
 

CONVOCATÒRIA DE PREMSA 

 
Els Col·legis Professionals s’uneixen per crear la primera borsa 

de treball Intercol·legial i potenciar l’ocupació a Catalunya 

 
 La presentació tindrà lloc, dilluns 20 de gener, a les 12 h a la seu del Col·legi 

d’Advocats de Barcelona, al carrer Mallorca 283 
 

  Aquesta nova eina donarà cobertura a més de 200.000 professionals de 
diferents àmbits 
 

Barcelona 16/1/2014. L’Associació intercol·legial de Col·legis professionals de Catalunya 
presentarà el proper dilluns 20 de gener, a les 12h, la www.borsadetreball.cat un portal que  
reuneix ofertes de tots els sectors i que donarà cobertura a més de 200.000 professionals dels 
àmbits jurídic, econòmic, social, ensenyament, arquitectura i salut i ciències de la comunicació.  
 
La plataforma serà presentada pel president de l’Associació Intercol·legial de Col·legis 
professionals de Catalunya i degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) , Oriol Rusca; pel 
secretari d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, Joan Aregio; pel secretari general del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, Enric Colet; pel degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Tarragona (CETIT), Santiago Crivillé; i pel secretari tècnic del CETIT, Xavier Socias.  

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Què és l’Associació Intercol∙legial 
L’Associació Intercol·legial, que representa més de 100 col·legis professionals amb més de 200.000 col·legiats/des 
de tots els àmbits professionals, 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 qual pertanyin. 
 
Per a més informació 
Departament de comunicació Intercol·legial 
Clara Llensa (661171111) 
Roser Ripoll (650437845) 
Telf. 934961880  

www.intercolcat.cat// info@intercolcat.cat 

premsa@icab.cat 

CONVOCATÒRIA 

Acte Presentació de la borsa de treball de l’Associació 
Intercol·legial de Col·legis professionals de Catalunya a 
l’ICAB  
 

Dia i hora 20 de gener de 2014, a les 11.45 h 

Lloc Col·legi d’Advocats de Barcelona. Mallorca 283  

http://www.borsadetreball.cat/
http://www.intercolcat.cat/
mailto:info@intercolcat.cat
mailto:premsa@icab.cat

