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Francesc Blasco Martorell
President de l’Il·ltre. Col·legi Oficial 

de Graduats Socials de Tarragona

Benvolguts companys, sempre és un plaer i un honor dirigir-me a vosaltres 
però en especial fer-ho des d’una tribuna tan nostra com és l’editorial de 
la revista Criteri. De ben segur que és l’última vegada que ho faig, almenys 
amb la condició de President de l’Il·ltre Col·legi Oficial de Graduats Socials 
de Tarragona. Durant el trancurs de l’últim sopar col·legial ja em vaig poder 
acomiadar de tots els companys i companyes i amics que ens van acompan-
yar, però ara voldria fer-ho de tots en general. Com ja sabreu, ja fa temps 
que tenia presa la decisió de no presentar-me a la reelecció al càrrec de 
president de la nostra corporació. Penso que setze anys és temps suficient 
per tal que al capdavant de la mateixa es produeixi una renovació, que crec 
necessària. Penso sincerament que s’han acomplert tots els objectius amb 
els quals em vaig presentar per primer cop l’any 1996 i pels quals em vàreu 
fer confiança. Crec que els graduats socials a les comarques de Tarragona 
ocupen una posició important al territori, som volguts i respectats profes-
sionalment, la qual cosa contribueix a prestigiar la nostra professió. Espero 
també que sabreu disculpar els desencerts que segur també he tingut. Vull 
que sabeu que ha estat per a mi un honor i una immensa sort ser el Presi-
dent dels Graduats Socials de Tarragona, i podeu seguir comptant amb mi 
pel que us pugui ajudar, encara que ara des d’una posició més discreta i a 
segona línia. Us demano que al nou president o presidenta que em substi-
tueixi li doneu el mateix recolçament que m’heu donat a mi.

Fins aviat!
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En la tarde del 25 de noviembre se cele-
bró, en la sede colegial, el solemne acto 
de juramento e imposición de togas de 
los nuevos miembros del Ilustre Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Tarra-
gona, que incorporó ocho colegiados a la 
institución.
Durante el acto, que estuvo presidido por 
el Presidente de nuestro Colegio, el Sr. 
Francesc Blasco, realizaron el juramento y 
tomaron posesión de sus togas ocho nue-
vos graduados sociales que se incorporaron 
como miembros colegiados: el Sr. José 
Leonardo Colilla Sánchez, la Sra. Helena 
Domènech Clua, la Sra. Míriam Montserrat 
Ferrer Cot, la Sra. Yolanda Germán García, 

el Sr. Pedro López Martos, la Sra. Míriam 
Médico Lozano, la Sra. Cèlia Prats Roca y 
la Sra. Meritxell Carné Codina. Esta última 
fue apadrinada por su padre, el Sr. Valentí 
Carné Nin, colegiado ejerciente desde el 
año 1965 y miembro fundador del Colegio 
quien, además, en el mismo acto, renovó 
su juramento hacia la profesión.
Así, desde el 25 de noviembre son miem-
bros de pleno derecho de nuestro Colegio, 
como así pudieron testimoniar las destaca-
das autoridades del ámbito judicial y de los 
graduados sociales que asistieron al acto, 
como son la Magistrada de la Sala Social 
del Tribunal Supremo, la Excma. Sra. Rosa 
Maria Virolès; los Magistrados del Juzgado 

Social núm. 3 y núm. 1 de Tarragona, el 
Ilmo. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart y 
el Ilmo. Sr. Diego Zafra Mata, respectiva-
mente; y el Secretario coordinador de la 
Audiencia Provincial de Tarragona, el Sr. 
Enrique Domeque Goya, los cuales junto a 
nuestro presidente presidieron este acto de 
juramento e imposición de togas a los nue-
vos colegiados, que de este modo pasan a 
integrarse a nuestro colectivo.
Finalizado este acto, todos los asistentes se 
desplazaron al Tinglado número 1 del Moll 
de Costa para disfrutar de la Cena colegial 
que anualmente organiza nuestro Colegio, 
y que reunió a cerca de 300 comensales en 
una magnífica velada.

Los nuevos colegiados realizan el Juramento 
y reciben sus togas

El Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Tarragona incorpora ocho colegiados
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Diferentes instantes del acto de juramento e imposición de togas a los nuevos colegiados
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La Cena reunió, una vez más, a un gran número de colegiados y colaboradores que se dieron cita en el marco del Tinglado 1 del Moll de Costa

El pasado 25 de noviembre, el Ilustre Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Tarragona ce-
lebró su Cena Colegial anual, un acontecimiento 
social de carácter profesional que, convertido 
ya en tradición, reunió a más de 280 personas 
en el Tinglado número 1 del Moll de Costa del 
Puerto de Tarragona. Al acto asistieron nuestros 
miembros colegiados junto con sus familiares, 
así como representantes de otros colegios 
profesionales, agentes sociales y económicos 
del territorio y destacadas personalidades del 
mundo político, entre los cuales el Excmo. Sr. 
Jordi Jané, diputado en el Congreso; el Excmo. 
Sr. Rafael Luna, presidente de la Mesa de Comi-
sión de Empresa y Ocupación del Parlament de 

Catalunya; el Sr. Ramon Inglés, subdelegado del 
Gobierno; el Sr. Joaquim Nin, delegado del Go-
vern de la Generalitat en Tarragona; el Ilmo. Sr. 
Frederic Adan, presidente del Consell Comarcal 
del Tarragonès; la Sra. Begoña Floria, teniente 
de alcalde del Ayuntamiento de Tarragona; 
el Ilmo. Sr. Javier Hernández, presidente de la 
Audiencia Provincial de Tarragona; y el Sr. Josep 
Andreu, presidente de la Autoridad Portuaria 
de Tarragona, entre otras muchas autoridades y 
representantes institucionales presentes en este 
destacado acto.
Todos ellos, junto al resto de los asistentes entre 
los cuales se dieron cita los nuevos colegiados 
que unas pocas horas antes realizaron el acto de 

juramento e imposición de togas, compartieron 
una magnífica velada con motivo de la Cena 
Colegial organizada por el Colegio de Graduados 
Sociales de Tarragona, una cita imprescindible del 
calendario de nuestro colectivo durante la cual 
los asistentes tienen ocasión de compartir expe-
riencias, anécdotas y objetivos. En esta ocasión, 
además, todos los asistentes fueron obsequiados 
con un ejemplar del libro “Olga”, por cortesía 
de la colegiada Bárbara Fernández, autora del 
mismo.
Asimismo, y como es tradición, durante la 
Cena Colegial se realizó el acto de entrega de 
las distinciones y méritos contraídos por los 
colegiados. 

El Colegio distingue a sus miembros más 
destacados en una Cena anual cargada de 
emotividad



8

CriteriEl tema 4rt TRIMESTRE 2011 • número 60

Los colegiados distinguidos con la Medalla de Bronce por sus 15 años de colegiación

El Presidente de nuestro Colegio, durante su parlamento

Tras 25 años en el Colegio, cuatro colegiados recogieron personalmente su Medalla de Plata

La Medalla al Mérito en el Trabajo, Categoría de Oro, por 20 años de colegiación ejerciente

