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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’Arquitectura, Enginyeria 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 d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques 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 d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació a 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 i Comissionistes de Duanes 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.

MEMÒRIA 2020

• Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya.

ÍNDEX

• Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.
• Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya.

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 2020

§ Els Col·legis Professionals al costat de la ciutadania per
combatre la crisi del COVID-19
§ Els Col·legis Professionals al costat de la ciutadania per
combatre la crisi del COVID-19
§ Àrea de Comunicació: la pàgina web intercol·legial
§ Gabinet de premsa i presència als mitjans de comunicació
§ Suport a l’ocupació des de la Borsa de Treball Intercol·legial
§ Presència en òrgans consultius i en altres entitats fins a 31
de desembre de 2020
§ Participació en el Programa Aracoop
§ Participació en el Saló Biz Barcelona 2020
§ Reunió constitutiva del Grup de Treball Intercol·legial
sobre Discapacitat
§ Participació en el Pacte per Barcelona
§ 10 línies d’acció prioritària aprovades per la Junta Directiva
§ Assemblea General Ordinària 2020
§ Comissió de Dones i d’Igualtat
§ Comissió de Professionals Sèniors
§ 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
§ Jornades Intercol·legials on-line
§ Campanya en xarxes socials “Fer grans les professions amb
els Col·legis Professionals, benefici i garantia per a tothom.
#LaIntercolSuma
§ Vídeo homenatge als i les professionals de Catalunya
per la seva tasca durant la pandèmia per COVID-19
§ Trobada institucional amb la consellera de Justícia
§ Activitat dels òrgans de suport tècnic

7

• 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.

MEMÒRIA 2020

 Comissió Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats

ÍNDEX

• Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.
• Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya.

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 2020

§ Els Col·legis Professionals al costat de la ciutadania per
combatre la crisi del COVID-19
§ Els Col·legis Professionals al costat de la ciutadania per
combatre la crisi del COVID-19
§ Àrea de Comunicació: la pàgina web intercol·legial
§ Gabinet de premsa i presència als mitjans de comunicació
§ Suport a l’ocupació des de la Borsa de Treball Intercol·legial
§ Presència en òrgans consultius i en altres entitats fins a 31
de desembre de 2020
§ Participació en el Programa Aracoop
§ Participació en el Saló Biz Barcelona 2020
§ Reunió constitutiva del Grup de Treball Intercol·legial
sobre Discapacitat
§ Participació en el Pacte per Barcelona
§ 10 línies d’acció prioritària aprovades per la Junta Directiva
§ Assemblea General Ordinària 2020
§ Comissió de Dones i d’Igualtat
§ Comissió de Professionals Sèniors
§ 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
§ Jornades Intercol·legials on-line
§ Campanya en xarxes socials “Fer grans les professions amb
els Col·legis Professionals, benefici i garantia per a tothom.
#LaIntercolSuma
§ Vídeo homenatge als i les professionals de Catalunya
per la seva tasca durant la pandèmia per COVID-19
§ Trobada institucional amb la consellera de Justícia
§ Activitat dels òrgans de suport tècnic

8

• 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 2020
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
Representat pel seu president, Sra. Paola Galvany Estragués.
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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 per la seva degana, Sra. Marta Fernández.
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.
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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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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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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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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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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.
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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: 93 496 18 80, Ext. 5312
Fax: 93 487 15 70

Adreces de correu electrònic:
- Presidència: presidencia@intercolegial.cat
- Secretaria de suport: secretaria@intercolegial.cat i intercat@icab.cat
- Taula Lletrada: secretaria@intercolegial.cat i intercat@icab.cat
- Taula Tècnica: info@intercol·legial.cat
 Delegat de Protecció de Dades
Sr. Eduardo López-Román, advocat
Adreça de correu electrònic: intercolegial@dpd.email
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Els Col·legis Professionals al costat de la
ciutadania per combatre la crisi del COVID-19
La crisi sanitària derivada de la pandèmia per Covid-19 va posar de relleu el paper essencial
de les persones professionals col·legiades com a garantia dels Drets fonamentals de les
persones, especialment per part dels i de les professionals sanitaris, amb un compromís i
dedicació exemplars, i també en altres àmbits de caràcter social, docent, jurídic, econòmic,
tècnic, científic i de la informació i la comunicació.
Aquesta visibilitat, que ha anat acompanyada d’un sincer reconeixement social, suposa
una oportunitat per al món professional i col·legial per donar a conèixer la seva realitat i la
funció social de les professions i de la institució col·legial.
Des dels col·legis professionals dels diferents sectors d’activitat que formen part de l’Associació
Intercol·legial es van posar en marxa des dels primers moments de la situació d’emergència
sanitària nombroses iniciatives, projectes, programes i mesures per ajudar la ciutadania.
Igualment, els col·legis professionals van reforçar els seus serveis d’assessorament i suport
a les persones col·legiades, potenciant també de manera especial la formació en línia, per
facilitar i millorar la capacitació i formació dels i de les professionals confinats.
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La Intercol·legial reclama plans d’ajuts per
als professionals autònoms i mutualistes
per compensar els efectes de la Covid-19
Des de l’inici de la pandèmia i al llarg de tot el 2020, l’Associació Intercol·legial va reivindicar
de manera molt activa davant de totes les Administracions l’establiment de plans d’ajuts
per al teixit professional que conformen les persones professionals col·legiades de tots els
àmbits d’activitat, que serà clau per a la reactivació econòmica i per a la recuperació social
del país, garantint la prestació de serveis a la ciutadania en condicions de qualitat.
En aquest sentit, l’Associació Intercol·legial va remarcar la importància que aquests plans de
mesures d’ajut tinguin en compte les persones col·legiades que treballen per compte propi
i que han vist reduïts dràsticament els seus ingressos, incloent tant les adscrites al Règim
Especial dels Treballadors Autònoms (RETA) com aquelles que, de conformitat amb la
normativa d’aplicació, estan inscrites en una mutualitat professional alternativa al RETA.

Àrea de Comunicació:
la pàgina web intercol·legial
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 els directius i tècnics
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
procedents d’altres col·lectius professionals.
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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.

