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El 28 de maig de 1992 es va constituir la Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya
mitjançant la signatura d’un conveni per part de 128 col·legis professionals i consells de col·legis
professionals, impulsat per qui va ser el seu primer president, senyor Eugeni Gay Montalvo,
llavors degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
A partir d’aquell moment, la Intercol·legial va promoure diverses accions en interès dels col·legis
professionals de Catalunya en un marc de col·laboració.
En el context del procés d’aprovació de l’anomenada Llei òmnibus, en un moment que es
considerava decisiu per al futur dels col·legis professionals, van ser nombroses les veus de
col·legis professionals catalans que van coincidir en la conveniència de donar un pas endavant
pel que fa a l’organització de la Intercol·legial i dotar-la de personalitat jurídica amb la constitució
d’una associació oberta a tots els col·legis professionals i consells de col·legis de Catalunya que
volguessin participar-hi, també amb la voluntat d’integrar en la Intercol·legial altres importants
iniciatives sectorials en l’àmbit dels col·legis professionals que havien sorgit en els darrers temps,
a fi de coordinar esforços i facilitar l’assoliment d’objectius d’interès comú.
La Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya es va
constituir com a Associació el 28 d’abril de 2011 en un acte
solemne celebrat a la seu del Col·legi de Notaris de Catalunya.
Actualment, l’Associació Intercol·legial representa més de 100
col·legis professionals i consells de col·legis professionals de
Catalunya, amb més de 250.000 col·legiats/des de tots els àmbits
professionals.
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L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya té com a finalitats 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
afectin el col·lectiu transversalment, d’acord amb els principis i valors següents:
 Defensar la validesa del model actual de col·legis professionals:
• Garantia de la Deontologia, les bones pràctiques, la salvaguarda de l’interès públic i la
millor prestació de serveis als usuaris i consumidors.
• Divulgació de la funció social dels col·legis professionals davant la societat i les
administracions públiques.
• Foment de la modernització dels col·legis com a centres de serveis als col·legiats, amb especial
atenció a la formació continuada i al foment de l’excel·lència professional i de la internacionalització.
• Representació i defensa dels professionals col·legiats.
 Crear espais de trobada:
• Intercanvi d’informació.
• Posada en comú d’experiències.
• Potenciació de sinèrgies.
• Impuls a projectes d’interès comú.
 Organitzar la col·laboració:
• Estructura mínima i flexible.
• Compromisos voluntaris.
• Interacció sectorial i transversal.
• Distribució d’àrees de responsabilitat.
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 Comissió Sectorial d’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica
• Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya.

• Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya.
• Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.
• Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.
• Consell de Col·legis Professionals de Delineants de Catalunya.
• Col·legi de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Catalunya.
• Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, Demarcació de Catalunya.
• Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya.
• Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida.
• Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona
• Col·legi de l’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques i de l’Enginyeria Civil de Catalunya.
• Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs, Delegació de Catalunya.
• Col·legi de Químics de Catalunya.
• Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.
• Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.
• Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació Catalunya.
• Associació d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya.
• Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona.
• Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa.
• Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.
• Col·legi Oficial d’Enginyers de Forest a Catalunya.
• Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú.
• Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics i de Grau en Mines i Energia de Catalunya i Balears.
• Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.
• Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona.
• Col·legi Oficial de Graduats i Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya.
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• Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.
• Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona.
• Col·legi de Logopedes de Catalunya.
• Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.
• Col·legi Oficial d’Òptics i Optometristes i Òptiques i Optometristes de Catalunya.
• Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya.
• Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
• Il·lustre Col·legi Oficial de Protètics Dentals de Catalunya.
• Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya.
• Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.
• Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.
• Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya.
• Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
• Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.
• Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya.
• Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
• Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya.

 Comissió Sectorial d’Economia i Empresa

• Consell de Col·legis d’Agents Comercials de Catalunya.
• Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona.
• Col·legi Oficial d’Agents de Duanes i Representants Duaners de Barcelona.
• Col·legi Oficial d’Agents de Duanes i representants Duaners de Tarragona.
• Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya.
• Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona.
• Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona.
• Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
• Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya.
• Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Girona
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• Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona.
• Col·legi d’Economistes de Catalunya.
• Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya.
• Consell de Col·legis de Secretaris Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya.
• Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

 Comissió Sectorial Jurídica

• Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida.
• Col·legi d’Administradors de Finques de Girona.
• Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona.
• Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya.
• Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
• Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona.
• Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona.
• Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Barcelona.
• Col·legi de Notaris de Catalunya.
• Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya.
• Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona.
• Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya.
• Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers.
• Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya.
• Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona.
• Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona.
• Consell de Col·legis de Secretaris Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya.
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• Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.
• Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya.
• Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya.
• Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya
• Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
• Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya.
• Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

 Comissió Sectorial de Ciències de la Informació i la Comunicació
• Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya.
• Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya.
• Col·legi de Periodistes de Catalunya.
• Col·legi del Màrqueting, la Comunicació, La Publicitat i les Relacions Públiques de Catalunya.
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La imatge de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, obra del
dissenyador gràfic Manolo Jotta, va ser elaborada com a aportació del Col·legi de Disseny
Gràfic de Catalunya al projecte intercol·legial.
El grafotip parteix d’un nucli central on conflueixen tots els col·legis professionals de Catalunya
per connectar-se i relacionar-se entre sí. Té la figura d’un asterisc, vehicle d’unió, que situat
al costat de cada col·legi professional el defineix com a integrant de la nova Associació
Intercol·legial. És l’element més actiu de la marca. Descansa sobre un únic braç/branca i això
produeix la sensació d’estar sempre en constant moviment.
El logotip és una tipografia modular creada per al seu ús exclusiu amb el logotip de l’Associació
intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya. Els mòduls són igualment metàfores
dels Col·legis grans, mitjans i petits (quadrats, cercles rectangles, ...).
La pàgina web www.intercolegial.cat és el canal de comunicació institucional de l’Associació
Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.
News Intercol·legial és el butlletí electrònic periòdic de l’Associació Intercol·legial, que
conté informació sobre les reunions de la Taula Tècnica, les activitats de formació que
organitzen les corporacions associades obertes a la resta de membres de la Intercol·legial i
les noticies d’actualitat dels col·legis i consells de col·legis integrats en l’Associació.