Reconocimientos y distinciones
En este sentido, el Ilustre Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Tarragona otorgó diferentes distinciones, 
comenzando por las aprobadas por el Pleno del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales de España que, celebrado en Granada el 
17 de septiembre y a instancia y solicitud del Iltre. 
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Tarragona, 
aprobó por unanimidad conceder las siguientes 
distinciones:
La Medalla de Plata al Mérito Colegial, por haber 
sido vicepresidente, secretario, tesorero o vocal de la 
Junta de Gobierno del colegio, por un mandato com-
pleto, y tener acreditados un mínimo de 30 años de 
colegiación, al Excmo. Sr. Salvador González Pascual, y 
a los Excmos. Sres. Andreu Parra García y Valentí Car-
né Nin, que recogieron personalmente su distinción.
La Medalla de Plata al Mérito Colegial, por haber 
sido colegiado y acreditar en el Colegio un mínimo de 
40 años de colegiación, de los cuales al menos 35 años 
como colegiado en ejercicio, al Excmo. Sr. Francesc 
Casañas Domingo y al Excmo. Sr. Manuel Montaña 
Teixidó, que acudió a la Cena a recoger su distinción.
La Medalla de Oro al Mérito Colegial, por haber 
sido vicepresidente, secretario o tesorero de la Junta 
de Gobierno del Colegio, por espacio de dos o más 
mandatos completos, y tener acreditados un mínimo 
de 30 años de colegiación, al Excmo. Sr. Vicente López 
Miró y al Excmo. Sr. Juan Martínez Fornells. 
La Medalla de Oro al Mérito Colegial, por haber 
sido vocal de la Junta de Gobierno del Colegio, por 
espacio de dos o más mandatos completos, y tener 
acreditados un mínimo de 35 años de colegiación, a 
la Sra. Mª José Font Moya.
Cerrado este primer bloque de distinciones, y en vir-
tud del acuerdo plenario tomado el 20 de septiembre 
por la Junta de Gobierno de nuestro Iltre. Colegio 
Oficial de Graduados Sociales, se concedieron los 
siguientes reconocimientos:
La Medalla al Mérito Profesional, en la Categoría 
de Bronce, por la permanencia ininterrumpida en 
el Colegio durante 15 años, correspondió en el año 
2011 al Sr. Antoni Armengol Aragonès, Sr. Enrique 
Juan Bel Viñals, Sr. Jaume Blanch Amorós, Sra. Mª 
Carmen Caro Serrano, Sr. Javier Díez Pascual, Sr. 
Josep Maria Olesa Vallespí, Sra. Mª Carmen Puig 
Pons, Sra. Mª Àngels Reche Cavallé y Sr. Albert Sabaté 
Santana. Recogieron personalmente sus distinciones, 
los siguientes colegiados: el Sr. Albert Alsina Martí, 
el Sr. Joan Anton Aubia Ollé, la Sra. Natalia Boronat 
Alegret, el Sr. Javier Díez Pascual, la Sra. Josefa 
Méndez Higuero, el Sr. Alfredo Mulero Guerra y el 
Sr. Jordi Odena Vilarmau. El Sr. Joan Màrius Abelló 
Castellà, recogió la distinción del condecorado Sr. 
José Codorniu Suñer.
La Medalla Corporativa al Mérito en el Trabajo, en 
la Categoría de Oro, por su permanencia ininterrum-
pida en el Colegio durante 20 años, a los Excmos. 
Sres. Mª Isabel Camañes Tena, Carmen Cuevas López 
y Carlos Martín Bonet. Recogieron personalmente su 
distinción cuatro colegiados: Excmo. Sr. Ramón Badía 
Conesa, Excmo. Sr. Jaume Francesch Garcés, Excmo. 
Sr. José Ángel Guillén Gómez y Excmo. Sr. José Puig 
Cuartiella.
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Imágenes de la entrega de las diferentes distinciones y reconocimientos a los miembros de nuestro Colegio

Medalla al Mérito Profesional, en la Categoría 
de Plata, por su permanencia ininterrumpida en 
el Colegio durante 25 años, a los colegiados Exc-
mo. Sr. Esteban Martorell Rius y Excmo. Sr. Ángel 
San José Gallardo, y recogieron personalmente 
su distinción el Sr. Rafael González Collado, el Sr. 
Raúl Navarro Roldán y los Excmos. Sres. Carlos 
Omar Avilés Reyes y Lluís Ayneto Magarolas.
También fueron distinguidos con la Placa Con-
memorativa como homenaje por sus 45 años 
de colegiación ininterrumpida como graduado 
social, al Excmo. Sr. Francesc Casañas Domingo y 
al Excmo. Sr. Alfons Fontboté Vidal, que acudió 
personalmente a recoger su distinción.
Además, durante la Cena Colegial se reconoció 
igualmente la trayectoria de dos colegiados, en 
este caso con la Medalla de San José Artesano, 
en la Categoría de Plata, por haber sido miem-
bros de la Junta de Gobierno y por su dedicación 
desinteresada al colectivo de los graduados socia-
les en las comarcas de Tarragona, reconocimiento 
que recayó en el Sr. Joan Anton Barrachina Cros y 
en la Excma. Sra. Bibiana Cotano Martín.

La Cena Colegial entró en su punto culminante 
con la entrega de la máxima distinción que 
otorga nuestro Colegio. La Junta de Gobierno 
acordó por unanimidad conceder la Medalla a los 
Servicios Distinguidos, en la Categoría de Oro, 
como homenaje y en agradecimiento por su tarea 
realizada a favor del colectivo de los graduados 
sociales, al Excmo. Sr. Francisco Javier San Martín 
Rodríguez, presidente del Consejo General de Co-
legios Oficiales de Graduados Sociales de España, 
quien no pudo asistir por lo que, en su nombre, 
recogió la distinción el Ilmo. Sr. Francisco Rueda 
Velasco, vicepresidente de este colectivo.
Una vez finalizado el acto de entrega de reco-
nocimientos y distinciones llegó el turno de los 
parlamentos finales que sirvieron para cerrar 
el acto y durante los cuales ofrecieron unas 
palabras el Sr. Joaquim Nin Borredà, delegado 
del Govern de la Generalitat en Tarragona; el 
Sr. Ramón Inglés Queralt, subdelegado del Go-
bierno del Estado en Tarragona; la Sra. Begoña 
Floria Eseberri, regidora del Ayuntamiento de 
Tarragona y nuestro presidente, el Excmo. 

Sr. Francesc Blasco Martorell. Precisamente 
éste último recibió una de las ovaciones más 
sonoras de la noche, en el momento en que 
anunció que no optará a la reelección de su 
cargo como presidente de nuestro Colegio en 
las próximas elecciones para la renovación de la 
Junta Colegial. Así, Blasco pone el punto y final 
a una trayectoria de 16 años al frente de la ins-
titución, un periodo durante el cual reconoció 
su “satisfacción y orgullo por las iniciativas y 
proyectos que hemos materializado, como las 
Jornadas de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social, como las revistas colegiales o como 
la Medalla de Servicios Distinguidos que nos 
concedió el Ayuntamiento”.
Tras estas palabras, y al mismo tiempo que 
agradecía la colaboración de sus compañeros 
de Junta, el Excmo. Sr. Francesc Blasco recibió 
una ovación unánime por parte de los casi 300 
comensales reunidos con motivo de esta Cena 
Colegial con la que, un año más, nuestro Colegio 
cerró simbólicamente el año 2011 con los mejores 
deseos para todos los asistentes.
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La Cena Colegial reunió a un gran número de autoridades del tejido político y social de nuestro territorio

La ceremonia de entrega de distinciones reunió a autoridades y galardonados sobre el escenario

La colegiada Bárbara Fernández obsequió a todos los asistentes con un ejemplar de su obra “Olga”
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El president del nostre Col·legi, amb el llavors president del Govern de l’Estat, Sr. José Luis Rodríguez Zapatero

El Palau de la Moncloa va acollir, el passat 25 d’octubre, la recepció 
oficial que el llavors President del Govern estatal, Sr. José Luis Rodrí-
guez Zapatero, va oferir al Consejo General de Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales de España, una trobada de la qual va participar 
el nostre President, Sr. Francesc Blasco, junt amb la majoria dels presi-
dents dels 43 col·legis provincials de graduats socials i els membres de 
la Comissió Permanent.
Aquesta recepció va servir per a posar de manifest l’estreta i fructífera 
col·laboració que el Consejo General de Colegios Oficiales de Gra-
duados Sociales de España ha mantingut amb els diferents equips de 
treball de l’etapa de govern socialista. Una col·laboració que, segons 
el propi Zapatero, ha permès “avenços ressenyables”. 