Gabinet de premsa i presència
als mitjans de comunicació
Els comunicats de premsa emesos durant el 2020 han tractat sobre les matèries següents:
(02-2020) Els col·legis professionals refermen la col·laboració amb l’Ajuntament per
ajudar professionals asilats i migrants per inserir-se al mercat laboral.
(02-2020) Un estudi sobre les dones professionals a Catalunya corrobora la discriminació
per raó de gènere a l’àmbit laboral.
(03-2020) Els Col·legis Professionals analitzen el camí a recórrer cap a la igualtat de gènere.
(04-2020) La Intercol·legial reclama al Govern un pla d’ajuts per als i les professionals
autònoms i mutualistes per compensar els efectes de la Covid-19.
(12-2020) La Intercol·legial defensa el paper clau dels col·legis professionals per a la
bona gestió dels Fons Europeus de Reactivació Econòmica.
(12-2020) La Intercol·legial i la Conselleria de Justícia impulsen línies de col·laboració
per reforçar el paper dels col·legis professionals.
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corporacions professionals com a expressió de la societat civil i consolidant el coneixement
de l’Associació Intercol·legial.

Suport a l’ocupació des de la
Borsa de Treball Intercol·legial
La plataforma de la Borsa de Treball Intercol·legial ha continuat canalitzant durant 2020
noves ofertes laborals de tots els sectors professionals, donant així cobertura en l’àmbit de
l’ocupació als i les professionals dels diversos sectors integrats en la Intercol·legial.
La Junta Directiva ha assenyalat el rellançament de la
Borsa de Treball on-line com a una de les seves prioritats
d’actuació, encomanant a la Taula Tècnica l’execució
d’aquest nou impuls a aquesta plataforma ocupacional
de la Intercol·legial.

Presència en òrgans consultius i en altres
entitats fins a 31 de desembre de 2020
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’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
(representant suplent)
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• 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 Col·legi
Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.
• Consell Català de l’Alimentació: representada en la Comissió de la cadena 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.
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• 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 presideix la
Comissió Sectorial d’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica de l’Associació Intercol·legial.
• Grup de Treball “Llibertats civils, polítiques, accés a la justícia, igualtat i dones,
seguretat i protecció”, representada pel 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).
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El 8 de juliol de 2020, dins del termini del tràmit d’audiència, l’Associació Intercol·legial va
presentar al·legacions al Projecte de Decret pel qual s’estableix la composició i règim de
funcionament de la Taula Social del Canvi Climàtic.
Igualment, l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya està adherida
al Pacte Global de Nacions Unides i considera como 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.

Participació en el Programa Aracoop
L’Associació Intercol·legial ha continuat amb la difusió de les activitats relacionades amb el
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.
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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 21 al 23 de setembre de
2020 al Recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona.
Durant les setmanes prèvies al certamen, els col·legis professionals van dur a terme una
campanya de comunicació per donar a conèixer la plataforma d’internacionalització,
finançament i creació d’empreses del BizBarcelona.
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. També hi ha hagut un increment de persones interessades en rebre informació.
El 21 de setembre la Intercol·legial va organitzar la Conferència “Del negoci tradicional a
l’empresa 2.0”, impartida pel Sr. Ivan de San Nicolàs, entrepreneurship consultant &DPO.

Networking Interprofessional

En el marc de la seva participació en el Saló Bizbarcelona 2020, l’Associació Intercol·legial
va organitzar el servei de Networking professional.cat, com a un punt de trobada entre
professionals col·legiats/des i empreses de tots els sectors, gestionant-se més de 150
entrevistes amb cita prèvia.
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Reunió constitutiva del Grup de Treball
Intercol·legial sobre Discapacitat
El 7 de febrer es va celebrar a la seu col·legial la reunió Constitutiva del Grup de Treball Intercol·legial
sobre Discapacitat en què van participar representants de 23 corporacions associades.
Com a primeres línies d’actuació, el Grup de Treball ha assenyalat la suma d’esforços
intercol·legials en els àmbits de la formació transversal, la sensibilització social, la inclusió
escolar, les escoles especials i les residències-llar, la inserció laboral, l’accessibilitat i
l’adaptació de vehicles i espais, l’assistència personal, la promoció de contextos inclusius,
i les relacions amb les administracions.
El Grup de Treball Intercol·legial sobre Discapacitat va fer públic el 28 de febrer un Manifest
amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Malalties Minoritàries.
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del’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, s’adhereix a la
commemoració del Dia Internacional de les Malalties Minoritàries que se celebra el 28
de febrer de 2020.
És un dia en què sumem les nostres veus amb l’objectiu de crear consciència sobre
la realitat de les malalties minoritàries i l’impacte que tenen en la vida de les persones
que conviuen amb alguna d’elles i les seves famílies.
També ens unim a l’insistent reclam perquè les administracions proveeixin i apliquin
els recursos necessaris i suficients de tal manera que sigui possible promoure el
desenvolupament de diferents instàncies d’investigació sobre aquestes patologies.
Manifestem ara el nostre suport, alhora que seguim i augmentem el nostre interès
i compromís professional perquè les persones afectades amb alguna d’aquestes
malalties, que a Catalunya ascendeixen a més de 400.000 persones i a la resta de
l’estat a 3 milions, tinguin igualtat d’accés a la diagnosi, tractament i atenció adequada,
juntament amb una igualtat d’oportunitats socials.
Fem nostre el lema “Junts fem pinya” de la Plataforma Malalties Minoritàries, en la qual
es reuneixen moltes de les associacions de pacients del nostre país, perquè en el nostre
Grup de Treball conflueixen professionals de tots els col·legis professionals de Catalunya,
i perquè entenem que, només de l’esforç mancomunat i d’un enfocament i estratègia
interdisciplinaris, poden brollar abordatges integrals que procurin respostes d’èxit a nivell
personal, sociosanitari, social i laboral.
Manifestem, doncs, la nostra solidaritat amb les persones afectades de malalties
minoritàries, alhora que assumim el compromís de màxima dedicació professional.

Participació en el Pacte per Barcelona
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següents les Taules Sectorials: (i) Economia
(Col·legi d’Economistes de Catalunya i
Col·legi de Censors Jurats de Comptes
de Catalunya); (ii) Drets Socials (Col·legi
de Treball Social de Catalunya); (iii) Model
Urbà (Col·legi d’Aparelladors, Enginyers de
l’Edificació i Arquitectes Tècnics de Barcelona; (iv) Cultura, Educació, Internacional, Ciència
i Esports (Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya i
Comissió Intercol·legial d’Ensenyament).
Altres col·legis professionals han participat també, per representació directa, en la Taula del
Pacte i en les Taules Sectorials.
A partir de les aportacions de la Intercol·legial, el document final del Pacte per Barcelona
ha recollit de manera expressa, tant en la seva Presentació com en l’Objectiu A (Reactivar
i enfortir el teixit productiu i comercial de Barcelona, com a eix dinamitzador de l’economia i
creador d’ocupació), la importància de donar suport al teixit professional de Barcelona, amb
una referència també a Barcelona com a “Ciutat de Professions” i al paper que correspon als
col·legis professionals en l’àmbit dels serveis de formació i d’ocupació i d’orientació professional.

