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Graduats Socials de Tarragona

Hem acabat un any i com cada cap d’any acostumem a analitzar-nos, fer balanç i 
encoratjar-nos per un nou any en què novament haurem d’afrontar grans reptes 
professionals en el dia a dia dels nostres despatxos. Tradicionalment cada any hem 
tingut canvis normatius i, en aquest darrer 2016, possiblement com a conseqüència 
d’haver estat un any amb un govern en funcions, no hi ha hagut grans canvis. Malgrat 
això, seguim treballant en temes pendents de resoldre com l’Assistència Jurídica 
gratuïta, el Recurs de Cassació i solucions a l’eliminació de l’Administració Concertada 
que tant va afectar al nostre col·lectiu.

Com cada any vàrem celebrar la nostra festa anual amb el jurament dels nous col·legiats 
i la imposició de togues, que constitueix l’acte anual institucional més rellevant, i el 
nostre sopar col·legial que és un acte entranyable per a la nostra entitat, a més d’un 
punt de trobada i de reconeixement entre els col·legiats. La frase escollida per a la 
meva intervenció en el sopar va ser “Treballar units ens fa créixer”. Així ho crec, i així 
us ho transmeto, treballar junts ens fa créixer com a Col·legi i com a col·lectiu, ens fa 
créixer individualment i com a professionals del dret laboral, però fins i tot hi afegiria 
que també ens hem de saber valorar. Si nosaltres mateixos ens sabem valorar i sabem 
valorar la nostra professió, tingueu la certesa que els altres també ho faran.

Voldria recordar-vos que el 9 i 10 de març tindran lloc les XXII Jornades de Dret de 
Treball i Seguretat Social. Estem treballant perquè siguin, com cada any, un èxit i 
que les ponències siguin d’actualitat i de gran utilitat per a tots els assistents. Hem 
de valorar-les, tenen un prestigi a tot el territori nacional i són un referent per a tots 
els professionals del Dret Laboral; ens donen l’oportunitat d’escoltar ponents d’altíssim 
nivell i de compartir experiències professionals molt necessàries per afrontar les 
tasques d’assessorament d’empreses i treballadors tant en matèria laboral i de 
Seguretat Social com en matèria Fiscal. Us animo a participar-hi.



‘Treballar units ens fa créixer’, aquest va ser el lema en-

torn al qual va girar l’edició d’enguany del Sopar Col·legial 

que s’ha convertit en un important punt de trobada per 

al sector. La cita va tenir lloc el passat mes de novembre 

quan el Col·legi de Graduats Socials de Tarragona va cele-

brar una nova edició del seu Sopar Col·legial. L’acte va reunir 

prop de 300 persones, entre graduats socials i els seus fami-

liars, així com autoritats, agents socials i econòmics, mem-

bres d’altres col·legis professionals i representants d’entitats 

col·laboradores. A més, en el marc d’aquest sopar anual, 

també es van lliurar diverses distincions amb les que es pre-

tenia reconèixer la tasca desenvolupada i la trajectòria dels 

col·legiats d’aquesta institució.

El conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Jordi 

Jané, va presidir aquest acte on també hi va prendre part el 

subdelegat del Govern a Tarragona i Barcelona, Emilio Abla-

nedo, i el delegat del Govern de la Generalitat, Óscar Peris. 

Una altra de les autoritats que va assistir al sopar va ser Joa-

quim Nin, secretari general de la Presidència de la Generalitat. 

Precisament, Nin va ser un dels premiats de la nit i és que en 

ell va recaure la Medalla als Serveis Distingits, en la categoria 

d’Or. Aquesta distinció se li va atorgar amb motiu de la seva 

col·laboració, bon enteniment i treball conjunt amb els gra-

duats socials de les comarques de Tarragona, especialment, 

durant la seva etapa com a delegat del Govern de la Generali-

tat de Catalunya a Tarragona.

TEMA DESTACAT

La importància d’unir esforços per 
fer avançar la professió protagonitza 
el Sopar Col·legial
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Durant l’esdeveniment, es van lliurar diverses distincions, una d’elles al secretari general de la 

Presidència de la Generalitat, Joaquim Nin
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La resta de premiats, van rebre diferents distincions en fun-

ció del temps de col·legiació ininterrompuda que porten en 

aquest Col·legi. En aquest sentit, es van concedir Medalles de 

Sant Josep Artesà, al Mèrit Professional, en la Categoria 

de Bronze, per la seva permanència ininterrompuda durant 

15 anys, als col·legiats María Teresa Álvarez García, Maria 

Jose Beltran Piñol, Ramon Callarisa Forcadell, Carmen Carlos 

Farias, Priscila Domenech Franques, Antoni Gallegos Andreu, 

Carme Gomis Comino, Alvaro Gonzalez Ferret, Maria Carmen 

Guillen Rey, Manuel Angel Nofuentes Perea, Susana Pérez 

Bové, Juan Manuel Romero Ceballos, Antonio Salto Domingo 

i Juan Jorge Viciana Soler.

Seguidament, es va lliurar la Medalla Corporativa al Mèrit 

en el Treball, en la Categoria d’Or, per la seva permanència 

ininterrompuda en el Col·legi, durant 20 anys, als col·legiats 

Joan Anton Aubia Olle, Jordi Balcells Plana, Maria del Carmen 

Caro Serrano, Jose Codorniu Suñer, Javier Diez Pascual, Jo-

sefa Mendez Higuero, Alfredo Mulero Guerra i Josep Maria 

Olesa Vallespi.

Tot seguit, va ser el moment de fer entrega de les Medalles 

de Sant Josep Artesà, al Mèrit Professional, en la cate-

goria de Plata, per la seva permanència ininterrompuda 

en el Col·legi, durant 25 anys, als col·legiats Ramon Badia 

Conesa, Maria Isabel Camañes Tena, Juan Antonio Carrasco 

Sanabria, Josep Maria Casas Rue, Maria del Carmen Cuevas 

Lopez, Jaume Francesch Garces, Jose Angel Guillen Gomez, 

Carlos Martin Bonet, Jose Puig Cuartiella, Josefa Maria Sole 

Vilella i Joan Ramon Torres Martinez.

El següent bloc de distincions, va recaure en els col·legiats 

Carlos Omar Aviles Reyes, Lluis Ayneto Magarolas, Rafael 

Gonzalez Collado, Esteban Martorell Rius, Raul Navarro Rol-

dan i Francisco Sanchez Pozo, als quals se’ls va concedir una 

distinció per la seva permanència ininterrompuda en el 

Col·legi durant 30 anys.