Entre aquestes fites assolides cal destacar l’aprovació del Recurs 
de Suplicació o el Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans 
que, entre d’altres, han fet guanyar rellevància i notorietat al 
nostre col·lectiu. En aquest sentit, Zapatero va destacar el paper 
crucial 
que desenvolupen els Graduats Socials per a l’adequada aplicació 
de la normativa vigent, una garantia que és necessària i impres-
cindible per al correcte funcionament d’un país, segons va afirmar 
en aquesta trobada de la qual el president del nostre col·legi, Sr. 
Francesc Blasco, en va ser testimoni directe com a membre de la 
comitiva que va assistir a aquesta recepció oficial celebrada al Palau 
de la Moncloa.

Zapatero rep al Consejo General de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales de España

XVII JORNADAS
DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

8 y 9 de marzo de 2012  · Hotel Ciutat de tarragona

IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE TARRAGONA
Estanislau Figueres, 17 · 43002 Tarragona 
Tel. 977 22 45 13 · Fax 977 22 95 25
colegio@graduados-sociales-tarragona.com
www.graduats-socials-tarragona.org
www.graduados-sociales-tarragona.com
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La llista d’entitats col·laboradores del nostre Col·legi es va ampliar 
recentment amb la incorporació de TAEMSA, amb la qual es va 
signar un acord de col·laboració per al present any 2012.
TAEMSA és una empresa especialitzada en serveis informàtics 
i de reprografia. La signatura de l’acord, celebrada el passat 20 
de desembre, va tenir lloc al nostre Col·legi i va comptar amb la 
presència del nostre President, Sr. Francesc Blasco, i del director de 
TAEMSA, el Sr. Xavier Martínez.

El Col·legi de Graduats Socials signa un 
acord de col·laboració amb TAEMSA

El nostre president va segellar l’acord amb el director de TAEMSA

El president del nostre Col·legi va participar en la segona edició de les 
Jornades Joves i Empresa, celebrades a Valls el passat mes de novembre.
Davant una sala que va reunir uns 500 assistents entre alumnes de 
l’Institut Jaume Huguet – Antiga Escola de Treball i empresaris de Valls i 
la comarca de l’Alt Camp, els diferents ponents participants d’aquestes 
jornades celebrades els dies 21 i 22 de novembre van exposar temes de 
màxima actualitat vinculats a les capacitats i actituds al lloc de treball; la 
recerca de feina: El procés de selecció de joves candidats; i la gestió dels 
impagats en temps de crisi.
Aquests tres blocs van donar forma a les II Jornades Joves i Empresa, 
una iniciativa de la qual el nostre president en va ser protagonista com a 
ponent d’una de les conferències que van donar cos a aquesta trobada. 
Cal destacar que l’organització d’aquestes II Jornades van comptar com a 
director tècnic amb Joan Iborra i Molines, col·legiat no exercent de l’Il·ltre. 
Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona. A més, a la secretaria 
tècnica hi havia un altre membre del nostre col·lectiu, com és el col·legiat 
Manel Revelles i Arànega.

El nostre President, Sr. Francesc Blasco Martorell, acompanyat de la 
Gerent, Sra. Amparo Pérez Grau, van realitzar una visita institucional al 
Conseller d’Empresa i Ocupació, Hble. Sr. Francesc Xavier Mena i López.
La trobada, que va tenir lloc el passat dia 13 de gener, va servir per 
a tractar diferents temes i qüestions que afecten el col·lectiu dels 

graduats socials en la seva qualitat d’agents socials i professionals 
del sector laboral, entre els quals la Reforma Laboral, entre d’altres 
temes. En aquest sentit, el Sr. Mena va mostrar en tot moment un 
gran interès i un tracte exquisit cap a les inquietuds del nostre 
col·lectiu.

Francesc Blasco, ponent de les II Jornades 
Joves i Empresa de Valls

Visita institucional del nosre Col·legi al 
Conseller d’Empresa i Ocupació

Un instant de la ponència del nostre president, Sr. Francesc Blasco
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La Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem i col·laboradora 
de l’Il·ltre Col·legi Ofi cial de Graduats Socials de Tarragona, 
Excma. Sra. Rosa Maria Virolès, va ser distingida el passat mes de 
desembre amb la Creu d’Honor de l’Ordre de San Raimundo de 
Peñafort.
Aquest merescut reconeixement li va ser concedit el passat 6 de 
desembre, i s’afegeix als diferents mèrits que l’Excma. Sra. Rosa 
Maria Virolès ha obtingut al llarg de la seva destacada carrera pro-
fessional, entre els quals hi ha les Medalles de Plata i d’Or als Serveis 
Distingits, atorgada per l’Il·ltre. Col·legi Ofi cial de Graduats Socials 
de Tarragona en data 27 de novembre del 1998 i 30 de novembre 
del 2007, respectivament.
Ara, la Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem obté un me-
rescut reconeixement amb la Creu d’Honor de l’Ordre San Raimundo 
de Peñafort, una distinció que, junt amb la resta de creus de l’Ordre, 
premia els serveis prestats i la contribució al desenvolupament i perfec-
cionament del Dret i la Jurisprudència.
Des de Criteri, l’Il·ltre. Col·legi Ofi cial de Graduats Socials de Tarragona vol 
expressar la seva satisfacció per aquesta notícia i felicitar l’Excma. Sra. Rosa 
Maria Virolès qui, a més, de ser col·legiada del nostre col·lectiu entre els 
anys 1973 i 1989, manté una estreta vinculació amb el món dels graduats 
socials, com a col·laboradora habitual del Col·legi i, especialment, com a 
directora tècnica de les Jornades de Dret del Treball i la Seguretat Social 
que, des de l’any 1995, organitza el nostre Col·legi.

En breu fi nalitzarà el mandat per al qual va ser escollit per al càrrec de 
President de l’Il·ltre. Col·legi Ofi cial de Graduats Socials de Tarragona 
el Sr. Francesc Blasco Martorell. Això obliga a la convocatòria de noves 
eleccions al càrrec de President/a, que se celebraran estatutàriament 
durant el primer trimestre del 2012. Al tancament d’aquesta edició no 
s’havia procedit a la convocatòria, però per cobrir els terminis estatu-
taris, aquestes eleccions se celebraran necessàriament a fi nals del mes 
de març. 

El procés s’iniciarà amb la constitució de la mesa electoral, la presentació 
de candidatures, la campanya i, si hi hagués més d’un candidat/a, l’elecció.
Només s’escollirà president/a, ja que els altres membres de la Junta no han 
complert encara el seu mandat. Des de la seva fundació, el Col·legi ha estat 
presidit per l’Excm. Sr. Francesc de Paula París Ferré (1973-1976), Excm. Sr. 
Alfons Fontboté Vidal (1977-1980), Excm. Sr. Ignacio Sancho Ferré (1981-
1984), Excm. Sr. Joan Estivill Tudó (1985-1989), Excm. Sr. Andreu Palomo 
Peláez (1989 – 1995) i Excm. Sr. Francesc Blasco Martorell (1996-2012).

Rosa Maria Virolès, condecorada amb la Creu 
d’Honor de l’Ordre de San Raimundo de Peñafort

Es convocarà l’elecció de president del Col·legi

El passat dia 8 de novembre, el nostre President, Sr. Francesc 
Blasco Martorell, acompanyat de la Gerent del Col·legi de Graduats 
Socials de Tarragona, Sra. Amparo Pérez Grau, va realitzar una visita 
institucional al nou Director dels Serveis Territorials d’Empresa i 
Ocupació, Sr. Baptista Capell i Solsona.
Durant la trobada, que es va desenvolupar en un ambient d’exquisida 
cordialitat, es van tractar els diferents problemes que pateixen els 
despatxos dels graduats socials davant la greu situació en la qual 
es troba el conjunt de la societat, pel que fa a la crisi econòmica i 
laboral actuals.

