
 

NOTA DE PREMSA 

 

La Intercol·legial i la conselleria de justícia impulsen 

línies de col·laboració per reforçar el paper dels col·legis 

professionals 

-Les Comissions Executiva i de Relacions Institucionals de La Intercol·legial, 

encapçalades per la presidenta de l’Associació i degana del Col·legi de 

l'Advocacia de Barcelona, Mª Eugènia Gay, s’han reunit aquest matí amb 

la consellera de Justícia, Ester Capella, per participar en el disseny de la 

recuperació econòmica després de la crisi provocada per la COVID-19 

-La reunió també ha servit per tractar sobre els temes que afecten el sector 

col·legial i professional i intensificar la col·laboració amb el departament 

de Justícia per reforçar el paper dels col·legis professionals en la societat 

-La reunió forma part d’una sèrie de trobades institucionals amb 

l’Administració, els sindicats i les entitats socials 

Barcelona, 21 de desembre de 2020. Les Comissions Executiva i de Relacions Institucionals de 

la Intercol·legial, encapçalades per la presidenta de l’Associació i degana del Col·legi de 

l'Advocacia de Barcelona, Mª Eugènia Gay, s’han reunit aquest matí amb la consellera de 

Justícia, Ester Capella, per posar en valor les actuacions dutes a terme pels Col·legis 

Professionals durant la pandèmia i expressar la voluntat de participar en el disseny de la 

recuperació econòmica. 

Aquesta reunió s’emmarca en una línia estratègica aprovada per la Junta Directiva de La 

Intercol·legial per al 2021, que consisteix en una sèrie de trobades institucionals amb tots els 

nivells de l’Administració Pública, sindicats i patronals, i entitats socials. La trobada amb la 

consellera de Justícia és la primera, ja que els Col·legis Professionals depenen d’aquest 

Departament del Govern. 

Les trobades tenen per objectiu posar en valor les actuacions dutes a terme pels Col·legis 

Professionals i pels professionals de Catalunya durant la pandèmia per COVID-19, així com 

reiterar la necessitat del suport públic al teixit professional de Catalunya davant de les 

dificultats econòmiques actuals, amb especial atenció als professionals autònoms i adscrits a 

les mutualitats professionals. 

La Intercol·legial de Col·legis Professionals també vol expressar la voluntat de participació 

activa del món col·legial i professional en tots els espais i fòrums en què es treballi en el 

disseny de la recuperació econòmica i social del país. A més, La Intercol·legial reivindica el seu 

rol com a interlocutora necessària amb totes les Administracions públiques, així com a 

portaveu i representant dels professionals vehiculant les seves inquietuds i aportacions. 



L’associació preveu trobades amb el Departament d’Empresa i Coneixement i amb l’alcaldessa 

de Barcelona, Ada Colau, entre d’altres. 

 

 

Què és La Intercol·legial? 

 

L'associació La Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, que representa més de 

100 col·legis professionals amb més de 250.000 col·legiats i col·legiades de tots els àmbits 

professionals, va néixer 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 a 

què pertanyin. 

 

 
Per més informació: 
 

Departament de comunicació La Intercol·legial 
Clara Llensa (661171111) 
Telf. 934961880  

 http://www.intercolegial.cat// premsa@intercolegial.cat// premsa@icab.cat 

 

 

 

 


