


 

 

 

 

 

L'associació Utinam de Tarragona és una entitat sense ànim de lucre, legalment 

constituïda, inscrita a la Secció 1a del Registre d'Associacions de la Generalitat 

de Catalunya, amb nombre 40.950 i CIF G-55506679.  

 

Així mateix, està inscrita al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes amb el 

nombre de registre 770, i forma part del Consell Municipal de Cooperació i 

Solidaritat Internacional de Tarragona, un òrgan municipal que treballa para a la 

promoció de les dinàmiques de cooperació i solidaritat a nivell local, i ajuda a 

desenvolupar sentiments i actituds de solidaritat, tolerància i respecte, fent que 

les dinàmiques de cooperació i solidaritat s'estenguin per tota la ciutadania. 

 

Les persones que fan realitat l’Associació Utinam posseeixen una llarga i 

contrastada experiència professional en el treball amb infants, adolescents i 

famílies en situació de risc i/o exclusió social, des de la vessant de la 

psicologia, la pedagogia, i l’educació i el treball social.  

  

Aquest aspecte avala a l’Associació Utinam com a entitat capacitada i 

clarament compromesa amb el compliment dels seus objectius: 

 

 Promoure el desenvolupament integral de les persones, i en especial 

dels col·lectius amb més necessitats socials, implementant activitats 

encaminades a satisfer les diferents necessitats socials i de la 

comunitat en general. 

 Ajudar a satisfer les necessitats socials emergents que l’Administració 

Pública hagi d’atendre i treballar per fomentar el desenvolupament 

comunitari.  

 Crear i executar projectes de cooperació internacional al 

desenvolupament i qualsevol altre activitat encaminada a fomentar, 

amb recursos humans i materials, el creixement dels països més 

desfavorits, perquè puguin aconseguir una millora social a tots el 

nivells i un repartiment més equitatiu dels fruits del desenvolupament. 
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PRESENTACIÓ 
 

Constitueix per a nosaltres una gran satisfacció poder-vos presentar la memòria d’activitats 

de l’Associació Utinam. 
 

És cert que som encara una entitat jove, però ja hem tingut l'oportunitat de dur a terme 

diversos projectes de cooperació internacional en diferents regions del Marroc, convençuts 

que amb la seva implementació estem contribuint a promoure el seu desenvolupament 

econòmic i social.  
 

Ha estat una etapa plena d'il·lusions que hem canalitzat en moltes hores de treball, afrontant 

les vicissituds que ens hem anat trobant i que, sens dubte, ens ha animat a continuar mirant 

endavant, enfortint el nostre interès i el compromís de treballar en favor dels col·lectius més 

desafavorits del Marroc i del dret de tots els nens i nenes a rebre una educació igualitària i de 

qualitat.  
 

Amb aquesta finalitat, hem unit els nostres esforços als de diverses entitats locals 

(Association Nada, Aguelmouss, Fondation Layadi, Lycée Ibnou Khaldoun ...), emprenent 

acciones conjuntes i aportant iniciatives innovadores que ens han permès acostar -nos a 

l’objectiu comú de lluitar contra la pobresa i la exclusió.  
 

Però tot això no hagués estat possible sense el suport de tots els que compartiu amb 

nosaltres l'entusiasme solidari i la fascinació per la senzillesa, l'hospitalitat i la gratitud 

sincera del Marroc i la seva gent.  
 

Volem agrair, de manera molt especial, la col·laboració rebuda del Centre de Cooperació al 

Desenvolupament de la Universitat Rovira i Virgili - “URV Solidària” i l’Institut Català de la 

Salut, i reiterem la il·lusió que els membres d’Utinam posem en tot el que fem i en la tasca 

empresa, esperant seguir comptant amb la vostra inestimable i decidida ajuda.  
 

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2  

Associació UTINAM 

C/ Joan Miró, 5. 4t a 
43005-Tarragona 

 

Tfn. 609 48 38 16 
 

www.utinam.tinet.org 
 

utinam@tinet.org 
 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
 

Aquesta memòria fa un seguiment cronològic de totes les activitats realitzades per la 

associació, on destaquen dos programes principals que emmarquen els projectes de 

cooperació que fins el moment s’han desenvolupat: el programa Ticed-Marroc i el Pla 

Marroc Verd. 