D’altra banda, també es va concedir una distinció per la seva 

permanència ininterrompuda en el Col·legi durant 35 anys, 

als  col·legiats Antonio Gomez Uribe, Ramon Pamies Adzeries 

i Fernando Sebastia Prades.
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En acabar el lliurament de distincions, es va donar inici als parla-

ments institucionals. Anna Maria Asamà, presidenta del Col·legi 

de Graduats Socials de Tarragona i alhora presidenta del Con-

sell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, va referir-se 

al lema del Sopar per afirmar que “treballar units ens fa créixer 

com a Col·legi i com a col·lectiu, com a professió i també indivi-

dualment com a professionals del dret laboral”. En aquest marc 

d’unió i col·laboració, la presidenta col·legial va recordar que “és 

filosofia del nostre Col·legi el fet de potenciar canals fluïts entre 

l’administració, la judicatura, la universitat i els professionals, ja 

que cadascun de nosaltres podem aportar alguna cosa perquè 

la normativa i la seva aplicació siguin eficaces i resolguin pro-

blemes en lloc de crear-los”.

«Cadascun de nosaltres podem 
aportar alguna cosa perquè la 
normativa i la seva aplicació 

siguin eficaces i resolguin 
problemes en lloc de crear-los»

Ana Maria Asama

Igualment, es va atorgar una Placa Commemorativa, com a 

homenatge pels seus 40 anys de col·legiació ininterrom-

puda als col·legiats Josep Maria Pla Virgili, Salvador Martin 

Sanchez i Ignacio Sancho Ferré.

Per últim, també es va concedir la Medalla de Sant Josep 

Artesà, al Mèrit Professional, en la Categoria d’Or, per la 

seva permanència ininterrompuda en el Col·legi, durant 50 

anys, al col·legiats Francesc Casañas Domingo i Alfons Font-

bote Vidal.

En aquest sentit, va apuntar que “seguim treballant en temes 

pendents de resoldre com són l’assistència jurídica gratuïta, el 

recurs de cassació i solucions a l’eliminació de l’administració 

concertada. És per això que necessitem treballar junts i neces-

sitem caminar en la mateixa direcció”, per acabar la seva inter-

venció amb un missatge d’optimisme: “Hem de tenir confiança 

en el futur i en el fet que el Col·legi estarà en tot moment do-

nant suport al treball dels professionals. El compromís és perso-

nal, tant meu com de tots i cadascun dels membres de Junta i 

de totes les persones que treballen en el Col·legi”, va concloure.

Per la seva banda, el secretari general de la Presidència de 

la Generalitat de Catalunya, Joaquim Nin va destacar que “el 

80� dels temes laborals d’aquest país que arriben als jutjats 

els porten els graduats socials. Esteu al costat de la gent, sou 

responsables, honestos, humils i practiqueu quelcom molt im-

portant: el diàleg, que implica consens i acords”. Així mateix, va 

tancar el seu parlament fent referència al lema del Sopar, tot 

recordant “un proverbi africà que sempre tinc molt present: Sol 

pots anar més ràpid, però acompanyat sempre vas més lluny”.

Tot seguit va ser el torn d’Emilio Ablanedo, subdelegat del 

Govern a Tarragona i Barcelona, qui va afirmar que “neces-

sitem excel·lents professionals com vosaltres, els graduats 
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«Hi ha tres grans principis que 
regeixen l’ordenament jurídic 

català: el seny natural, l’equitat 
i la bona raó. Són principis que 
apliqueu els graduats socials»

Jordi Jané

Prèviament al sopar, es va celebrar l’acte 

d’imposició de togues i jurament dels nous 

col·legiats excercents que han passat a formar 

part del Col·legi de Graduats Socials de 

Tarragona. En aquest acte hi van participar la 

presidenta del Col·legi, Anna Maria Asama, junt 

amb Javier Hernández, president de l’Audiència 

Provincial de Tarragona; Rosa Maria Virolès, 

magistrada de la Sala IV del Tribunal Suprem; 

Francisco Javier Sánchez, magistrat del Jutjat 

Social número 3 de Tarragona; Antoni Pigrau, 

degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de 

la Universitat Rovira i Virgili; Paloma Martin, 

vocal de la Junta de Govern del Col·legi i Luis 

Torres, magistrat del Jutjat del Social núm. 1 de 

Tarragona.

Jurament i imposició de togues als nous col·legiats

socials, per assessorar i orientar el ciutadà en el complex 

món judicial”. A més, va afegir que el sector dels graduats 

socials presta “un servei incommensurable als funcionaris del 

servei d’estrangeria, en un procés de vegades complicat per 

qüestions idiomàtiques i culturals, i també és d’agrair la gran 

ajuda que oferiu a l’INSS, a la TGSS, a la Inspecció de Treball, 

al SEPE, etc”, per acabar la seva intervenció tot recordant que 

“l’administració del futur serà electrònica o no serà”.

Finalment, el conseller d’Interior de la Generalitat de Catalun-

ya, Jordi Jané, va ser l’encarregat de tancar l’acte. Va obrir la 

seva intervenció tot remarcant el fet que els graduats socials 

de Tarragona “representeu un fet diferencial: en un sector 

que a Catalunya compta amb un col·legi professional únic per 

a Barcelona, Girona i Lleida, vosaltres teniu col·legi propi. Un 

col·legi que ha lluitat sempre per dignificar una professió que 

no ho ha tingut fàcil, que s’ho ha hagut de guanyar tot”.

Finalment, el conseller d’Interior va tancar el seu parlament 

i també el Sopar Col·legial 2016 tot apuntant que “hi ha tres 

grans principis que regeixen l’ordenament jurídic català: el 

seny natural, l’equitat i la bona raó. Són principis que apliqueu 

els graduats socials i tant de bo siguin els ingredients que Ca-

talunya i el món sencer sàpiguen aplicar”.

D’aquesta manera, es va posar punt i final a aquesta nova 

edició del sopar anual del Col·legi de Graduats Socials, en la 

que també hi van participar Rosa María Virolès, Magistrada 

de la Sala Social del Tribunal Suprem; Antoni Pigrau, degà de 

la Facultat de Dret de la Universitat Rovira i Virgili, o Javier 

Hernández, president de l’Audiència Provincial de Tarragona, 

entre moltes altres autoritats i representants institucionals.
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La Comisión Técnica de Relaciones con la Justicia, formada 

por la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Tarra-

gona, Ana Maria Asama, y los presidentes de los Colegios de 

Navarra y Pontevedra, David Delgado y Raúl Eugenio Gómez, 

acudieron al Congreso de los Diputados, junto con el Presi-

dente del Consejo General, Javier San Martín. El objetivo de 

dicha visita era mantener una reunión de trabajo con el por-

tavoz de la Comisión de Justicia del Grupo Socialista, Juan 

Carlos Campo. Así mismo, este encuentro también pretendía 

cumplir con uno de los objetivos primordiales que se ha mar-

cado este Consejo General para este año que comienza, que 

no es otro, que alcanzar la firma de los Recursos de Casación 

y de Casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal 

Supremo.

