
Associació UTINAM 

“Amb el compromís de treballar en favor d’una 
educació  igualitària  per a  tothom  i  la  promoció 
social dels col·lectius més desfavorits, l’associació 
Utinam de Tarragona dirigeix els seus esforços a la 
implementació de projectes i activitats encamina-
des a la consecució d’aquestes finalitats”. 

 

Educació i Promoció social 

Col·laboren: 

www.utinam.tinet.org 

utinam@tinet.org 

Technosite                                                  Universitat Rovira i Virgili 
                                                                    de Tarragona 

Societat de la Informació                     ICS — Gerència Territorial  
Solidària i Sostenible                               de les Terres de l’Ebre 

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, i al Registre Municipal d’Entitats 
Ciutadanes de l’Ajuntament de Tarragona,  núm. 770. 

 

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

 

Tfn. 609 48 38 16 
utinam@tinet.org 

Les persones que fan realitat l’associació posseeixen una 
llarga i contrastada experiència professional en el treball 
amb infants, adolescents i famílies en situació de risc i 
exclusió social, des de la vessant de la psicologia, la peda-
gogia, i l’educació i el treball social. 
 
Aquest aspecte avala a Utinam com a entitat capacitada i 
clarament  compromesa  amb  el  compliment  dels  seus 
objectius,  tal  i  com  van  reconèixer  diverses  entitats  i 
organismes  públics  que  col·laboren  i  cofinancen  els 
projectes de l’associació.  

mailto:utinam@tinet.org


Descripció i objectius: 

 

 
 
 

 
 

Desitjo inscriure’m como a soci col·laborador d’Utinam, aportant la quantitat que indico a continuació: 

                              Altra quantitat                                                     Mensuals                                          Aportació única  

                                 (indica l’import desitjat) 

La raó de ser de l’associació, segons consta als nostres 
estatuts, es defineix a través de les seves finalitats:  
 

“Promoure el desenvolupament integral de les persones i 
en especial dels col·lectius amb més necessitats socials, 
creant, promovent i executant projectes de cooperació i 
qualsevol altre activitat encaminada a fomentar, amb recur-
sos humans i materials, una millora social a tots els nivells i 
un repartiment equitatiu dels fruits del desenvolupament. 
 

Àmbits d’actuació: 
Hem assumit el compromís de treballar en favor de la millo-
ra i la igualtat de l’educació, com a instrument fonamental 
de lluita conta la pobresa i l'exclusió. 
Amb aquesta finalitat, Utinam i diverses institucions públi-
ques han unit els seus esforços en una aposta conjunta  
que promou decididament una educació de qualitat per a 
tothom, que propiciï el progrés i el benestar social. 
 

Projectes de l’Associació: 
Les  activitats  de  l’associació  es  centren  en  campanyes 
locals d’educació i sensibilització per al desenvolupament, i 
projectes  de  cooperació  internacionals  que  es  pretenen 
implementar en els països menys desenvolupats de la con-
ca mediterrània. 
Actualment, emmarcades en el projecte TICED, s’estan 
portant a terme actuacions a la franja marroquina de Souss 
(Anza, Ait Melloul y Tikiouine Dchera), consistents en la 
cessió d’equips informàtics i mitjans necessaris per a dotar 
a diverses escoles de aules multimèdia que, en horari extra-
escolar, seran utilitzades com a Telecentres comunitaris. 
 

Origen del finançament: 
Utinam es finança amb l’aportació dels seus socis i 
col·laboradors,  i  donacions  i  subvencions  públiques  i 
privades.  
 

A què destinem els diners: 
La totalitat dels recursos econòmics de l’associació es desti-
na al compliment dels seus objectius i concretament a finan-
çar els seus projectes i activitats socioeducatives. 
 

 

Si desitges col·laborar amb Utinam, emplena el següent formulari, trametent-lo a: 

Associació Utinam. C/ Joan Miró, 5. 4º A.  43005-TARRAGONA 

Si ho prefereixes, pots enviar-lo per mail a la nostra adreça de correu electrònic  utinam@tinet.org. 

També disposeu d’un formulari a la nostra pàgina web, que podràs complimentar i enviar directament per e-mail. 

 

Adreça:  

Ciutat:  E-mail:  Codi postal:  

5 Euros    

Autorització bancària 

Prego domicilien els rebuts trimestrals que siguin lliurats per l’Associació Utinam:    

Compte núm: ____ ____ ____ ____       ____ ____ ____ ____       ____ ____       ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____   (20 dígits) 

 

 

 

 

Data   i   signatura del titular de la compte: 

Data de naixement:  Tfn. de contacte:  

Podrà cancel·lar la seva col·laboració en el moment en que ho desitgi. 
 

Tal i com estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades aquí subministrades s’incorporaran a un 
fitxer titularitat de Utinam, amb la finalitat de realitzar tasques d’administració general. Pot exercitar els drets d’accés,  rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se a l’ass-
ociació  Utinam, Carrer Joan Miró, 5, 4t A, de Tarragona, o enviant un correu electrònic a utinam@tinet.org 

 

Formulari d’alta como a soci col·laborador 

 

Col·labora amb l’Associació UTINAM 

Nom i cognoms:   

NIF:  

mailto:ututinam@tinet.org