Aplicació vertical del logotip

Aplicació horitzontal del logotip

Imagotip
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@LaIntercolSuma

Organització interna
 Assemblea General
L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació i, entre d’altres facultats, aprova el
pressupost, la liquidació de comptes, les quotes a satisfer pels associats i la gestió de la
Junta Directiva, així com les modificacions estatutàries.
Es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any i dins del primer semestre d’aquest.
 Junta Directiva a 31 de desembre de 2021
La Junta Directiva regeix, administra i representa l’Associació i està integrada per 26
membres, que, per previsió estatutària, han de representar de manera equilibrada a les
diferents Comissions Sectorials constituïdes en el si de l’Associació.
La composició de la Junta Directiva de l’Associació el desembre de 2017 era la següent:
Presidència de l’Associació
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (Sectorial Jurídica)
Representat per la seva degana, senyora Mª Eugènia Gay Rosell.
Vicepresidència de l’Associació i Presidència de la Sectorial d’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona
Representat pel seu president, Sr. Jaume Casas i Santa-Olalla.
Vicepresidència de l’Associació i Presidència de la Sectorial de Salut (Compartida)
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
Representant pel seu president Sr. German Pareja Pané.
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Vicepresidència de l’Associació i Presidència de la Sectorial d’economia i empresa
Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona
Representat pel seu president, Sr. Ricard Penas Babot.
Vicepresidència de l’Associació i Presidència de la Sectorial d’Acció Social,
Ensenyament i Humanitats
Col·legi Oficial de Treball Social i Assistents Socials de Catalunya
Representat per la seva presidenta emèrita, Sra. Nuria Carrera i Comes.
Vicepresidència de l’Associació i Presidència de la Sectorial de Ciències
de la Informació i Comunicació
Col·legi de Periodistes de Catalunya
Rrepresentat pel seu degà, Sr. Joan Maria Morros i Cuadras.
Secretaria de l’Associació
Col·legi d’Economistes de Catalunya (Sectorial Economia i Empresa)
Representat pel seu conseller, Sr. Eduard Soler Villadelprat.
Tresoreria de l’Associació
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (Sectorial Economia i Empresa)
Representat pel seu president, Sr. Antoni Gómez Valverde.
Vocalia
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports (Delegació de Catalunya) (Sectorial d’Enginyeria,
Arquitectura i Tècnica)
Representat pel seu degà, Sr. Oriol Antisech i Barbeito.
Vocalia
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (Sectorial d’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica)
Representat per la seva presidenta, Sra. Lorena Vela Verde.
Vocalia
Col·legi de Químics de Catalunya (Sectorial d’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica)
Representat pel seu degà, Sr. José Costa Lopez.
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Vocalia
Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya (Sectorial Salut)
Representat pel seu president Ricard Parés.
Vocalia
Col·legi de Biòlegs de Catalunya (Sectorial Salut)
Representat pel seu degà, Sr. Lluís Tort Bardolet.
Vocalia
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (Sectorial Salut)
Representat pel seu degà, Sr. Guillermo Mattioli Jacobs.
Vocalia
Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya (Sectorial Salut)
Representat pel seu president, Sr. Manel Pérez Quirós.
Vocalia
Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona (Sectorial d’Economia i Empresa)
Representat pel seu vocal de Junta Sr. Juan José Aguilera García.
Vocalia
Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya (Sectorial d’Economia i Empresa)
Representat pel seu president, Sr. Alfonso Lluzar i López de Briñas.
Vocalia
Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya (Sectorial Jurídica)
Representat pel seu president, Sr. Ángel Quemada Cuatrecasas.
Vocalia
Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Barcelona (Sectorial Jurídica)
Representat pel seu president Sr. Carlos Berruezo del Río.
Vocalia
Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (Sectorial Jurídica)
Representat pel seu vicepresident Sr. Enrique Vendrell Santiveri.
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Vocalia
Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya (Sectorial d’Acció Social,
Ensenyament i Humanitats)
Representat pel seu degà Sr. Àlex Rocas Jordi.
Vocalia
Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya (Sectorial d’Acció Social,
Ensenyament i Humanitats)
Representat per la seva degana emèrita, Sra. Anna Pares i Rifà.
Vocalia
Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya (Sectorial Ciències Informació i Comunicació)
Representat pel seu degà Sr. Francesc Llobet i Dalmases.
Comissions amb presència en la Junta Directiva:
Comissió de Relacions Institucionals: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
Representat per la seva degana, Sra. Assumpció Puig i Hors.
Comissió Internacional: Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya,.
Representat pel seu degà, Sr. Josep Canós i Ciurana.
Comissió d’Estudis: Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
Representat pel seu vicepresident Sr. Enrique Vendrell Santiveri
Observatori Intercol·legial de Transparència i Retiment de Comptes: Col·legi de Censors Jurats de Catalunya.
Representat pel seu degà Sr. Antoni Gómez Valverde.
Centre d’Anàlisi Econòmic Intercol·legial.
Col·legi d’Economistes de Catalunya
Representat pel seu conseller, Sr. Eduard Soler Villadelprat.
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la preparació de les reunions de la Junta Directiva i el seguiment i coordinació de l’execució
dels acords adoptats per l’òrgan rector de l’Associació.
La Comissió Executiva està integrada per la Presidència, les sis Vicepresidències, la
Secretaria i la Tresoreria de l’Associació.
 Comissions Sectorials
L’Associació Intercol·legial compta en el seu si amb sis Comissions Sectorials en què
s’integren els col·legis professionals i consells de col·legis d’àmbits professionals propers o
amb especials relacions, que són les següents:
• Sectorial d’enginyeria, arquitectura i tècnica.
• Sectorial de salut.
• Sectorial jurídica.
• Sectorial d’economia i empresa.
• Sectorial d’acció social, ensenyament i humanitats.
• Sectorial de ciències de la informació i la comunicació.
Dirigides pels sis vicepresidents/es, les Comissions Sectorials elaboren els plans sectorials,
formulen propostes i presenten informes i estudis a la Junta Directiva. Assumeixen la
responsabilitat d’accions concretes i fomenten especialment la participació dels associats
en la Intercol·legial.
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• Promoure la integració de tots els col·legis professionals i consells de col·legis
professionals de Catalunya en l’Associació Intercol·legial.
• Desenvolupar el programa de visites institucionals i contactes amb interlocutors dels
àmbits social, econòmic, empresarial, educatiu i cultural.
• Projectar la presència dels col·legis professionals en la societat civil i afavorir el millor
coneixement de les seves funcions socials.
• Establir relacions amb altres interprofessionals de caràcter autonòmic, estatal i
internacional.
El Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya presideix aquesta Comissió.
 Comissió d’Estudis
La Comissió d’Estudis va ser creada el 2015 amb la finalitat de fomentar les relacions entre
el sector col·legial i el món acadèmic i promoure d’aquesta manera la investigació sobre la
institució col·legial.
El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida presideix la Comissió d’Estudis.
 Comissió Internacional
Per tal d’impulsar la projecció internacional de sector col·legial català, especialment en l’àmbit
de la Unió Europea, així com per promoure un marc de comunicació i col·laboració amb
altres organitzacions professionals semblants de caràcter internacional, la Junta Directiva
va constituir en la seva reunió de 18 d’octubre de 2013 la Comissió Internacional, la direcció
de la qual va ser encomanada al Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.

MEMÒRIA 2021

ÍNDEX

 Observatori Intercol·legial de Transparència i Retiment de Comptes

1. L’Associació Intercol·legial
de Col·legis Professionals de Catalunya

configurar-se com un instrument adequat per a la interlocució i la col·laboració amb les

§
§
§
§
§

L’Observatori Intercol·legial de Transparència i Retiment de Comptes té l’objectiu de

Història
Missió, visió i valors
Membres de l’Associació en 2020
Imatge corporativa i canals de comunicació
Organització interna

2. Informe d’activitats 2021
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

10 línies d’acció estratègica
Àrea de Comunicació: la pàgina web intercol·legial
Borsa de treball intercol·legial
Presència en òrgans consultius i en altres entitats fins
a 31 de desembre de 2021
Programa de Relacions Institucionals
Participació en el Programa Aracoop
Vídeo homenatge als i les professionals de Catalunya
per la seva tasca durant la pandèmia per COVID-19
Taula Rodona: Els Reptes de futur de la Catalunya Professional
Presentació del llibre “Una ciudad de profesiones” i Taula
rodona “Els reptes de les professions”
Participació en el Saló Biz Barcelona 2021
Conveni de Col·laboració entre l’Associació Intercol·legial
i l’Ajuntament de Barcelona en l’àmbit de l’atenció a les
persones asilades i migrants
Assemblea General Ordinària 2021. Reelecció de la
Junta Directiva.
Comissió de Dones i d’Igualtat
Comissió de Professionals Sèniors
Comissió d’Ensenyament
Centre d’Anàlisi Econòmica Intercol·legial
Reactivació del Grup de Treball sobre el Cicle de l’Aigua
Grup de Treball Intercol·legial sobre Discapacitat
Jornades Intercol·legials on-line
Campanyes en xarxes socials
Acte Commemoratiu del 10è aniversari de l’Associació
Intercol·legial (2011-2021)
Activitat dels òrgans de suport tècnic