El Director dels
Serveis Territorials 
d’Empresa i Ocupació
rep el nostre Col·legi 

L’Excma. Sra. Rosa Maria Virolès ha rebut un merescut reconeixement
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La nueva Ley reguladora de la Jurisdicción Social desarrolla los mandatos 
constitucionales de tutela judicial efectiva y de seguridad jurídica para 
reforzarlos y adaptarlos a las peculiaridades de esta esfera del derecho, 
pretendiendo una respuesta más eficaz y ágil a los litigios que se puedan 
suscitar en las relaciones de trabajo y seguridad social, y ofreciendo un 
tratamiento unitario a la diversidad de elementos incluidos en el ámbito 
laboral para una mejor protección de derechos.
La presente Ley mantiene la estructura de su antecesora, el Texto Refundido 
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/1995, de 7 de abril, a la que deroga, y desarrolla su contenido a través 
de 305 artículos, 3 Disposiciones Adicionales, 5 Disposiciones Transitorias, 
1 Derogatoria y 7 Finales.
El Libro Primero contiene la parte general, el Segundo las especialidades 
relativas al proceso ordinario y las modalidades procesales, el Tercero 
contiene el régimen relativo a los medios de impugnación y, por último, el 
Cuarto regula las normas relativas a la ejecución de sentencias.
La principal novedad es que se amplía el conocimiento del orden 
jurisdiccional social. La presente Ley concentra en el orden social, por 
su mayor especialización, el conocimiento de todas aquellas materias 
que, de forma directa o por conexión, puedan calificarse como sociales. 

El objetivo es conseguir la efectividad, coordinación y seguridad de la 
respuesta judicial.
La necesidad de consolidar el ámbito material del orden social, se ha 
hecho patente en la práctica jurisdiccional, donde han sido frecuentes los 
conflictos dimanados de la heterogeneidad en las resoluciones de órganos 
judiciales inscritos en órdenes distintos, dificultades que han generado el 
“peregrinaje de jurisdicciones” provocando graves disfunciones.
La ordenación  de las materias objeto de conocimiento  se lleva a cabo 
en los tres primeros artículos, donde cabe destacar las siguientes nove-
dades: Se produce la unificación de la materia laboral. Es el caso de la 
concentración en el orden social de todas las cuestiones litigiosas relativas 
a accidentes de trabajo; Se añade el conocimiento de otra vulneración 
de derechos fundamentales conectada con la relación laboral como es el 
acoso; Se atribuye al orden social la impugnación de actos administrativos, 
en materia laboral y de seguridad social, en especial, de las resoluciones 
contractuales colectivas por causas objetivas.
Un segundo eje explicativo de esta Ley es su voluntad modernizadora, así 
como la agilización de la tramitación procesal y el refuerzo de la conciliación 
extrajudicial, la mediación y el arbitraje. Además, el nuevo texto normativo 
refuerza la presencia en juicio del FOGASA, y de las entidades gestoras y 
colaboradoras.

Los trabajadores extranjeros en situación regular disfrutarán de derechos 
equiparables a los de los ciudadanos europeos en cuanto a condiciones 
laborales, seguridad social, pensiones y acceso a los servicios públicos, 
según la directiva de ‘permiso único’ aprobada por el PE. La nueva 
norma, que los países de la UE deberán transponer en un plazo de dos 
años, facilita los trámites a los inmigrantes, ya que permite obtener los 
permisos de residencia y trabajo mediante un procedimiento único.
La directiva de ‘permiso único’ complementa otras medidas de inmigra-
ción legal, como la tarjeta azul, y está diseñada para facilitar este tipo de 
inmigración al tiempo que satisface las necesidades del mercado laboral 
europeo. La decisión de admitir inmigrantes seguirá estando en manos 
de los países de la UE. Los Estados miembros tendrán un plazo de cuatro 
meses para aprobar o rechazar una solicitud de permiso único.
La normativa reduce los trámites administrativos y simplifica el procedi-
miento de admisión de los inmigrantes que quieren vivir y trabajar en un 
Estado miembro. Además, permitirá a los trabajadores y a los empresarios 
que los contratan solicitar los permisos de residencia y trabajo mediante 
un procedimiento único.
Estas normas se aplicarán a los extranjeros que soliciten la residen-
cia para trabajar en uno de los Estados miembros o que ya residan 
legalmente en la UE. Los trabajadores desplazados dentro de la UE 

estarán excluidos del permiso único, al igual que los residentes de larga 
duración y los refugiados (que ya están cubiertos por otra legislación 
comunitaria).
Los temporeros y los empleados de multinacionales desplazados 
a una de las delegaciones de su empresa en la UE tampoco están 
incluidos, pues quedarán cubiertos por dos directivas sectoriales. Los 
trabajadores autónomos, las au-pairs y los marineros que faenan en 
buques comunitarios también están excluidos.
Una vez obtenido el permiso único, los trabajadores extranjeros disfru-
tarán de una serie de derechos equiparables a los de los ciudadanos 
de la UE, como los límites al tiempo de trabajo, el salario, la seguridad 
laboral, el derecho de afiliación a un sindicato, el acceso a la seguridad 
social, las pensiones, la vivienda pública y los servicios ofrecidos por 
las oficinas de desempleo. Los Estados miembros podrán aplicar una 
serie de restricciones a estos derechos. Además, como norma general, 
los inmigrantes tendrán acceso a la seguridad social en las mismas 
condiciones que los ciudadanos del Estado miembro de acogida. Sin 
embargo, este derecho podrá restringirse en el caso de trabajadores 
con contratos de menos de seis meses. Además, los países podrán 
limitar el acceso a las prestaciones familiares en el caso de inmigrantes 
admitidos para cursar estudios.

Publicada la Ley 36/2011, reguladora de la 
Jurisdicción Social

El Parlamento Europeo aprueba el permiso 
único de residencia y trabajo para inmigrantes
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Las prácticas no laborales en empresas que regula el Real Decreto 
1543/2011, de 31 de octubre, en vigor el 19 de noviembre, se vinculan a las 
que como acción formativa dirigida prioritariamente a los desempleados, 
se contemplan en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que 
se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, prácticas 
que, en uno y otro caso, no supondrán la existencia de relación laboral.
Pese a esta vinculación, la regulación específica de las prácticas no labora-
les en empresas llevada a cabo por el nuevo Real Decreto pretende regular 
una medida consistente en el desarrollo de éstas por parte de los jóvenes, 
con problemas de empleabilidad, en las empresas o grupos de empresas 
que hayan celebrado previamente convenios con los Servicios Públicos de 
Empleo.
El régimen jurídico definido por el Real Decreto para las prácticas no 
laborales en empresas establece que los destinatarios de las prácticas 
no laborales serán los jóvenes desempleados, inscritos en la oficina de 
empleo; de entre 18 y 25 años inclusive; en posesión de titulación oficial 
universitaria, de formación profesional, de grado medio o superior, o del 
mismo nivel que el de esta última, correspondiente a las enseñanzas de 
formación profesional, artísticas o deportivas, o bien un certificado de 
profesionalidad. El último requisito es que no hayan tenido una relación 
laboral u otro tipo de experiencia profesional superior a 3 meses en la 
misma actividad, no teniéndose en cuenta, a estos efectos, las prácticas 
que formen parte de los currículos para la obtención de las titulaciones o 
certificados correspondientes.

Debe tenerse en cuenta que quedan fuera del ámbito de aplicación de este 
Real Decreto las prácticas académicas externas, curriculares y extracurri-
culares, de los estudiantes universitarios, que se regirán por su normativa 
específica.
Además y con el requisito de existencia del convenio de colaboración 
empresa-SPE, empresa y joven desempleado podrán suscribir un 
acuerdo para el desarrollo de las prácticas no laborales en el que se 
definirá lo que será la realización efectiva de las mismas concretán-
dose, al menos, el contenido concreto de la práctica a desarrollar; la 
duración de la misma (entre 3 y 6 meses); la jornada y horario para 
su realización; el centro o centros donde se va a llevar a realizar (de 
la empresa o grupo empresarial); la determinación del sistema de 
tutorías (exigencia, por tanto, de que se lleven a cabo bajo la dirección 
y supervisión de un tutor); y la certificación a que la persona joven 
tendrá derecho por la realización de las prácticas (en la que constará, 
al menos, la práctica realizada, los contenidos formativos de la misma, 
su duración y el período de realización).
La empresa informará de estos acuerdos de prácticas no laborales con 
jóvenes a la representación legal de los trabajadores y al SPE competente. 
Finalmente, los participantes en estas prácticas no laborales en empresas 
recibirán una “beca de apoyo” cuya cuantía será, como mínimo, del 80 por 
100 del IPREM mensual vigente en cada momento, siéndoles de aplicación 
los mecanismos de inclusión en la Seguridad Social contemplados en el 
Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre.