 

 

PROGRAMA TICED MARROC: 

Des de la consideració que l'educació és una de les pedres angulars del progrés social, 

Utinam s'ha implicat fermament en aquest programa amb el convenciment que la introducció 

de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en la pràctica docent, obre noves i 

atractives possibilitats per a incentivar a l'alumnat en les seves ganes d'aprendre, enfortint 

processos educatius i formatius, cada vegada més eficaços.  

 

Després de la realització al desembre del 2009 d'un diagnòstic de la situació 

socioeducativa en diferents comunitats del Marroc, i una vegada consensuades amb 

diferents agents socials les necessitats bàsiques existents en l'àmbit escolar, al febrer del 

2010 es va procedir a formular el programa TICED-MARROC, amb l'objectiu d'afavorir 

l'accés i utilització de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en Entorns 

Desfavorits d’aquestes regions del Magreb. 

Inicialment, les actuacions a implementar es van concebre per a ser desenvolupades a 

l’àmbit escolar, i consistien en la cessió d’equips informàtics i els mitjans necessaris per a 

dotar d’aules d'informàtica als centres educatius que no disposaven d'aquest recurs. 

 

Les esmentades accions es complementaven amb activitats de formació i el 

desenvolupament de programes pedagògics destinats a capacitar al professorat local i 

generar noves pràctiques i coneixements que contribueixin a l'optimització del procés 

ensenyança - aprenentatge. 

 

Durant l'elaboració del redactat original i arran dels contactes mantinguts amb el Ministeri de 

l’Educació Nacional del Marroc, es va rebre una petició molt concreta des del Lycée collégial 

Ibnou Khaldoun d'Anza – Agadir, després de la qual es va acordar que TICED s’iniciaria en 

aquesta localitat, on la seva població patia les conseqüències de viure per sota dels límits 

desitjables de la pobresa, en totes les seves dimensions.  

 

Al setembre de 2010, i amb la col·laboració del Centre de Cooperació al 

Desenvolupament de la Universitat Rovira i Virgili - “URV Solidària” i l’Institut Català de 

la Salut, es va donar començament a la fase d’execució del projecte. 

 

Dos mesos després ja s'havien conclòs els treballs d'adequació de l'aula on es pretenien 

emplaçar els equips i més de 200 kg de material informàtic cedit per l'ICS, van ser en viats a 

Agadir, on es va adquirir la resta de l'equipament.  

 

A finals de desembre de 2010 es va inaugurar la Salle Mulimèdia del Lycée Col·legial 

Ibnou Khaldoun i els seus 270 alumnes van començar a gaudir d'aquest nou recurs 

educatiu. 
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           Lycée collégial Ibnou Khaldoun 

 

 

Amb l'avaluació tècnica dels resultats de la nostre intervenció al Lycée Ibnou Khaldoun, s’ha 

arribat al convenciment de que TICED s’adequa a les necessitats i demandes 

socioeducatives i prova d’això, és l’interès que el mateix suscita i l'existència de nombroses 

peticions provinents d'altres entitats de diferents regions del país (Association Aguelmouss 

Pour la Culture et le Développement au Milieu Rural d’Errachidia; Fondation Lachmi Layadi 

pour les enfants et les femmes en situation de précarité de la région Rehamna; Association 

NADA pour encourager la scolarisation des fi lles rurales del Douar Oulad Moussa; AMRIP - 

Association Marocaine de la Recherche et de l’Innovation Pédagogique; Association des 

Amis du Muséum d'Histoire Naturelle de Marrakech, Département de Biologie de la Faculté 

des Sciences-Semlalia, etc...). 