16

Administracions Públiques, organismes i entitats que integren el sector públic en tots els
aspectes vinculats a la regulació de la transparència i el retiment de comptes.
L’Observatori té també per finalitat recollir, observar, investigar, enregistrar i compartir normes,
procediments, guies, codis i experiències de la transparència i el retiment de comptes en
l’entorn corporatiu professional, amb l’objectiu d’estimular les bones pràctiques i contribuir
al desenvolupament de la bona governança, singularitzada per la integritat i l’ètica.
Així mateix, l’Observatori durà a terme estudis i publicacions que contribueixin a
l’aprofundiment i difusió de la transparència i el retiment de comptes.
El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya presideix aquest Observatori.
 Centre d’Anàlisi Econòmica Intercol·legial
El Centre d’Anàlisi Econòmica Intercol·legial té per objectiu estudiar específicament la
incidència dels serveis professionals en l’economia a Catalunya, amb especial atenció a
l’impacte de les polítiques econòmiques i fiscals sobre el sector professional, avaluant la
seva repercussió sobre l’economia general.
El Col·legi d’Economistes de Catalunya presideix el Centre d’Anàlisi Econòmica Intercol·legial.
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La Comissió de Dones i d’Igualtat té les finalitats següents:
• Donar visibilitat al paper desenvolupat per les dones professionals en la societat actual
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i, en especial, en l’àmbit dels col·legis professionals i de llurs òrgans de govern.
• Formular estratègies comunes per a la promoció de les dones en tots els àmbits
professionals i per al foment de polítiques de paritat i d’igualtat, amb especial atenció a
qüestions com la bretxa salarial.
• Promoure activitats de networking interprofessional entre dones professionals de
diferents àmbits d’activitat.
• Organitzar conferències, col·loquis, seminaris, cursos, jornades, congressos o qualsevol
altra activitat formativa relacionada amb els fins de la Comissió.
• Fomentar el debat i l’intercanvi d’experiències en l’àmbit propi de la Comissió entre les
diferents Corporacions membres de l’Associació Intercol·legial.
La presidència de la Comissió de Dones i d’Igualtat és presidida per la presidenta emèrita
del Col·legi de Treball Social de Catalunya senyora Núria Carreras
 Comissió de Professionals Sèniors
La Comissió Intercol·legial de Professionals Sèniors té les finalitats següents:
• Promoure l’organització de tot tipus d’activitats professionals, culturals, formatives,
lúdiques o esportives adreçades als i les professionals sèniors de les Corporacions
membres de l’Associació Intercol·legial.
• Ajudar a la constitució de Comissions o Grups de Professionals Sèniors en aquelles
corporacions integrades en l’Associació Intercol·legial que encara no en disposen i que
hi estiguin interessades, aprofitant i compartint les experiències de les Comissions ja
existents.
• Informar o atendre els assumptes sobre els quals la Junta Directiva de l’Associació
Intercol·legial consideri oportú conèixer el parer dels i les professionals que han tingut
una dilatada vida professional.
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Comissió entre les diferents corporacions membres de l’Associació Intercol·legial, amb
especial atenció a qüestions com els programes de mentoring i orientació als i les joves
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professionals en l’inici de la seva activitat desenvolupats per les Comissions o Grups de
Professionals Sèniors.
• Proposar la signatura d’acords comercials amb empreses i entitats que ofereixin serveis
en condicions preferents d’especial interès per als i les professionals sèniors.
• Contribuir a la projecció pública de la funció social de les professions i de llurs
Corporacions representatives mitjançant la col·laboració, a petició de la Junta Directiva,
en l’organització d’activitats formatives i divulgatives sobre temes professionals, de
promoció de l’emprenedoria i de solidaritat social, adreçades a la societat en general i,
preferentment, als col·lectius sèniors.
La Junta Gestora de la Comissió, presidida pel senyor Xavier Cordoncillo, tresorer del Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya, està integrada per representants de les Comissions i
Grups de Sèniors de diversos col·legis professionals membres de la Intercol·legial.
El secretari de la Intercol·legial senyor Eduard Soler, vocal de la Junt Directiva del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, assumeix la coordinació de les relacions entre la Junta
Gestora de Comissió i la Junta Directiva, canalitzant les diferents informacions o propostes
d’actuació.
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de col·legiats i col·legiades dedicats a la docència i té per objectius, entre d’altres,
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les següents accions:
• Accions conjuntes davant l’Administració catalana i estatal per tal d’exigir la necessitat
de col·legiació de tots els professionals de la docència.
• Elaboració periòdica d’informes sobre l’estat de l’educació a Catalunya.
• Presentació i comunicació pública de la informació i dels documents elaborats.
• Organització d’activitats: fòrums de debat, conferències, seminaris i jornades sobre el
tema educatiu. Per exemple, un acte conjunt el dia del docent (5 d’octubre).
• Impulsar les relacions amb els instituts i observatoris educatius de caràcter local,
català, estatal i europeu, intercanviant informacions i creant canals de comunicació i de
col·laboració i treball en comú.
La presidència de la Comissió és exercida pel Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i
Lletres i en Ciències de Catalunya, representat pel seu degà, senyor Àlex Rocas Jordi.
 Grups de Treball
Grup de Treball sobre el Cicle de l’Aigua
A proposta del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya i del Col·legi de Biòlegs de Catalunya,
la Junta Directiva, en sessió de 7 de maig de 2014, va aprovar la constitució d’un grup de
Treball Intercol·legial sobre el “Cicle de l’Aigua”, que té per finalitat debatre i donar resposta,
de manera col·legiada, a les qüestions que es vagin plantejant en els plenaris del Consell
per a l’Ús Sostenible de l’Aigua amb la participació de tots els col·legis professionals de
l’Associació Intercol·legial interessats en aquest àmbit.
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El Grup de Treball Intercol·legial sobre Discapacitat va ser creat per la Junta Directiva de
l’Associació el 25 de novembre de 2019 amb la voluntat de constituir un espai permanent de
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reflexió i col·laboració interprofessional en relació amb els drets i la protecció de les persones
que tinguin qualsevol discapacitat física, mental, intel·lectual o sensorial que dificulti una vida
plena personal i d’integració en la societat, evitant qualsevol discriminació.
Aquest fòrum de trobada permet també que els representants de l’Associació Intercol·legial
ens els diversos Grups de Treball constituïts al si de la Taula del Pacte Nacional pels drets de
les persones amb discapacitat intercanviïn informació, posin en comú experiències i coordinin
la seva actuació.
Igualment, el Grup de Treball vol iniciatives conjuntes per promoure la sensibilització de la
societat i la protecció legal respecte a la dignitat inherent a la persona amb discapacitat, i
col·laborarà amb les administracions i organitzacions especialitzades en aquest àmbit.
La presidència del Grup de Treball Intercol·legial sobre Discapacitat ha estat assignada a la
senyora Nuria Carrera, vicepresidenta de la Intercol·legial i presidenta de la Comissió Sectorial
d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats.
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Composició i funcions
La Taula Tècnica de l’Associació Intercol·legial va ser creada per acord de la Junta Directiva de
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l’Associació de 17 de novembre de 2011, com a àrea de suport als òrgans de govern de l’Associació.
La Taula Tècnica està integrada pels directors generals, gerents, secretaris tècnics, directors
de comunicació i màrqueting, responsables de Secretaria, etc... de les corporacions
membres de l’Associació.
Les seves funcions són l’elaboració de propostes, informes, estudis i plans d’actuació per assolir les
finalitats de l’Associació, així com l’execució dels acords i projectes de col·laboració intercol·legial
aprovats per la Junta Directiva, sota la supervisió directa de la Comissió Executiva.
Coordinació:
- Sr. Jordi Martí, gerent del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona.
Responsables de l’Àrea de Formació:
- Sra. Agnès Creus, gerent del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en
Ciències de Catalunya.
Responsables de l’Àrea de millora de la pàgina web:
- Sra. M. Carmen Ezquerra, gerent del Col·legi Profesional de l’Audiovisual de Catalunya
- Sra. Ana Morales, coordinadora general del Col·legi de Biòlegs de Catalunya
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Composició i Funcions
L’article 24 dels Estatuts de l’Associació disposa que els assessors de les corporacions
associades, constituïts en Comissió o Taula Lletrada, actuaran com a òrgan tècnic
d’assessorament i suport als òrgans de govern de l’associació.
Coordinador
- Sr. Josep Barceló, advocat i assessor jurídic del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.
 Gabinet de Premsa
Les accions de comunicació intercol·legial – coordinades des dels Gabinets de Premsa dels
Col·legis integrats en el Grup de Comunicació de la Taula Tècnica –permeten a l’Associació
fer sentir la veu dels professionals col·legiats en el debat social, reforçant d’aquesta manera
el paper de les corporacions professionals com a expressió de la societat civil i consolidant
el coneixement de l’Associació Intercol·legial.
 Secretaria de Suport
Composició i Funcions
La Secretaria de Suport de l’Associació, assumida per la Secretaria de l’Il·lustre Col·legi
de l’Advocacia de Barcelona, actua com a Secretaria Tècnica al servei dels òrgans de
direcció de la Intercol·legial, especialment del Secretariat de l’Associació, i realitza funcions
de coordinació i enllaç entre les diferents estructures de l’Associació.
Integrants:
Sr. Juan José Climent, advocat de la Secretaria de Junta de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona.
Sra. Elisabeth Fa, advocada del Departament de Secretaria de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona.
Sra. Isabel Riambau, secretària del Departament de Secretaria de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona.
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a l’Associació.
Els Estatuts de l’Associació preveuen la possibilitat d’establir subseus, delegacions i
representacions en el domicili d’altres membres de l’Associació, on se celebren també les
reunions dels seus òrgans de govern, comissions, grups de treball i òrgans de suport tècnic.
 Dades de contacte:
Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.
Carrer de Mallorca núm. 283, 08037 Barcelona.
Telèfons: 93 601 12 28

Adreces de correu electrònic:
- Presidència: intercat@icab.cat
- Secretaria de suport: intercat@icab.cat
- Taula Lletrada: intercat@icab.cat
- Taula Tècnica: info@intercolegial.cat
 Delegat de Protecció de Dades
Sr. Eduardo López-Román, advocat
Adreça de correu electrònic: intercolegial@dpd.email
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Les actuacions de l’Associació Intercol·legial estan inspirades en 10 línies
estratègiques aprovades per la Junta Directiva
1. Promoure un programa de relacions i contactes institucionals amb tots
els nivells de l’Administració i de la societat civil per donar a conèixer la
realitat de les professions col·legiades, reclamar un suport efectiu per als i
les professionals de Catalunya i exposar la disponibilitat del món col·legial
i professional per col·laborar en totes aquelles iniciatives que redundin en
benefici de l’interès general.
2. Potenciar la Borsa de Treball Intercol·legial on-line, així com la col·laboració
i comunicació entre els Serveis d’Ocupació i Orientació Professional dels
diferents col·legis professionals, constituint un Grup de treball específic de
seguiment d’aquesta matèria al si de la Taula Tècnica Intercol·legial.
3. Participar activament en tots els espais i fòrums en què es treballi en
el disseny de la recuperació econòmica i social del país, reivindicant el
rol de l’Associació Intercol·legial en les qüestions col·legials transversals i el
de cadascun dels col·legis professionals en el seu àmbit d’activitat específic
com a interlocutors necessaris amb totes les administracions públiques i
com a portaveus i representants dels i les professionals vehiculant les seves
inquietuds i aportacions.
Treballar per consolidar i ampliar la representació dels col·legis professionals
en tots els òrgans consultius de Catalunya.
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de les xarxes socials.
5. Promoure el reconeixement a la tasca dels i les professionals durant la
pandèmia per COVID-19.
6. Impulsar l’organització del II Congrés de les Professions de Catalunya i
donar continuïtat a les Jornades Intercol·legials anuals.
7. Intensificar la política de formació on-line compartida entre els col·legis i
consells de col·legis professionals de la Intercol·legial i ampliar les activitats
formatives de la Intercol·legial en modalitat a distància, amb especial atenció a
qüestions relacionades amb l’adaptació professional al nou entorn econòmic,
social i sanitari.
8. Posar en comú experiències i iniciatives i tractar sobre totes les qüestions
relacionades amb la Transformació Digital de les organitzacions
professionals.
9. Intensificar l’intercanvi d’informació entre les corporacions associades
sobre els serveis de caràcter social que posen a disposició dels seus
col·legiats i col·legiades (Fundacions d’obra social i grups de voluntariat,
suport assistencial, beques, etc...).
10. Donar un nou impuls a totes les Comissions Sectorials i Transversals i
Grups de Treball de la Intercol·legial.

Àrea de Comunicació:
la pàgina web intercol·legial
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La pàgina web de l’Associació (www.intercolegial.cat) és un canal de comunicació
fonamental per donar a conèixer l’Associació Intercol·legial i la seva actuació.
Per mitjà de la seva intranet reservada es facilita la comunicació entre el personal directiu i el
personal tècnic dels col·legis i consells de col·legis, que hi poden informar sobre les activitats
de formació i actes col·legials que cadascun d’ells organitza i que s’obren a l’assistència de
col·legiats/des procedents d’altres col·lectius professionals.
Igualment, l’Associació disposa d’un servei de Newsletter intercol·legial o butlletí electrònic,
que recull tota la informació actualitzada sobre activitats de formació, actes i notícies
relacionades amb la Intercol·legial i les corporacions membres, amb un link que permet accedir
a la intranet de la pàgina web amb la informació completa sobre cada assumpte.
D’altra banda, els espais intercol·legials de les pàgines webs de les corporacions
professionals associades identifiquen la seva pertinença a la Intercol·legial, projectant
l’Associació en els diferents àmbits professionals.

