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Ana Maria Asama Esteve
Presidenta de l’Il·ltre. Col·legi Oficial de 
Graduats Socials de Tarragona

Benvolguts companys, confio i desitjo que hagueu pogut gaudir d´uns dies de 
vacances, merescudes i necessàries, que ens ajuden a tornar més encoratjats a la feina 
quotidiana i a fer-nos nous propòsits.

També al Col·legi, com cada any després de les vacances d’estiu, ja hem iniciat nous 
cursos, ja que com tots sabeu, una de les finalitats del nostre Col·legi i de totes les 
persones que constituïm la Junta de Govern, és que els col·legiats puguin formar-se 
i estar al dia de qualsevol canvi legislatiu i, encara que darrerament no hi ha hagut 
gaires, és important també conèixer els diferents criteris jurisprudencials que ens 
ajuden a reciclar-nos professionalment. Us animo com sempre, a participar i a que no 
dubteu en fer-nos arribar les vostres propostes i necessitats formatives.

La nostra professió de Graduat Social és important i necessària, àmplia en competències 
i en constant evolució. Som un col·lectiu professional degudament format i necessari 
per a l’assessorament i gestió jurídica d´empreses i treballadors, però abans de res, 
hem de tenir més confiança en nosaltres mateixos i sentir-nos orgullosos de ser 
Graduats Socials. La unió i l’ètica entre nosaltres han de prevaldre i m’agradaria 
transmetre-us que tots som protagonistes i que la lluita ha de ser conjunta. Com a una 
colla castellera, els protagonistes no són les persones individuals, no hi ha rivalitat ni 
competència entre els membres de la colla, tots treballen amb una mateixa idea per 
aconseguir una nova fita, mirant amunt i endavant, amb afany de millora per poder 
assolir un nou castell. Així hem de ser nosaltres, hem de mirar endavant i assolir més i 
millor projecció professional.

També voldria recordar-vos que com cada any, el darrer divendres del mes de 
Novembre, concretament el dia 25, tindrem la nostra festa col·legial i el sopar, que és 
una ocasió perquè puguem retrobar-nos d’una manera distesa amb els companys i les 
famílies. També ens acompanyaran els responsables de les diferents administracions i 
les entitats col·laboradores. En aquest sopar lliurarem diferents distincions, per tant us 
convido a tots a assistir-hi i a gaudir de l’acte. 



La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, va visitar la seu del 

Col·legi de Graduats Socials de Tarragona el passat dia 13 de maig. Durant la seva 

visita, la consellera es va reunir amb la presidenta d’aquest Col·legi professional, 

Anna Maria Asama, i amb una representació de la Junta de Govern. Pel que fa 

a altres representants institucionals de la Generalitat, també van ser presents en 

aquesta reunió el delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, 

Óscar Peris, i el director dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies 

a Tarragona, Francesc Tarragona.

TEMA DESTACAT

El Col·legi de Graduats Socials de 
Tarragona rep la visita de la Consellera 
de Treball, Afers Socials i Famílies
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5TEMA DESTACAT

Anna Maria Asama 
també va rebre la 
consellera Bassa en 
la seva qualitat de 
presidenta del Consell 
de Col·legis de graduats 
Socials de Catalunya

Diversos temes d’actualitat van centrar les converses en una reunió de treball que 

tenia entre d’altres, l’objectiu de conèixer la situació actual del col·lectiu professio-

nal de Graduats Socials. En aquest sentit, Anna Maria Asama també va rebre la con-

sellera Bassa en la seva qualitat de presidenta del Consell de Col·legis de Graduats 

Socials de Catalunya, per la qual cosa el paper que desenvolupen els Graduats So-

cials a dia d’avui va centrar bona part de la trobada.  

La sessió va servir també per tractar altres temes d’interès vinculats amb la situa-

ció per la que passen les empreses i els treballadors. Així mateix, es va parlar de la 

situació general del món laboral en l’actualitat i de quines són les seves perspecti-

ves de futur.



