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E) COMPOSICIÓ ÒRGANS DE GOVERN I EQUIP DIRECTIU 

L’òrgan de Govern de la Fundació és el Patronat que  representa, gestiona, i assumeix 
totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals, sense 
més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria. EL Patró exerceix el seu 
càrrec per un termini de cinc anys i té caràcter gratuït, sense que hagi personal d’alta 
direcció. La composició del Consell Rector és la següent: 

President i Patró Delegat: Manel Rodríguez Murillo. 

Secretari: José Miguel Deus Machín. 

Vocal: Salvador Girvent Casas. 

Vocal: Clara Muñoz Cirici. 

MISSIÓ DE L’ENTITAT 

S sensibilització i filantropia en matèria de reducció de les barreres arquitectòniques 
físiques i amb aquest objectiu va aconseguir que els poders públics incorporessin a la 
normativa sobre habitatge l’exigència de que els edificis plurifamiliars de nova 
construcció fossin accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda i que 
comptessin amb un grau de flexibilitat suficient perquè es poguessin adaptar fàcilment. 
Així mateix, una vegada assolida aquesta fita va ampliar el seu objectiu i àmbit 
d’actuació, orientant la seva activitat envers l’assessorament d’empreses per a la creació 
de llocs de treball accessibles per la integració laboral de persones amb discapacitat. 

Posteriorment, a l’any 2020 es va ampliar l’objecte social i l’àmbit d’actuació de la 
fundació de manera que, sense oblidar la sensibilització i filantropia en matèria de 
reducció de les barreres arquitectòniques físiques, en que la fundació havia actuat fins 
ara, es comencés a actuar sota una concepció més global i universal de l’accessibilitat a 
l’habitatge més enllà del dret de les persones amb diversitats funcionals, com a dret de 
tota persona, amb independència de les seves capacitats, per a poder accedir a un 
habitatge digne, assequible, sostenible, accessible i en un entorn inclusiu, i promovent 
habitatges que reuneixin les característiques anteriorment indicades. 
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