Borsa de treball intercol·legial
La plataforma de la Borsa de Treball Intercol·legial on-line ha estat des de la seva creació
una eina fonamental per donar cobertura en l’àmbit de l’ocupació als i les professionals dels
diversos sectors integrats en la Intercol·legial.
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2. Informe d’activitats 2021

d’actualització

www.borsadetreball.cat.

Presència en òrgans consultius i en altres
entitats fins a 31 de desembre de 2021
De conformitat amb el principi de participació activa en organismes consultius de
l’Administració, associacions i fòrums socials, l’Associació Intercol·legial participa en els
següents òrgans consultius i associacions:
• Consell de Cooperació al Desenvolupament: representada pel Col·legi de Treball
Social de Catalunya (vocal) i Col·legi d’Educadors i Educadors Socials de Catalunya
(representant suplent).
• Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA): representada pel Col·legi
d’Ambientòlegs de Catalunya (representant titular) i pel Col·legi de Biòlegs de Catalunya
(representant suplent), qui exerceix el càrrec de vicepresident del CUSA.
• Consell Social de la Cultura: representada pel Col·legi de Doctors i Llicenciats en
Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya i pel Col·legi Oficial de Psicologia de
Catalunya.
• Consell d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea: representada pel
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Agroalimentària pel Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya i pel Col·legi
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya; en la Comissió de Competitivitat
i Internacionalització pel Consell de Veterinaris de Catalunya; en la Comissió de
Malbaratament i Sostenibilitat pel Col·legi de Biòlegs de Catalunya.
• Assemblea de l’Agenda Urbana de Catalunya: representada pel Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona; pel Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya, així com per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i pel Col·legi
d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (Vocalia compartida).
• Associació Catalana per a l’Arbitratge-Tribunal Arbitral de Barcelona: representada
per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona.
• Consell Nacional de les Dones de Catalunya: representada pel Col·legi de Treball
Social de Catalunya.
• Taula del Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat: representada
pel Col·legi de Treball Social de Catalunya.
La Intercol·legial forma part també de diversos Grups de Treball constituïts al si de
la Taula:
• Grup de treball “Salut i suports orientats a la comunitat, a la presa de decisions i a la
vida independent”, representada pel Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona.
• Grup de Treball “Sostenibilitat dels sistema i finançament”, representada pel Col·legi
de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
• Grup de Treball “Educació, infància i famílies”, representada pel Col·legi Oficial de
Doctors I Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, Corporació
que presideix la Comissió d’Ensenyament de l’Associació Intercol·legial.
• Grup de Treball “Accessibilitat i mobilitat”, representada pel Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, Corporació que

MEMÒRIA 2021

ÍNDEX

presideix la Comissió Sectorial d’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica de l’Associació

1. L’Associació Intercol·legial
de Col·legis Professionals de Catalunya
§
§
§
§
§

Història
Missió, visió i valors
Membres de l’Associació en 2020
Imatge corporativa i canals de comunicació
Organització interna

2. Informe d’activitats 2021
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

10 línies d’acció estratègica
Àrea de Comunicació: la pàgina web intercol·legial
Borsa de treball intercol·legial
Presència en òrgans consultius i en altres entitats fins
a 31 de desembre de 2021
Programa de Relacions Institucionals
Participació en el Programa Aracoop
Vídeo homenatge als i les professionals de Catalunya
per la seva tasca durant la pandèmia per COVID-19
Taula Rodona: Els Reptes de futur de la Catalunya Professional
Presentació del llibre “Una ciudad de profesiones” i Taula
rodona “Els reptes de les professions”
Participació en el Saló Biz Barcelona 2021
Conveni de Col·laboració entre l’Associació Intercol·legial
i l’Ajuntament de Barcelona en l’àmbit de l’atenció a les
persones asilades i migrants
Assemblea General Ordinària 2021. Reelecció de la
Junta Directiva.
Comissió de Dones i d’Igualtat
Comissió de Professionals Sèniors
Comissió d’Ensenyament
Centre d’Anàlisi Econòmica Intercol·legial
Reactivació del Grup de Treball sobre el Cicle de l’Aigua
Grup de Treball Intercol·legial sobre Discapacitat
Jornades Intercol·legials on-line
Campanyes en xarxes socials
Acte Commemoratiu del 10è aniversari de l’Associació
Intercol·legial (2011-2021)
Activitat dels òrgans de suport tècnic

30

Intercol·legial.
• Grup de Treball “Llibertats civils, polítiques, accés a la justícia, igualtat i dones,
seguretat i protecció”, representada per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
i pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
Consell Assessor de la Comissió Facilitadora de l’Activitat Econòmica, representada
pel Col·legi d’Economistes de Catalunya; pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes
de Catalunya; pel Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de
Barcelona; pel Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya, pel Col·legi Oficial
d’Agents Comercials de Barcelona i pels Col·legis d’Administradors de Finques de
Barcelona-Lleida i de l’Advocacia de Barcelona (vocalia compartida).
De conformitat amb l’acord adoptat en la reunió constitutiva del Consell Assessor de la
Comissió Facilitadora de l’Activitat Econòmica la presidència d’aquest Consell Assessor
va ser assumida durant el seu primer any d’activitat per l’Associació Intercol·legial
(Presidència assumida per semestres pel Col·legi Oficial d’Agents Comercials de
Barcelona – vicepresident de la Intercol·legial i president de la Comissió Sectorial
d’Economia i Empresa i pel Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials
de Barcelona).
Taula del Pacte per Barcelona, representada per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona.
Igualment, l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya està adherida
al Pacte Global de Nacions Unides i considera com a una prioritat la seva implicació activa
en la difusió dels 10 Principis que inspiren aquest Pacte entre totes les organitzacions que
formen part de l’Associació i entre l’ampli col·lectiu de professionals vinculats als col·legis
professionals de Catalunya.

Programa de Relacions Institucionals
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En desenvolupament del Programa de Relacions Institucionals de la Intercol·legial, durant
el 2021 han destacat les accions següents:
 Trobada de les Comissions Executiva i de Relacions Institucionals amb l’alcaldessa i amb el 1r
tinent d’alcaldia de Barcelona.
El 2 de febrer de 2021 les Comissions Executiva i de Relacions Institucionals de
l’Associació Intercol·legial van mantenir una reunió on-line amb l’alcaldessa de Barcelona,
Sra. Ada Colau, i amb el 1r tinent d’alcaldia de Barcelona, Sr. Jaume Collboni.
Entre els temes tractats van estar les aportacions de la Intercol·legial al Pacte per
Barcelona, les mesures d`ajut en favor dels i de les professionals autònoms i mutualistes,
el tractament fiscal, la col·laboració dels professionals en els processos de simplificació
administrativa i de foment de la mediació, la repercussió de la pandèmia la ciutat de
Barcelona, la situació de la gent gran i la bona valoració del Conveni subscrit per a la
integració de les persones professionals asilades i migrants als col·legis professionals.
De la reunió va resultar el compromís de constituir una Taula Bilateral Ajuntament de
Barcelona-Intercol·legial per al seguiment de les iniciatives sorgides del món professional
amb reunions periòdiques.
El 10 de març de 2021, la presidenta de l’Associació Intercol·legial, Sra. Mª Eugènia
Gay, i la presidenta de la Comissió de Relacions Institucionals, Sra. Assumció Puig
van reunir-se novament amb el Sr. Jaume Collboni per donar un nou impuls a aquesta
col·laboració institucional en el context del disseny del rellançament de la ciutat de
Barcelona i dels projectes que es puguin impulsar en el marc dels fons europeus de
recuperació econòmica i de la col·laboració público-privada.
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de projectes de Desenvolupament de
Zones Econòmiques de Barcelona Activa
i antic conseller delegat del 22@, que va
tenir per objecte la presentació del projecte d’agenda urbana i econòmica Barcelona
Geen Deal.
Com a resultat de la trobada, es va acordar programar una nova reunió per fer una
presentació més àmplia del Barcelona Green Deal a una representació dels col·legis
professionals de l’Associació Intercol·legial.
 Trobada de la Junta Directiva amb el director general de Drets, Entitats Jurídiques i Mediació.
El 3 de novembre de 2021, la Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial va mantenir
una reunió on-line amb el Sr. Joan Ramon Casals, director general de Dret, Entitats
Jurídiques i Mediació i amb la Sra. Carla Francitorra, sotsdirectora general de Dret,
Entitats Jurídiques i Protectorat.
Entre els temes tractats van estar les mesures d’ajut en favor dels i de les professionals
autònoms i mutualistes, la transformació digital dels col·legis professionals, la col·laboració
dels col·legis professionals en els processos de simplificació administrativa i de foment
de la mediació, la presentació de la campanya de la Intercol·legial de difusió de la
funció social de les professions i dels col·legis amb el lema “Fer grans les professions
amb els col·legis professionals”, l’escolta als col·legis professionals en els processos de
modificació legislativa que els afecten i els peritatges judicials.

Participació en el Programa Aracoop
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programa Aracoop, promogut pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya en el marc de Catalunya Emprèn i adreçat, entre d’altres destinataris/àries, a les
persones membres de col·legis professionals.
El programa es desenvolupa mitjançant sessions col·lectives basades en dinàmiques
participatives i experiències reals i té per objectius ampliar el coneixement de les empreses
de l’economia social i cooperativa en els àmbits dels diversos agents econòmics i socials;
identificar com l’economia social pot esdevenir una eina per desenvolupar activitats
professionals; compartir el model d’emprenedoria social i cooperativa amb professionals
especialitzats en l’acompanyament i assessorament de projectes empresarials.