PROTECCIÓ DADES PERSONALS
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Sesión plenaria del Consejo General de C.O.G.S.E. y 
acto de jura de renovación del cargo como Presidenta

La sede del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados 

Sociales de España acogió una sesión plenaria el pasado día 10 de 

junio. La presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Tarrago-

na, Anna Maria Asama, asistió a esta sesión en la que se debatie-

ron y aprobaron, en su práctica totalidad por unanimidad, todos los 

puntos previstos del Orden del Día.

Además, en el marco de este pleno del Consejo General, diver-

sos miembros juraron o prometieron su cargo como presidentes 

de diferentes Colegios de Graduados Sociales de España. En este 

sentido, nuestra presidenta fue uno de los miembros del pleno del 

Consejo que juraron su cargo en dicha sesión ante el Presidente del 

Consejo General, Francisco Javier San Martin Rodríguez.

Asama fue reelegida como presidenta del Colegio de Graduados 

Sociales de Tarragona el pasado día 19 de abril de 2016, cargo que 

ocupaba desde marzo de 2012. Cabe destacar que nuestra presi-

denta ya había formado parte de la Junta de Gobierno del Colegio, 

ocupando diversos cargos, desde el año 1997. Actualmente, Asama 

compagina este cargo con la presidencia del Consell de Col·legis 

Oficials de Graduats Socials de Catalunya. 

Es constitueix la Comissió Mixta de la Sala 
de Govern del TSJC i el Consell de Col·legis de 
Graduats Socials de Catalunya
El passat 11 de maig es va constituir la Comissió Mixta de la 

Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalun-

ya i el Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya. 

Aquesta Comissió es va constituir arran de l’acord del Ple de 

la Sala de Govern del TSJC, assolit el 12 d’abril, i segons el 

qual ambdues institucions treballaran de manera conjunta en 

la millora i modernització del servei que es presta al ciutadà. 

Aquest acord, es va fer a proposta del president de la Sala del 

Social d’aquest tribunal, José de Quintana. 

La Comissió Mixta està formada, per part de la Sala de 

govern del TSJC, per:

Jesús María Barrientos Pacho

José de Quintana Pellicer

Felipe Soler Ferrer

Jaime Illa Pujals

Per part del Consell de Col·legis de graduats Socials de 

Catalunya, formen part d’aquesta Comissió Mixta:

Ana Maria Asama Esteve

Carlos Berruezo del Río

Montserrat Cerqueda Serrano

Julio Amador Bori

Neus Paulet Cuello

Joan María Estivill Balsells
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Presentar la nova composició del Con-

sell de Col·legis de Graduats Socials de 

Catalunya i traslladar les inquietuds del 

col·lectiu en diversos àmbits d’aquesta 

matèria, aquests eren els objectius 

principals de la visita que membres del 

Consell de Col·legis de Graduats Socials 

de Catalunya, van fer al conseller de 

Justícia de la Generalitat de Catalun-

ya, Carles Mundó. La representació del 

Consell estava encapçalada per la seva 

presidenta, Ana Maria Asama, qui va 

assistir acompanyada pel vicepresident 

del Consell, Carlos Berruezo; el secreta-

ri general, Joan Maria Estivill; el comp-

tador, Jaume Francesch; i els conse-

llers, Joan Mario Abello i Julio Amador. 

Així mateix, en aquesta trobada que es 

va celebrar el dia 7 de juny, també hi va 

participar el director general de Dret i 

Entitats Jurídiques de la Generalitat de 

Catalunya, Xavier Bernadí. 

Durant la jornada, els assistents tam-

bé van parlar de diverses qüestions 

d’actualitat en l’àmbit jurídic i van po-

der fer-se una fotografia commemora-

tiva de la reunió. 

Els degans d’una quinzena de col·legis 

professionals de Tarragona es van reu-

nir el passat dia 15 de juny amb l’objectiu 

d’establir una relació de treball conjun-

ta, així com un full de ruta per poder fer 

front a les problemàtiques i entrebancs 

comuns, que els puguin anar sorgint de 

cara al futur. 

Amb aquest objectiu en ment doncs, es 

va donar el tret de sortida a una reu-

nió en què es van assentar les bases 

de cara a una posterior trobada amb 

els representants polítics de la ciutat, 

als quals se’ls van donar a conèixer 

les inquietuds, les problemàtiques i el 

model de gestió dels col·legis profes-

sionals. A més, també es van establir 

ponts de diàleg a llarg termini. D’altra 

banda, aquest clar apropament entre 

15 col·legis professionals de la província, 

ha servit perquè es decideixi crear la 

primera Taula de Col·legis Professionals 

de Tarragona, la qual està previst que es 

realitzarà als volts de novembre.

