
NOTA DE PREMSA

La  Intercol·legial  defensa  el  paper  clau  dels  Col·legis

Professionals per a la bona ges ó dels Fons Europeus de

Reac vació Econòmica

-La  Intercol·legial  de  Col·legis  Professionals  de  Catalunya  subratlla  la

importància dels Col·legis Professionals perquè la recuperació irradiï tots

els territoris i sectors de l'economia

Barcelona, 17 de desembre de 2020. La Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya

ha destacat el paper determinant que han de jugar els Col·legis Professionals en l'op�mització

dels Fons Europeus al webinar que ha organitzat aquest ma# sota el #tol 'Fons Europeus per a

la reac�vació econòmica'.

A l'acte de presentació de la trobada, la presidenta de La Intercol·legial i degana del Col·legi de

l'Advocacia de Barcelona, Mª Eugènia Gay, ha subratllat el paper fonamental que els Col·legis

Professionals han exercit en molts moments clau de la nostra història defensant interessos que

es projecten més enllà dels sectorials propis i que han rever�t en benefici de la ciutadania.

Durant l'esdeveniment, s'ha fet referència a la crisi humanitària provocada per la COVID-19,

que ha donat lloc a un escenari marcat per l'excepcionalitat, amb uns efectes socials, sanitaris,

econòmics i judicials sense precedents. "En aquest context, sorgeix la necessitat de treure el

màxim rendiment als 140.000 milions d'euros que li correspondrien a Espanya", ha afegit.

D'altra  banda,  la  presidenta  de  La  Intercol·legial  també ha  volgut  destacar  que  el  Pla  de

Recuperació per a Espanya presentat recentment pel  Govern pretén orientar la inversió al

voltant de dues línies mestres fonamentals: digital i verd. "Aquests eixos són el fonament tant

de la recuperació com de la modernització de l'economia espanyola i de les estructures més

essencials de l'Estat del Benestar". 

Durant  el  webinar  s'ha posat  en relleu que la  bona  marxa del  Pla  inclou l'establiment  de

mecanismes de col·laboració perquè hi hagi un diàleg fluid entre els poders públics i la societat

civil en el seu conjunt. Des de La Intercol·legial s'ha assegurat que els col·legis professionals

poden  ser  determinants  a  l'hora  de  canalitzar  les  necessitats  socials  per  assegurar  que

l'execució del Pla sigui el més eficaç possible.

La conferència, patrocinada per Banc Sabadell, ha comptat amb la par�cipació d'Anton Gasol,

degà de  Col·legi  d'Economistes  de Catalunya  (CEC),  Blanca  Montero,  directora de  Negocis

Ins�tucionals  i  subdirectora  general  del  Banc  Sabadell,  Sofia  Rodríguez,  chief  Economist  i

subdirectora general del Banc Sabadell, i Joan Roca, advocat i responsable de Grup de Treball

sobre Fons de Recuperació i Jus#cia de l'ICAB.



Sofia Rodríguez va apuntar que el Fons suposa un pas de gegant en la construcció europea. Per

a Espanya és una ocasió històrica per modernitzar la seva economia en l'àmbit ecològic i digital

i impulsar una recuperació econòmica inclusiva i transformadora del teixit produc�u de forma

sostenible.

Blanca Montero va explicar  el  moment  actual  de canalització  dels  fons i  com arribaran a

l'economia  espanyola.  Ha  assenyalat  que  la  col·laboració  amb  el  sector  privat  serà

imprescindible per aprofitar al màxim els fons disponibles de la UE i aconseguir transformar

l'economia espanyola. Per a Banc Sabadell és prioritari estar al costat de totes les empreses i

acompanyar-les per iden�ficar oportunitats i poder beneficiar-se d'aquesta inicia�va única.

La sessió de debat  ha estat moderada per Jordi  Renom, vicedegà de Col·legi d'Enginyers

Industrials de Catalunya (EIC), i presentada per la presidenta de La Intercol·legial i degana del

Col·legi de l'Advocacia de Barcelona,  Mª Eugènia Gay, i Enric Rovira , director territorial de

Catalunya i director general adjunt del Banc Sabadell.

Què és La Intercol·legial?

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

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

professionals,  va  néixer  amb  la  voluntat  de  reforçar  la  projecció  social  dels  col·legis

professionals,  impulsar  inicia�ves  d'interès  comú,  actuar  com  a  interlocutora  amb  les

Administracions i estudiar qües�ons que afecten el col·lec�u, independentment del sector a

què pertanyin.

Sobre Banc Sabadell

Amb anys d'història, Banc Sabadell encapçala el quart grup bancari privat espanyol i es troba

en el marc de les en�tats financeres espanyoles millor capitalitzades. Banc Sabadell supera els

230.000 milions d'euros en ac�us i compta amb una xarxa de més de 2.200 oficines i amb la

confiança de 12 milions de clients.

A  través  de  la  Direcció  de  Col·lec�us  Professionals  i  Banca  Associada,  i  d'un  equip

d'especialistes, ofereix un servei diferenciat als Col·legis Professionals i els seus col·legiats, amb

una oferta de valor adaptada a les necessitats de cada professió.
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