Vídeo homenatge als i les professionals
de Catalunya per la seva tasca durant la
pandèmia per COVID-19
El febrer de 2021 es va presentar un vídeo d’homenatge als i les professionals de Catalunya
per la seva lloable tasca durant la pandèmia per Covid-19, la coordinació de la realització
del qual va ser assumida pel Col·legi de Professionals de l’Audiovisual de Catalunya.
El vídeo va tenir una àmplia difusió per
les xarxes socials.

Taula Rodona:
Els Reptes de futur de la Catalunya Professional
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L’11 de febrer de 2021, en el marc del procés electoral al Parlament de Catalunya,
l’Associació Intercol·legial va organitzar un webinar, via plataforma zoom, consistent en una
Taula Rodona sobre Els reptes de futur de la Catalunya Professional, amb participació
de representants de les formacions polítiques.
La Sra. Núria de José, vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, va moderar
la Taula Rodona i la cloenda va ser a càrrec de la Sra. Assumpció Puig, presidenta de la
Comissió de Relacions Institucionals de la Intercol·legial.

Presentació del llibre “Una ciudad de profesiones”
i Taula rodona “Els reptes de les professions”
El 15 de març de 2021, l’Associació Intercol·legial va organitzar un webinar Intercol·legial
per a la presentació del llibre “Una ciudad de profesiones” del Sr. Jordi Ludevid, que va
ser seguida d’una Taula Rodona.
El programa de la sessió va ser el següent:
Benvinguda Institucional
Sra. Mª Eugènia Gay, presidenta de l’Associació
Intercol·legial i degana de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona
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Sr. Jordi Ludevid, autor. Arquitecte i urbanista. Expresident del Consejo de Colegios de
Arquitectos CSCAE i d’Unión Professional. Exdegà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Taula Rodona
“Els reptes de les professions”
Moderada per la Sra. Assumpció Puig, degana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i
amb intervenció de:
Sr. Jaume Aubia, president Grup Med Corporatiu del Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona.
Sra. Sandra Bestraten, presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya.
Sra. Josefina Cambra, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores
y Licenciados en Filosofia y Letras y en Ciencias de España.
Sr. David Casellas, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa.
Sra. Núria de José, vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Sr. Miquel Morell, membre de la Junta de Govern i vicepresident de la Comissió
d’Economia Territorial i Urbana del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Participació en el Saló Biz Barcelona 2021
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L’Associació Intercol·legial de Catalunya ha participat un any més al Saló BizBarcelona, el
saló de l’emprenedoria, start-ups, pimes i autònoms, celebrat del 9 a l’11 de novembre de
2021 al Recinte Firal de Montjuïc a Barcelona. Aquesta edició es va celebrar junt amb el
Saló de l’Ocupació amb l’objectiu de reactivar l’activitat empresarial i emprenedora.
Durant les setmanes prèvies al certamen, els col·legis professionals van dur a terme una
campanya de comunicació per donar a conèixer entre els col·legiats i col·legiades de les
Corporacions associades les activitats programades en el marc del Saló.
L’Associació Intercol·legial ha comptat
amb

un

estand

propi,

des

d’on

representacions de diverses corporacions
associades han facilitat informació sobre
els seus col·legis de referència

i han

exposat als i les visitants la funció social i
de servei públic que realitzen els col·legis
professionals i el valor de la col·legiació.
El 10 de novembre l’Associació Intercol·legial va organitzar, en la Sala Talents, la conferència
“Fes la teva millor marca!” a càrrec de la Sra. Paula Fernández-Ochoa, consultora y speaker
en entorns d’alta competició i sòcia de la consultora More Than Law. La Sala Talent va servir
per reunir les principals conferències de
l’espai comú entre el Saló Biz Barcelona i el
Saló de l’Ocupació, on es van exposar les
eines i tàctiques principals per descobrir
que necessiten les empreses per aprendre
a gestionar-ho millor.
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organitzar durant els tres dies del Saló un servei de Networking interprofessional (www.
networkingprofessional.cat) com a un punt de trobada entre professionals col·legiats/
des i empreses de tots els sectors, amb més de 500 entrevistes presencials. Empreses
i professionals podien publicar ofertes en la plataforma i trobar-se amb els interessats en
l’espai de la Intercol·legial
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El 9 de novembre va tenir lloc a més, de 10 a 14 h, la sessió de Networking amb hores
concertades, havent rebut els inscrits una agenda personalitzada amb l’horari de les seves
entrevistes.

Conveni de Col·laboració entre l’Associació Intercol·legial
i l’Ajuntament de Barcelona en l’àmbit de l’atenció a les
persones asilades i migrants
Durant el 2021, diversos col·legis membres de l’Associació Intercol·legial de tots els àmbits
sectorials han continuat desenvolupant programes per a l’acompanyament i la inserció dels
i les professionals asilats i migrants en els col·legis professionals en el marc del Conveni de
Col·laboració en aquest àmbit signat amb l’Ajuntament de Barcelona.
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En el transcurs de l’Assemblea General anual de l’Associació Intercol·legial de Col·legis
Professionals de Catalunya celebrada per videoconferència el 30 de juny de 2021 es va
aprovar la gestió de la Junta Directiva i la liquidació pressupostària corresponents a l’exercici
2020, així com la proposta de pressupost ordinari i quotes per a 2021.
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Igualment, l’Assemblea General va reelegir la Junta Directiva per a un nou mandat de 2 anys.

Comissió de Dones i d’Igualtat
Acte Commemoratiu del Dia Internacional de les dones:
Dones professionals davant la pandèmia. Lliçons i accions.
El 2 de març de 2021 la Comissió de Dones i Igualtat de la
Intercol·legial va organitzar un Acte Commemoratiu amb motiu
de la celebració del Dia Internacional de les Dones amb el títol
“Dones Professionals davant la pandèmia. Lliçons i accions”.
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Benvinguda institucional,
a càrrec de la Sra. M. Eugènia Gay Rosell, presidenta de l’Associació Intercol·legial.
Visualització vídeo del Decàleg: El nostre clam per l’Equitat
Estem amb tu, intervenció a càrrec de la Sra. Núria Carrera i Comes, presidenta de la
Comissió de Dones i Igualtat.
Taula aprenentatge i valor que estan aportant les dones professionals durant la pandèmia,
moderada per la Sra. M. Cinta Pastor Redondo, vicedegana del Col·legi d’Enginyers Graduats
i Enginyers Tècnics Industrials Barcelona.
• Sra. Andrea Accuosto Suárez, comissió de Dones Advocades, Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona (ICAB).
• Sra. Mercè Civit Illa, tresorera del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya i
impulsora del grup de gènere del TSCAT.
• Sra. Carme Galve Montore, vicepresidenta del COBDC i directora de la biblioteca pública
Jaume Fuster de Barcelona.
• Sra. Núria de José Gomar, vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
• Sra. Alicia Linares Roger, vocal de Pedagogia i Empresa del Col·legi Oficial de Pedagogia
de Catalunya.
• Sra. Dolors Liria Zamora, psicòloga experta en Psicoteràpia i en Psicologia de les Organitzacions.
• Sra. Núria Oliva Salart, vocal de Salut Pública i responsable de la Comissió d’Igualtat
de gènere del COFB.
• Sra. Maica Rubinat Masot, assessora d’AF i Salut del Col·legi de Professionals de
l’Activitat Física de l’Esport de Catalunya, Delegada del COPLEFC a Girona.
Col·loqui
Cloenda a càrrec de Núria Carrera i Comes, presidenta de la Comissió de Dones i Igualtat
de l’Associació Intercol·legial.
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assoliment dels Objectius d’aquesta Comissió, la Junta Directiva va aprovar la constitució
del Grup d’Expertes Feministes com a òrgan consultiu de suport a la Comissió, integrat per
dones amb una àmplia experiència en l’àmbit de les polítiques d’igualtat de gènere procedents
del món professional col·legiat, de l’àmbit acadèmic i de la gestió pública i privada.
Com a primeres integrants d’aquest òrgan consultiu la Junta Directiva va nomenar la Sra.
Núria Castel Ariño, la Sra. Teresa Blasi Gacho i la Sra. Mª Cinta Pastor i Redondo.
Presentació de l’Estudi Intel·ligència artificial i noves tecnologies per entendre i
atendre la vulnerabilitat social. El cas INSESS-COVID19
Presentació Estudi Intel·ligència artificial i noves tecnologies per
entendre i atendre la vulnerabilitat social. El cas INSESS-COVID19
18.30 h Benvinguda a càrrec de Núria Carrera, presidenta de la Comissió de Dones i Igualtat de l’Associació Intercol·legial
de Col·legis Professionals de Catalunya.

Moderadora M. Cinta Pastor, membre del grup d’expertes de la Comissió de Dones i Igualtat.
18.35 h Presentació de l’estudi a càrrec de Karina Gibert, directora de IDEAI-UPC, vicepresidenta d’Igualtat i Ètica del
Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya, experta de l’estratègia catalana d’Intel·ligència Artificial Catalonia.ai
(Gencat, ha participat en la redacció de l’Estratègia (2018- 2020).Consultora del Departament de Salud Mental de la
OMS per a la conceptualització de sistemes de Salud Mental, assessora de la Comissió Europea en Ètica de la IA.
i Antoni Codina, director de la Fundació iSocial, director General de la Plataforma Taula del Tercer Sector Social de
Catalunya 2007-2019 i Vicepresident de la Federació Catalana d’ONG’s per al desenvolupament (1996-2000).
19.15 h Torn de paraules

19.30 h Cloenda, a càrrec de Núria Carrera, presidenta de la Comissió de Dones i Igualtat de l’Associació Inter col·legial
de Col·legis Professionals de Catalunya

Organitza la Comissió de Dones i Igualtat de l’Associació
Intercol·legial

El 20 de setembre de 2021 la Comissió de Dones i d’Igualtat
de la Intercol·legial va organitzar, en modalitat on-line,
l’acte “Presentació Estudi Intel·ligència artificial i noves
tecnologies per entendre i atendre la vulnerabilitat social.
El cas INSESS-COVID19”.