10 línies d’acció prioritària
aprovades per la Junta Directiva
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En la seva reunió de 24 de juliol de 2020, la Junta Directiva va aprovar les següents 10 línies
d’acció prioritària:
1. Iniciar des de la Presidència i la Comissió de Relacions Institucionals, amb la
col·laboració de tota la Junta Directiva, una ronda de contactes institucionals
amb tots el nivells de l’Administració per tal d’informar sobre les actuacions dutes
a termes pels col·legis professionals durant la pandèmia per COVID-19, reiterar
la necessitat d’un suport efectiu als i les professionals de Catalunya davant de
les dificultats econòmiques actuals i exposar la disponibilitat del món col·legial i
professional per col·laborar en la superació d’aquesta crisi.
2. Reforçar 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.
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professionals a Catalunya, tenint també en compte el possible impacte de la

Treballar per consolidar i ampliar la representació dels col·legis professionals en
tots els òrgans consultius de Catalunya.
4. Encarregar al president de la Comissió Sectorial de Ciències de la Informació
i la Comunicació el disseny d’una estratègia i campanya de a les xarxes
socials, orientada a posar en valor la funció social dels i les professionals, de
les professions i de les Corporacions en què s’integren.
5. Promoure el reconeixement a la tasca dels i les professionals durant la
pandèmia per COVID-19.
6. Valorar l’ajornament de la II Edició del Congrés de les Professions de Catalunya,
reorientant la proposta inicial cap a unes Jornades Intercol·legials on-line a
celebrar durant el proper novembre, amb una activitat promoguda per cadascuna
de les Comissions Sectorials i Transversals. Mantenir com a línia conductora
els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), però incorporant també
temàtiques derivades de la situació provocada per la pandèmia per COVID-19.
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.
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8. Constituir un fòrum de reflexió i debat al si de la Intercol·legial, en format
de Comissió interna o Grup de Treball, per 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 i Grups de Treball de la
Intercol·legial facilitant, si escau, el recurs a les reunions per videoconferència
per mitjà de les eines tecnològiques necessàries.

Assemblea General Ordinària 2020
L’Assemblea General Ordinària va reunir-se per videoconferència el 30 de novembre de 2020.
L’Assemblea General va aprovar la gestió de la Junta Directiva i la liquidació pressupostària
corresponents a l’exercici 2019, així com la proposta de pressupost ordinari i quotes per a 2020,
que va incloure una bonificació del 50% de la quota anual en atenció a la situació de pandèmia.
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Presentació de l’estudi “Les dones professionals a Catalunya. Situació actual i
perspectives de futur”
L’11 de febrer es va presentar a la seu de la Intercol·legial l’estudi sociològic qualitatiu “Les
dones professionals a Catalunya. Situació actual i perspectives de futur”, elaborat per
la sociòloga i membre de la Junta Directiva Sra. Anna Parés i impulsat per la Comissió de
Dones i Igualtat de la Intercol·legial.
L’acte va tenir un ampli ressò en els mitjans de comunicació i amb motiu de la presentació
de l’informe es va emetre una nota de premsa.
Estudi
“Les dones professionals a Catalunya. Situació actual i perspectives de futur”
Propostes per a l’acció als col·legis professionals
Adoptar la perspectiva de gènere en les següents accions:
1. Incloure continguts sobre la perspectiva de gènere a les ponències, jornades
i altres activitats dels Col·legis professionals.
2. Utilitzar llenguatge inclusiu en totes les comunicacions.
3. Canviar denominació de col·legis professionals, si és necessari.
4. Constituir Comissions de gènere.
5. Impulsar la creació d’Observatoris sobre l’equitat de gènere.
6. Impulsar programes de mentoring i coaching per facilitar el desenvolupament
de la carrera professional.
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8. Implementar un sistema de quotes per assegurar la paritat pels càrrecs de
lideratge en el propi Col·legi.
9. Usos socials del temps: Vetllar perquè els horaris, la formació continuada
i altres activitats programades pels Col·legis facilitin la vida personal i familiar.
10. Revisar els suports i incentius per a la maternitat de les mútues dels
propis Col·legis.
11. Implementar protocols per a actuar davant de discriminacions de gènere
i donar a conèixer la seva existència i funcionament.
12. Implementar un espai d’atenció psicosocial per a dones víctimes
d’assetjament i altres tipus de violències.
13. Sensibilitzar/conscienciar les persones col·legiades sobre aquests temes i sobre la
necessitat d’assumir una major corresponsabilitat en les tasques i el rol de cura.
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El 4 de març es va celebrar a la seu de l’Associació Intercol·legial un acte reivindicatiu amb

En el marc de l’acte es va presentar el vídeo ‘El nostre clam per l’equitat’, que recull en
la veu de diverses representants d’una dotzena de Col·legis els preceptes del Decàleg per
l’Equitat de Gènere en l’àmbit dels Col·legis Professionals de Catalunya, subscrit en aquell
moment per 38 corporacions membres de la Intercol·legial.
El secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya, Sr. Josep Ginesta, i la presidenta de la Comissió de Dones i Igualtat de La
Intercol·legial, Sra. Núria Carrera van obrir l’acte. La Taula de Diàleg sobre els reptes pendents
en el camí cap a l’equitat de gènere va ser moderada per la presidenta de la Comissió de
Dones de l’ICAB, Sra. Teresa Blasi, i va comptar amb la participació de la Sra. Mercè Civit, del
Col·legi de Treball Social de Catalunya; del Sr. Bernat Escudero, president d’Homes Igualitaris
de Catalunya; del Sr. Eduard Martin Lineros, degà del Col·legi Oficial en Enginyeria Informàtica;
i de la Sra. Marlen Moreno, del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. La presidenta de La
Intercol·legial, Sra. Mª Eugènia Gay, va participar en la clausura.

