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Actuacions col·legials davant el COVID19 

 

La Comissió de Dones Professionals i Igualtat, i la Sectorial d’Acció social, Ensenyament i Humanitats 

de l’Associació Intercol·legial, en motiu de la pandèmia del COVID19 i la conseqüent crisi econòmica i 

social, va elaborar un breu qüestionari per tal que els participants de la Comissió i la Sectorial 

expliquessin les actuacions especials activades pels seus Col·legis en motiu del COVID19 i les seves 

derivacions.  

32 Col·legis professionals han respost les tres qüestions plantejades. La primera es refereix a les 

actuacions posades en marxa de cara a reforçar la labor professional dels col·legiats i col·legiades. La 

segona recull les actuacions especials dirigides a les persones afectades directament i indirectament 

pel COVID19. La tercera aplega les adreçades a persones amb problemes de violència de gènere.  

La intenció és saber el tipus d’accions posades en marxa, no la quantitat de persones beneficiàries. És 

possible que la quantitat d’actuacions activades pels Col·legis professionals sigui superior a la que es 

té constància, però la base d’aquest informe són les respostes rebudes per mitjà del qüestionari. 

També s’ha de tenir en compte la rapidesa i l’agilitat amb què els Col·legis professionals han fet front 

a la nova situació general i als reptes que comporta. 

Els 32 Col·legis professionals han activat mesures per donar suport a la col·legiació (100%). 17 

Col·legis professionals també han agilitzat mesures cap a la població en general, afectada 

directament o indirectament pel COVID19 (53%) i 6 Col·legis professionals han reforçat el seu suport 

a persones amb problemes de violència de gènere (prop del 19%).    

Els sectors sanitari, tecnològic, econòmic, jurídic, social i ensenyament, i del medi ambient conformen 

el conjunt dels 32 Col·legis professionals que han respost el qüestionari i han posat en marxa mesures 

de suport als col·legiats i col·legiades.  

 

 

• En total s’han pres 132 mesures de suport a la col·legiació. Les tres més freqüents són: 

facilitar informació, sobretot on line, utilitzant diferents canals i procediments (prop del 

20%), organitzar la formació, les reunions i les conferències on line (18%) i reorganitza els 

equips humans de treball propis propiciant el teletreball (16%). Un dels mèrits és haver 

modificat els sistemes d’informació, formació, reunió i treball que abans de la pandèmia es 

feien majorment de forma presencial, per fer-se ara telemàticament, i aquest canvi s’ha fet 

en un temps rècord.  



  

 
2 

 

Altres mesures de suport a la col·legiació són l’atenció als col·legiats i col·legiades també on 

line o telefònicament (prop del 14%), la reducció o l’ajornament de quotes (11%), l’atenció 

laboral i jurídica (prop de l’11%), l’assessorament segons l’especialitat de cada col·legi (8%) i 

altres actuacions específiques (2%). 

També algunes mesures més específiques com proporcionar EPIS, entrevistes psicosocials, 

crear protocol d’actuació deontològica, impulsar xarxa d’estudiants voluntaris per fer de 

cangurs a professionals en actiu, col·legiació exprés de nous professionals sanitaris, crear 

borsa de treball de professionals jubilats, organitzar comitès de crisi sobre COVID19, facilitar 

la mobilitat dels col·legiats i col·legiades... 

A més, es té constància d’escrits dirigits a la Generalitat de Catalunya transmetent la bona 

disponibilitat dels Col·legis professionals per a col·laborar i ajudar en aquesta situació de crisi.  

 

 

• Les mesures d’ajuda i recolzament a les persones afectades directament i indirectament per 

COVID19 sumen 46. La meitat corresponen als sectors sanitari i social. Destaquen en nombre 

l’atenció, la informació i l’assessorament on line o per telèfon (80%). També facilitar l’accés 

a medicaments, atendre consultes sobre prestacions socials, sobre la custòdia compartida 

de fills i filles, relacionades amb hipoteques i lloguers, sobre la situació dels autònoms i 

situacions laborals inestables ... 

Afegir la intervenció als mitjans de comunicació d’alguns Col·legis professionals per informar 

sobre la pandèmia i fer recomanacions en relació amb la vida quotidiana.  
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• 6 Col·legis professionals s’han preocupat de reforçar les mesures en relació a la discriminació 

i violència de gènere. La meitat dels Col·legis que han actuat en aquest sentit són dels sectors 

sanitari i social. En total són 12 les accions especials.  

 

 

 

 

La Intercol·legial, representada per la seva Presidenta, participa en el Pacte de Barcelona promogut 

per l’Ajuntament de Barcelona per fer possible un gran acord per promoure la recuperació 

Barcelona, a partir de les propostes dels principals agents socials, econòmics i cívics de la ciutat. 
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ANNEX 1. 

 

Llistat de Col·legis Professionals que han participat a l’enquesta 

 

Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona Lleida 

Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya 

Col·legi d'Aparelladors de Girona 

Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Terres de l'Ebre 

Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Lleida 

Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona 

Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya 

Col·legi de Dissenyadors d'Interiors i Decoradors de Catalunya 

Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya 

Col·legi d' Economistes de Catalunya. 

Col·legi d' Educadores i Educadors Socials de Catalunya 

Col·legi d' Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona 

Col·legi d' Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya 

Col·legi d' Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, 

Col·legi de Farmacèutics de Barcelona 

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

Col·legi de Graduats Socials de Catalunya 

Col·legi de Metges de Barcelona 

Col·legi de Pedagogs de Catalunya 

Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia 

Col·legi de Professionals de l' Activitat Física i l' Esport de Catalunya 

Col·legi Oficial d’ Agents Comercials de Barcelona 

Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya 
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Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres de Catalunya 

Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya 

Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya 

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya 

Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya 

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya 

Consell de Col·legis Arquitectura tècnica de Catalunya 

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona 

Il·lustre Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya 