Data : 20 de setembre
Hora: 18.30 hores
Modalitat online
Imprescindible inscripció prèvia a través del
següent enllaç al formulari

El programa de l’acte va ser el següent:
Benvinguda, a càrrec de la Sra. Núria Carrera, presidenta de la Comissió de Dones i Igualtat
de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.
Presentació de l’estudi a càrrec de la Sra. Karina Gibert, vicepresidenta d’Igualtat i Ètica
del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya, experta de l’estratègia catalana
d’Intel·ligència Artificial Catalonia.ai (Gencat, ha participat en la redacció de l’Estratègia (20182020).Consultora del Departament de Salud Mental de la OMS per a la conceptualització de
sistemes de Salud Mental, assessora de la Comissió Europea en Ètica de la IA. i del Sr. Antoni
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2007- 2019 i Vicepresident de la Federació Catalana d’ONG’s per al desenvolupament

Torn de paraules
Cloenda, a càrrec de la Sra. Núria Carrera, presidenta de la Comissió de Dones i Igualtat de
l’Associació Inter col·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.
Manifestació virtual “Crit per les Dones Afganeses”
La Comissió de Dones i d’Igualtat de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de
Catalunya” va ser juntament amb FIDEM (Fundació Internacional de la Dona Emprenedora) i dones
COEINF, l’entitat impulsora de la manifestació virtual ”Crit per les dones afganeses” que tenia per
finalitat aixecar la veu i denunciar la situació inhumana que estan patint elles i les seves famílies.
La primera manifestació virtual per les dones
d’Afganistan – l’acte central de la qual va tenir lloc el
27 de novembre de 2021 a les 18 h - va resultar un
èxit i així ho reflecteixen les dades.

La gran capçalera estava presidida pel president de la Generalitat de Catalunya, presidenta del
Parlament de Catalunya, consellera d’Igualtat i Feminismes, alcaldessa de Barcelona, 10 consellers
i conselleres del Govern de la Generalitat, les 3 ex presidentes del Parlament, eurodiputats i 612
entitats del món de la cultura, associacions de dones, universitats, col·legis professionals, patronals,
sindicats, cambres, associacions municipals, que representaven un total d’1.253.626 persones.
La web va tenir 29.294 visualitzacions i van veure l’acte 13.199 persones. Es va aconseguir omplir
tot el Passeig de Gracia i tombar per Diagonal fins passat el carrer Balmes.
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decidir per unanimitat que els diners recaptats es destinessin a donar suport a les dones afganeses
per totes les seves necessitats de sortida del país, visats, passaports, transports i acollida.
La Comissió de Dones i d’Igualtat va participar, igualment, en les Jornades Intercol·legials
on-line 2021 organitzant la webinar “Assetjament sexual i laboral a la dona professional”.

Comissió de Professionals Sèniors
Concurs de Poesia
La Comissió Intercol·legial de Professionals Sèniors ha
convocat el 2021 el seu primer Concurs de Poesia, de
temàtica lliure, adreçat a tots els col·legiats i col·legiades
sèniors i els seus cònjuges, a partir de 60 anys, membres
dels col·legis professionals associats a la Intercol·legial.
El lliurament de Premis va tenir lloc el 14 de desembre de 2021 en un acte celebrat al
Col·legi de Metges de Barcelona.
Cicle de Conferències
Dins del VII Cicle de Conferències de la Comissió
Intercol·legial de Professionals Sèniors, durant el 2021
van celebrar-se les conferències següents:
• “Hàbits saludables i Esperança de vida: aportacions actuarials per incidir en la teva
pròpia Longevitat”, a càrrec de tres actuaris representants del Grup de Treball de
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Pensions i Seguretat Social del Col·legi d’Actuaris de Catalunya: Sr. Emilio Vicente,
Sra. Núria Moreno i Sra. Lídia Martinez (Col·legi d’Actuaris de Catalunya). Impartida el
16 de febrer de 2021.
• “Com funciona el cervell”, a càrrec del Dr. Oscar Pino López, Neuropsicòleg, (Col·legi de
Psicòlegs de Catalunya). Impartida el 16 de març de 2021.
• “La planificació successòria: una qüestió de responsabilitat”, a càrrec de la Sra.
Inmaculada Rubies Royo , notària, oferida pel Col·legi de Gestors Administratius,
Impartida el 27 d’abril de 2021.
• “Catalunya: Futur”, a càrrec del Sr. Anton Gasol, degà del Col·legi d’Economistes des
del Col·legi d’Economistes. Impartida el 18 de maig de 2021.
• “La meva experiència vital: Com superar la mort d’un familiar en accident de tràfic”,
a càrrec de la Sra. Montserrat Montal Gibert, Procuradora dels Tribunals, (Col·legi de
Procuradors dels Tribunals). Impartida el 15 de juny de 2021.
La Comissió va iniciar el 21 d’octubre de 2021 el seu VIII Cicle de Conferències que es
desenvolupa en format mixt, telemàtic i presencial. El Cicle inclou 11 conferències sobre
diferents disciplines i finalitzarà el 14 de juny de 2022.
Les Conferències del VIII Cicle impartides en 2021 han estat les següents:
• “La resolució alternativa de conflictes laborals en temps de COVID”, a càrrec del Sr.
Antonio Martínez del Hoyo, advocat (Col·legi de l’Advocacia de Barcelona). Impartida
a la seu de l’ICAB el 21 d’octubre de 2021.
• “La dona i la Medicina a l’Antic Egipte”, a càrrec del Sr. Josep Anton Poch, farmacèutic
(Col·legi de Farmacèutics de Barcelona). Impartida el 9 de novembre de 2021 al Col·legi
de Farmacèutics de Barcelona.
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• “Poesia i periodisme, dues visions de la realitat”, a càrrec del Sr. David Castillo, poeta, periodista
i crític literari i director de la Setmana de Poesia de Barcelona (Col·legi de Periodistes de
Catalunya). Impartida el 14 de desembre de 2021 al Col·legi de Metges de Barcelona.
La Comissió Intercol·legial de Professionals Sèniors ha participat també en les Jornades
Intercol·legials 2021 amb l’organització el proper 9 de desembre d’una conferència sobre el
transhumanisme.

Comissió d’Ensenyament
La Junta Directiva, en la seva reunió de 3 de novembre, va acordar la constitució, al si de la
Comissió d’Ensenyament, d’un Grup de Treball sobre Universitats.
L’objectiu d’aquest Grup de Treball es debatre i donar resposta, des d’una perspectiva
estrictament professional, a totes aquelles qüestions que es vagin plantejant en el marc
pedagògic de la universitat.
El Grup de Treball està obert als representants d’aquelles corporacions professionals
interessades en aquesta temàtica.

Centre d’Anàlisi Econòmica Intercol·legial
El 2021 el Centre d’Anàlisi Econòmica Intercol·legial, que presideix el Col·legi d’Economistes
de Catalunya, ha iniciat els treballs per a l’elaboració d’un Informe sobre el sector dels
serveis professionals a Catalunya, amb l’objectiu de finalitzar aquest estudi en el transcurs
del 2022.
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Reactivació del Grup de Treball
sobre el Cicle de l’Aigua
Amb la voluntat de donar un nou impuls a aquest Grup de Treball i valorar les activitats a realitzar
conjuntament, l’11 de novembre de 2021 es va celebrar una reunió per videoconferència del
Grup de Treball, oberta a aquelles corporacions professionals interessades en incorporarse a aquest espai de treball intercol·legial.
Entre les conclusions de la sessió, cal destacar la coincidència en la importància de posar en
valor i donar visibilitat a la presència del món professional i col·legial en el Consell per a l’ús
Sostenible de l’Aigua (CUSA) i la voluntat d’impulsar activitats formatives conjuntes amb una
orientació mutidisciplinar en matèries com són costes i aigües marines; desenvolupament pendent
de les normes tècniques del Reglament del domini públic hidràulic; anàlisi de les reformes de les
Directives comunitàries; Fons Europeus Next Generation i cicle de l’aigua i àmbit urbà-regadiu.

Grup de Treball Intercol·legial sobre Discapacitat
El Grup de Treball Intercol·legial sobre Discapacitat ha celebrat diverses reunions al llarg del
curs 2021.
Entre les línies de treball acordades, cal destacar:
• La coincidència en promoure des del Grup el diàleg interprofessional de la discapacitat,
amb aproximacions diverses des de l’àmbit jurídic, educacional, psicològic, mèdic, etc...
• Potenciar el treball amb les famílies per a una formació en l’autodeterminació de
les persones, promovent la seva capacitat de decidir i autonomia, especialment en
l’àmbit de la discapacitat intel·lectual.
• La importància d’avançar en el desenvolupament del Decret sobre l’escola inclusiva.
• La necessitat de la formació pràctica sobre com actuar davant d’una discapacitat per
ajudar a la integració en totes les professions superant les bretxes de discapacitat.