Comissió de Professionals Sèniors
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Cicle de Conferències on-line
Durant el darrer trimestre de 2020 la Comissió Intercol·legial de Professionals Sèniors ha
organitzat el Cicle de Conferències on-line següent:
Octubre, dimarts 20
Vida després de la vida
A càrrec del Dr. Manuel Sans, Metge cirurgià i vicepresident 2n de la Comissió
Intercol·legial de Sèniors (Col·legi de Metges de Barcelona)
Novembre, dimarts 17
L’educació social, ofici vell, professió nova, i el repte
del COVID 19
A càrrec del Sr. Lluís Vila Savall, Vicepresident del
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials (Col·legi
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya)
Desembre, dimarts 15
Puc escriure les coses que em passen?
A càrrec del Sr. Julià Guillamon, Periodista, escriptor
i col·laborador literari de La Vanguardia (Col·legi de
Periodistes de Catalunya)
Concurs de Narrativa Breu
La Comissió Intercol·legial de Professionals Sèniors
va convocar el 2020 el Primer Concurs de Narrativa
Breu, adreçat a tots els col·legiats i col·legiades, a
partir dels 60 anys, de les corporacions adherides a la
Intercol·legial de Sèniors.
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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 2020, 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 migrant en els col·legis professionals en el marc del Conveni de
Col·laboració en aquest àmbit signat amb l’Ajuntament de Barcelona.

Jornades Intercol·legials on-line
A causa de la situació sanitària derivada de la pandèmia per Covid-19 l’Associació
Intercol·legial va acordar ajornar la II edició del Congrés de les Professions de Catalunya,
reorientant aquesta activitat cap a unes Jornades Intercol·legials on-line celebrades durant
el darrer trimestre de 2020.
Entre el 23 d’octubre i el 18 de desembre es van celebrar 20
webinars, conferències, jornades i trobades on-line organitzades
per les Comissions Sectorials i Transversals de la Intercol·legial,
tenint com a línia conductora els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) però incorporant també temàtiques derivades
de la situació provocada pe la pandèmia per COVID-19.
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Organitzada per la Comissió Intercol·legial
de Professionals Sèniors.

Ponent: Dr. Francesc Torralba, director de la Càtedra Ethos d’ètica aplicada de la Universitat Ramon
Llull, filòsof i teòleg i autor, entre molts altres, del llibre “El transhumanisme sota la lupa”, que resum
un cicle de conferències organitzades pel Club de Roma a Barcelona els anys 2017 i 2018 sobre
el tema dels transhumanisme, entre elles la seva sobre els aspectes ètics del transhumanisme.
Presentació: Sr. Xavier Cordoncillo, president de la Comissió Intercol·legial de Professionals
Sèniors.
Webinar on-line
“I Trobada Intercol·legial de Professionals Joves”
9 de desembre
Organitzat amb la col·laboració del Grup de l’Advocacia
Jove (GAJ) de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona (ICAB)
Presentació: Sr. Albert Jané, president del Grup de l’Advocacia Jove (GAJ) de l’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
Sra. Carmen del Castillo, vicepresidenta del GAJ de l’ICAB.
Ponència: Les professions del demà
A càrrec del Sr. Albert Ferré, president PIMEC Joves de Barcelona
Col·loqui
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Organitzat per la Comissió Sectorial Jurídica

Presentació: Sr. José Alberto Marín, president de la Comissió Sectorial Jurídica de la
Intercol·legial, vicepresident de la Intercol·legial i degà del Col·legi de Notaris de Catalunya.
Moderador: Sr. Rodolfo Tesone, diputat de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona i president de la Comissió de Transformació Digital
Ponents: Sr. Andrés Valdés, notari del Col·legi de Notaris de Catalunya
Sr. Ramón Martín Miralles, advocat i vocal de la Comissió de Transformació Digital de
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Sra. Adriana Flores, vicedegana del Col·legi de procuradors dels Tribunals de Barcelona
Sra. Audaca Aparicio, tresorera del Col·legi de Registradors de Catalunya
Webinar on-line
“Valors, ètica professional i món digital”
10 de desembre
Organitzat per la Comissió Sectorial Jurídica

Moderació: Sra. Cristina Vallejo, diputada responsable de Formació de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona
Ponents: Sr. Carles Grau, CEO en Mobile World Capital Barcelona
Sra. Maria Pastor, presidenta de la Comissió de Deontologia del Consell dels Il·lustres
Col·legis d’Advocats de Catalunya i degana del Col·legi d’Advocats de Mataró
Sr. Jordi Fontrodona, director del Departament d’Ètica Empresarial de l’IESE
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16 de desembre
Organitzat per la Comissió Sectorial Jurídica
Presentació: Sr. Enrique Vendrell, vicepresident del Col·legi d’Administradors de Finques de
Barcelona-Lleida i assessor jurídic del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de
catalunya
Moderador: Sr. Jesús Sánchez, secretari de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Ponents: Sra. Cristina Vallejo, diputada de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona.
Sr. Carles Sala, membre de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya i del Consell Assessor
del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya
Sra. Montserrat Junyent, assessora jurídica del Col·legi d’Agents de la propietat Immobiliària
de Barcelona i del Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya
Webinar on-line
“La mediació: situació present i perspectives de futur”
16 de desembre
Organitzat per la Comissió Sectorial Jurídica

Presentació: Sr. José Alberto Marín, president de la Comissió Sectorial Jurídica de la
Intercol·legial, vicepresident de la Intercol·legial i degà del Col·legi de Notaris de Catalunya.
Moderador:Sr. Joan Martínez, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers
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Ponents: Sra. Marta Martínez, degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa
i presidenta de la Comissió de Mediació del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de
Catalunya
Sra. Elena Lauroba, professora titular de Dret civil de la Universitat de Barcelona
Sr. Antoni Bosch, notari del Col·legi de Notaris de Catalunya i mediador
Sra. Elisabeth Barnadas, vocal de la Comissió d’Advocats Mediadors de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona i portaveu de la Comissió de Mediació del Col·legi d’Administradors
de Finques de Barcelona-Lleida.

2. Informe d’activitats 2020

§ Els Col·legis Professionals al costat de la ciutadania per
combatre la crisi del COVID-19
§ Els Col·legis Professionals al costat de la ciutadania per
combatre la crisi del COVID-19
§ Àrea de Comunicació: la pàgina web intercol·legial
§ Gabinet de premsa i presència als mitjans de comunicació
§ Suport a l’ocupació des de la Borsa de Treball Intercol·legial
§ Presència en òrgans consultius i en altres entitats fins a 31
de desembre de 2020
§ Participació en el Programa Aracoop
§ Participació en el Saló Biz Barcelona 2020
§ Reunió constitutiva del Grup de Treball Intercol·legial
sobre Discapacitat
§ Participació en el Pacte per Barcelona
§ 10 línies d’acció prioritària aprovades per la Junta Directiva
§ Assemblea General Ordinària 2020
§ Comissió de Dones i d’Igualtat
§ Comissió de Professionals Sèniors
§ 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
§ Jornades Intercol·legials on-line
§ Campanya en xarxes socials “Fer grans les professions amb
els Col·legis Professionals, benefici i garantia per a tothom.
#LaIntercolSuma
§ Vídeo homenatge als i les professionals de Catalunya
per la seva tasca durant la pandèmia per COVID-19
§ Trobada institucional amb la consellera de Justícia
§ Activitat dels òrgans de suport tècnic