El conseller de Justícia rep una representació 
del Consell de Col·legis de Graduats Socials de 
Catalunya

Se celebra una trobada de col·legis professionals de 
la província de Tarragona
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Artículo de Daniel Ramil
Consultor jurídico y técnico de LexNET PROCESIA

Sistema LexNET

Desde el 1 de Enero de este año algo ha cambiado en la vida 
de los graduados sociales que desarrollan, en parte o total-
mente, su actividad profesional en los juzgados. La presen-
tación de escritos y la recepción de notificaciones se reali-
zan a través de la plataforma LexNET.

Como todo cambio, y más cuando éste es de carácter tecnoló-
gico y afecta a nuestra actividad diaria genera algunos quebra-
deros de cabeza. “¡Somos asesores jurídicos y socio-laborales, 
no informáticos!”, habréis pensado muchos de vosotros cuan-
do os habéis tenido que enfrentar a importar el certificado a la 
tarjeta, configurar java, el navegador…

Por mi experiencia de varios años tratando con distintos opera-
dores jurídicos he de reconocer que el colectivo de graduados 
sociales estaba mucho más preparado para afrontar la llega-
da de LexNET ya que lleváis mucho tiempo relacionándoos de 
manera telemática con la administración y utilizando aplicacio-
nes informáticas como el Sistema RED, SILTRA...

Esto ha hecho que la implantación de LexNET en el colectivo 
de graduados sociales haya sido mucho más rápida y fácil que, 
por ejemplo, para el colectivo de abogados. Además, me cons-
ta que vuestro Colegio, al igual que el resto de Colegios de Es-
paña y el Consejo General, han hecho un gran esfuerzo para 
que todos sus colegiados tuviesen la formación y el soporte 
suficientes como para poder utilizar LexNET sin grandes difi-
cultades.

En este artículo me gustaría tratar dos cuestiones de LexNET 
que creo que son de las más polémicas y que siempre generan 
debate, ya que muchos graduados/as no entienden el motivo 
de exigirlas: el uso de certificado almacenado en una tarjeta 
criptográfica y todos los formularios que hay que rellenar en 
LexNET para poder presentar un escrito.

La obligatoriedad de la utilización de certificados en soporte 
físico se fundamenta en una cuestión técnica que tiene impli-
caciones jurídicas.

La Ley 59/2003, de 19 de Diciembre, de firma electrónica (en 
vigor hasta el 2 de Octubre de este año) establece, en su art. 
3.4 que “la firma electrónica reconocida tendrá respecto de los 
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que la 
firma manuscrita en relación con los consignados en papel”. 
¿Y qué es una firma electrónica reconocida? Pues es una firma 
basada en un certificado reconocido, como el de CERES-FNMT 
y generada en “un dispositivo seguro de creación de firma”.
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“el expediente deja de ser 
un conjunto de papeles que 
se traslada y pasa a ser un 
conjunto de información en 

formato electrónico”

“creo que, en poco tiempo, se 
verán las ventajas [del sistema]

sobre todo para los justiciables y 
para los operadores jurídicos, al 

facilitar su labor profesional”

Ese dispositivo seguro de creación de firma es la tarjeta crip-
tográfica con la que tenemos que entrar en LexNET. También 
el DNIe es un dispositivo seguro de creación de firma. Es decir, 
la obligatoriedad del uso de certificado en tarjeta criptográfi-
ca viene dada para aumentar la seguridad de la plataforma.

Me imagino que muchos de vosotros os plantearéis al leer 
estas líneas por qué motivo no es válido el mismo certificado 
que tenemos instalado en el navegador y con el que trabaja-
mos en la sede electrónica de la AEAT, de la Seguridad Social, 
de Ministerios, etc.

El chip internamente genera la firma a partir de las claves de 
cifrado que almacena en su interior y que no son, en ningún 
momento, exportadas fuera del chip. El chip por su parte tie-
ne elementos de protección contra “casi” todos los intentos 
conocidos de ataque para extraer el contenido de las claves 
de firma y autenticación. 