Esta propuesta, como manifestó San Martín: “Es de auténtica 

justicia” pues al igual que se firma cualquier recurso, incluido 

el Recurso de Suplicación ante los Tribunales Superiores de 

Justicia, los Graduados Sociales, por su preparación acadé-

mica en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, por su cono-

cimiento exhaustivo del proceso, por la propia garantía que 

percibe el representado desde el inicio de la demanda hasta 

el fin de la misma, demuestran que el profesional que se ha 

designado para la representación técnica, es el adecuado y el 
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Reunión de la Comisión Técnica de Relaciones con la 
Justicia

idóneo para llevar todo el expediente, sin trabas absurdas que 

pueden simplemente llevar a la confusión acerca de la capa-

cidad profesional del Graduado Social colegiado, para actuar 

ante cualquier Tribunal.

Esta petición ya conocida por el portavoz Juan Carlos Cam-

po, gran entendido de la profesión, tanto en su etapa como 

Magistrado como en la de Secretario de Estado de Justicia, 

será traslada al resto de los miembros de la Comisión para 

su valoración.

ORGANITZA:

Hotel Ciutat de Tarragona
TARRAGONA

Inscriu-te directament des del lloc web del Col·legi: 
www.graduats-socials-tarragona.org
www.graduados-sociales-tarragona.com
Completa el formulari d’inscripció i remet-lo al 
Col·legi o contacta directament amb:

Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials 
de Tarragona
Estanislau Figueres, 17 
43002 Tarragona 
Tel.977224513/Fax977229525

A l’atenció de la Sra. María Sieres
colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com

IL·LUSTRE COL·LEGI 
OFICIAL DE 
GRADUATS SOCIALS 
DE TARRAGONA 

de Dret del Treball 
i de la Seguretat Social

MARÇ
9 · 10
DE 2017



Fa poc més d’un any que és el de-
legat del Govern de la Generalitat a 
Tarragona. Quin balanç fa d’aquest 
primer any en el càrrec?

Des del punt de vista més personal, 
un any apassionant, que m’ha permès 
conèixer molt millor la realitat del 
territori i la seva diversitat. També la 
part menys agradable, de problemes, 
de qüestions no resoltes, de persones 
que ho estan passant molt malament, 
amb moltes necessitats. I també la part 
bona, és clar, l’empenta, la capacitat, i 
el potencial que tenim, l’immens capital 
humà i de coneixement que hem de 
poder mobilitzar. 

A nivell general, quins són els com-
promisos de la Generalitat amb el 
nostre territori de cara al’any que 
acabem d’iniciar?

Hi ha un compromís general de fer 
possible que Catalunya pugui decidir el 
seu futur, i respectar la decisió de-
mocràtica dels catalans, aquest és un 
element central del Govern, que també 
ens afecta. Més enllà d’això, però no 
en segon lloc ni en un lloc menor, un 
compromís de progrés i de millora 
dels sectors més desafavorits i els més 
colpejats per la crisi, dins les possibili-
tats reals del Govern. De manera més 

concreta al Camp de Tarragona, una 
sèrie d’obres de sanejament i depu-
ració (les Borges del Camp, Botarell, 
Vallmoll, Gratallops, Porrera, Marçà, 
el Catllar, la Selva del Camp) el Palau 
d’Esports de Tarragona, les noves pla-
ces a la residència de la Mercè, i més 
inversions. També començar el procés 
de renovació de l’Hospital Joan XXIII de 
Tarragona. 

Pel que fa a l’àmbit laboral i social, 
quins són els principals objectius 
del Govern de Catalunya?

Hem dit molt sovint que la millor 
política social és tenir feina. Això és 
veritat, però també cal afegir que no 
pot ser qualsevol feina de qualsevol 
manera. Ens hem d’esforçar a fer que 
es generin llocs de treball de qualitat 
i amb major estabilitat, però això no 
es pot decretar, hem d’ajudar que sigui 
possible. Per això, hi ha diverses línies, 
que van des d’una millor adequació 
entre educació i treball, el desenvolupa-
ment de la FP dual, però també incre-
mentar les inspeccions de treball per 
detectar i impedir situacions de frau. 

Quin paper poden jugar els gra-
duats socials en les accions que 
s’emprenguin en aquests àmbits?

Els graduats socials són professionals 
experts en guiar tothom -ciutadans, 
empreses, administracions- per trobar 
les millors solucions, per interpretar 
i aplicar la llei de la millor manera 
possible. En una situació complica-
da com la que encara tenim, a nivell 
social, i especialment al món del treball, 
tota col·laboració professional és ben 

rebuda, i diria que imprescindible. Ens 
caldrà imaginació per trobar sortides 
a situacions socials i laborals complica-
des, per fer-ho d’acord amb la llei i a la 
vegada estirant totes les possibilitats 
i superant totes les limitacions mate-
rials que tenim. El paper dels graduats 
socials és molt valuós. 

La construcció del Fòrum Judicial 
de Tarragona es va veure de nou, 

“Ens hem d’esforçar a fer que es 
generin llocs de treball de qualitat 
i amb major estabilitat”

Òscar Peris, delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona

ENTREVISTA

“En una situació 
complicada com la que 
encara tenim, a nivell 
social, i especialment 

al món del treball, tota 
col·laboració professional 

és ben rebuda”

10



frenada per qüestions econòmiques. 
En quin punt es troba doncs, la seva 
creació?

Frenada en part, perquè una de les 
peces del Fòrum Judicial era el Centre 
Obert, i això va endavant, però és 
cert que Tarragona necessita dispo-
sar d’unes instal·lacions modernes i 
eficients. El que ha intentat aquest 
Govern i, en concret el conseller de 
Justícia Carles Mundó és ser honestos 
i fixar, com a mínim a curt termini, uns 
objectius realistes.

En aquest sentit, el Centre Obert va 
endavant i als pressupostos d’enguany 
ja s’ha previst una partida a aquests 
efectes. Un cop alliberem l’antiga 
presó, farem tot el possible per trobar 
el finançament necessari per tirar 
endavant el Fòrum de la Justícia que és 
molt necessari per a la demarcació. De 
fet, estem treballant de manera bilate-
ral amb l’Ajuntament de Tarragona per 
tal d’accelerar al màxim possible aquest 
procés.

Com beneficiarà a la població un cop 
s’hagi creat?

Un equipament judicial modern, que 
generi economies d’escala, que ajudi 
a superar lentituds i temps morts –

atenció, no els elimina, però ajuda- pos-
sibilita una justícia més ràpida, i això 
beneficia tothom. 

Una de les accions que sí que ha 
vist la llum és la relacionada amb la 
tramitació electrònica per pal·liar la 
lentitud dels jutjats. Quin balanç fa 
de la seva posada en funcionament?

