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Redacció

Crear sinergies, defensar interes-
sos col·lectius i aportar punts de 
vist en els grans temes de ciutat i 
de territori. Amb aquest objectiu 
ja fa un temps es va constituir la 
Taula de Col·legis Professionals 
de Tarragona. Aquesta platafor-
ma apolítica, que agrupa a una 
quinzena de col·legis professi-
onals, va posar la seva primer 
pedra el juny de 2016, quan re-
presentants de diverses entitats 
es van unir per tirar endavant un 
projecte que englobés diverses 
corporacions. Al novembre del 
mateix any van celebrar la pri-
mera Taula de Col·legis Professi-
onals i d’aleshores ençà han anat 
realitzant diverses trobades. Ara, 
la Taula està intensiicant la seva 
agenda amb diverses reunions 
amb els agents del territori per 
tal d’aportar opinions i coneixe-
ment sobre el desenvolupament 
del territori i a la vegada vetllar 

pels seus interessos. Una de les 
últimes reunions ha estat amb la 
rectora de la Universitat Rovira i 
Virgili, Maria José Figueras.

Regió del Coneixement
En el marc de la reunió, la rectora 
de la URV va aplaudir la inicia-
tiva d’aquesta Taula i va animar 
a les institucions presents i a 
tots aquells que les conformen 
a defensar el projecte de Regió 
del Coneixement, un programa 
engegat per la URV i la Diputació 
de Tarragona que pretén exercir 
de front comú del territori, aglu-
tinant universitat, administraci-
ons i teixit productiu per propici-
ar el progrés econòmic i social de 
la demarcació.

Els membres de la Taula es 
van comprometre a incorpo-
rar aquest projecte de Regió del 
Coneixement a la seva agenda, 
una agenda que en els pròxims 
mesos anirà integrant les neces-

sitats més transversals i urgents 
de Tarragona per aportar el seu 
gra de sorra a l’hora de fer front 
comú per defensar-les.

Línies de treball
Des de la seva fundació ara fa 
prop de dos anys, la Taula de 
Col·legis Professionals s’ha mar-
cat diverses línies a seguir, que 
inclouen el desenvolupament de 
les seves activitats professionals 
i també del territori. Així doncs, 
tenen com a objectiu promoure 
espais de trobada i participació 
amb les administracions, insti-
tucions i altres organismes del 
territori.

A la vegada, volen potenciar 
sinergies de forma oberta, trans-
parent i transversal per lluitar 
contra la corrupció, promoure 
la igualtat de gènere, facilitar 
l’accés a la justícia, posar i a la 
pobresa, garantir una vida sa-
ludable i promoure el benestar 

universal. Així mateix, la Taula 
també es marca com a objectiu 
fomentar la constitució de grups 
de treball per implementar acti-
vitats d’investigació i desenvolu-
pament, aproitant l’experiència 
i coneixement amb els recursos 
més eicients de cada col·lectiu.

Formen part d’aquesta Tau-
la: l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Tarragona; el Col·legi d’Apa-
relladors, arquitectes tècnics i 
enginyers d’ediicació; Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya; el 
Col·legi Oicial d’Enginyeria Ge-
omàtica i Topogràica; el Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Agrícoles 
i Forestals de Catalunya; el Col-
legi d’Enginyers Tècnics Indus-
trials de Tarragona; el Col·legi 
Oicial d’Enginyers Tècnics de 
Telecomunicacions a Catalunya; 

el Col·legi Oicial de Farmacèu-
tics de Tarragona; la Secció Ter-
ritorial de Tarragona del Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalu-
nya; l’Il·lustre Col·legi Oicial de 
Graduats Socials de Tarragona; 
el Col·legi Oicial de Metges de 
Tarragona; el Col·legi Oicial 
d’Odontòlegs i Estomatòlegs de 
Catalunya; l’Il·lustre Col·legi de 
Procuradors de Tarragona; el Col-
legi Oicial de Psicologia de Cata-
lunya; i l’Il·lustre Col·legi Oicial 
de Veterinaris de Tarragona.

COL·LEGIS PROFESSIONALS
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Pujol & Vázquez és un despatx 
format per un equip multidis-
ciplinar d’advocats, mediadors 
i personal administratiu alta-
ment qualiicat. Els seus socis 
fundadors són en Josep Maria 
Pujol Masip, i Dolors Vázquez 
Pérez, lletrats amb més de 
30 i 20 anys, respectivament, 
d’exercici professional de l’ad-
vocacia a la ciutat de Reus.

La seva feina, des de sempre, 
ha vingut avalada per la cons-
tància en el treball i la responsa-
bilitat i professionalitat davant 
els seus clients. En aquest sen-
tit, el despatx i tots els professio-
nals que hi treballen es caracte-
ritzen per afrontar tots els casos 
que els arriben amb la màxima 
exigència, posant a l’abast dels 
seus clients tots els seus conei-
xements i experiència i a la ve-
gada oferint un tracte de proxi-
mitat basat en la coniança per 
poder resoldre amb èxit els seus 
problemes.

Àmbits d’especialització
Aquest bufet d’advocats reu-
senc ofereix els seus serveis 

jurídics tant en l’àmbit del dret 
civil com del dret penal. Així 
doncs, estan especialitzats en 
la tramitació de procediments 

de segona oportunitat, les clàu-
sules abusives, el dret bancari 
i el dret de consum, el dret de 
família i dret civil en general. 
Així mateix, Pujol & Vázquez 
també té una llarga experiència 
en casos d’accidents laborals i 
de circulació, de violència sobre 
la dona i en general, en casos de 
l’àmbit del dret penal.

CEDIDA

Treballen tant en l’àmbit del dret cívil i com del penal.

Pujol & Vázquez, serveis jurídics 
basats en la responsabilitat 

SERVEIS D’ADVOCACIA

Aquest bufet reusenc té més de 30 anys d’experiència en el món del dret

CEDIDA

ACTUALITAT

Els Col·legis Professionals 
s’uneixen per potenciar el 
desenvolupament territorial
L’any 2016 es va constituir la Taula de Col·legis Professionals de 

Tarragona i ara intensifica les reunions amb diferents agents del territori

La Taula s’ha compromès 
a incloure el projecte de 
Regió del Coneixement a 
la seva agenda

Els representants dels Col·legis membres de la Taula, amb la rectora de la URV, en la reunió.

Ofereixen un tracte de 
proximitat basat en la 
confiança per resoldre 
amb èxit els casos