46

Jornades on-line
“La millora dels hàbitats en la societat postpandèmia
per la Covid-19”
15 de desembre

Organitzades per la Comissió Sectorial d’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica.
Objectiu del Cicle de Jornades
Debatre sobre la necessitat de millorar i adaptar els hàbitats per aconseguir un desenvolupament
sostenible, econòmic, social i mediambiental, i garantir el futur de les persones i del nostre
país. Es tracta d’un tema transversal , en el l’horitzó de l’Agenda 2030, en concret, en
relació amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) núm. 11: Aconseguir que les
ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilents i sostenibles, en què
els diferents Col·legis professionals Tècnics, com a referents en els seus àmbits respectius
i des del seu compromís social, poden aportar temes de reflexió i possibles solucions a les
necessitats i preocupacions de la ciutadania, per sortir enfortits de la crisi de la COVID-19 i
encarar el futur.

SESSIÓ DE MATÍ
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Sr. Celestí Ventura, president del Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de
la Comissió Sectorial de l’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica de
la Intercol·legial
Sr. Josep Armengol, sotsdirector d’Acció Territorial del
Departament de Territori i Sostenibililitat, per delegació del
conseller
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§ Presència en òrgans consultius i en altres entitats fins a 31
de desembre de 2020
§ Participació en el Programa Aracoop
§ Participació en el Saló Biz Barcelona 2020
§ Reunió constitutiva del Grup de Treball Intercol·legial
sobre Discapacitat
§ Participació en el Pacte per Barcelona
§ 10 línies d’acció prioritària aprovades per la Junta Directiva
§ Assemblea General Ordinària 2020
§ Comissió de Dones i d’Igualtat
§ Comissió de Professionals Sèniors
§ 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
§ Jornades Intercol·legials on-line
§ Campanya en xarxes socials “Fer grans les professions amb
els Col·legis Professionals, benefici i garantia per a tothom.
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Edificació
L’impuls de la rehabilitació dels
habitatges per millorar la vida de les
persones i com a motor de la reactivació
econòmica

Moderador: Sr. Jaume Casas Santa-Olalla
Sra. Montse Bosch. Professora de la Universitat
Politècnica de Catalunya

Consell de Col·legis d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació
de Catalunya
Infraestructures de seguretat als edificis:
anti intrusió, CTTV, anti Incendis.
Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers
Tècnics Industrials de Girona

Sr. Narcís Bartina i Boxa. Gerent de PROTEC
SEGURETAT INTEGRAL SL
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Reducció de l'impacte ambiental i augment del benestar
en els hàbitats urbans.
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya
Fomentar el turisme geològic pel territori, potenciant
activitats a l'aire lliure i amb un especial interès del medi
natural.

Sr.
David
Alemany
Gambau.
Consultor Ambiental d'Edificació a
l'enginyeria Deerns

Sra. Elena Esplandiu i Cazan.
Especialista en mapes i riscos
geològics

Col·legi de Geòlegs de Catalunya
Repensar la relació entre agricultura i ciutat: trenquem
barreres com a resposta al Covid19.

Sr. Josep M. Vallès. Fundador de la
cooperativa Tarpuna

Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya

SESSIÓ DE TARDA


3. Territori i Urbanisme II

Moderadora: Sra. Sonia Hernández Montaño

Una nova mobilitat per a un nou model de ciutat
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya

Planejament i renovació urbana: aspectes claus per a la salut
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
La Geotèrmia en ambients urbans
Col·legi d’Enginyers Tècnics i de Grau de Mines de Catalunya
i Balears.

Sr. Javier Ortigosa. Servei de
Redacció del PDU
Sr. Oriol Biosca. Cap de Planificació
Estratègica i Sostenibilitat de MCRIT
Sr. Pere Solà. Director del Consorci
Urbanístic del Centre Direccional de
Cerdanyola del Vallès - Parc de l’Alba
Sr. Joan Ignasi Herms, Cap de l'Àrea
de Recursos Geològics de l'Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya
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Moderador: Sr. Eduard Martín Lineros

Les telecomunicacions i les TIC, elements claus post
Covid-19.

Sr. Jordi López i Benasat. Expert en
telecomunicacions

Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació Telecos.cat
Les TIC, el teletreball i la transformació digital en la
nova realitat.
Col·legi d’Enginyeria Informàtica de Catalunya

Sra. Conxi Perez Andreu. Co-fundadora i
Consellera Delegada de In Movement!
Sra. Karina Gibert Catedràtica de la
Universitat Politècnica de CatalunyaBarcelonaTech.

Webinar on-line
“Desigualtats in crescendo i rescat social”
2 de desembre
Organitzat per la Comissió Sectorial d’Acció Social,
Ensenyament i Humanitats.
Presentació: Sra. Núria Carrera, presidenta de la Comissió Sectorial d’Acció Social,
Ensenyament i Humanitats i vicepresidenta de l’Associació Intercol·legial.
Coordinadora: Sra. Anna Parès, Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Sra. Cristina Sánchez, doctora en sociologia, experta en desigualtats socials i professora
de la Universitat de Girona
Sr. Francesc Núñez, doctor en sociologia, director del Màster en Humanitats i professor de
la Universitat Oberta de Catalunya
Debat

MEMÒRIA 2020

ÍNDEX

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 2020

§ Els Col·legis Professionals al costat de la ciutadania per
combatre la crisi del COVID-19
§ Els Col·legis Professionals al costat de la ciutadania per
combatre la crisi del COVID-19
§ Àrea de Comunicació: la pàgina web intercol·legial
§ Gabinet de premsa i presència als mitjans de comunicació
§ Suport a l’ocupació des de la Borsa de Treball Intercol·legial
§ Presència en òrgans consultius i en altres entitats fins a 31
de desembre de 2020
§ Participació en el Programa Aracoop
§ Participació en el Saló Biz Barcelona 2020
§ Reunió constitutiva del Grup de Treball Intercol·legial
sobre Discapacitat
§ Participació en el Pacte per Barcelona
§ 10 línies d’acció prioritària aprovades per la Junta Directiva
§ Assemblea General Ordinària 2020
§ Comissió de Dones i d’Igualtat
§ Comissió de Professionals Sèniors
§ 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
§ Jornades Intercol·legials on-line
§ Campanya en xarxes socials “Fer grans les professions amb
els Col·legis Professionals, benefici i garantia per a tothom.
#LaIntercolSuma
§ Vídeo homenatge als i les professionals de Catalunya
per la seva tasca durant la pandèmia per COVID-19
§ Trobada institucional amb la consellera de Justícia
§ Activitat dels òrgans de suport tècnic