Encara és aviat per fer-ne valoracions; 
l’expedient judicial electrònic E-justícia.
cat es va començar a instal·lar ara 
fa tot just un any. Però és cert que la 
tramitació electrònica, la digitalització 
i el “paper zero” és el camí cap on ha 
de tendir l’Administració, també la de 
Justícia és clar. 

El Col·legi de Graduats Socials de 
Tarragona organitza nombroses 
activitats formatives com les Jor-
nades de Graduats Socials que són 

un espai de debat per als profes-
sionals del sector. Quin balanç fa de 
l’activitat que ofereix el Col·legi?

El balanç pertoca fer-lo als profes-
sionals, que són els protagonistes 
d’aquestes activitats. En tot cas, em 
sembla imprescindible aquesta activitat. 
Com he dit, necessitem professionals 
experts, preparats, amb coneixements 
actualitzats permanentment. Tot el que 
es faci, per part del mateix col·lectiu, 
per assolir-ho, reverteix en benefici de 
la societat, i per tant és positiu. 

El Col·legi de Graduats Socials de 
Tarragona creu que l’establiment de 
canals fluïts entre l’administració, 
la judicatura, la universitat i els 
professionals d’aquest sector, és de 
vital importància. Quina opinió li 
mereix aquesta afirmació com a re-
presentant del govern de Catalunya?

Hi estic absolutament d’acord. 

ENTREVISTA

“Un equipament 
judicial modern, [...] 

possibilita una justícia 
més ràpida, i això 
beneficia tothom”

11

“Necessitem professionals 
experts, preparats, 
amb coneixements 

actualitzats 
permanentment”
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Ana Maria Asama va assistir a l’acte d’inauguració oficial de la 
seu de l’Oficina Integral de la Seguretat Social de Reus, com a 
presidenta del Col·legi de Graduats Socials de les comarques 
de Tarragona i també, en representació dels Graduats Socials 
de tota Catalunya, en la seva qualitat de Presidenta del Con-
sell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya. 

A l’acte, que va tenir lloc el passat dia 10 de gener, hi va as-
sistir la Ministra de Treball i Seguretat Social, Fátima Báñez. 
La nostra presidenta va tenir l’oportunitat de traslladar a la 
ministra algunes qüestions que preocupen als Graduats So-
cials i que fan referència al nostre col·lectiu, com per exemple, 
l’Administració Concertada.

La Presidenta del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, 
Ana Maria Asama, i el Vicepresident Segon, Jaume Francesch, 
van realitzar una visita institucional a la Diputació de Tarrago-
na. El màxim representant de la institució supramunicipal, el 
seu president Josep Poblet, va rebre Asama i Francesch. Du-
rant la trobada, que va tenir lloc el dia 20 d’octubre de 2016, 
es van tractar diferents qüestions d’interès que afecten al te-
rritori i als Graduats Socials. El Col·legi manté així el contacte 
amb les institucions i entitats del seu àmbit territorial.

El Col·legi de Graduats Socials de Ta-
rragona i l’entitat Banc Santander van 
renovar el seu acord de col·laboració, el 
passat dia 9 de novembre de 2016. 

A l’acte de signatura d’aquesta renova-
ció hi van assistir Clotilde Martínez, di-
rectora de particulars de Catalunya, i la 
presidenta del nostre Col·legi, Ana Maria 
Asama. L’acte va comptar també amb la 
presència d’Eugenio Ramírez, director 
de zona de Tarragona.

Trobada amb la ministra Fátima Báñez

Visita institucional a la Diputació de Tarragona

Es renova l’acord amb Banc Santander
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Jorge Muria López, vicesecretario de la Junta de Gobierno de 

nuestro Colegio, y la abogada, Judit Güell Bargalló, fueron re-

conocidos con un diploma del accésit al premio Informe Car-

dellach, por su trabajo La sucesión de empresas en el Sector 

de la Vigilancia Privada. Del vigilante a la video vigilancia. El 

reconocimiento les fue entregado en el transcurso de la Cena 

Colegial del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, que 

tuvo lugar el pasado día 28 de octubre.

Este premio, de carácter anual, fue creado en el año 2014 por 

acuerdo del Consejo General de Colegios Oficiales de Gradua-

dos Sociales de España, en homenaje a Vicenç Cardellach, 

el cual destacó por su relevancia profesional e institucional 

como graduado social y presidente del Colegio de Graduados 

Sociales de Barcelona y del Consell de Col·legis de Graduats 

Socials de Catalunya. El objetivo del premio es el de recono-

cer un trabajo consistente en un estudio de investigación so-

bre una materia de Derecho del Trabajo y/o Seguridad Social. 

El vicesecretario de la Junta de Gobierno de 
nuestro Colegio recibe el premio Informe Cardellach
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Parlem sobre la gestió interdisciplinària de 
la malaltia professional

El passat 18 d’octubre, el nostre Col·legi va acollir una jornada 

sobre ‘La gestió interdisciplinària de la malaltia professio-

nal’. Aquesta activitat formativa va estar organitzada per 

la mútua Asepeyo i durant el seu transcurs, es van tractar 

diferents temes relacionats amb la malaltia professional. En 

acabar, es va celebrar una taula rodona, on van intervenir 

experts ponents de diferents àmbits del món laboral i profes-

sional.

Una quarantena de persones van assistir a aquesta jornada 

que va ser presentada per la presidenta del Col·legi, Ana 

Maria Asama, i Carles Miró, director de l’àrea sud d’Asepeyo 

Catalunya. 

Seminari sobre Nova Regulació del 
Procediment Administratiu

Prop de 40 persones van participar en el seminari que va 

tenir lloc el passat 15 de setembre al nostre Col·legi. Aquesta 

acció formativa, que tractava sobre la nova regulació del 

procediment administratiu, va tenir com a ponent a Oscar 

Aurelio Bru, tècnic jurídic de l’administració local des de l’any 

1989, advocat en exercici, i docent en cursos i seminaris 

sobre dret administratiu. Per la seva banda, la presidenta del 

Col·legi, Ana Maria Asama, va ser l’encarregada de presentar 

el seminari. 

Formació sobre el ‘Sistema de Liquida-
ció Directa. Aplicació Pràctica. Resolució 
d’incidències’  

El passat 4 d’octubre es va celebrar al nostre Col·legi la 

Jornada sobre el ‘Sistema de Liquidació Directa. Aplicació 

pràctica. Resolució d’incidències’, que va tenir com a ponent 

a Mario Asamà, cap d’assegurament de les prestacions al 

client d’MC MUTUAL. La Jornada, que va comptar amb una 

quarantena d’assistents, va estar organitzada i patrocinada 

per MC MUTUAL, i va ser presentada per la Presidenta del 

Col·legi, Ana Asama, acompanyada per Carles Cabau, direc-

tor d’MC MUTUAL 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 Col·legi acull un curs d’actualització laboral i de Seguretat Social 

Entre els mesos d’octubre i desembre, el nostre Col·legi va acollir un curs d’actualització laboral i de Seguretat Social, el qual 

tenia una durada total de 30 hores. 32 persones van assistir a aquesta proposta formativa que es va iniciar el passat 24 

d’octubre i que anava adreçada a Graduats Socials i als seus col·laboradors dels despatxos. 