Esto no se puede asegurar cuando el certificado está insta-
lado en el navegador. Por tanto, la firma generada con los 
certificados en “software”, en el navegador, sólo puede ser 
considerada una firma electrónica avanzada, pero nunca re-
conocida; por lo que no puede tener el mismo valor legal que 
la firma manuscrita.

El otro aspecto que produce debate y cierto rechazo por par-
te de los operadores jurídicos es el de los formularios de da-
tos que es necesario consignar para presentar un escrito en 
LexNET. A través de los datos consignados lo que estamos 
haciendo es “metadatar” el documento que contiene el es-
crito: órgano de destino, jurisdicción, intervinientes… De esta 
manera, el documento firmado electrónicamente con todos 
esos metadatos, es susceptible de formar parte del expedien-
te de un juzgado. 

Esta es una de las bases sobre las que se asienta el Expe-
diente Judicial Electrónico que, cuando esté implementado 
en todos los órganos, supondrá una verdadera revolución en 
la Administración de Justicia.

Fundamentalmente supone un cambio de modelo: el expedien-
te deja de ser un conjunto de papeles que se traslada y pasa 
a ser un conjunto de información en formato electrónico, ac-
cesible para todos los intervinientes y donde los procesos de 
tramitación toman un papel protagonista.

Por último, quiero enumerar algunas de las mejoras que se im-
plementaran en LexNET a lo largo del año 2016. Sobre todo, el 
aumento de la capacidad a 15MB y la posibilidad de que se con-
vierta en una aplicación de escritorio, instalada en el ordena-
dor de los usuarios, para superar el hecho de que el plugin de 
Java, deje de ejecutarse en todos los navegadores a excepción 
de Internet Explorer.

Sé que para muchos graduados/as sociales aún es difícil ver 
las “bondades” del sistema. Pero las tiene. Y creo que, en poco 
tiempo, se verán las ventajas sobre todo para los justiciables y 
para los operadores jurídicos, al facilitar su labor profesional 
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La presidenta del nostre Col·legi, Ana 
Maria Asama, i l’administradora de 
Coworking Avant TGN, Elisabeth Rovi-
ra, van rubricar un acord el passat 27 
de juny. Amb aquest, el Col·legi de Gra-
duats Socials de Tarragona i Coworking 
Avant TGN, passen a ser col·laboradors. 

Coworking Avant TGN, és una empresa 
que presta serveis d’infraestructura a 
altres empreses o professionals en les 
seves diferents modalitats, tot depe-
nent de les necessitats de cada client 
per al desenvolupament de la seva acti-
vitat empresarial o professional.

El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona i la Confederació 
Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA), van signar 
un acord de col·laboració el passat 12 de juliol. L’objectiu és el 
de dur a terme una labor conjunta d’assessorament i divulga-
ció informativa i formativa. D’aquesta manera es busca acon-
seguir una millor informació i formació per als treballadors i 
treballadores de les empreses del col·lectiu representat per 
la CEPTA, i per als nostres col·legiats, així com difondre totes 
aquelles activitats que, en l’àmbit de les seves competències, 
considerin oportunes ambdues entitats.

La Presidenta del nostre Col·legi, Ana Maria Asama, i Josep 
Antoni Belmonte, President de CEPTA, van signar aquest 
acord en el marc d’un acte al que també hi van assistir el di-
rector de CEPTA, Xavier Borrell, i la gerent del Col·legi de Gra-
duats Socials de Tarragona, Amparo Pérez.

Oferir una sèrie d’avantatges per als 
nostres col·legiats, així com descomptes 
en funció del consum de carburant, mit-
jançant la sol·licitud de la Targeta Cepsa 
Star Direct, aquests són els objectius del 
conveni de col·laboració signat entre el 
nostre Col·legi i l’empresa CEPSA. 

La presidenta del Col·legi, Ana Maria 
Asama, i el Tècnic de Vendes Xarxa – 
Segment Flotes, de l’empresa CEPSA, 
Joan Rodríguez Parera, van oficialitzar 
l’acord, amb la signatura d’un conveni 
que va tenir lloc el passat mes de juny. 