50

Conferència on-line
“Perspectives econòmiques en temps de coronavirus”
15 de desembre
Organitzat per la Comissió Sectorial d’Economia i Empresa

Presentació: Sr. Antoni Gómez, tresorer de la Intercol·legial i president del Col·legi de
Censors Jurats de Catalunya
Ponent: Sr. Oriol Amat, catedràtic d’Economia Financera i comptabilitat de la UPF-BSM,
vicedegà del Col·legi d’Economistes de Catalunya i vicepresident d’ACCID

Webinar on-line
“Manca de professionals en l’àmbit de la salut. Qui ens
cuida i qui ens cuidarà?”
27 de novembre
Organitzat per la Comissió Sectorial de Salut
Moderadora: Sra. Paola Galvany, copresidenta de la Comissió Sectorial de Salut,
vicepresidenta de l’Associació Intercol·legial i presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i
Infermers de Barcelona.
Ponents: Sra. Montserrat Gea, infermera, directora general de Professionals de la salut
Sr. Marc Soler, metge, director general corporatiu del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB)
Sra. Pilar Solé, infermera, directora infermera de l’Hospital Josep Trueta
Sra. Alba Brugués, infermera, presidenta de l’AIFICC.
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Webinar on-line
“L’atenció a les persones grans en l’àmbit residencial.
Nou model de residències.”
10 de desembre
Organitzat per la Comissió Sectorial de Salut
Moderadora: Sra. Estrella Martínez, degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers
de Catalunya
Ponents: Sra. Ingrid Bullich, infermera, secretària de la Societat Catalana de Geriatria i
Gerontologia. Membre del Grup de Cures pal·liatives del COIB. Adjunta a la Direcció Tècnica
EAR I PADE MUTUAM
Sra. Conxita Barbeta, infermera, directora Residència assistida i centre de Dia Feixa Llarga
“Laia González”
Sr. Sebastià Santaeugènia, metge, director del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat
i del Pla director sociosanitari
Sr. Jordi Ballesté, infermer, vicepresident del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de
Lleida i director Centres Sociosanitaris DomusVi a Lleida

Webinar on-line

“Persones amb discapacitat, tothom és igual davant de
la pandèmia?”.
3 de desembre
Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
Organitzat pel Grup de Treball Intercol·legial sobre Discapacitat
Presentació: Sra. Núria Carrera, vicepresidenta de l’Associació Intercol·legial i responsable
del Grup de Treball sobre Discapacitat de la Intercol·legial
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Moderació: Sr. Xavier Puigdollers, advocat, coordinador del Grup de Treball Intercol·legial
sobre Discapacitat

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

Taula Rodona: Sr. Carles Campuzano, director de DINCAT- Plena Inclusió Catalunya
Sr. Efren Carbonell, llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació per la UB i director de la
Fundació ASPASIM
Sra. Carme Pachón, membre de la Junta del CDL (el Col·legi dels Docents i dels Professionals
de la Cultura),
Sra. Yolanda Calle, terapeuta ocupacional del Servei de Rehabilitació de L’Hospital de Sant Pau
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Aproximació personal i professional: Sra. M. Pilar Díaz, treballadora social, ex secretària
d’Estat de serveis socials i professora associada de la UB
Sr. Carlos Pérez Mir, vocal de la Junta Directiva de la demarcació de Barcelona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya (COAC)
Col·loqui final
Webinar on-line
“I desprès què? Perspectives sobre educació més enllà
de la pandèmia actual”
14 de desembre
Organitzat per la Comissió d’Ensenyament de l’Associació
Intercol·legial
Acte inaugural: Sr. Àlex Rocas, president de la Comissió d’Ensenyament de l’Associació
Intercol·legial i degà del CDL (Col·legi dels docents i dels professionals de la cultura)
Presentació i moderació: Sr. Jacint Bassó, vicedegà del CDL
Ponents: Pilar Pérez, Escola BetàniaPatmos, sobre Educació Infantil i Educació Primària
Salvador
Rovira,
IES
Joan
Salvat-Papasseit,
sobre
ESO
i
Batxillerat
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Sílvia Moyano, Escola Pia de Nostra Senyora, sobre Formació Professional
Conxa Torres, professora i responsable del Grau de Pedagogia de la URV, presidenta de la
Comissió de Deontologia del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, sobre els estudis
universitaris
Comitè: Sra. Montserrat Casanovas (Col·legi d’Economistes de Catalunya)
Sr. Andrés González (Col·legi de Psicologia de Catalunya)
Sr. Àngel Casajús (Col·legi de la Pedagogia de Catalunya)
Sra. Guiomar Amell (Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Duibuix
i Belles Arts de Catalunya)
Sr. Josep M. Fernández (Col·legi Oficial de Químics de Catalunya)

Webinar on-line
“Dones, Ciència i Tecnologia al servei de la lluita contra
el Covid-19. Professions visibles i professions invisibles
enfront la lluita contra la pandèmia”
Organitzat per la Comissió de Dones i Igualtat
Presentació: Sra. Núria Carrera, presidenta de la Comissió de Dones i Igualtat de la
Intercol·legial i vicepresidenta de l’Associació Intercol·legial.
Coordinació: Sra. M. Cinta Pastor, vicedegana del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers
Tècnics Industrials de Barcelona
Infermeria davant la pandèmia
Sra. Dolors Rodríguez, infermera i doctora en Antropologia Social i Cultural a la Universitat
Autònoma de Barcelona. Professora a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la
Universitat de Barcelona.
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Pandèmies, dades i estratègies
Sra. Karina Gibert, llicenciada i doctora en Enginyeria Informàtica especialitzada en
Estadística Computacional i Intel·ligència Artificial, també és catedràtica a la Universitat
Politècnica de Catalunya i vicedegana de presidència perla Igualtat i Ètica del Col·legi
Oficial en Enginyeria Informàtica.
Enginyeria i material sanitari en situacions d’emergència
Sra. Maria Cinta Pastor, enginyera tècnica en Química Industrials i llicenciada en Química,
vicedegana del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.
Debat
Webinar on-line
“Cuidem el món i les persones en temps de Covid”
17 de desembre
Organitzat per la Comissió de Dones i Igualtat

