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En més d’una ocasió m’haureu sentit dir que les noves tecnologies estan desplaçant a 
marxes forçades els serveis presencials en favor dels sistemes on line que, a més , 
permeten donar servei les 24 hores dels 365 dies de l’any. 
 
Aquest any, amb la pandèmia, aquests sistemes s’han vist encara més reforçats i 
necessaris i ens han permès poder seguir donant el servei, en el nostre cas el visat i/o 
registre de les actuacions professionals i , de forma especial , les consultes i 
l’assessorament professional.  
 
En diferents ocasions, des de la Junta, hem estat estudiant la conveniència de mantenir 
obert el servei a les oficines colꞏlegials, ja que tant des del punt de vista de la demanda 
de serveis com des de la perspectiva dels costos no quedava justificat. Tot i així, la 
vocació de servei i la proximitat al colꞏlegiat ens les han fet mantenir obertes. També 
hem de tenir en compte que tots plegats ens hem anat acostumant a les noves 
tecnologies i poques vegades necessitem anar a l’oficina de la nostra comarca.  
 
Des del confinament per la pandèmia de la covid, el servei a les oficies de Lloret i de 
Palamós, el donem agrupant la demanda dels colꞏlegiats en un parell de dies 
determinats al mes. Tal com argumentàvem en la passada assemblea, els efectes de la 
covid també s’han deixat notar i pensem que es deixaran notar especialment el proper 
any; la qual cosa ens obliga a replantejar-nos certes despeses. 
 
Dit això, aquestes línies pretenen ser una reflexió prèvia a la introducció del motiu 
principal que ha fet que em dirigeixi a tots vosaltres i és que vull fer-vos avinent  que, a 
partir del dia 20 de novembre deixarem de donar servei de visat a l’oficina de Celrà.  
 
L’oficina colꞏlegial, com a tal, quedarà tancada i  es seguiran prestant  els serveis a la 
Seu de La Punxa, a Girona. Es manté ,però, el servei de lloguer d’aparells de mesura 
que gestionarà Cecam i, quan les condicions ho permetin, tornarem a programar la 
formació presencial a l’auditori Joan Mª Gelada. Per tant, el que es veu realment   
modificat és únicament el visat presencial.  
 
No hem pres la decisió a la lleugera, tal com heu pogut llegir en les línies de més amunt. 
De forma recurrent, a l’hora d’estudiar les propostes de pressupost de cada any ens 
hem qüestionat la relació cost/servei de les oficines.  Pot ser l’oficina de Celrà és la que 
menys pes té al pressupost colꞏlegial ja que les despeses generals, manteniment i 
funcionament les assumeix Cecam.  
 
Però és que, ara, ens veiem en la necessitat de cedir l’espai que ocupem ja que Cecam 
vol ampliar els seus laboratoris amb nous equips que s’ubicarien en el que ara són les 
oficines colꞏlegials. Per altra banda, la baixa demanda de visat també ho justifica. 
 
Alhora, un dels nostres objectius era el de tornar a donar vida a la nostra Seu de Girona 
que, amb la crisi de 2007 , que va colpejar molt fort el nostre sector, va reduir l’estructura 
humana fins a deixar operativa només la primera planta.  
 
Com sabeu, a l’oficina de Celrà hi treballen la Pilar, la Nuri i la Sònia; que a partir del dia 
20 trobareu a la Seu de Girona. Pensem que la proximitat de Girona continuarà 
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mantenint el servei presencial a tots els colꞏlegiats/des que ho necessitin. A tal efecte 
us recordo que a Girona es disposa d’1 hora de pàrquing gratuït en el dos 
pàrquings més propers al Colꞏlegi per tal de realitzar gestions colꞏlegials, tan sols 
heu de demanar el val descompte en acabar la gestió. 
També hem arribat a la conclusió que el més coherent és tenir els serveis de Gabinet 
tècnic i Cap de visats i assessorament professional a la Seu de Girona, cosa que 
permetrà una millor coordinació de les actuacions per tots vosaltres. 
 
Fa anys, altres Juntes de Govern varen descentralitzar els serveis de la Seu de La 
Punxa. Ara, els nous temps, les noves eines i nous condicionants ens obliguen  a  
replantejar-nos l’estructura colꞏlegial. 
 
Tenim el convenciment que amb les eines que teniu al vostre abast per visar, registrar 
o comunicar els treballs professionals no es veuran alterades les condicions d’atenció i 
servei al colꞏlegiat que veníem i seguirem prestant. 
 
Us emplaço a connectar-vos a la sessió on line de l’assemblea del mes de desembre on 
en podrem parlar més abastament. 
 
Atentament 
 
MIQUEL JOSEP VENDRELL DEULOFEU 
President 
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