
 

 
 

                                                       

Comunicat de premsa 
 
 
 
 

L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya 
demana que es prioritzi el corredor mediterrani i un major grau 
d’autogestió per a l’aeroport del Prat   
 
 

 
 
Barcelona 8/3/2012.  L'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 
Catalunya demana que es prioritzi el corredor mediterrani i un major grau d’autogestió 
per a l’aeroport del Prat com a mesures que poden ajudar a reactivar l’economia.  
   
La Intercol·legial considera que  “el corredor mediterrani permetrà millorar la connexió 
d’una àrea que és clau a Espanya i alhora solucionar el problema logístic que comporta 
un ample de via diferent respecte d’Europa ”.  Per al president de la Intercol·legial, Pedro 
L. Yúfera,  “un retràs excessiu en l’execució del corredor mediterrani afectarà les 
exportacions de forma greu perquè serem menys competitius, ja que els costos de 
transport són cada vegada majors ”. Des de la Intercol·legial també destaquen la  
necessitat de la connexió dels accessos al port com a eina per fer més factible el 
potencial del corredor.  
 
Des de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya també es 
considera que un major grau d’autogestió a l’aeroport del Prat, amb la participació de les 
institucions i de la societat civil catalana, és beneficiós per a tots.  
 
La Intecol·legial se suma així a les peticions que el Govern català i el Grup de Treball per 
a les Infraestructures de Catalunya (GTI-4) -integrat per la Patronal Foment de Treball, la 
Cambra de Comerç, el Cercle d’Economia, i el RACC- han realitzat a la ministra de 
Foment, Ana Pastor, amb motiu de la seva visita a Barcelona.  
 
 
Què és l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya?  
La Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, constituïda com a associació 
el 28/4/2011 i que representa a més de 80 col·legis professionals i consells de col·legis 
professionals de Catalunya de més de 45 professions diferents de tots els àmbits 
d’activitats, va néixer per reforçar la presència social dels col·legis professionals, 
divulgar les seves funcions d’interès general, impulsar projectes comuns, actuar com a 
interlocutor amb les administracions i estudiar qüestions que afecten el col·lectiu 
transversalment.  
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