El curs va estar impartit per Yolanda Ruiz, graduada social diplomada i  llicenciada en Ciències del Treball, i per José Luis 

Espallargas, diplomat en Relacions Laborals per la URV i màster en direcció de Recursos Humans.

El Col·legi acull una sessió debat 
d’actualitat

El passat 27 d’octubre, la nostra seu col·legial va acollir un 

debat sobre la doctrina de la STJUE de 14.09.2016 (cas Ana 

de Diego Porras). De la temporalitat a la desigualtat en la 

contractació. Un total de 24 persones van assistir a aquesta 

sessió-debat que va ser presentada per la presidenta del 

Col·legi, Ana Maria Asama, i que va tenir com a ponents a 

Carlos Hugo Preciado, magistrat especialista del TSJ Cata-

lunya Sala del Social, i a Miquel Àngel Purcalla, magistrat del 

Social núm. 1 de Terrassa.

Jornada sobre les obligacions legals de 
registre de jornada

Més d’un centenar de persones van assistir a la sessió sobre 

les obligacions legals de registre de jornada, que va tenir lloc 

el passat 26 d’octubre. El Col·legi va acollir aquesta activitat 

que va tenir com a ponent a Antonio Benavides, Inspector 

de Treball i Seguretat Social.

La jornada, va estar organitzada i patrocinada per MC 

MUTUAL, i va ser presentada per la presidenta del Col·legi, 

Ana Maria Asama, i pel director d’MC MUTUAL a Tarragona, 

Carles Cabau.
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Jornada informativa sobre treballadors 
autònoms 

El divendres, 18 de novembre de 2016 es va celebrar, al 

nostre Col·legi, la Jornada ‘Enquadrament en Seguretat 

Social. Treballadors Autònoms econòmicament dependents 

i falsos autònoms’. Una trentena de persones van assistir a 

aquesta jornada informativa que va tenir com a ponent a 

Jorge Pérez, membre del Cos de Sotsinspectors d’Ocupació i 

Seguretat Social, professor de Dret del Treball de la Segure-

tat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor 

en Dret.  L’acte va ser presentat per la Presidenta del Col·legi, 

Ana Maria Asama, i per Carmen Cívico, delegada a Tarra-

gona d’Egarsat, l’entitat organitzadora d’aquesta Jornada 

Informativa. 

Jornada sobre la contingència professional 
en el règim especial de treballadors 
autònoms

Mutua Universal va oferir una jornada el passat dia 3 de 

novembre a la qual hi van assistir una dotzena de persones. 

Pedro López de Recalde, director territorial jurídic de Cata-

lunya de Mutua Universal i Antonio Luque, responsable de 

gestió de CATA a Mutua Universal, van ser els responsables 

d’impartir aquesta jornada sobre ‘la contingència professio-

nal en el règim especial de treballadors autònoms. Situació 

actual. Especial incidència en el Cessament d’Activitat’.

El vicepresident segon del Col·legi, Jaume Francesch, i el di-

rector de zona Barcelona Sud i Tarragona de Mutua Univer-

sal, Ferran García, van presentar aquesta jornada. 

Sessió informativa sobre incentius i 
bonificacions a la contractació   

Una quarantena de persones van assistir a la sessió informa-

tiva dels Serveis Ocupacionals del Servei Públic d’Ocupació 

de Catalunya, que va tenir lloc al nostre Col·legi el passat 9 

de novembre. Aquesta activitat formativa va anar a càrrec 

de Maria Rosa Giralt, de l’Àrea de Serveis a l’Empresa. Giralt 

va parlar sobre incentius, bonificacions a la contractació i 

recursos per a la inserció laboral. Manuel García, cap del ser-

vei territorial d’Ocupació de Catalunya i Ana Maria Asama, 

presidenta del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, van 

presentar la sessió.
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Escrits

1. Diari de Tarragona 
Diumenge, 27 de novembre

2. El Vallenc
Divendres, 2 de desembre 

 

Diversos mitjans van recollir la notícia 

sobre la celebració del nostre tradicio-

nal Sopar Col·legial.

El passat dia 13 de desembre de 2016 va traspassar 
Alfredo Mulero Guerra, col·legiat exercent núm. 566. 
La seva vàlua professional el va fer mereixedor de la 
Medalla al Mèrit Professional, en la categoria de Bron-
ze, l’any 2011, per la seva permanència ininterrompuda 
en el Col·legi durant 15 anys. Així mateix, al 2016, va 
recollir la Medalla al Mèrit en el Treball, en la seva ca-
tegoria d’Or, per la seva permanència ininterrompuda, 
durant 20 anys, en l’exercici de la professió. 

Alfredo Mulero Guerra estava molt vinculat al Col·legi, 
era un gran professional i una excel·lent persona, es-
timat i respectat per tots els seus companys i com-
panyes de professió. Tots els membres de la Junta de 
Govern i el personal de Secretaria lamenten profun-
dament aquesta pèrdua i transmeten a la família el 
nostre més sentit condol. 

Mor el nostre company, Alfredo Mulero Guerra

Digitals

3. Diari més digital
Dissabte, 26 de novembre

http://www.diarimes.com/noticies/tarrago-
na/2016/11/26/els_graduats_socials_celebren_seu_
sopar_anual_11685_1091.html

4. Tarragona21
Dilluns, 28 de novembre 

http://delcamp.cat/tarragonadiari/noticia/9024

El Vallenc II 2 de desembre del 2016

COMARQUES
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Una vista de com estava la sala en aquest acte. FOTO: CEDIDA

CelebraCió. Es van lliurar diverses distincions, entre les quals una feta per Joaquim Nin, secretari general de la Presidència 

els graduats socials fan el sopar anual a la  
Pobla amb la presència del conseller Jané

PolítiCa. També critica l’increment que hi hagut en partides per a llibres i revistes i en el manteniment de parcs i jardins 

La CUP del Pla vota en contra d’uns pressupostos “poc socials”
 La formació 

cupaire opina que 
en les inversions 
es pensa més en el 
“totxo” que en les 
persones

redacció ii El Pla
En el plenari del 24 

de novembre, la CUP El 
Pla va votar en contra 
dels pressupostos perquè 
aquesta formació opina 
que presenten mancances 
en inversió social.  