S’estableix un acord amb Coworking Avant TGN

La CEPTA i el Col·legi estableixen una col·laboració 

Signat un conveni amb CEPSA



Des de 1980 ens mantenim fi dels a una idea: 
crear solucions de software per optimitzar la gestió 
dels despatxos amb l’agilitat d’un clic.

Oferta vàlida fins al 31 de Desembre, contractant el servei de manteniment PAD.

Optimitza la gestió del teu despatx 
d’una forma àgil y completa, amb les solucions 
de comptabilitat, fi scalitat, laboral i de gestió 
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millor solució pel teu despatx
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NOMINA3
Nòmines i Seguretat Social

FINCA3
Administració de Finques

GESCO3
Gestió General

FISCAL3
Impresos d’Hisenda

CONTA3
Comptabilitat General
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i rendibilitat del teu despatx

Estem al costat 
de l’assessor
Programes per agilitzar els 
Despatxos Professionals

50%
de descompte*

Estem al costat 
l’assessor

Programes per agilitzar els 
Despatxos Professionals

50%
de descompte*

Oferta vàlida fins al 23 de desembre, contractant el servei de manteniment PAD.
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Seminari sobre Temps de 
Treball i Plans d’Igualtat

Antonio Jiménez Piquero, Inspector de 

Treball i Seguretat Social Cap d’Àrea 

Territorial de la ITC a les Terres de 

l’Ebre, va impartir un seminari en què 

es va fer un exhaustiu repàs dels Plans 

d’Igualtat i del Temps de Treball, des del 

punt de vista de la Inspecció. 22 per-

sones van assistir a aquesta activitat 

celebrada el dia 2 de juny. 

Seminari sobre l’Impost de 
Societats i Novetats Fiscals 
2016

Les novetats corresponents a l’Impost 

de Societats i el conjunt de novetats tri-

butàries van ser àmpliament tractades 

en el seminari celebrat el passat 4 de 

maig a la nostra seu col·legial. 

Roberto Luengo Martín, Cap d’Equip 

Regional d’Inspecció de l’Agència 

Tributària a Tarragona, va ser el po-

nent d’aquesta activitat en què hi van 

participar 129 persones, i que estava 

patrocinada per La Academia Empre-

sas i Banc Sabadell.

Formació sobre l’Impost de 
Societats

67 pesones van assistir a la sessió 

formativa celebrada el 25 de maig al 

nostre Col·legi, amb la col·laboració de 

Banc Santander i Prevención Premap. 

El seminari, va estar impartit per 

Roberto Luengo Martín, Cap d’Equip 

Regional d’Inspecció de l’Agència Tribu-

tària a Tarragona.

Resum de les accions formatives que s’han realitzat en el 
marc de l’Escola de Pràctica Professional
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El Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya va 

organitzar una sessió formativa davant la progressiva imple-

mentació als partits judicials de Catalunya de la plataforma 

e-justicia.cat, per a la transmissió telemàtica d’actes jurídics 

entre professionals i jutjats. La jornada es va realitzar el pas-

sat dia 22 de juny i va comptar amb les ponències de Maldo 

Roch i Jordi Domènech, membres del Servei d’Implantació i 

Seguiment de Programes Informàtics de la Direcció General 

de Modernització de l’Administració de Justícia de la Genera-

litat de Catalunya.

Durant la sessió, els assistents van poder presenciar una 

detallada demostració pràctica del funcionament d’aquesta 

plataforma, tot centrant-se en apartats com el Registre 

d’Escrits i Documents (RED) o la pròpia Transmissió Te-

lemàtica d’Assumptes (TTA), és a dir, la presentació de 

sol·licituds de demandes i documents annexes als òrgans 

judicials. 

Jornada sobre el Procés 
Social Judicial

El passat 7 de juny, Mónica Palomero 

García, advocada dels Serveis Jurídics 

d’MC Mutual, va parlar sobre el Procés 

Social Judicial, en el marc d’una jorna-

da a la que hi van assisitir una vintena 

de persones. Es van revisar aspectes 

com el procediment administratiu, 

la reclamació prèvia, les excepcions 

processals, entre d’altres qüestions 

relacionades amb l’àmbit administratiu-

judicial que s’ha de seguir en aquesta 

matèria.  