Regulación de las prácticas no laborales en 
empresas
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Criteri entrevista el Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova, alcalde de 
Tarragona des de l’any 2007 i regidor d’aquest Ajuntament entre els 
anys 1983 i 2003. La seva dilatada trajectòria política el situa com 
una de les veus més autoritzades per fer un repàs a l’actualitat social, 
econòmica i política del nostre territori.

Com alcalde de Tarragona i, per tant, ampli coneixedor del territori, 
quin diagnòstic fa del seu estat actual?
La ciutat de Tarragona i tots els seus ciutadans i ciutadanes estem 
patint les conseqüències de la crisi, com a tot arreu, però des de 
l’Ajuntament estem treballant per dotar la ciutat d’oportunitats de 
futur i, en aquest sentit, en els darrers cinc anys hem assolit fites que, 
mirant al futur, ens permetran sortir reforçats de la crisi.

Quines són aquestes fites?
Hem aconseguit desencallar projectes que semblaven eterns, com el 
POUM, i hem elaborat un full de ruta per a la ciutat, el Pla Tarragona 
2022, que neix de la unió dels més de 20 plans estratègics que tenia 
la ciutat i que ha estat creat a partir de la participació i el consens de 
tots els actors socials de la ciutat: partits polítics, empreses, adminis-
tracions, ciutadania, etc. També tenim un repte marcat en l’horitzó 
com són els Jocs Mediterranis 2017, que aportaran equipaments, 
ocupació i un impacte econòmic sobre el territori, no només sobre 
la ciutat, de 1.000 milions d’euros. Aquestes són, a grans trets, les 
grans fites del futur de Tarragona, entre molts altres fronts en què 
treballem per a que la ciutat surti reforçada de la crisi. Tots aquests 
projectes permetran a Tarragona millorar, però no només a la ciutat, 
sinó també al territori que l’envolta, perquè Tarragona és una capital 
que exerceix el seu lideratge pensant en el seu entorn.

El fet d’haver de negociar amb CiU a la Generalitat i el PP a l’Estat 
dificulta alguna d’aquestes mesures i accions que l’Ajuntament de 
Tarragona es planteja per incentivar l’ocupació?
Espero que no sigui així. En el meu cas, des del dia següent a les elec-
cions municipals vaig iniciar converses amb la resta de partits amb 
representació consistorial per assolir un govern d’unitat que, final-
ment no va ser possible. Creia, i continuo creient, que aquesta unitat 
ens donaria més força i seria positiva per a Tarragona, però tant CiU 
com PP consideren que no és la millor opció. Ara bé, la nostra propos-
ta de diàleg i consens és més viva que mai i la mantindrem inalterable 
durant tota la legislatura. Quant a la resta d’administracions, la Ge-
neralitat ha implantat unes retallades que considerem desmesurades 
i que afecten, entre altres, a la sanitat pública, un pilar fonamental 
de la nostra societat. Això, junt amb els impagaments del govern 
autonòmic, estan dificultant la situació econòmica de l’Ajuntament, 
però ens en sortirem. I pel que fa al Govern central la fórmula és la 
mateixa que amb qualsevol altre interlocutor: diàleg i consens.

La situació econòmica és força preocupant en general. Com té 
previst combatre la crisi al seu municipi?
Amb molta dedicació i amb molta atenció per no deixar escapar cap 
oportunitat per a la nostra ciutat. És a dir, tal i com venim fent en els 
darrers cinc anys, però encara amb més esforç i compromís. És cert 

que hem hagut de fer mans i mànigues per quadrar els pressupostos, 
és una situació que ve donada pel dèficit municipal que arrosseguem, 
en part, per projectes molt costosos del passat com l’aparcament 
Jaume I, i d’altra part per l’assumpció de competències que no ens 
pertoquen però que, davant les retallades de la Generalitat, hem 
hagut d’assumir per mantenir els serveis socials a Tarragona. Perquè 
això és innegociable: els serveis socials, junt amb l’educació i la lluita 
per incentivar l’ocupació són les grans prioritats de l’Ajuntament, i en 
això concentra bona part dels seus esforços i dedicació.

I com es pot incentivar l’ocupació en un context com l’actual?
El nostre objectiu és fomentar l’ocupació a curt termini, perquè és 
una necessitat urgent no només a la ciutat, sinó a nivell global. Ara 
bé, també hem de pensar a mig i llarg termini i, per això, en els darrers 
anys estem plantant les llavors que han de permetre a Tarragona 
sortir reforçada de la crisi. Em refereixo a projectes que permetran a 
la ciutat créixer amb qualitat i que, alhora, aportaran llocs de treball. 
Per exemple, els Jocs Mediterranis del 2017, que permetran crear 
7.000 ocupacions i dotar la ciutat i els municipis del voltant de nous 
equipaments esportius i socials. Però també em refereixo al POUM 
i al Pla Tarragona 2022, dues eines imprescindibles per al futur de 
Tarragona que ens donen el full de ruta per al desenvolupament de la 

Entrevista a Josep Fèlix Ballesteros Casanova, alcalde de Tarragona

“Els graduats socials són un col·lectiu
fonamental en aquests moments de crisi”

Ballesteros assegura que Tarragona té al seu davant fites que permetran 
a la ciutat sortir reforçada de la crisi
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ciutat i que, lògicament, generaran ocupació. I també hi ha projectes 
que superen la pròpia ciutat, com el Corredor de la Mediterrània, per 
exemple, i que igualment generaran llocs de treball.

La fusió d’empreses municipals no contribuirà a generar llocs de treball.
La fusió d’empreses municipals és una decisió imprescindible per a 
alleugerir la despesa municipal. No podem carregar-ho tot sobre els 
ciutadans, que ja fan prou esforços, i és evident que hem d’aprimar 
el volum de despesa. Per tant, la fusió és una mesura amb un doble 
objectiu: d’una banda, la reducció de despesa i, d’una altra banda, 
la potenciació dels recursos municipals, ja que hi ha estructures, 
equipaments i personal molt vàlids que poden aportar un valor afegit 
a d’altres empreses. Per això plantegem i de fet ja hem iniciat la fusió 
entre l’empresa de transports i la d’aparcaments, així com la fusió 
entre l’empresa municipal de mitjans de comunicació, el Patronat de 
Turisme i Desenvolupament Econòmic.

Comentava vostè abans que per sortir de la crisi cal la implicació 
de tothom. En aquest sentit, què hi pot aportar el col·lectiu dels 
graduats socials per reduir els efectes de la crisi a Tarragona?
El seu paper és fonamental, perquè són uns dels primers col·lectius que 
s’enfronten a la crisi, ja que són els responsables de mitjançar entre 
empresa i treballadors en els casos d’ERO i, a més, assessoren empreses a 
nivell laboral i social. Són, per tant, un col·lectiu que necessitem i molt, 
tant per la seva vàlua professional com per la vessant més humana de 
consellers i animadors del teixit empresarial. A més, els graduats socials 
són un col·lectiu al qual tinc una gran estima i consideració i al qual 
aquest Ajuntament va reconèixer amb la medalla als serveis distingits.

Finalment, des de la seva vessant d’Alcalde però també com educador, 
quin consell donaria a aquells joves que volen dirigir el seu futur 
professional cap a l’àmbit dels graduats socials?
El millor consell que puc donar a qualsevol jove, inclosos aquells que 
volen formar-se com a graduats socials, és que facin de l’esforç, el 
compromís i la dedicació els seus principals valors. Això els garantirà 
la millor formació possible i és evident que una bona formació és base 
imprescindible per a l’èxit professional. I més encara en una professió 
com la del graduat social, que requereix un reciclatge continuat. Per 
tant, aquest seria el meu consell.