En aquest sentit 
aquesta formació ha fet 
un escrit explicant el 
perquè d’aquesta opinió. 
“Encara que el tema de 
benestar social es porta 

 L’acte va ser·
vir per remarcar 
la importància 
d’unir esforços 
entre els col·
legiats

redacció ii la Pobla
El Col·legi de Gradu·

ats Socials de Tarragona 
va celebrar el divendres 
al vespre una nova edició 
del Sopar Col·legial, que 
enguany es va fer a la Po·
bla de Mafumet. L’acte va 
reunir prop de tres·centes 
persones, entre graduats 
socials i els seus famili·
ars, així com autoritats, 
agents socials i econò·
mics, membres d’altres 
col·legis professionals i 
representants d’entitats 
col·laboradores.

“Treballar units ens fa 
créixer”, aquest va ser el 
lema entorn al qual va gi·
rar aquest sopar que s’ha 
convertit, amb els anys, 
en un important punt de 
trobada per al sector. A 
més en el marc d’aquest 
sopar anual també es 
lliuren diverses distin·
cions amb què es pretén 
reconèixer la tasca desen·

volupada i la trajectòria 
dels col·legiats d’aquesta 
institució.

El conseller d’Interior 
de la Generalitat de Cata·
lunya, Jordi Jané, va pre·
sidir aquest acte on també 
va prendre part el subde·
legat del Govern a Tarra·
gona i Barcelona, Emilio 
Ablanedo, i el delegat del 
Govern de la Generalitat, 
Òscar Peris. Una altra de 
les autoritats que va as·
sistir al sopar va ser Joa·
quim Nin, secretari gene·
ral de la Presidència de la 
Generalitat. Precisament 
Nin va ser un dels premi·
ats de la nit, i és que en 
ell va recaure la Medalla 
als Serveis Distingits, en 
la categoria d’or. Aquesta 
distinció se li va atorgar 
amb motiu de la seva 
col·laboració, bon ente·
niment i treball conjunt 
amb els graduats socials 

per la seva permanència 
ininterrompuda durant 
quinze anys, als col·
legiats María Teresa Ál·
varez García, Maria José 
Beltran Piñol i Priscila 
Domènech Franques.

Seguidament es va 
lliurar la Medalla Corpo·
rativa al Mèrit en el Tre·
ball, en la categoria d’or, 
per la seva permanència 
ininterrompuda en el Col·
legi durant vint anys als 
col·legiats Joan Anton 
Aubia Ollé, Jordi Balcells 

des del Consell Comarcal, 
pensem que amb tot el ro·
manent econòmic que té 
el nostre ajuntament es 
podria dur a terme una 
bona inversió en el tema 
social”.

“Per exemple, es 
podrien augmentar les 

beques menjador, les 
beques per a llibres i les 
beques esportives (ja si·
gui amb quotes de futbol, 
patinatge o equipaments 
personals per als nens).
També es podrien desti·
nar més diners per a la 

 en l’acte van 
intervindre unes 
tres-centes perso-
nes entre graduats 
socials i els seus 
familiars 

Plana, José Codorniu 
Suñer, Javier Díez Pascu·
al, Josefa Méndez Higuero 
i Alfredo Mulero Guerra.

Tot seguit va ser el 
moment de fer entrega de 
les medalles de Sant Josep 
Artesà, al Mèrit Professi·
onal, en la categoria de 
plata, per la seva perma·
nència ininterrompuda 
en el Col·legi, durant 
vint·i·cinc anys, als col·
legiats Ramon Badia Co·
nesa, Maria del Carmen 
Cuevas López, Jaume 

Francesch Garcés, José 
Ángel Guillen Gómez i 
Josefa Maria Solé Vilella.

El següent bloc de 
distincions va recaure 
en els col·legiats Rafael 
González Collado, Raúl 
Navarro Roldán i Fran·
cisco Sánchez Pozo, als 
quals es va concedir una 
distinció per la seva per·
manència ininterrompu·
da en el Col·legi durant 
trenta anys.

D’altra banda també 
es va concedir una dis·
tinció per la seva perma·
nència ininterrompuda 
en el Col·legi durant 
trenta·cinc anys al col·
legiat Fernando Sebastià 
Prades.

Igualment es va ator·
gar una placa commemo·
rativa com a homenatge 
pels seus quaranta anys 
de col·legiació ininter·
rompuda al col·legiat 
Josep Maria Pla Virgili.

Per últim, també es 
va concedir la Medalla 
de Sant Josep Artesà, al 
Mèrit Professional, en la 
categoria d’or, per la seva 
permanència ininter·
rompuda en el Col·legi, 
durant cinquanta anys, 
al col·legiat Alfons Font·
bote Vidal.

gent gran —i no només en 
el manteniment del Casal 
d’Avis (4.500 euros)—  o 
s’hauria invertir més en 
les entitats, que són el 
veritable motor cultural 
del poble”.

Pel que fa a les inver·

sions opinen que “en els 
pressupostos que es van 
presentar, només es ve·
uen inversions relacio·
nades amb la construcció: 
la pista poliesportiva, la 
canalització de la Rasa 
del Tudores, la urbanitza·
ció del carrer Mn. Josep 
Cabayol i sobretot milers 
d’euros destinats a l’espai 
de la Fàbrica. És veritat 
que aquestes construcci·
ons ajuden a mantenir el 
patrimoni del poble, però 
també es podrien compa·
ginar amb ajudes socials, 
que actualment són més 
urgents”. 

“A més, hem obser·
vat que les despeses han 
augmentat considera·
blement: 24.000 euros en 
llibres, revistes i premsa 

de les comarques de Tar·
ragona, especialment du·
rant la seva etapa com a 
delegat del Govern de la 
Generalitat de Catalunya 
a Tarragona.

La resta de premiats 
van rebre diferents dis·
tincions en funció del 
temps de col·legiació in·
interrompuda en aquest 
col·legi. En aquest sentit 
es van concedir tres me·
dalles de Sant Josep Arte·
sà, al Mèrit Professional, 
en la categoria de bronze, 

 Potser si en 
lloc de gespa hi 
hagués una altra 
vegetació no seria 
tan car el mante-
niment de parcs i 
jardins. Cal gespa 
en un poble de 
secà?” 

o 33.000 euros en el mante·
niment de parcs i jardins. 
Potser si en lloc de gespa 
hi hagués un a altra ve·
getació no seria tan car. 
Cal gespa en un poble de 
secà?”