Presentació: Sra. Núria Carrera, presidenta de la Comissió de Dones i Igualtat de la
Intercol·legial i vicepresidenta de l’Associació Intercol·legial.
Coordinació: Sra. M. Cinta Pastor, vicedegana del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers
Tècnics Industrials de Barcelona
Salut mental en temps de Covid
Sra. Dolors Líria, psicòloga general sanitària i especialista en psicoteràpia
Medi Ambient i Covid
Sra. Marta Suárez, tècnica de Medi Ambient, Salut Ambiental i Seguretat Alimentària
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Webinar on-line
“Comunicació en temps de pandèmia, un servei
essencial”
18 de desembre
Organitzat per la Comissió Sectorial de Ciències de la
Informació i la Comunicació
Ponents: Sr. Jesús del Hoyo, degà emèrit del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya
Sr. Lau Delgado, consultor i productor audiovisual
Sra. Mercedes Piera, consultora de relacions públiques i protocol MP Públic
Sra. Núria de José, vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya
Jornada on-line
“Agenda 2030 i informació no financera
per a col·legis professionals”
10 de desembre
Organitzada per l’Observatori Intercol·legial de Transparència
i Retiment de Comptes amb la col·laboració de la Red
Española del Pacte Mundial.
Introducció
Quina relació hi ha entre l’RSE i l’Agenda 2030?
Com esta relacionada la informació no financera i els Objectius de Desenvolupament
Sostenible ODS ?
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La demanda creixent de transparència i retiment de comptes esta relacionada amb la
informació no financera?
Quins son el referents internacionals generalment acceptats en relació al reporting no financer?
Programa de la Jornada
- Inauguració de la Jornada
Sr. Antoni Gómez, tresorer de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de
Catalunya , president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
- L’RSE / Agenda 2030 / Col·legis Professionals
Conferència a càrrec del Sr. Josep Maria Canyelles, Coordinador Respon.cat
- Agenda 2030, ODS i informació no financera
Presenta: Sr. Xavier Cardona, director del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
Ponents: Sra. Patricia Reverter, Sòcia Canvi Climàtic i Sostenibilitat a KPMG
Sra. Noelia Acosta, Sòcia Audiaxis Auditores
Sra. Elsa Castillo, Responsable de Reporting Red Española del Pacto Mundial
- Debat sobre l’Agenda 2030 i el valors de la informació no financera en l’àmbit dels
col·legis professionals
Presenta: Sr. Antoni Gómez, tresorer de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals
de Catalunya i president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.
Ponents: Sra. Ana Garcia, presidenta de la Comissió d’Economia i Sostenibilitat del Col·legi
d’Economistes de Catalunya.
Sr. Pere Homs, director general del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
Sra. Eugènia Bailach, sòcia d’AUREN
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DIÀLEG SOBRE DRET DE LA COMPETÈNCIA
I COL·LEGIS PROFESSIONALS

Webinar on-line
“Diàleg sobre Dret de la competència i col·legis
professionals”
1 de desembre

Moderador: Sr. Frederic Munné, diputat de la Junta de Govern de l’I·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona.
Ponents: Sr. Daniel Vázquez, catedràtic de Dret mercantil de la Universitat de Barcelona
Sra. Yolanda Martínez, advocada
Webinar on-line
“Acollida en temps de pandèmia”
16 de desembre
Acte organitzat en el marc de la commemoració del Dia
Internacional de les Persones Migrants amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Barcelona
Presentació: Sra. Núria carrera, vicepresidenta de l’Associació Intercol·legial
Moderador: Crisol Tuà, periodista de SER Catalunya
Migracions i pandèmia per Covid-19
Sra. Ester Zapater, professora titular de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Experiències d’acollida
Sr. Xavier López, director de la Fundació Solidaritat UB
Sra. Laura Riba, tècnica del Programa d’Acollida de persones en Cerca de Refugi a la UAB i coordinadora
de l’àrea de Cooperació i Educació per a la Justícia Global de la Fundació Autònoma Solidària
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Com afecta la situació documental a les persones estrangeres, en relació amb
l’homologació d’estudis, formació i inserció laboral
Sra. Anna González, tècnica orientadora formativa i laboral, Coordinació AMIC-SAIER
Testimoni
Sra. Yurima Maria Navarro

Webinar on-line
“Fons Europeus per a la Reactivació Econòmica”
17 de desembre
Acte organitzat en col·laboració amb el Banc de Sabadell

Presentació: Sra. Mª Eugènia Gay, presidenta de l’Associació Intercol·legial, presidenta
del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC) i degana de l’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB)
Sr. Enric Rovira, director territorial de Catalunya i director general adjunt de Banc de Sabadell
Sr. Anton Gasol, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CE)
Sr. Rodi Renom, vicedegà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (EIC), corporació
que presideix la Comissió de Relacions Internacionals de la Intercol·legial
Ponents: Sra. Blanca Montero, directora de Negoci Institucional i sotsdirectora general de
Banc de Sabadell
Sra. Sofía Rodríguez, chief economist i sotsdirectora general de Banc de Sabadell
Sr. Joan Roca, advocat i responsable del grup de Treball sobre Fons de Recuperació i
Justícia de l’ICAB
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Campanya en xarxes socials “Fer grans les professions
amb els Col·legis Professionals, benefici i garantia per
a tothom. #LaIntercolSuma
A partir de novembre de 2020 es va treballar en l’obertura del 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.
Els dos objectius de “branding” treballats en tot el període han estat:
1. Millorar la influència de la Intercol·legial a nivell digital
2. Transmetre els valors de la Intercol·legial
El Claim de campanya va ser “Fer grans les professions
amb els Col·legis Professionals, benefici i garantia per a
tothom” #LaIntercolSuma
Canals
Els canals proposats per dur aquesta campanya han estat les
xarxes socials: (i) Canals propis de la Intercol·legial i (ii) Canals
de les corporacions professionals a les quals representa.
L’acció desenvolupada inclou l’enviament de continguts visuals i de text a tots els col·legis
professionals per tal que fossin altaveus de la campanya.
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Administració i entitats afins a la Intercol·legial
Ciutadania amb un radi Catalunya com a principal
Col·legiats/des (persones)
Mitjans i opinió pública
(II). Interns
Col·legis i Consells de col·legis professionals
Junta Directiva de la Intercol·legial
Es van diferenciar els públics segons els missatges. Sota el paraigua de la companya global
de marca es diferencien tres idees claus:
Intercol·legial —> Beneficis de formar-ne part.
Col·legis professionals —> Acompanyament i garanties al col·legiat/da
Col·legiats i Col·legiades —> Funció social cap al ciutadà
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Vídeo homenatge als i les professionals de Catalunya
per la seva tasca durant la pandèmia per COVID-19
La Junta Directiva de la Intercol·legial va acordar la preparació d’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 es va encomanar al Col·legi de Professionals de
l’Audiovisual de Catalunya.

