entre altres, desenvolupem 

varis projectes en  la província de Rhamna on aviat portarem, mitjançant una 

caravana solidària, material informàtic; material escolar, roba esportiva, bicicletes i 

altres materials/objectes d’aprofitament per les escoles. Aquest enviament forma 

part dels projectes en curs, gràcies als quals s’han instal·lat ja als col·legis d’Oulad 

Moussa i Oulad Mahmoud, un aula d’informàtica, plaques solars per l’enllumenat de les 

aules i ordinadors, així com un pou per l’extracció de l’aigua . 

Per aquest motiu, us demanem la vostra col·laboració dipositant una LLIBRETA 
en les nostres instal·lacions municipals, concretament en la sala del servei de 

vigilància del Palau Municipal i de la Rambla Nova, o en Atenció al Públic de la Guàrdia 

Urbana. 

Necessitem LLIBRETES de qualsevol tipus;  

segur que teniu a casa !!! 

Aprofitem també per demanar aquella BICICLETA que no feu servir: passarem 

a recollir-la pel vostre domicili, o be es pot dipositar al pàrquing de Saavedra. Els 

alumnes de l’àmbit rural es traslladen a peu fins a l’escola amb trajectes de fins 6 

quilòmetres. Per combatre l’absentisme, portem les bicicletes que podran utilitzar 

sempre que vagin a l’escola. Cada donant rebrà el certificat d’entrada de la seva bici 

al Marroc i a més, una fotografia del moment del lliurament al nen, i les seves dades. 

Així mateix, recollirem qualsevol altre material que considereu adient per 

portar a les escoles. 

Podeu contactar amb nosaltres mitjançant aquests telèfons o el nostre e-mail: 
 

José Luis Catalina   626 185 775  (Funcionari Ajuntament de Tarragona) 

Alberto Sánchez     609 483 816  (President d’UTINAM) 

utinam@tinet.org 
 

Agraïm la vostra col·laboració. 
 

Tenim fins al 26 de març de 2013 !!! 

Més informació a la nostra web:  www.utinam.tinet.org 

A S S O C I A C I Ó  U T I N A M  

CARAVANA SOLIDÀRIA PER A RHAMNA 
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