Moltes gràcies.

El nostre objectiu és fomentar l’ocupació a 
curt termini, perquè és una necessitat urgent, 
però també pensem a mig i llarg termini amb 

projectes com els Jocs 2017 o el Pla 2022

L’Alcalde de Tarragona ha participat en diferents actes organitzats pel nostre Col·legi, com per exemple el Sopar Col·legial
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Col·laboració

L’economia espanyola continua en una situació pròxima 
a l’estancament, afectada, entre altres factors, pel procés 
d’ajustament del sector immobiliari, el caràcter restrictiu de la 
política fiscal i la persistent inestabilitat en els mercats financers 
internacionals. Aquesta última qüestió està relacionada amb 
aspectes com ara la crítica situació de Grècia, les dificultats per 
avançar decididament en termes de governança europea i, més 
recentment, els temors a una nova recessió global.
En aquest entorn econòmic i financer tan complicat, Espanya ha 
adoptat reformes estructurals com és la del mercat de treball, ha 
avançat amb decisió en la reestructuració del sistema financer i 
ha fet passes importants per reconduir els seus comptes públics. 
En aquest últim sentit, s’han estat complint els objectius fiscals 
i s’ha reforçat, al mateix temps, la transparència fiscal de les 
comunitats autònomes. A més a més, s’ha introduït una reforma 
del sistema de pensions, amb la finalitat de combatre l’impacte 
fiscal en el llarg termini associat a l’envelliment de la població. 
Finalment, s’ha modificat el marc operatiu de la política fiscal 
per dotar de solidesa les finances públiques de manera més per-
manent. En particular, s’ha introduït una clàusula d’estabilitat 
pressupostària en l’àmbit constitucional i s’ha establert una 
regla de la despesa pública que vincula el creixement d’aquesta 
amb el creixement a mitjà termini de l’economia. 
En vista a 2012, l’economia espanyola continuarà sense oferir 
gaires alegries en termes de creixement econòmic. En particu-
lar, la demanda domèstica continuarà llastrada per un mercat 
laboral encara fràgil, la continuïtat en el procés de despalan-
quejament del sector privat i un ajust fiscal encara exigent. Les 
exportacions haurien de continuar sent un factor de suport a 
l’activitat, en un context en què l’economia global mantindrà 
un dinamisme raonable.

El camí que s’ha de recórrer encara és llarg i no estarà exempt 
d’obstacles. La credibilitat fiscal del nostre país es continuarà 
mirant amb lupa. Espanya haurà de mantenir el rigor per 
complir els seus compromisos fiscals i l’austeritat haurà de ser 
la nota predominant. En aquest sentit, cal més concreció de 
les mesures de consolidació fiscal que cal implementar i que 
el rigor en el compliment de l’ajust fiscal sigui mantingut per 
totes les administracions. Addicionalment, és necessari avançar 
cap a un funcionament més eficient del sector públic, continuar 
augmentant la transparència fiscal de les entitats territorials i 
reformar el sistema sanitari, tenint en compte els problemes de 
sostenibilitat que té aquest sistema sota l’esquema actual.
L’ajustament fiscal, d’altra banda, continuarà limitant la capa-
citat de creixement de l’economia els anys pròxims. Per això, 
a més de ser selectius en les mesures d’ajustament adopta-
des, també serà molt important avançar decididament en les 
reformes estructurals, per enfortir la competitivitat i posar les 
bases d’un creixement sostingut i més elevat a mitjà termini. 
En particular, s’ha d’aprofundir en la reforma laboral, amb la 
finalitat d’eliminar la dualitat i garantir l’adaptació dels salaris 
a la conjuntura econòmica i a la situació de les empreses. Així 
mateix, s’han d’abordar les deficiències del sistema educatiu, 
simplificar la regulació per facilitar l’activitat empresarial, fo-
mentar un marc que afavoreixi el desenvolupament d’empreses 
de més dimensió, ja que són relativament més productives, i 
donar suport a les empreses en la seva orientació a l’exterior, 
en particular cap a les regions amb més potencial de crei-
xement econòmic. Finalment, també s’haurà de completar 
la reestructuració del sector financer i donar continuïtat al 
procés de sanejament dels balanços, avançant en els processos 
d’integració i reduint l’excés de capacitat instal·lada.
D’aquesta manera, Espanya haurà posat els ingredients per re-
conduir la situació. El calendari per tal que l’economia reprengui 
una via de creixement econòmic més sostinguda dependrà de 
l’ambició amb què s’emprenguin aquestes mesures. En aquest 
punt, també és important indicar que un entorn econòmic més 
benigne per a Espanya requereix una situació també de més 
estabilitat en els mercats internacionals de capital. En aquest 
sentit, serà crucial que Europa avanci amb decisió en l’articulació 
de mecanismes que salvaguardin l’estabilitat financera en la 
regió.
Finalment, cal indicar que de la crisi econòmica hem après com 
és d’important per a un país tenir els comptes sanejats, però 
també una situació financera saludable del sector privat i una 
dependència manejable del finançament exterior. Pel que fa a 
Europa, d’altra banda, s’han posat de manifest debilitats en 
l’entrament institucional i la necessitat d’avançar en la gover-
nança econòmica.

Economia espanyola: present i futur

Text:
Daniel Carrasco Gómez
Direcció de Macroeconomia, Renda Fixa i Divises de Banc Sabadell
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En el último trimestre del año 2011, nuestro Colegio estuvo presente 
en los medios de comunicación con motivo de la Cena Colegial, 
celebrada el 25 de noviembre y de la cual se hicieron eco diferentes 
medios de prensa escrita y digital.
En este sentido, Diari de Tarragona ofreció una amplia cobertura de 
este destacado evento, puesto que publicó hasta tres noticias referen-
tes al juramento y a la cena, ofreciendo incluso un amplio reportaje 
fotográfi co de todos los galardonados.
También informaron de estos actos el diario Més Tarragona y el sema-
nario Notícies TGN, que ofrecieron fotografías de las distinciones y de 
los nuevos colegiados, respectivamente. 
Finalmente, el diario digital Tarragona 21 también se hizo eco del ju-
ramento y cena colegial, ofreciendo una extensa crónica del primero 
de estos actos e, incluso, el listado completo de los nuevos colegiados 
que realizaron el juramento.
De otra parte, nuestro Colegio también tuvo presencia mediática con 
motivo del especial de Colegios Profesionales que publicó el pasado 
27 de octubre y que incluyó una entrevista a nuestro presidente, Sr. 
Francesc Blasco.

Recortes de prensa

Tarragona 21, sábado 26 de noviembre de 2011

Més Tarragona, lunes 28 de noviembre de 2011

Més Tarragona, lunes 28 de noviembre de 2011Més Tarragona, lunes 28 de noviembre de 2011
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Diari de Tarragona, viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de noviembre de 2011

Notícies TGN, miércoles 30 de noviembre de 2011



Raval de Sant Pere, 18 entresuelo
43201 REUS (Tarragona)

Tel. 977 34 60 80
Móvils 637 88 93 21

661 69 62 46 
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Movimientos colegiales

Colegiado/a Modalidad Colegiación Número   Población

Maria Magdalena Domenech Rodriguez Alta No Exercent 959 Valls

Cèlia Prats Roca Canvi de No Exercent a Exercent Lliure 941 L’Espluga de Francolí