“Els planencs i planen·
ques continuen patint les 
conseqüències de la crisi, 
com la precarietat laboral 
dels joves o les pensions 
insuficients de la gent 
gran per arribar a final 
de mes. Per tant, creiem 
que la museïtzació de la 
Fàbrica (pressupostat en 
100.000 euros) i el condici·
onament de la Fàbrica en 
50.000 (on finalment s’hi 
han gastat 70.000 euros),  o 
la inversió en la totxana 
poden esperar, però les 
persones, no”.

la CUP del Pla opina que la museïtzació de la Fàbrica pot 
esperar, perquè hi ha altres necessitats socials. FOTO: M. LLADó
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3r quadrimestre 2016

Moviments col·legials

Col·legiat Número Moviment Modalitat Població

20 de setembre de 2016

Daniel Tirado Peña 1008 Alta No Exercent Alcoletge

Andreu Agredano Bonet 1009 Alta No Exercent Reus

Ana Isabel Benito Llatge 1010 Alta No Exercent Tortosa

Adrià Agramunt Llamas 10003 Alta Estudiant RRLL i Ocupació URV Reus

Carla Odena Cano 10004 Alta Estudiant RRLL i Ocupació URV Reus

Yatsil Jatziri Zamudio Barrera 10005 Alta Estudiant RRLL i Ocupació URV La Pobla de 
Montornès

Sara Moreno Coso 10006 Alta Estudiant RRLL i Ocupació URV Tarragona

Jesus Vizcaya Gonzalez 129 Canvi De No Exercent a Emèrit Tarragona

18 d’octubre de 2016

Elena Arguis Pinel 1011 Alta No Exercent Salou

Jordi Balcells Plana 389 Canvi D'exercent Lliure a No Exercent Valls

17 de novembre de 2016

Lidia Palleja Pedrola 1012 Alta No Exercent Vila-Seca

Manuel López Blanco 1013 Alta No Exercent Banyeres Del
Penedès

Francisco Xavier Joia Mussungo 842 Canvi De No Exercent a Exercent Lliure Salou

Cristina Arrufat Agramunt 878 Baixa No Exercent Tortosa

20 de desembre de 2016

Miriam Barrero Romero 1014 Alta Exercent Lliure Tarragona

Laia García Aragonés 10007 Alta Estudiant RRLL i Ocupació Urv Cambrils

Núria Dominguez Jane 10008 Alta Estudiant RRLL i Ocupació Urv Albinyana - 
Les Peces

Carolina Navarro Castellvi 694 Canvi D'exercent Lliure a No Exercent Sant Carles 
de la Ràpita

Ana Maria Rodriguez Pla 992 Canvi D'exercent Lliure a No Exercent Cunit

Maria Dolores Arroyo Velasco 815 Baixa No Exercent Tarragona

Alfredo Mulero Guerra 566 Baixa per
defunció Exercent Lliure Reus
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Cerrada la entrada al olvido con cuatro pegotes de yeso, el se-

pulturero, mi único acompañante, me hizo una inclinación de ca-

beza y murmuró unas palabras sin sentido. Después me ofreció 

un carboncillo para que pusiera el nombre en el nicho.

Me quedé inmóvil con el sombrero en las manos, como señal de 

respeto para todos los muertos que me rodeaban. Más, que para 

el que dejaba en lugar tan umbrío. Desde allí no se veía el cielo. 

Tentado estuve de negar en silencio con la cabeza, pero preferí 

no hacer evidente mi sentimiento. Me quité el guante, tomé el 

carboncillo con aprensión y, sin querer escribir su nombre, ga-

rabateé sus iniciales sin emoción alguna, como una obligación 

sobrevenida. El enterrador, mientras tanto, limpió el palustre en 

la cubeta, tiró el agua, recogió la maza, medio saco de yeso y 

dos ladrillos sobrantes.

Cuando éste, arrastrando la carretilla con sus aperos, hubo de-

jado atrás la extensión de lápidas y las cruces que coronaban 

los panteones, como si fuera un cortejo fúnebre camino de la 

nada, por encima de los cipreses y los nichos alineados en las 

paredes, ascendió la melodía de un chelo. Parecía que alguien, a 

pesar mío, quisiera poner banda sonora a la salida de este mun-

do a través del agujero tenebroso que acabábamos de cegar. 

Imaginé a Pau Casals en medio del camposanto. Era “El cant 

dels ocells” lo que provocó en mi memoria unas instantáneas de 

aquel muerto al que le debía la vida. El instrumento desafinaba.

Unas fotografías amarillentas le pusieron rostro cuando pregun-

té por él con el uso de razón que ya me daban siete u ocho 

años. Las mismas que saqué de un cajón el día que recibí un re-

loj desde el extranjero, como respuesta a la carta que envié para 

anunciar que ya sabía manejar un torno. Desde entonces, nunca 

usé reloj. Después, las relegué del todo con la misma sentencia 

por la que le confiné al infierno para siempre. Ni sus reiteradas 

peticiones, ni las de mi hija Beatriz, cuando las descubrió entre 

las páginas de un libro de Dante, consiguieron su indulto. Sentí 

sobre mí la hostilidad que salía de las tumbas. Para los muertos 

del lugar era un intruso que había venido a abandonar allí, sin 

paz ni misericordia, a alguien sin historia. Nueve ladrillos me se-

paraban del cajón de madera que encerraba a mi padre. 

Un error, quizás una distracción, o una negligencia habían aca-

bado de manera estúpida con su vida. Era alérgico a un medi-

camento, algo que yo desconocía, pero el médico sí que debía 

de saberlo. «Cada informe que se unía a su historial clínico lo 

dejaba claro», escuché decir con indiscreción a una enfermera 

que ignoraba que yo tuviera relación alguna con el paciente que 

había fallecido durante la madrugada del día anterior. Había ido 

al hospital en busca de sus pertenencias —un reloj de cuarzo, 

una cartera ajada, un encendedor y dos cigarrillos en un paque-

te aplastado—. Era un paciente que había entrado por urgencias, 

al que nadie acompañaba. El forense, después de certificar su 

muerte por fallo cardiaco, encontró un papel con cuatro plie-

gues y un mechón de pelo dentro de la cartera. El número de te-

léfono que había junto a mi nombre apenas se veía. Lo entrega-

ron a la policía, que no tardó en encontrarme. Así me enteré de 

su muerte y del motivo de la misma. En el depósito de cadáveres 

tuve que reconocer que era mi padre cuando me preguntaron, 

después de vencer una tentación malvada.

Muchas veces había ido al camposanto. El día que llevé a mi ma-

dre fue el más triste de mi vida. Había sido una mujer discreta y 

diligente, a la que el repentino abandono de mi padre sin explica-

ción alguna, sumió en la desolación y en la melancolía. Siempre 

la vi hermosa a pesar de que había perdido la risa. Soñaba con 

que fuera el mejor hijo del mundo y nunca me habló mal de 

aquel hombre al que vi por última vez cuando ella ya no estaba. 

Qué distinto el sentimiento de tristeza al que sentía en ese mo-

mento en aquel callejón de nichos sombríos.  Mi madre estaba 

en la otra esquina, la más alejada. No quise que su cuerpo des-

cansara en un lugar oscuro. Merecía estar en la mejor parte del 

cementerio, en la más soleada.