 

Cal destacar l’impacte, positiu i directe que ha provocat la implementació del projecte, com a 

element representatiu i dinamitzador, no tan sols a nivell escolar sinó també a l’àmbit 

administratiu i socio comunitari:  

“...desde que empezamos del Plan Verde y la sala multimedia, la Academia Regional ha 

empezado a mostrar mucho interés por el colegio, que no estamos acostumbrados(...) Un 

sábado, sin avisar, se presentó el Director de la Academia para conocer personalmente todo 

lo que había escuchado de lo que se estaba haciendo en el colegio. Realmente, todo el 

mundo sabe que ha habido mucha actividad durante los últimos meses. El Director quedó 

muy impresionado y gracias a ello y a vuestra ayuda, nos ha prometido más ordenadores, ya 

hemos recibido alguna mesa y sillas nuevas y también una fotocopiadora (...) pero lo más 

importante es que ya van a contratar a dos trabajadores para el colegio: un jardinero y una 

limpiadora (...) Aunque no cobren mucho sueldo, seguro que permite vivir dignamente a dos 

familias de la barriada y esto, es muy importante...”    

Majid Elaouattasy, coordinador del Projecte Ibnou Khaldoun . 

 

Aquests fets ens animen a continuar treballant amb TICED, replantejant-lo com a un 

programa integral amb l’objectiu de facilitar recursos pedagògics i tecnològics, i 

millorar les infraestructures de les escoles situades en àrees rurals, en favor d’una 

educació igualitària i de qualitat per a tothom, i amb la finalitat última de fomentar el 

desenvolupament i promoure el benestar dels col·lectius més desfavorits del Marroc.  

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

4  

Associació UTINAM 

C/ Joan Miró, 5. 4t a 
43005-Tarragona 

 

Tfn. 609 48 38 16 
 

www.utinam.tinet.org 
 

utinam@tinet.org 
 

 

Tan ambiciós programa ens obliga a realitzar majors esforços en la implementació i posada 

en pràctica de successius projectes, fomentant en la població beneficiària la necessitat de 

seguir col·laborant, recolzant i impulsant les act ivitats que a tal fi es realitzen i que, per a 

cada cas particular, exigeix una intervenció diferent: accés a l’electricitat i aigua corrent 

mitjançant la instal·lació de plafons solars i adequació de pous d’aigua, renovació o millora de 

les aules existents, biblioteques, equipament informàtic i audiovisual,...  A més, cada projecte 

inclou el lliurament de material escolar, esportiu, didàctic, etc. 

 

L’experiència adquirida i la valoració dels resultats obtinguts fins el moment, situen a 

UTINAM en una posició òptima per a poder afrontar aquestes intervencions, oferint-nos 

majors garanties d’èxit. 

 

Per aquesta raó i amb la mateixa filosofia, durant els mesos de novembre i desembre de 

2010 es va iniciar la redacció de tres nous projectes, que responen a les demandes 

concretes de tres entitats locals. Desprès de constatar in-situ les necessitats i greus 

carències existents en les tres escoles rurals en les que es desenvoluparan, a finals de 

desembre del mateix any es va acordar la seva implementació amb l’Association NADA, 

l’Association Aguelmouss i la Fondation Lachmi Layadi.  
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 PROJECTE TICED – OULAD MOUSSA 

 

En la fonamentació del Projecte OULAD MOUSSA, igual que en la del seu 

predecessor, hem emprès una sèrie d'accions interrelacionades, dirigides a 

aconseguir millorar una situació que en aquest cas, no només es circumscriu a l'àmbit 

escolar, sinó que abasta tots els àmbits que se'n deriven. 

 

El sector escolar Oulad Moussa forma part d'un conjunt d'escoles ubicades a la 

regió Tansift-Elhouaz, de la província de Rehamna.  

 

    
Douar Oulad Moussa. 

 

El Douar Oulad Moussa s'ubica 5 km a l'est de la carretera N-9 que uneix Marraqueix 

amb Casablanca. Compta amb una població estimada de poc més de 3.000 habitants 

pobres, sense cultura i amb grans dificultats per accedir als serveis comunitaris 

bàsics, afectats per l'atur, la subocupació i la precarietat laboral. 

 

Les famílies viuen en situació molt austera, algun cop prescindint de l'aigua i 

l’electricitat, i precisen dels fills per a les tasques de la llar i dels camps. De fet, 

només una quarta part dels escolars de la regió continuen els seus estudis a Oulad 

Imloul o a Marraqueix quan tenen 12 anys, i l'índex d'absentisme escolar és molt alt.  