Sessió sobre la incapacitat 
temporal

Prop d’una vintena de persones van 

assistir a la sessió sobre ‘La incapa-

citat temporal dins els primers 365 

dies, en la situació actual’, que va tenir 

lloc el passat dia 16 de juny. La nostra 

presidenta, Anna Maria Asama, va fer 

l’obertura d’aquesta activitat formativa 

que va anar a càrrec de Pedro López 

de Recalde Campaña, director territo-

rial jurídic de Mútua Universal. 

Aquest acte, celebrat en la seu del Col·legi de Graduats Socials 

de Barcelona i presidit per la presidenta del Consell de Col·legis 

de Graduats Socials de Catalunya, Ana Maria Asama, va ser 

gravat i es pot consultar a l’apartat restringit de la nostra pàgi-

na web, http://www.graduados-sociales-tarragona.com.

Sessió Formativa sobre la plataforma e-justícia.cat
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2n quadrimestre 2016

Moviments col·legials

Col·legiat Número Moviment Modalitat Població

17 de maig de 2016

Ana Belén Sánchez Cabanillas 1006 Alta No Exercent Reus

Patricia Lopez Ruiz 10000 Alta Estudiant RRLL i Ocupació URV Tarragona

21 de juny de 2016

Ismael Martinez Moreno 10001 Alta Estudiant RRLL i Ocupació URV Tarragona

Laura Sutil Pujol 10002 Alta Estudiant RRLL i Ocupació URV Tarragona

19 de juliol de 2016

Eudald Ribot Negrie 1007 Alta No Exercent Tarragona
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Las luces se habían hecho tenues y los músicos empezaron 

a tocar “La lluvia de noviembre”. Las miradas de las mu-

chachas se transformaron. Apuré mi copa mientras jugaba 

con el abanico, y mis ojos recorrieron la sala en busca del 

galán más apetecible. Lo vi como se ve un relámpago en la 

noche. Era un hombre guapo y apuesto, de pestañas largas 

y maneras suaves. Pantalón, blanco, ajustado y una cami-

seta azulona que dejaba esculpido un torso trabajado en 

el gimnasio. Mientras lo miraba, abría y cerraba el abanico 

muy despacio, para que se enterara que, aunque tuviera 

marido, me interesaba el sabor de su piel tostada. Me acer-

qué, sostuve el abanico contra el rostro, penetré en sus ojos 

y caminé hacia la terraza con un contoneo voluptuoso de 

la que volví defraudada. La lluvia de noviembre llegaba a su 

fin.  Hice mil malabares con el abanico, pero el chico, aunque 

me miraba perplejo, no entendía aquel lenguaje. Ni siquiera 

cuando dejé caer al suelo el abanico para hacerle entender 

que sería suya sin restricciones, después de habérselo mos-

trado abierto y suspendido al revés, como una ave herida, 

diciéndole con ese gesto que: “Sin su amor, prefería morir.”

Por mucho que mi abuela dijera que el juego del abanico 

era de lo más erótico en su época, sus mensajes no lle-

gaban a destino en tiempos del guasap y de los móviles. 

Debía ser más contundente. Me quité el chal y dejé mis 

hombros desnudos. Tomé dos copas y me acerqué a él para 

ponerle una en la mano. Después del primer sorbo, hice 

parpadear mis pestañas, me incliné para arreglarme la falda, 

dejando mis pechos más visibles. No sé si lo entendió. Le 

sonreí mientras indagaba en sus ojos. En ese momento sonó 

un tango. Rasgué la costura izquierda de mi vestido estre-

cho dejando al aire mi pierna. Le tomé las manos e hice que 

me abrazara y lo arrastré al centro de la pista. Me pegué a 

él. El lenguaje del abanico no lo entendería, pero al sentir 

mi cuerpo apretado contra el suyo esperé que lo activara. 

