NOTA DE PREMSA

Més de 90 Col∙legis Professionals catalans participen
en el BizBarcelona de la mà de la Intercol∙legial
L’Associació Intercol∙legial de Col∙legis Professionals de Catalunya, que representa més de
150.000 col∙legiats de diferents sectors, fa balanç del seu primer any

Barcelona, 12 de juny.‐ La Intercol∙legial, l’associació que agrupa més de 90 Col∙legis
Professionals catalans, participa amb actes propis en el BizBarcelona, que obre les portes demà
al recinte firal de Montjuïc.
Demà, de 15 a 19 hores, la Intercol∙legial instal∙larà un espai de networking Interprofessional
adreçat a visitants, emprenedors i col∙legiats que vulguin establir contactes amb professionals
de qualsevol sector. Projectes de negoci, anuncis de feina, perfils professionals o cerca de nous
socis seran els anuncis que es podran inserir gratuïtament en aquest espai i es projectaran a
les pantalles durant tota la tarda.
A més, amb motiu del primer any de constitució de la Intercol∙legial, els Col∙legis celebraran el
dia 14 de juny a la tarda un acte conjunt que comptarà amb la conferència de l’advocat Miquel
Roca on es parlarà sobre el present i futur dels Col∙legis Professionals.
Durant l’acte, els Col∙legis llegiran un Manifest en defensa de la funció social dels Col∙legis
professionals i el degà de l’Il∙lustre Col∙legi d’Advocats de Barcelona i alhora president de la
Intercol∙legial, Pedro L. Yúfera, farà balanç del primer any de l’Associació i les fites
aconseguides cap el col∙lectiu. “El que pretenem és traslladar a la societat i a les
Administracions la importància de les funcions d’interès públic que desenvolupen els Col∙legis i
la seva contribució al foment de l’ocupació i emprenedoria en un moment com l’actual”,
comenta Yúfera.
L’Associació va néixer fa un any amb la voluntat de reforçar la projecció social dels Col∙legis
Professionals, impulsar iniciatives d’interès comú, actuar com a interlocutora amb les
Administracions i estudiar qüestions que afecten el col∙lectiu, independentment del sector al
que pertanyin.
Actualment representa més de 150.000 col∙legiats, estant‐ne representats la totalitat dels
àmbits professionals.
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