Judith Ainara Matalobos Díaz Baixa No Exercent 813 Cambrils

Jordi Bladé Ventura Baixa No Exercent 780 Tarragona

María González Martínez Baixa No Exercent 924 Salou

Angel Valldeperez Cugat Alta No Exercent 960 Masdenverge

Maria Antonia Francesch Freixes Alta No Exercent 961 Tarragona

Jaume Moix Masalles Alta No Exercent 962 Montblanc

Jose Maria Moix Cabeza Canvi de No Exercent a Emèrit 11 Montblanc

Valentí Carné Nin Canvi d’Exercent Lliure a Emèrit 6 El Vendrell

El passat dia 16 de desembre va traspas-
sar el Sr. Francesc de Paula París Ferré, 
col·legiat fundador i primer President 
del nostre Col·legi de Graduats Socials a 
Tarragona.
L’any 1957 va iniciar, en el llavors Col·legi 
de Catalunya i Balears, la seva vida 
col·legial, per a posteriorment participar 
activament en la constitució, el dia 11 de 
setembre de 1973, de l’Il·ltre. Col·legi Ofi-
cial de Graduats Socials de Tarragona, del 
qual va ser proclamat President i col·legiat 
exercent amb el número 1.
El Sr. París es va mantenir al capdavant del 
nostre col·lectiu durant un mandat (1973-
1976), abandonant la Junta de Govern a la 

seva finalització per dedicar-se a la seva 
activitat professional.
L’any 1990 va rebre les Medalles al Mèrit 
Professional, en les seves categories de 
Bronze i Plata, per la seva permanència 
ininterrompuda al Col·legi durant 15 i 
25 anys, respectivament.
L’any 1995 va causar baixa col·legial 
com Exercent Lliure i posteriorment, 
l’any 2003, va ser homenatjat amb 
motiu del 30 aniversari de la creació del 
nostre Col·legi.
Tots els Membres de la Junta de Govern i 
el personal de Secretaria lamenten pro-
fundament aquesta pèrdua i transmeten 
a la família el seu més sentit condol.

Mor el nostre company, el Sr. Francesc de Paula París Ferré
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El rincón del lector

Miró su billete para, nuevamente, comprobar la 
hora. Su tren salía a las diez horas de aquella 
mañana de invierno. Cuando salió de casa fue 
dejando tras de sí sus huellas sobre el blanco 
manto de nieve que durante la noche se fue 
tejiendo en las calles. No quiso mirar atrás, esas 
huellas jamás volvería a pisarlas. La nieve seguía 
cayendo y pronto se borrarían. Nadie las andaría, 
la casa había quedado desierta al salir él. Había 
calculado el tiempo necesario para pasar por el 
cementerio y dejar sobre su tumba unas flores 
que había comprado el día anterior, quizás fue-
sen las últimas que pudiera llevarle. 
Hacía dos meses y tres días que su esposa había 
muerto. Sus hijos le habían acompañado durante 
el sepelio, luego marcharon a sus respectivas 
ciudades donde residían. Intentaron que fuese 
con ellos. Fue en vano. Él no quería abandonar 
la casa que durante más de setenta años había 
compartido con Charo. Allí habían sido felices. 
Sentía su olor, su respiración, sus pisadas, sus 
palabras, su compañía… Seguía recordándola 
como si estuviera presente aquella maravillosa 
mujer con la que compartió su vida. Miraba su 
foto, abría su armario y tocaba sus ropas. No 
quería olvidarla, pero ese comportamiento hacía 
que cada vez estuviera más obsesionado, sin 
darse cuenta que no era cuestión de olvidar si 
no de aprender a vivir sin ella. Pero que difícil le 
resultaba. Recordaba toda la vida a su lado, sin 
ella no era nada. Charo había sido una mujer 
encantadora y alegre que había vivido para él y 
para sus hijos. Fue el alma de la casa. Nunca la 
vio quejarse por nada a pesar que él nunca se 
había preocupado de ayudarla. Siempre tenía la 

casa limpia y ordenada. Siempre todo a punto y 
ahora sin ella, esa vieja casa, estaba triste y oscura 
como una noche cerrada sin luna y sin estrellas.
Pensó, que tras la muerte de Charo no podría 
resistir y moriría. Pero no fue así. Siguió viviendo 
y su infierno empezó ese día de hacía en estos 
momentos, dos meses, tres días y una hora. 
Cada minuto sin ella aumentaba el sufrimiento 
de su alma y rogaba morir para ir a su lado. La 
vida sin Charo no era vida.
En su maleta llevaba su foto y un pañuelo im-
pregnado de su perfume. Con eso y su recuerdo 
tenía bastante.
Subió al tren en silencio. Se sentía mal porque 
le parecía que estaba huyendo y unas lágrimas 
recorrieron sus mejillas al recordar las veces que 
habían subido juntos a ese tren.
Al llegar a su destino, dos asistentas sociales le es-
peraban. A partir de esa noche, a sus noventa y tres 
años, por primera vez, dormiría bajo un techo dis-
tinto al que había compartido con su amada Charo.

Charo

Bárbara Fernández Esteban

Un relat breu, un poema, un conte, 
una fotografia... tot allò que vulguis explicar,

 pots fer-ho a través d’aquestes pàgines. 
Col·labora amb CRITERI.

La revista dels Graduats Socials obre el seu espai als lectors

IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE TARRAGONA · Estanislau Figueres, 17 43002 Tarragona · Tel. 977 22 45 13 · Fax 977 22 95 25
colegio@graduados-sociales-tarragona.com · www.graduats-socials-tarragona.org · www.graduados-sociales-tarragona.com

Querido año nuevo
en un papel anoté mis deseos
 
Con sumo cuidado y amor, pensaba en lo que quiero
Con calma y decisión
escuchaba mis pensamientos
 
Papel de color blanco
bolígrafo en mano
 
suspiro con ilusión
que quiero para este año
 
Miro a mi alrededor
veo cosas que me hacen daño
 
seres que no tienen amor
salud ni trabajo
 
Doy las gracias a Dios 
por ser un privilegiado
 
Querido año nuevo
te pido de corazón
repartas salud, trabajo y amor
a todos los seres del universo
 
Pues yo ya tengo todo lo que  merezco
Salud la que necesito
Amor en estado pleno
Trabajo en lo que me gusta 
te doy las gracias año nuevo

Ana Nieto
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Les Imatges

Seminari sobre novetats en matèria d’acció protectora de la Seguretat Social
La nostra seu col·legial va reunir 91 assistents en aquest seminari celebrat 
el passat 26 d’octubre i en el qual el Sr. Conrado Segura Soria, Subdirector 
de Prestacions, Mort, Jubilació i Supervivència de la Direcció Provincial de 
l’INSS de Tarragona, va presentar les novetats en matèria d’acció protectora 
de la Seguretat Social introduïdes per la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre 
actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social. 

Seminari sobre els impostos
El saló d’actes del nostre Col·legi va reunir 45 assistents el passat 27 
d’octubre, durant la celebració del seminari titulat “Impostos cedits a la 
Generalitat - Agència Tributària de Catalunya. ITPAJD - Iva i novetats en 
l’Impost de Successions i Donacions”. El ponent d’aquest seminari va ser el 
Sr. Xavier Camps Vidal, Cap del Servei d’Inspecció de l’Agència Tributària de 
Catalunya a Tarragona.

El curs “Xarxes socials per afegir valor a l’empresa” arriba al seu final
El Social Media en l’entorn professional, Facebook, Twitter, LinkedIn, Bloc, 
Wikis, Gestors i continguts, Eines de comunicació instantània vs. correu 
electrònic i telèfon; i com dissenyar una estratègia en xarxes socials. Aquest 
curs va ser impartit per la Sra. Helena Pérez-Pous, Consultora en Sistemes 
de Gestió i Management, i per la Sra. Nathalie Gasnier, Consultora en Orga-
nització i Desenvolupament Empresarial, els dies 3, 5, 10, 11 i 13 d’octubre.