 

    
Interior d’una aula de l’escola i pati de l’escola Oulad Moussa.  
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L'escola satèl·lit d'Oulad Moussa rep cada any 170 alumnes entre 6 i 14 anys, dels 

quals el 35% aproximadament son noies.  

 

Utinam, en col·laboració amb l’Association NADA, dotarà a aquest centre d’una 

biblioteca escolar amb el mobiliari i material necessari, i inicialment amb 6 

postos informàtics amb accés a internet mitjançant connexió 3g+. 

 

 

 PROJECTE TICED – OULAD MAHMOUD 

 

El Douar OULAD MAHMOUD està situat en una regió aïllada i de difícil accés de la 

província de Rehamna, al Marroc. 

 

Compta amb una població estimada de 3.000 habitants absolutament necessitats, 

analfabets en la seva majoria, aïllats en tots els sentits i mancats d’uns mínims 

serveis de benestar. Aquesta gent sembla exiliada en una altra dimensió del món.  

 

Els habitants de la zona, viuen des de fa molts anys una situació d’extrema 

precarietat, agreujada durant els últims temps per la secada que pateixen i que ha 

minvat les seves possibilitat de subsistència, basades únicament en el cultiu de blat, 

ordi i comí. Les collites depenen de la pluja, ja que tan sols  el 5%  de les 280 

hectàrees de cultiu de la província estan irrigades, i aquesta no és una zona de 

regadiu.  

 

    
Pista d’accés al Douar Oulad Mahmoud.  

 

L’austeritat marca el dia a dia de les famílies de la regió: pràcticament a totes les 

cases els hi manquen els serveis mínims d’aigua i llum, i els nens i nenes es troben 

en un deplorable estat com a conseqüència dels inexistents hàbits higiènics i les 

carències alimentaries:  els polls, èczemes i infeccions provocades per picades 

d’insectes i petites ferides superficials, són un problema endèmic. 

 

Aquesta realitat i manera d'entendre la vida, és acceptada amb resignació i  

transcendeix sense oposició de generació en generació, fent molt difícil impulsar un 

canvi de mentalitat en els pares, que necessiten dels fills per a les tasques 

quotidianes, privant-los de la possibilitat de rebre una educació adient.  
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La majoria dels nens en edat escolar, acudeixen de manera molt irregular a les 

instal·lacions del anomenat Secteur Scolaire Oulad Mahmoud, que té censats 350 

alumnes, dels quals 165 són noies. Compta amb un equip docent de 19 professors 

joves i molt motivats, però sense cap tipus de recurs. 
 

    
Edifici central i interior d’una aula de l’escola Oulad Mahmoud  

 

El centre escolar es troba ubicat en una esplanada aïllada als afores del douar. 

Disposa de 8 aules distribuïdes en els quatre edificis situats al voltant del pati. 

L’escola no disposa de servei de menjador i transport escolar, ni de subministrament 

elèctric, de telèfon i d’aigua potable (tan sols compten amb l’aigua que extrauen del 

pou comunitari). 

 

En col·laboració amb la Fondation Lachmi Layadi que actua com a contrapart local, 

Utinam dotarà al centre d’una completa aula multimèdia, amb un mínim de 10 

postos informàtics amb accés a internet 3G+ i els recursos audiovisuals 

necessaris. 

 

Amb respecte als projectes anteriorment exposats, existeix una diferència molt 

significativa, inherent a les característiques pròpies del centre educatiu: l’escola 

Oulad Mahmoud no disposa d’electricitat ni telèfon fix, degut a què la xarxa de 

subministrament no arriba fins a aquest lloc. Per raons d’índole fonamentalment 

econòmiques, es fa impensable l’electrificació de l’escola mitjançant l’extensió de la 

xarxa de distribució de l'Office National de l'Electricité du Maroc (ONE).  

 

Per a resoldre el problema i garantir els requeriments energètics del projecte, s’ha 

optat per l’energia solar. 

 

La instal·lació de plafons fotovoltaics possibilitarà, no tan sols la utilització dels 

nous recursos de l’aula multimèdia, sinó que permetrà també comptar amb 

enllumenat elèctric que facilitarà les activitats educatives i, fins i tot, farà 

possible l’extracció automatitzada i el subministrament d’aigua del pou , per a 

sanejament i irrigació.  