En aquest sentit, es proposa estudiar l’organització d’alguna activitat formativa en
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aquest àmbit per al món col·legial aprofitant programes de formació ja existents.
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l’àmbit de l’atenció a la discapacitat a assumir pels col·legis professionals mitjançant
la signatura d’una carta de compromís.
• Adreçar un qüestionari sobre accions col·legials en l’àmbit de la discapacitat a totes
les corporacions professionals membres de l’Associació Intercol·legial, per disposar
d’una mostra el més representativa possible.
El Grup de Treball Intercol·legial sobre Discapacitat va participar en les Jornades Intercol·legials
on-line 2021 organitzant la webinar “Barreres i vida quotidiana: Arquitectòniques,
comunicatives i socials.

Jornades Intercol·legials on-line
Dins del programa anual d’activitats, entre el 18 de novembre i el 16 de desembre, es va
desenvolupar la segona edició de les Jornades Intercol·legials on-line, donant continuïtat a
les Jornades organitzades en 2020 que havien tingut una molt bona acollida:
18 NOVEMBRE
Col·legis Professionals, els ODS i l’Agenda 2030
Organització:
Observatori Intercol·legial sobre Transparència
i Retiment de Comptes.

Programa
§ Inauguració:
Sra. Mª Eugènia Gay, presidenta de l’Associació Intercol·legial
Sr. Antoni Gómez, president CCJCC
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Presenta: Sr. Xavier Cardona, Director General CCJCC
Ponent: Sra. Cristina Sánchez , Directora General Red Española del Pacto Mundial
§ El repte de la igualtat de gènere en l’àmbit de les professions
Presenta : Sra. Eva Aldeguer, Consell Directiu CCJCC
Sra. Emma Gumbert, vocal de la Comissió per a la Promoció dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible de l’ICAB.
Sra. Isabel Perea, sòcia de GT i membre de la Comissió d’equitat de gènere del CCJCC.
Sra. Sandra Bestraten,  presidenta de la demarcació de Barcelona del COAC i membre de
la Comissió de Dones i Igualtat de l’Associació Intercol·legial
§ Diàleg sobre l’aplicació dels ODS en el Col·legis professionals
Presenta: Sra. Àngel Pes, director general Centre d’Estudis Internacionals (CEI – Barcelona)
Sr. Xavier Carbonell , director de la Càtedra MANGO de RSC
Sr. Marc Oliva,president Grup ODS del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya      
§ Clausura
Sr. Antoni Gómez, president CCJCC
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Comissió de Dones i Igualtat

Programa
§ Benvinguda a càrrec de la Sra. Núria Carrera Comes, presidenta de la Comissió de Dones
i Igualtat de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.
§ Inici d’exposicions, moderades per la Sra. M. Cinta Pastor Redondo, membre del grup
d’expertes de la Comissió de Dones i Igualtat.
Empar legal davant l’assetjament, a càrrec de la Sra. Andrea Accuosto Suárez, advocada,
vocal de la Comissió de Dones Advocades de l’ICAB i de la Secció de Compliance de l’ICAB.
L’Assetjament en el sector de la salut, a càrrec de la Sra. Marlen Moreno Martínez,
fisioterapeuta, docent de Grau i Màster Gimbernat (UAB), doctoranda en Educació UAB.
Vocal Junta de Govern del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.
L’Assetjament en el sector de la construcció, a càrrec de la Sra. Anabel Ros Nuño, secretària
de la Junta de Govern del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, i membre
de la Comissió per la igualtat del Consell Català de Col·legis d’aparelladores arquitectes
tècniques i enginyeres de l’edificació, i de la Sra. Natalia Crespo Belmonte, comptadora de
la Junta de Govern del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació
de Barcelona i membre de la Comissió per la igualtat del Consell Català de Col·legis
d’aparelladores arquitectes tècniques i enginyeres de l’edificació.
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presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, i de la Sra. Carina Villena
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Situació actual dels joves post-covid
Organització:
Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats

§ Benvinguda a càrrec de Núria Carrera i Comes, vicepresidenta de la Sectorial d’Acció
Social, Ensenyament i Humanitats.
§ Presentació de la conferència Situació actual dels Joves Post-Covid, a càrrec d’Anna Parés
i Rifà, ex-degana del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de
Catalunya.
§ Conferència a càrrec de José Ramón Ubieto Pardo, psicòleg clínic, membre de la
Asociación Mundial de Psicoanálisis, professor de la UOC i col·laborador habitual de La
Vanguardia.
§ Torn obert de preguntes.
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Organització:
Sectorial d’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica
La crisi de la COVID-19 planteja un desafiament de proporcions històriques. La UE i els
seus Estats membres han hagut d’adoptar mesures d’emergència per protegir la salut dels
ciutadans i evitar el col·lapse de l’economia. Això ha requerit impulsar un fons econòmic sense
precedents i plantejar solucions innovadores que impulsin la convergència, la resiliència i la
transformació a la Unió Europea. El 21 de juliol de 2020, el Consell Europeu va acordar un
instrument excepcional de recuperació temporal conegut com a “Next Generation EU”. En
aquesta jornada es va voler compartir i debatre les actuacions i solucions que s’impulsaran
en l’àmbit dels sectors professionals i col·lectius de l’enginyeria, arquitectura i tècnica en el
marc d’aquests Fons Europeus de Recuperació Econòmica amb el següent:
Programa
Presentació: a càrrec del Sr. Jaume Casas president de la Comissió Sectorial de
l’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica.
Taula Rodona: moderada per l’ Institut Català d’Energia - ICAEN
- Reptes i incògnites del NextGEN de transició energètica en el món local. Sr. Gil Lladó
Morales, Col.legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports.
- La geotèrmia com a recurs, i els ajuts a les energies renovables tèrmiques en el sector
residencial, Sr. Albert Pujades, Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya.
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- El llibre de l’edifici. Sr. Albert Cuchí, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
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- Les oficines de rehabilitació en l’activació de la rehabilitació energètica. Sr. Jordi Marrot,
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2 DESEMBRE
Barreres i vida quotidiana: Arquitectòniques, comunicatives i
socials
Organització:
Grup de Treball Intercol·legial sobre Discapacitat

Programa
Presentació: Sra. Núria Carrera, vicepresidenta de l’Associació Intercol·legial
Moderació: Sr. Xavier Puigdollers, advocat, president de la Comissió de Drets de les Persones
amb Discapacitat de l’ICAB i coordinador del Grup de Treball Intercol·legial sobre Discapacitat
Taula Rodona sobre les barreres en la vida quotidiana:
• Barreres arquitectòniques: Sra. Marta Bordas, Doctora arquitecta per la UPC BarcelonaTech
(SP) i la TUT (FI), àrea d’expertesa en accessibilitat universal i disseny inclusiu.
• Barreres comunicatives: Sra. Natàlia Talleda, logopeda i terapeuta ocupacional. Parc
Sanitari Pere Virgili
• Barreres socials: Sr. Antonio Centeno, llicenciat en Matemàtiques, docent i membre
del Foro de Vida Independiente y Divertad (FVID)
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 Sra. Carolina Ibáñez Barea, presidenta de la Fundació ADIMIR
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 Sra. Vanessa Fuentes, psicòloga, formadora, membre del Grup de Treball “Psicologia i
discapacitat” del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
 Sr. Pau Llobet Poal, secretari de la Coordinadora Catalana d’Entitats Tutelars (CCET) i
coordinador de FADESIA.
Col·loqui final
9 DESEMBRE		
El transhumanisme i la necessitat d’una ètica social
Organització:
Comissió de Professionals Sèniors

Benvinguda a càrrec del  Sr. Xavier Cordoncillo, president de la Comissió Intercol·legial de
Professionals Sèniors.
Conferència “El Transhumanisme i la necessitat d’una Ètica Social,” a càrrec del Dr. Francesc
Torralba, Catedràtic d’Ètica de la Universistat Ramon Llull.
Torn obert de preguntes
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Intercol·legial

de

Col·legis

Professionals de Catalunya en col·laboració
amb el Banc de Sabadell
Programa
Presentació:
Sra. M. Eugènia Gay, presidenta de l’Associació Intercol·legial, presidenta del Consell Català
de l’Advocacia (CICAC) i degana de l’II·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB)
Sr. Enric Rovira, director general adjunt de Banc Sabadell i director territorial en Catalunya
Moderador:
Sr. Antoni Gómez, tresorer de l’Associació Intercol·legial i president del Col·legi de Censors
Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC)
Panelistes:
Sr. Alejandro Jiménez Marconi, advocat i president de la Secció de Dret Administratiu de l’ICAB
Sra. Carmen Urraca, directora de Fons Europeus del Banc Sabadell
Torn obert de preguntes
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Comunicació

Programa
Ponents:
Sra. Cristina Simon, vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de
Catalunya.
Sra. Eva Pujadas Capdevila. professora titular d’universitat, Departament de Comunicació
de la Universitat Pompeu Fabra.
Sr. Antoni Traugott, director del Col·legi de Màrqueting, la Comunicació, la Publicitat i les
Relacions Públiques de Catalunya.
Sra. Núria de José. vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, moderadora
16 DESEMBRE
L’actualitat a l’aula. El perill volcànic: el cas de La Palma
Organització:
Comissió d’Ensenyament IMATGE 24

Programa
En aquesta xerrada es van repassar els principals aspectes relacionats amb els perills
volcànics i com hi podem fer front, tot revisant el cas de La Palma.

MEMÒRIA 2021

Ponents:
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Sr. Joan Martí doctor en Geologia, professor d’Investigació del CSIC, director de Geociències
Barcelona, CSIC, especialista en vulcanologia física i risc volcànic.
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Sra. Judith Miró, vocal de Ciències de la Junta del Col·legi de Doctors i Llicenciats en
Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.
Les sessions de les Jornades Intrecol·legials on-line 2022 van ser enregistrades i publicades
en el Canal de Vimeo de la Intercol·legial.