Finalitza el curs “Com parlar en públic: Tècniques d’expressió oral als jutjats”
El passat 25 d’octubre es va donar per finalitzat aquest curs presencial im-
partit a la nostra seu col·legial i del qual els 13 assistents que s’hi van donar 
cita van poder aprendre diferents tècniques relatives a la veu i el to de veu, 
el llenguatge corporal i l’expressió verbal. La ponent d’aquest curs va ser la 
Sra. Maite Rico i Escofet, Psicòloga i Consultora de RRHH, que va impartir els 
seus coneixements els dies 4, 17 i 25 d’octubre.
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Les imatges

Curs sobre la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social
Un total de 15 alumnes van assistir al Curs sobre la Llei Reguladora de la Ju-
risdicció Social, impartit els dies 28 i 30 de novembre a la nostra seu col·legial. 
L’acte va comptar amb diferents ponents de renom com l’ll·lm. Sr. Francisco 
Javier Sánchez Icart, Magistrat del Jutjat Social núm. 3 de Tarragona; Il·lm. Sr. 
Diego Zafra Mata, Magistrat del Jutjat Social núm. 1 de Tarragona; Il·lma. 
Sra. Elena Garayalbe Martín, Magistrada substituta del Jutjat Social de 
reforç de Tarragona; Il·lm. Sr. Francisco Javier Delgado Sáinz, Magistrat 
del Jutjat Social núm. 29 de Barcelona; la Il·lma. Sra. Haide Costa Villaró, 
Magistrada substituta del Jutjat Social núm. 2 de Tarragona; i l’Excma. 
Sra. Rosa María Virolés Piñol, Magistrada de la Sala Social del Tribunal 
Suprem, que a més va ser la directora del curs.

Seminari sobre les novetats normatives del règim especial d’empleats de llar
El nostre Col·legi va acollir el passat 15 de desembre una jornada informa-
tiva organitzada per Mutua Universal i que va tractar la temàtica del nou 
desenvolupament reglamentari per a la protecció per cessament d’activitat 
de treballadors autònoms i Subsidi per risc d’embaràs i lactància. L’acte va 
comptar amb l’assistència de 30 persones.

Sessió informativa sobre les novetats de la Llei 28/2011
El nostre Col·legi va organitzar el passat 13 de desembre una sessió infor-
mativa sobre les novetats de la Llei 28/2011, per la qual es procedeix a la 
integració del Règim Especial Agrari, compte aliena, en el Règim General de 
la Seguretat Social. L’acte, celebrat a l’Associació d’Empresaris de les Comar-
ques de l’Ebre (AECE), de Tortosa, va reunir 52 assistents que van escoltar la 
ponència del Sr. Albert Castanera Mateo, Subdirector Provincial de Gestió 
Recaptatòria de la Direcció Provincial de la TGSS a Tarragona.

Seminari sobre les novetats de la Llei de Procediment Laboral
L’Il·lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat-Jutge del Jutjat del Social 
núm. 3 de Tarragona, va oferir el passat 8 de novembre un seminari sobre les 
novetats que ens afecten en matèria laboral i social, introduïdes per la Llei 
36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la Jurisdicció Social. L’acte va reunir 
un total de 60 persones.
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Les imatges

Inici del Curs pràctic de Dret Processal Laboral, Adaptació a la nova 
Llei Reguladora de la Jurisdicció Social (BOE 245 – 11/10/2011)
El passat 9 de gener va donar inici el Curs pràctic de Dret Processal Laboral, 
Adaptació a la nova Llei Reguladora de la Jurisdicció Social (BOE 245 – 
11/10/2011), que s’estendrà fins el proper mes de maig, amb un total de 20 
sessions i 60 hores de durada. Un total de 24 assistents van participar de la 
primera sessió, que va comptar amb les ponències de l’Il·lm. Sr. Francisco 
Javier Delgado Sainz, Magistrat del Jutjat del Social núm. 29 de Barce-
lona, i de l’Il·m. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat del Social 
núm. 3 de Tarragona.

Seminari sobre les novetats normatives del règim especial d’empleats de llar
Un total de 101 persones es van donar cita a la nostra seu col·legial el passat 
11 de gener, en motiu del Seminari sobre les novetats normatives del règim 
especial d’empleats de la llar. L’acte va comptar amb la ponència del Sr. 
Albert Castanera Mateo, Subdirector Provincial de Gestió Recaptatòria de la 
Direcció Provincial de la TGSS a Tarragona.

www.graduats-socials-tarragona.org
www.graduados-sociales-tarragona.com

colegio@ graduados-sociales-tarragona.com

¡Consulta en nuestra página web las últimas novedades 
laborales y cualquier información acerca de nuestro Colegio!
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Vida colegial
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ACTES REALITZATS
Curs presencial: “Xarxes socials per afegir valor a l’empresa”
Data: 3, 5, 10, 11 i 13 d’octubre
Ponent: Sra. Helena Pérez-Pous, Consultora en Sistemes de Gestió i 
Management i Sra. Nathalie Gasnier, Consultra en Organització i Desenvo-
lupament Empresarial

Curs presencial: “Com parlar en públic: Tècniques d’expressió oral als jutjats”
Data: 4, 17 i 25 d’octubre
Ponent: Sra. Maite Rico i Escofet, Psicòloga i Consultora de RRHH

Novetats en matèria d’acció protectora de la Seguretat Social
Data: 26 d’octubre
Ponent: Sr. Conrado Segura Soria, Subdirector de Prestacions, Mort, Jubila-
ció i Supervivència de la Direcció Provincial de l’INSS a Tarragona

Impostos cedits a la Generalitat – Agència Tributària de Catalunya. 
ITPAJD – IVA i Novetats en l’Impost de Successions i Donacions
Data: 27 d’octubre
Ponent: Sr. Xavier Camps Vidal, Cap del Servei d’Inspecció de l’Agència 
Tributària de Catalunya a Tarragona

Novetats sobre la Llei de Procediment Laboral
Data: 8 de novembre
Ponent: Il·lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat-Jutge del Jutjat 
Social nº 3 de Tarragona

Curs sobre la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social
Data: 28 i 30 de novembre
Ponents: l’ll·lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat del Jutjat 
Social núm. 3 de Tarragona; Il·lm. Sr. Diego Zafra Mata, Magistrat del Jutjat 
Social núm. 1 de Tarragona; Il·lma. Sra. Elena Garayalbe Martín, Magistrada 
substituta del Jutjat Social de reforç de Tarragona; Il·lm. Sr. Francisco Javier 
Delgado Sáinz, Magistrat del Jutjat Social núm. 29 de Barcelona; la Il·lma. 
Sra. Haide Costa Villaró, Magistrada substituta del Jutjat Social núm. 2 de 
Tarragona; i l’Excma. Sra. Rosa María Virolés Piñol, Magistrada de la Sala 
Social del Tribunal Suprem

Sessió informativa sobre les novetats de la Llei 28/2011
Data: 13 de desembre
Ponent: Sr. Albert Castanera Mateo, Subdirector Provincial de Gestió 
Recaptatòria de la Direcció Provincial de la TGSS de Tarragona

Nou desenvolupament reglamentari per a la protecció per cessament 
d’activitat de treballadors autònoms i Subsidi per risc d’embaràs i 
lactància
Data: 15 de desembre

Novetats normatives del Règim Especial d’Empleats de la Llar
Data: 11 de gener
Ponent: Sr. Albert Castanera Mateo, Subdirector Provincial de Gestió 
Recaptatòria de la Direcció Provincial de la TGSS de Tarragona

Sessió informativa sobre Novetats de l’Agència Tributària
Data: 18 de gener
Ponent: Sr. Vicente Teodoro Martínez, Cap de la Secció de Renda de Gestió 
Tributària

XIII Fòrum d’Actualitat Laboral
Data: 19 de gener
Ponent: Sr. Antonio Benavides Vico, membre del Cos Superior d’Inspectors 
de Treball i Seguretat Social, professor de la Universitat Ramón Llull i 
membre del Tribunal Laboral de Catalunya

Curs pràctic de Dret Processal Laboral
Data: Gener – Maig 2012
Ponent: Il·lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat-Jutge del Jutjat 
Social nº 3 de Tarragona i Il·lm. Sr. Francisco Javier Delgado Sainz, Magistrat 
– Jutge del Jutjat Social nº 29 de Barcelona

PREVISIONS
XVII Jornades de Dret de Treball i de Seguretat Social
Data: 8 i 9 de març del 2012
Ponents: A determinar

Curs on-line: Administratiu/va de Personal nivell I (2a convocatòria)
Data: A determinar

Curs on-line: Administratiu/va de Personal nivell II (2a convocatòria)
Data: A determinar

Curs on-line: Gestió comptable
Data: A determinar

ESCOLA DE PRÀCTICA PROFESSIONAL