 

Així mateix, estem convençuts de que la promoció d’aquesta font d’energia renovable 

en l’escola, contribuirà al benestar i desenvolupament local, donat el seu rol 

demostratiu pels habitants i les autoritats administratives regionals, com a alternativa 

als problemes energètics que pateixen.  
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 PROJECTE TICED- FEZZOU 

 

El projecte Fezzou segueix les línies bàsiques d’actuació que es contemplen en el 

programa TICED-MARROC. 

 

En aquest cas concret, el projecte es porta a terme a Fezzou, un poble berber amb 

oasis verd de uns 3 km d’extensió, situat en ple desert del Sàhara . Aquest oasis 

es localitza al sud de la carretera principal que uneix Rissani amb Zagora i a 42 

kilòmetres de la ciutat de M’cessi. 

 

L’única via d’accés a aquest remot i aïllat douar, és un camí sense asfaltar de 34 

kilòmetres, en pèssim estat de conservació. 

 

Els seus habitants, 2200 segons l’últim cens efectuat l’any 2004, viuen per sota 

dels llindars de pobresa desitjables i basen la seva subsistència en la pastura 

nòmada i l’agricultura. L’analfabetisme, que es situa en un 90%  de la població 

adulta, la desescolarització i el treball infantil, i la inexistència de recursos 

socials i mancances sanitàries, són altres dels molts problemes que, de manera 

generalitzada afecten a la població. 

 

L’escola primària Bougafer de Fezzou on es desenvolupa aquest projecte, consta 

de 7 classes elementals distribuïdes en dos edificis centrals, un d’ells prefabricat, i 

acull a 304 alumnes i 11 professors. Tot i que no existeix associac ió de pares 

d’alumnes, al 1986 la comunitat educativa de Fezzou va constituir una cooperativa 

escolar, promoguda per l’Association Aguelmouss en col·laboració amb l’Acadèmia 

Regional de Mekhnès Tafilalet, amb l’objectiu d’intentar introduir l’aprenentatge 

preescolar a la regió.  

 

   
Escola Bougafer de Fezzou. 

 

El centre escolar està mancat dels serveis mínims, tot i que a diferència dels 

anteriors, disposa d’electricitat i aigua d’un pou proper. Els seus alumnes, molt d’ells 

procedents d’habitatges situats a varis kilòmetres, han de recórrer diàriament aquesta 

distància si volen assistir a classe, enfrontant-se a condicions meteorològiques 

extremes, pròpies del clima saharià.  
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L’absentisme i el fracàs escolar és molt elevat i ni tan sols una quarta part dels 

escolars continuen la seva educació a partir dels 12 anys.  
 

L’Association Aguelmouss pour la Culture et le Developpement au Milieu Rural actua 

com a contrapart local en aquest projecte, amb el que s’intenta millorar la qualitat 

educativa, creant una sala multimèdia habilitada també com a biblioteca i amb 

posterioritat com a "Telecentre comunitari”, que permeti l’acostament popular a 

les TIC, abordant de manera simultània les necessitats socials, educatives i 

culturals.  
 

   
Fezzou. 

 

Particularment, es pretén reduir l’índex d’absentisme i abandonament precoç de 

l’escolarització, amb propostes d’intervenció sistèmiques i participatives amb les que 

es posi especial èmfasi en les interrelacions entre tots els actors del procés 

ensenyança–aprenentatge, des dels estudiants i les seves famílies fins els 

responsables polítics de l’administració, i amb les que es permeti participar 

activament als propis alumnes intentant satisfer de manera prioritària les seves 

necessitats i demandes. 
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PLA MARROC VERD: 

 

Al marc del “Pla Marroc Verd” que s’està portant a terme en aquest país i que intenta 

convertir a l’agricultura en un dels principals motors del seu desenvolupament social i 

econòmic, diferents institucions socioeducatives estan realitzant accions paral·leles per tal de 

conscienciar a la ciutadania sobre la importància del mediambient.  