Trobada institucional amb la consellera de Justícia
El 21 de desembre les Comissions Executiva i de Relacions Institucionals de l’Associació
Intercol·legial va mantenir una trobada institucional on-line amb la consellera de Justícia,
Hble. Sra. Ester Capella, per posar en valor les actuacions dutes a terme pels col·legis
professionals durant la pandèmia per Covid-19 i expressar la voluntat de participar en el
disseny de la recuperació social i econòmica del país.
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primera ja que els col·legis professionals depenen d’aquest Departament del Govern.

Activitat dels òrgans de suport tècnic
 Taula Tècnica
La Taula Tècnica es va reunir en sessió presencial el 5 de febrer i per videoconferència en
sessions de 25 de març, 17 d’abril, 24 d’abril, 5 de maig, 19 de juny, 3 de juliol i 17 de juliol,
16 d’octubre, 13 de novembre i 18 de desembre.
Durant la crisi sanitària per la Covid-19, la Taula Tècnica Intercol·legial va desenvolupar una
important tasca per facilitar la comunicació i col·laboració dels equips tècnics de direcció
dels col·legis professionals i per compartir experiències a nivell de la gestió col·legial per
afrontar reptes com l’organització del teletreball, l’adopció de mesures sanitàries i de
transformació digital a les organitzacions col·legials, etc.
Igualment, per mitjà de la Newsletter Intercol·legial de la Taula Tècnica es va facilitar el
compartir recursos d’assessorament especialitzat per fer front a la pandèmia elaborats pels
diferents col·legis i formació on-line.
Una novetat d’enguany ha estat la creació d’un Espai dins de les reunions de la Taula
Tècnica per a la posada en comú d’eines per a la transformació digital dels col·legis, en
el marc dels quals s’han presentat eines i solucions en matèria de certificats digitals per a
professionals i de celebració de reunions remotes per videoconferència.
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restauració, etc...) amb descomptes i condicions especials i va preparar la participació de
la Intercol·legial en el Saló Biz Barcelona.
Així mateix, la Taula Tècnica ve treballar en l’elaboració d’un nou Directori intern i, especialment,
en l’actualització del projecte de plataforma ocupacional on-line BorsadeTreball.cat.

2. Informe d’activitats 2020

§ Els Col·legis Professionals al costat de la ciutadania per
combatre la crisi del COVID-19
§ Els Col·legis Professionals al costat de la ciutadania per
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§ Àrea de Comunicació: la pàgina web intercol·legial
§ Gabinet de premsa i presència als mitjans de comunicació
§ Suport a l’ocupació des de la Borsa de Treball Intercol·legial
§ Presència en òrgans consultius i en altres entitats fins a 31
de desembre de 2020
§ Participació en el Programa Aracoop
§ Participació en el Saló Biz Barcelona 2020
§ Reunió constitutiva del Grup de Treball Intercol·legial
sobre Discapacitat
§ Participació en el Pacte per Barcelona
§ 10 línies d’acció prioritària aprovades per la Junta Directiva
§ Assemblea General Ordinària 2020
§ Comissió de Dones i d’Igualtat
§ Comissió de Professionals Sèniors
§ 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
§ Jornades Intercol·legials on-line
§ Campanya en xarxes socials “Fer grans les professions amb
els Col·legis Professionals, benefici i garantia per a tothom.
#LaIntercolSuma
§ Vídeo homenatge als i les professionals de Catalunya
per la seva tasca durant la pandèmia per COVID-19
§ Trobada institucional amb la consellera de Justícia
§ Activitat dels òrgans de suport tècnic
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 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 14 de febrer de 2020, el Sr. Sergi Manaut,
consultor i formador especialista en gestió del canvi en les organitzacions, va impartir la
ponència “La innovació disruptiva: reptes per a la gestió dels col·legis professionals”.
En la reunió del 18 de desembre el Sr. Oriol López Villena, consultor de professionals i
empreses. Autor del llibre “El empresario proactivo”, va impartir la ponència “El paper dels
col·legis professionals”.

 Formació
El 26 de maig de 2020 va impartir-se una Conferència on-line organitzada per la Intercol·legial
sobre “COVID-19 i prevenció de riscos laborals en l’exercici professional”, en què es va
orientar els i les professionals col·legiats/des per compte propi i sense persones treballadores
al seu càrrec i sense servei de prevenció sobre les seves obligacions i responsabilitats, així
com sobre les pautes bàsiques d’higiene, organització i prevenció a seguir.
La sessió va ser presentada i moderada per la Sra. Emma Gumbert, advocada i diputada
de la Junta de Govern de l’ICAB.
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Dret Laboral de l’ICAB, la Sra. Helena Basart, metgessa especialista en Medicina del Treball
i col·laboradora del COMB i els Sr. Francesc José María, advocat i membre de la Secció de
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Dret laboral de l’ICAB.
 Taula Lletrada
El 19 de febrer de 2020 va celebrar-se una reunió conjunta de les Taules Tècnica i lletrada
per tractar sobre l’aplicació de l’Esquema Nacional de Seguretat als Col·legis Professionals.
Igualment, la Taula Lletrada va assessorar en diversos aspectes referits a la nova situació
derivada de crisi sanitària per la COVID-19 i, entre d’altres aspectes, va emetre una nota
informativa sobre l’aprovació dels comptes anuals per les Assemblees Generals col·legials
en el marc de la nova situació, que va ser posada a disposició de totes les corporacions
associades.
L’octubre de 2020, la Taula Lletrada Intercol·legial va presentar, dins del termini d’informació
pública obert, noves al·legacions al segon esborrany del Projecte de Decret pel qual
s’aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
El Grup de Treball ad hoc constituït al si de la Taula Lletrada ha elaborat un informe amb
propostes per a l’actualització de la Guia bàsica de protecció de dades per als col·legis
professionals publicada el 2014 per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)
per tal de donar-ne trasllat a l’APDCAT a fi que les qüestions indicades en el document
siguin incloses en la nova versió de la Guia que elabori l’APDCAT en el marc del Conveni de
Col·laboració signat entre la Intercol·legial i l’APDCAT.

Barcelona, juny de 2021
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