INAUGURACIÓ DE LA SEU DEL COPEC A TARRAGONA
L’acte d’inauguració de la Seu del COPEC a Tarragona es va realitzar el
dimarts 19 d’abril de 2005, a la sala d’actes de l’Hotel d’Entitats (Pàrquing La
Pedrera) de Tarragona, lloc en es troba la mateixa Seu.
Van assistir a la inauguració:
Presidint la taula:
- Sr. Salvador Soler, en representació de la Delegació Territorial d’Educació a
Tarragona;
- Sr. Albert Vallvé, en representació de la Diputació de Tarragona;
- Sra. Carme Duch, regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Tarragona;
- Sra. Montserrat Martínez, com a responsable a Tarragona de l’ACP
(Associació de Pedagogs de Catalunya) fins a la creació del Col·legi de
Pedagogs;
- Sr. Josep M. Elias, vicepresident del Col·legi de Pedagogs de Catalunya;
- Sra. M. Concepció Torres, vocal de la Junta del COPEC.
També ens van acompanyar en l’acte, en representació de la degana de la
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la URV:
- Sra. Charo Barrios, directora del Departament de Pedagogia;
- Sr. José Miguel Jiménez, responsable dels ensneyament de Pedagogia i
Psicopedagogia;
- Sra. Dolors Roigé, responsable del pràcticum de mestres.
Com a representants de col·legis professionals ens van acompanyar:
- Sra. Núria Vázquez, secretària de la Junta del Col·legi de Psicòlegs de
Tarragona;
- Sr. Jesús Sesé, president del Col·legi d’Educadors Socials a Tarragona.
També va assistir el representant de Banc de Sabadell de Tarragona.
Van excusar la seva presència:
- Sr. Antoni Vives, degà del Col·legi d’Advocats de Tarragona;
- Sr. Julio Baixaule, del Col·legi d’Aparelladors;
- Sra. Carme Tomàs, del Col·legi de Doctors i Llicenciats.
L’acte va transcórrer correctament amb l’assistència d’un bon nombre de
professors i professores del Departament de Pedagogia de la URV, alumnes i
pedagogs i pedagogues professionals, unes 50 persones ocupaven la sala.
L’acte va servir per establir relacions amb els polítics que ens varen
acompanyar i els alumnes, per tal que es vinculin ja a la Seu de Tarragona.
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El Sr. Josep M. Elias va obrir l’acte i juntament amb els responsables polítics
van destacar la tasca del pedagog/a a la nostra societat i ens van animar a
continuar treballant per la defensa dels nostres camps professionals.
La Sra. Montserrat Martínez va fer un recull històric del què ha representat
l’ACP a Tarragona per arribar a l’actualitat amb una seu del Col·legi de
Pedagogs de Catalunya. Amb aquesta presència es volia reconèixer tot el
treball que un grup de persones han estat fent durant molts anys des de les
comarques de Tarragona per la Pedagogia i per aconseguir el reconeixement
professional que es mereix, tot aconseguint un col·legi professional.
Després la Sra. M. Conxa Torres va exposar breument les possibilitats a partir
de tenir una Seu a Tarragona.
L’espai és per als col·legiats i per realitzar les gestions del propi
funcionament, però és cert que per això cal una implicació de tots els
col·legiats i estudiants.
L’adreça del COPEC Tarragona és:
HOTEL D’ENTITATS (Pàrquing La Pedrera)
Despatx núm. 7
C/Pons d’Icart s/n 6. planta
43002 TARRAGONA
Tel. 977/252432
Fax. 977/213098
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