
 
 

L’ICAT remodela la seva pàgina web per fer-la més 

atractiva i oferir més serveis als seus usuaris 
 

• El nou web, que ja està operatiu, incorpora un disseny gràfic més actual, que 

el fa més intuïtiu i facilita la navegació   

 

• La intranet dels col·legiats amplia les opcions de tràmits virtuals i preveu 

incorporar noves possibilitats progressivament  
 

 

Tarragona, 19 de juny de 2015.  El Col·legi d’Advocats de Tarragona ha remodelat la seva pàgina web amb l’objectiu de 

fer-la més accessible, facilitar la navegació als seus usuaris i ampliar els serveis que ofereix, especialment als 

col·legiats. El nou web, que està operatiu des d’aquesta mateixa setmana, ha permès també modernitzar el seu 

aspecte gràfic, adaptant-lo a les tendències actuals en l’àmbit de les pàgines web institucionals. Sense perdre el to 

sobri, la nova pàgina web de l’ICAT compta ara amb un disseny gràfic més atractiu i visual, amb més imatges i altres 

suports multimedia que permeten una navegació més agradable i intuïtiva, gràcies a la qual és més senzill visualitzar 

els diversos continguts que conté el portal.  

 

Pel que fa a les prestacions, la nova web de l’ICAT millora també en els procediments de recerca d’informació. Es 

potencia també la compatibilitat amb les xarxes socials, facilitant la difusió mitjançant Facebook, Twitter o Linkedin. A 

més, la nova pàgina està dissenyada per adaptar la seva interfície a dispositius mòbils i tabletes.  

 

Pel que fa a la intranet, l’eina que utilitzen els col·legiats per les seves gestions amb l’ICAT, s’ha concebut com una seu 

virtual on aquest col·lectiu, principals usuaris del web, pugui ampliar el nombre de tràmits que es poden fer per 

internet. En aquest sentit, el portal s’ha dissenyat com un punt de partida que permetrà anar ampliant 

progressivament les seves possibilitats de gestió virtual per tal que la relació dels col·legiats amb l’ICAT sigui cada 

vegada més senzilla de gestionar des de la xarxa.  

 

El degà de l’ICAT, Manel Albiac, considera que “hem de continuar avançant en el desenvolupament de les estratègies i 

les eines 2.0 al Col·legi d’Advocats de Tarragona; aquest redisseny de la web és un pas més en aquest sentit, però 

també una nova plataforma que ens permetrà implementar noves eines de tramitació virtual que facin més fluida la 

relació entre el col·legiat i la institució”.  

 

 

 

Per a més informació: 

Departament de Comunicació de l’ICAT 

Telèfon: 977  21 23 60 

comunicacio@icatarragona.com 

www.icatarragona.com 

 