Bailamos tan juntos que nuestros cuerpos parecían uno. Me 

abría, me cerraba, entraba y salía en mis brazos, como yo 

en los suyos al envolverle con mi pierna desnuda de la que 

se escabullía y yo lo buscaba luego con más ahínco al ritmo 

del tango. Mis manos acariciaban su espalda, subían hasta 

los hombros e introducía mis dedos en sus rizos, para luego 

bajar y medirle el contorno de las nalgas. Mi boca susurraba 

en su oído palabras ardientes y mis deseos eran como bra-

sas. Con el último acorde del tango, los dos exhaustos, con el 

índice le bajé la barbilla y puse mis labios frente a los suyos. 

Acerqué mi boca para besarle.

En aquel instante, noté el vibrador en el muslo. Sacar el telé-

fono de la liga me sustrajo del ensueño. Era mi marido, como 

siempre tan oportuno. Sin contestar lo metí de nuevo debajo 

de la liga.

—Me llamo Ángel —me dijo el chico—. ¿Te importaría enseñar-

me el lenguaje del abanico? —preguntó con una gran sonrisa.

—Por supuesto— le dije entusiasmada.

—Resultaría tan elegante para ligar del todo a mi Manolo—

añadió.

Tomé el abanico y se lo puse de un golpe en la mano. Era la 

manera de decirle que lo abominaba, después de haberme 

encandilado. 

Él, con su sonrisa plácida, me devolvió todas las que yo le 

había dedicado

© Bárbara Fernández Esteban

Incluido en  libro colectivo de relatos eróticos editado por la 

Editorial EDISI noviembre 2015

El abanico
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Escola de pràctica professional

Actes realitzats

Seminari sobre l’IRPF i Novetats Fiscals
Data: 4 de maig de 2016
Ponent: Sr. Roberto Luengo Martín
Cap d’Equip Regional d’Inspecció de l’Agència Tributària a 
Tarragona.

Seminari sobre l’Impost de Societats i Novetats 
Fiscals.  
Data: 25 de maig de 2016
Ponent: Sr. Roberto Luengo Martín
Cap d’Equip Regional d’Inspecció de l’Agència Tributària a 
Tarragona.

Seminari sobre Temps de treball i Plans d’Igualtat
Data: 2 de juny de 2016
Ponent: Sr. Antonio Jiménez Piquero
Inspector de Treball i Seguretat Social. Inspecció de 
Tarragona.

Previsions

Nova Regulació del Procediment Administratiu Ley 
39/2015 i Ley 40/2015
Data: 15 de setembre de 2016
Ponent: Sr. Oscar Aurelio Bru Magarolas
Tècnic Jurídic de l’Administració local des de l’any 1989.

Jornada-Taller sobre el Siltra (Sistema de Liquidación 
Directa)
Data: 4 d’octubre
Ponent: Sr. Mario Asamà
Responsable de Servicio de Aseguramiento de las 
Prestaciones en MC MUTUAL.

La gestió interdisciplinaria de la malaltia professional
Data: 18 d’octubre
Ponent: Varis
Organitzada per Mútua Asepeyo.

Las obligaciones legales de registro de jornada. 
Efectos laborales y de Seguridad Social
Data: 26 d’octubre
Ponent: Sr. Antonio Benavides Vico
Membre del Cos Superior d’Inspectors de Treball i Seguretat 
Social, professor de la Universitat Ramon Llull i membre del 
Tribunal Laboral de Catalunya.

Jornada sobre El Proceso Judicial Social
Data: 7 de juny de 2015
Ponent: Sra. Monica Palomero García 
Advocada dels Serveis Jurídics de MC Mutual.

Jornada sobre el RD 625/2014
Data: 16 de juny de 2016
Ponent: Sr. Pedro López de Recalde Campaña
Director Territorial Jurídic Zona 1 Catalunya, Balears i 
Canaries de Mútua Universal.

Prestació econòmica per cessament de l’activitat de 
l’autònom
Data: 3 de novembre de 2016
Ponent: Sr. Pedro López de Recalde Campaña
Director Territorial Jurídic Zona 1 Catalunya, Balears i Canaries 
de Mútua Universal.

Curs de llarga durada sobre Actualització Laboral
Data: Últim trimestre any 2016.
Ponent: A determinar.

Curs de llarga durada sobre Comptabilitat. grau mitjà
Data: Últim trimestre any 2016
Ponent: A determinar.
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