
Educació i Promoció Social 

A S S O C I A C I Ó  U T I N A M  

Si tiene alguna sugerencia o comentario, háganoslo saber a través de la siguiente dirección de correo 
electrónico.-   utinam@tinet.org,  

Els nens i nenes en edat escolar de la regió de Rehamna, 
Marroc,  la majoria d’ells entre 3 i 12 anys, es desplacen 
diàriament al col·legi caminant. En molts casos, la distància 
que separa casa seva de l’escola és de varis quilòmetres, 
que han de recórrer diàriament a peu, faci fred o calor, si 
volen assistir a classe. 

Si tens una bicicleta en bon estat de conservació i no en fas 
ús, en el marc del projecte “una escola sobre rodes”, Utinam 
la recollirà per a donar-la als alumnes del Douar oulad 
Mahmoud. 

D’aquesta manera facilitarem als escolars un mitjà de trasllat 
al centre escolar ràpid i més còmode. 

L’Ajuntament de Tarragona, amb el suport del Patronat 
Municipal d’Esports, també col·laborarà amb la cessió de 
bicicletes per aquest mateix Projecte, i la publicitat en la 
Bicicletada Popular del 2012  

CONTENIDOR SOLIDARI 

Per a facilitar el transport, en col·laboració amb la Fondation Lachmi Layadi,  i els Ministeris de 
l’Interior, d’Assumptes Estrangers i l’Administració de Duanes del Govern del Marroc, hem 
aconseguit que es posi a la nostra disposició un contenidor per a poder transportar el material 
que l’associació pretén donar en les diferents aldees on es porta a terme la nostra intervenció. 
 
En aquest contenidor on es traslladaran les bicicletes, l’Ajuntament de Tarragona i altres 
administracions i entitats han cedit material informàtic a l’objecte d'instal·lar, en el marc del 
programa “TICED—MARROC”, aules d’informàtica en les escoles rurals de la regió. 
 
Tanmateix, s’acceptarà qualsevol cessió de material sanitari, educatiu, esportiu, etc. que Utinam 
enviarà en el contenidor solidari. 
 
Si voleu rebre informació del desenvolupament del projecte i el destí del material cedit, podeu 
facilitar el vostre e-mail i us enviarem el butlletí digital de l’associació. 

Tal y como establece la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos puede ejercitar los derechos de cancelación de esta lista de distribución, enviando 
un correo electrónico a la siguiente dirección,   administración@utinam.tinet.org   o utilizando este  
formulario de contacto. 

www.utinam.tinet.org 

CAMPANYA SOLIDÀRIA 2012 

L'Associació UTINAM, és una entitat tarragonina sense ànim 
de lucre, que treballa en favor d'una educació igualitària per a 
tothom i la promoció social dels col·lectius més desfavorits.  

Utinam es troba legalment constituïda i actualment forma 
part del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat 

Internacional de la ciutat.  

PROJECTE “ Una escola sobre rodes ” 

RECOLLIDA DE LES BICICLETES I MATERIAL ESCOLAR 

Per tal de facilitar-vos la recollida de les bicicletes i qualsevol altre material educatiu o esportiu, 
poseu-vos en contacte amb l’associació mitjançant els telèfons: 
 

José Luis.- 626 18 57 75 
Alberto.-  609 48 38 16 

 

Així mateix, us podeu comunicar amb nosaltres per correu electrònic: utinam@tinet.org 

http://www.utinam.tinet.org/
mailto:ututinam@tinet.org
http://www.utinam.tinet.org/
http://www.utinam.tinet.org/
http://www.utinam.tinet.org/97255