 

També a Utinam pensem que l’educació ambiental ha de ser part fonamental de la formació 

dels infants i joves, i que pares i professors, com a responsables i promotors de la seva 

educació integral, han d’iniciar una reflexió ètica al respecte i emprendre estratègies 

innovadores per a l’ensenyament eficaç dels necessaris continguts i valors mediambientals.  

En aquest sentit, la incorporació de les TIC al currículum escolar ofereix un entorn 

d'aprenentatge ideal i possibilita la utilització estratègies innovadores i molt eficaces. 

 

En Utinam, el PLA VERD neix com un eix transversal incorporat al programa TICED, però 

amb la intenció que s’institueixi com el programa mediambiental de l’associació.  

 

Al setembre de 2009 es van iniciar les activitats relatives a aquest projecte en la 

Commune Urbaine d’Anza, ubicada a 10 km d’Agadir.  

 

Aquesta localitat és un exemple de la deixadesa i la més absoluta desconsideració 

mediambiental. Amb un gran nombre de fàbriques i indústries contaminants , els seus 

habitants han patit en els darrers 30 anys les conseqüències que això comporta. Les últimes 

generacions han crescut en precàries barraques, al mig d’insalubres olors generats pel fum i 

el pols de les fàbriques properes, sense que ningú hagi fet res per intentar evitar l'impacte de 

l’activitat industrial.  
 

    
 

Per pal·liar aquesta situació, des del Lycée Collégial d’Anza, s’està implementant un 

admirable projecte d’educació i sensibilització mediambiental, malgrat l’etern obstacle de la 

manca de mitjans. L’Associació Utinam col·labora durant el curs escolar 2009-2010, amb 

la comunitat educativa d’Anza en el disseny, gestió i cofinançament del seu programa 

mediambiental, per tal que els alumnes, com a actors principals del futur de la regió, siguin 

capaços de desenvolupar un estil de vida respectuós amb el medi en que habiten, despertant 

en els mateixos l’afany per analitzar, comprendre i intentar resoldre els problemes que 

afecten al seu entorn. 
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Des que es van iniciar les activitats relatives al Pla Verd, els estudiants han tingut 

l’oportunitat d’aprendre sobre les espècies i varietats de la flora originària de la regió i les 

particularitats del seu cultiu, i han pogut triar i plantar gran quantitat d’arbres i arbusts 

autòctons, creant nous espais verds i recuperant entorns desforestats al seu voltant.  

 

Com a part de les activitats organitzades, s’han dut a terme els treballs d’adequació de les 

proximitats del Lycée Collegial Ibnou Khaldoun, descarregant 60 m3 de terra fèrtil que 

serviran de substrat per a la gran diversitat de plantes decoratives, arbusts i arbres autòctons 

que, amb el finançament d’Utinam, els alumnes han escollit, comprat i plantat. Són ells 

mateixos els que s’encarreguen del seu reg i cura. 

 

Actualment s’estudia la possibilitat d’estendre el Pla Verd a les comunitats on s’estan 

desenvolupant els projectes del programa TICED. 
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Però a més dels projectes de cooperació internacional pròpiament dits, durant tot aquest 

temps s’han realitzat diferents activitats de sensibilització, divulgació i enfortiment de 

l’associació: 

 

 Al maig de 2010, l'Associació Utinam obtè de Technosite la qualificació de 

“elegible”. Aquesta entitat del Grup Fundosa, corporació empresarial de la Fundació 

ONCE, treballa en col·laboració amb l'organització no governamental TechSoup 

Global, responsable de l'administració del “Programa DONO”, que distribueix 

productes donats a ONGs, fundacions i organitzacions sense ànim de lucre, amb 

base a l'estat espanyol, qualificades per a gaudir d'aquest programa. Per poder 

accedir a aquesta iniciativa, Utinam ha demostrat complir amb els requisits i les 

directrius que els donants de DONO estableixen. 

 

 A finals del mateix mes, l’Associació Utinam i la Gerència Territorial de les 

Terres de l’Ebre de l’Institut Català de la Salut, inicien cooperació conjunta en 

base a la qual, aquest organisme públic aportarà unitats informàtiques en desús per a 

la seva posterior reutilització. L’acord, emmarcat al Programa TICED - Marroc, es 

subscriu dins de les coordenades que té establertes l’Associació Utinam en els seus 

principis rectors en relació a la cooperació internacional i, en concret, a la millora 

qualitativa de l’educació al Marroc. 