Campanyes en xarxes socials
A partir de novembre de 2020 es va activar un nou canal oficial de Twitter de la Intercol·legial
i en una estratègia de marca, sota la coordinació del Col·legi de Periodistes de Catalunya
que presideix la Comissió Sectorial de Ciències de la Informació i la Comunicació de
l’Associació Intercol·legial.
Les línies de treball durant el 2021 han estat les següents:
§ Promoció del vídeo-homenatge als professionals del Catalunya per la seva actuació
durant la pandèmia per Covid-19
§ Campanya (+10) deu anys sumant
Amb motiu de la celebració el 28 d’abril de 2021 del 10è aniversari de la constitució de la
Intercol·legial com a Associació s’ha dissenyat una imatge i campanya específica per donar
visibilitat a aquesta efemèride treballant missatges i materials visuals des d’abril, a fi de
millorar la influència de la Intercol·legial a nivell digital i transmetre els valors propis de la
Intercol·legial.
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S’incorpora el (+10) a totes les creativitats i també es dissenya una nova Newsletter.
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§ Acció “Efemèrides”, treballant amb temàtiques genèriques, orientades a enfortir els
vincles entre els col·legis professionals, col·legiats/des i societat.
Es seleccionen efemèrides, com a mínim una cada mes de l’any, fent accions comunicatives
sobre temàtiques transversals que transmetin els valors i la importància d’assolir fites
conjuntament.
§ Acció “Compromisos”, enfocada a mostrar la contribució de la Intercol·legial envers
la societat i resumir les seves funcions principals. Sota el lema “Compromisos” s’ha
desenvolupat una proposta de 7 creativitats amb continguts del “Manifest en defensa
dels col·legis professionals” adaptats al moment actual.
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§ En el context de la commemoració del 10è aniversari s’ha dissenyat també la campanya
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“Què significa ser membre de la Intercol·legial des del punt de vista de col·legi
professional”, fomentant la participació activa de les corporacions associades en el
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disseny de continguts comunicatius.

Acte Commemoratiu del 10è aniversari de
l’Associació Intercol·legial (2011-2021)
El 28 d’abril de 2021 es va celebrar el 10è aniversari de la constitució de la Intercol·legial
com a Associació.
Per commemorar aquests primers 10 anys de vida de l’Associació, el 20 de desembre de
2021 es va celebrar a la seu de la Intercol·legial un Acte Institucional.
L’acte es va iniciar amb els parlaments de la Sra. Mª Eugènia Gay, presidenta de l’Associació
Intercol·legial i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, del Sr. Joan Ramon
Casals, director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, telemàticament del Sr.
Gaetano Stella, president del Consell Europeu de Professions Liberals (CEPLIS) i alhora
també s’hi van traslladar les paraules de felicitació de la Sra. Victoria Ortega, presidenta
del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) i presidenta de Unión Profesional.

MEMÒRIA 2021

A continuació, la Sra. Núria de José, vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya
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(CPC) va conduir les sis taules de diàleg organitzades sota el lema “Reptes socials i
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professions”:
“Canvis socials i Dret”
Sectorial Jurídica

Sr. Miquel Roca
Advocat, soci fundador i president del despatx
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RocaJunyent.
Ponent de la Constitució de 1978.
President de la Societat Econòmica Barcelonina
d’Amics del País.
Sra. Raquel Iglesias
Vicedegana del Col·legi de Notaris de Catalunya.
Membre de la Comissió de Codificació de Catalunya.
“Vulnerabilitat Social”
Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats

Sr. Xavier Trabado
Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica
de Catalunya i Graduat en Sociologia per la
London School of Economics.
Tresorer de la Taula d’Entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya.
Ha estat president i actualment és vocal de la
Federació de Salut Mental de Catalunya.
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Sra. Núria Carrera
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Degana emèrita del Col·legi de Treball Social de Catalunya
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Presidenta de la Comissió de Dones i d’Igualtat de l’Associació Intercol·legial
Responsable del Grup de Treball Intercol·legial sobre Discapacitat
“Recuperació econòmica”
Sectorial d’Economia i Empresarial

Sr. Santiago Niño Becerra
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Economista
Catedràtic d’Estructura Econòmica de la IQS School
Management. Universitat Ramon Llull
Autor del llibre “El crash del 2010”
“Sostenibilitat”
Sectorial d’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica

Sr. Arnau Queralt
Director del Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible de Catalunya (CADS)
Ex president del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya i membre
de la primera Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial
“Salut Digital”
Sectorial de salut

Sr. Francesc Garcia Cuyàs
Doctor en Cirurgia General i Digestiva
Adjunt a la Direcció Mèdica i Director de Transformació Digital
de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
President de la Societat Catalana de Salut Digital
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Directora del Grau d’Infermeria de Blanquerrna-URL
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Membre de la Comissió de Tecnologia, Transformació Digital i Innovació (T2DI) del Col·legi
Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
“Desinformació i tecnologia”
Sectorial de Ciències de la Informació i la Comunicació i Observatori Intercol·legial
de Transparència i Retiment de Comptes

Sr. Ismael Nafría
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Director de la revista National Geographic Espanya
Autor del llibre “La reinvención de The New York Times”
Vocal de la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de
Catalunya (CPC)
Sra. Núria de José
Vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC)
Responsable d’actualitat a La Xarxa (Xarxa Audiovisual Local)
Sr. Antoni Gómez Valverde
President d’Auren Internacional
President del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
President de l’Observatori Intercol·legial de Transparència i Retiment de Comptes
L’acte va finalitzar amb la intervenció del violoncel·lista Sr. Àlex Rodrígeuz Flaquer, qui va
interpretar el Preludi de la Suite Núm. 2 de Johan Sebastian Bach i Happy Xmas de John
Lennon, i una fotografia de família de les persones assistents.

Activitat dels òrgans de suport tècnic
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 Taula Tècnica
La Taula Tècnica es va reunir en sessions on-line, el 5 de febrer, 26 de març, 11 de juny, 23
de juliol, 8 d’octubre i 26 de novembre de 2021.
Entre els temes tractats destaquen els relatius als ajuts als sectors afectats per la Covid-19, els
Fons Europeus de Recuperació, els programes d’acompanyament per a la internacionalització
dels i de les professionals, els nous escenaris de la Formació Professional, els certificats
digitals per a col·legiats/des, la ciberseguretat, la problemàtica dels professionals autònoms
i mutualistes, l’elaboració del nou Directori intern i la col·laboració en la remodelació de la
plataforma de la Borsa de Treball Intercol·legial on-line.
El director general de Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, Sr. Àngel L.
Miguel, va participar en la reunió de la Taula Tècnica de 26 de novembre, en la qual es
va posar de manifest la importància d’impulsar la comunicació i la col·laboració entre els
col·legis professionals i l’Administració educativa en l’àmbit de la Formació Professional.
Igualment, per mitjà de la Newsletter Intercol·legial de la Taula Tècnica es van compartir
activitats formatives que les corporacions associades obren a la participació de col·legiats
i col·legiades d’altres col·legis professionals.
La Taula Tècnica, entre altres tasques, va continuar amb la política de recerca d’acords
comercials de serveis d’interès per a les corporacions associades i llurs col·legiats/des
(assessorament en telefonia, aparcaments, hotels, transport i lloguer de vehicles, floristeria,
restauració, etc...) amb descomptes i condicions especials i va preparar la participació de
la Intercol·legial en el Saló Biz Barcelona.
 Espai de Reflexió
En el marc de l’anomenat Espai de Reflexió de la Taula Tècnica, fòrum orientat a tractar sobre
temes d’actualitat d’interès transversals, el 23 de juliol, la Sra. Ludovica Chiesa, consultora

i especialista en desenvolupament de persones i equips de treball, va impartir el Seminari
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En la sessió de la Taula Tècnica d’11 de juny es va celebrar un Fòrum de Debat sobre

entorns digitals i ciberseguretat moderat per la Sra. Agnès Creus, responsable de la
Formació de la Taula Tècnica, i per l’advocat Sr. Rodolfo Tesone.
 Taula Lletrada
La Taula Lletrada Intercol·legial es va reunir en sessions on-line de 24 de febrer, 26 de maig,
21 de juliol i 9 de desembre per tractar sobre diverses qüestions relacionades amb l’aplicació
de la normativa de transparència i protecció de dades als col·legis professionals, la col·legiació
obligatòria, l’Esquema Nacional de Seguretat, l’elaboració i la implantació de plans d’igualtat als
col·legis professionals, l’assegurança de responsabilitat professional, els peritatges judicials, el
test de proporcionalitat abans d’adoptar noves regulacions de les professions, la previsió social
dels professionals i, en general, la normativa relativa a les corporacions professionals.
En el marc de la reunió de 21 de juliol es va impartir el Seminari “Queixes, reclamacions i

denúncies davant els col·legis professionals” a càrrec del Sr. Joan Oset, advocat i vicepresident
de la Comissió de Deontologia Professional de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
En la reunió de 9 de desembre de 2021 es va impartir el Seminari “Subvencions i col·legis
professionals” a càrrec del Sr. Xavier Urios, director general d’Assumptes Contenciosos
de la Generalitat de Catalunya.
 Altres Seminaris Intercol·legials
El 27 de maig es va impartir un Seminari on-line sobre “Protocols laborals, la seva

obligatorietat normativa i la seva necessitat des de l’àmbit dels Recursos Humans”, a
càrrec de la Sra. Emma Gumbert, advocada especialitzada en Dret laboral.
Barcelona, juny de 2021
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