 

 Al juliol de 2010, es signa el conveni de col·laboració entre el Centre de 

Cooperació al Desenvolupament de la Universitat Rovira i Virgili “URV 

Solidària” i l’Associació UTINAM, per tal de consolidar el programa TICED – 

Marroc. D'acord amb l'esmentat conveni, Utinam rep de la URV una subvenció per 

impulsar definitivament el projecte Ticed - Ibnou Khaldoun. 

 

 Aquest mateix mes, UTINAM signa amb la Fundació SISOSCAT (Societat de la 

informació solidària i sostenible), un conveni de cooperació  amb l'objectiu 

d’establir línies de col·laboració en relació a la reutilització de material informàtic i 

electrònic, amb fins solidaris i sostenibles. En conseqüència, Utinam reitera el seu 

compromís de promoure la Societat de la Informació entre aquells col·lectius amb 

major risc de discriminació social, i combatre el desequilibri digital. Així mateix, 

l'entitat posa de manifest la seva voluntat de formar als destinataris del material 

informàtic cedit. 

 

 En data 14 de juny de 2010 i vista la sol·licitud presentada per l'associació,  

l'Ajuntament de Tarragona per decret de l'alcaldia resol inscriure al Registre 

Municipal d'Entitats Ciutadanes a l'Associació UTINAM, amb el nombre de 

registre 770.  

 

 A primers d’agost de 2010 es decideix per unanimitat l’aprovació del Reglament 

de Règim Intern i Codi Ètic de l’Associació. Aquest document té com a finalitat el 

desenvolupament de l’articulat dels estatuts per l’adequat funcionament de la entitat. 

Al mateix es detalla l’organització i normativa interna, així com el seu codi ètic, que 

constitueix el compendi de bones pràctiques associatives que han d’ajudar a clarificar 

els criteris d’actuació i a difondre els principis i valors que carac teritzen a Utinam. 
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 Durant el mes de setembre de 2010 es porta a terme una campanya local de 

sensibilització i educació per al desenvolupament, editant i distribuint un tríptic 

amb l'objectiu de donar a conèixer l'associació i els projectes de cooperació in iciats a 

la zona del Gran Souss, al Marroc, i aconseguir una major conscienciació i 

dinamització social vers la cooperació internacional, fomentant actituds i valors 

solidaris mitjançant el coneixement de la realitat quotidiana dels col·lectius objecte de 

la nostra intervenció. 

 

 En data 23 de novembre de 2010, l'Ajuntament de Tarragona resol, segons 

Decret de l’alcaldia, "admetre a l'Associació Utinam como a entitat participant 

del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional de Tarragona". A 

partir d'aquesta data, UTINAM passa a ser part integrant del CMCSIT, un òrgan 

aglutinador que treballa para a la promoció de les dinàmiques de cooperació i 

solidaritat a nivell local, i ajuda a desenvolupar actituds de tolerància i respecte a 

totes les cultures i pobles, intentant que la inquietud per la cooperació i els sentiments 

de solidaritat s'estenguin per tota la ciutadania. 

D’altra banda, al llarg d’aquest últim any s’ha procedit a la ampliació i actualització de la pàgina 

web de l’associació, intentant que aquest mitjà d’expressió sigui més dinàmic, de fàcil maneig i 

eficaç en la divulgació dels seus continguts que pretenen donar mostra de la filosofia i activitats 

que aquesta entitat impulsa. 

El nombre de visites roman estable i es quantifica a data d’avui en un total de 3322, procedint 

fonamentalment del territori autonòmic per a la seva versió en català, i del Marroc, França i les 

comunitats de Navarra i Madrid, per a la seva versió en castellà. 

Igualment, amb l'objectiu de seguir una política informativa constant i regular sobre la situació i les 

activitats que es duen a terme, segons es recull al Reglament de Règim Intern i Codi Ètic de 

l'associació, Utinam ha començat a editar i distribuir entre els seus associats, col·laboradors i 

simpatitzants, el seu Butlletí Informatiu en format digital. 

 