Un día me encontró al salir de la fábrica. Terminaba el invierno, 

aunque el mío, para él, perduraba. Lo recibí con indiferencia. No 

le pregunté por los motivos de querer verme. Yo los había per-

Un blues para la memoria



COL·LABORACIÓ 25

dido hacía mucho tiempo cuando siendo un adolescente quise 

saber lo que era un padre. Pretendió justificarse, pero mis oídos 

se cerraron a todas sus palabras. Se había casado de nuevo y 

acabó fracasado. Lo iba a intentar otra vez. Me dio una tarjeta. 

No pude terminar la cerveza cuando me preguntó por mi ma-

dre. Hacía más de cuatro años que la había enterrado. La tarjeta 

se quedó sobre la mesa de una cafetería anónima. Me pareció 

oír que vivía en Orán. Alguna vez me llamó por teléfono y le con-

testé por cortesía. No supe cómo consiguió mi número después 

de tantos años que no sabía de él.

Al pretender ponerme el guante, después de recomponer la bu-

fanda que un soplo de viento había desligado de mi cuello, vi 

que tenía los dedos manchados del carboncillo. Atestiguaban de 

alguna manera mi relación con el hombre que yacía encajona-

do en un nicho a ras de suelo. Ni una flor, ni una plegaria iban 

con él cuando ya le dejaba. Tan solo llevaba en la memoria una 

vida entera de desengaño. El mío. Tanto como lo había echado 

de menos. Lo imaginé solo, varias veces divorciado, sin hijos, sin 

amigos, y enfermo. Y aunque es cierto que la muerte, a pesar de 

la compañía que uno tenga hasta su umbral, siempre se afronta 

en soledad, la historia de alguien son los recuerdos, verdaderos 

o falsos, en la memoria de los que le sobreviven. Con la mira-

da en el suelo le di la espalda y lo abandoné del todo al olvido. 

Tanta indiferencia, mientras caminaba en busca de la salida del 

cementerio, fue convirtiéndose en pesadumbre. Miré los nichos 

que me rodeaban y parecía que exudaban con asombro una 

acusación abierta. ¿Quién era yo para erigirme en juez de su 

historia? Yo, su hijo, a quien al menos debía la vida. Me limpié los 

dedos con un pañuelo de papel dejándolo ennegrecido. 

El “cant dels ocells”, que se escuchaba por encima de los cipreses, 

dejó paso a un silencio muy denso. Lo rompió desde el suelo el 

trino de una alondra herida. La primavera resultaba hostil todavía. 

Al pasar por el camino central del cementerio vi a un anciano 

con un chelo. No era Pau Casals, pero se le parecía, las mismas 

gafas, y la misma mirada en el horizonte. Sentado en una si-

lla de anea sostenía entre las piernas un instrumento viejo. Le 

ofrecí una moneda y se dispuso a tocar de nuevo. Escuché de 

pie, con las manos en los bolsillos, lo que duraron los primeros 

compases. A ellos uní una plegaria por mi madre y por todos los 

que nos rodeaban. Algo le correspondería a mi padre. Después 

encontré un cajón arrumbado junto a una pared y me senté con 

el anciano. Le pedí el violonchelo y me lo prestó como algo va-

lioso. Afiné las cuerdas, empuñé el arco, hundí la cabeza e inicié 

un blues con los ojos cerrados. Lloró el chelo hasta arrancarme 

una lágrima. Poco a poco fui levantando la cabeza. La alondra lo 

acompañó al final con su canto. Calló la alondra, cesó la brisa, se 

escuchó el silencio y los cipreses se hicieron solidarios. 

Al salir del cementerio, apenas subí al coche, encendí los dos ci-

garrillos de su cajetilla aplastada. Hacía más de veinte años que 

no fumaba. Lo hice despacio hasta que la brasa quemó mis de-

dos. El suyo se consumió entero en el cenicero. No nos dijimos ni 

una palabra. «No hace falta cuando la presencia la suple», decía 

mi madre. Lo recordé cuando, al arrancar, me abroché el cintu-

rón del coche y lo sentí como un abrazo. Era mediodía en el reloj 

de mi padre.

© Bárbara Fernández Esteban

Primer premio en la feria del libro de Valladolid 2013 en el con-

curso internacional para mayores de 50 años.  “Las fuentes de 

la edad”
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Escola de pràctica professional

Actes realitzats

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 interdisciplinària de la malaltia 
professional
Data: 18 d’octubre
Ponent: Varis

Curs de llarga durada. Actualització Laboral i 
Seguretat Social
Data: 24 d’octubre – 14 de desembre (30 hores)
Ponent: Sra. Yolanda Ruiz Asensio
Graduada Social Diplomada. Llicenciada en Ciències del 
Treball, professora-Tutora Cicles Formatius especialitat 
Administració i Gestió.
Sr José Luis Espallargas Castro, Diplomat en Relacions 
Laborals - URV, Màster en direcció RRHH – Dublin Business 
School (Irlanda). Llicenciat en Antropologia. Màster en 
Antropologia Urbana. Director FP Escola Joan XXIII

Les obligacions legals del registre de jornada. 
Efectes laborals i de Seguretat 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.

Previsions

Sessió Informativa sobre Novetats de l’Agència 
Tributària
Data: 17 de gener de 2017
Ponent: Sra. Marisa Martínez Arenes
Tècnica de Gestió Tributària
Sr. German Puerto Verdu
Cap de la Dependència d’Informàtica.

Jornada Informativa. XVIII Fòrum d’Actualitat Laboral
Data: 27 de gener 2017
Ponent: Sr. Antonio Benavides Vico
Membre del Cos Superior d’Inspectors de Treball i de Seguretat 
Social. Professor de la Universitat Ramon Llull i Membre del 
Tribunal Laboral de Catalunya.

Debat. La doctrina de la STJUE de 14.09.2016. 
(cas Ana de Diego Porras). 
De la temporalitat a la desigualtat en la 
contractació
Data: 27 d’octubre
Ponent: Dr. Miquel Àngel Purcalla Bonilla
Magistrat del Social núm. 1 de Terrassa.
Sr. Carlos Hugo Preciado Domenech
Magistrat Especialista del TSJ de Catalunya. Sala del Social. 

La Contingència professional en el Règim Especial 
de Treballadors Autònoms. Situació actual. Especial 
incidència al Cessament de l’Activitat
Data: 3 de novembre
Ponent: Sr Pedro López de Recalde
Director Territorial Jurídic de Catalunya de Mutua Universal.
Sr. Antonio Luque
Responsable de Gestió de CATA de Mutua Universal. 

Sessió Informativa sobre Incentius i Bonificacions a 
la contractació. Recursos per a la inserció laboral
Data: 9 de novembre 
Ponent: Sr. Manuel García Molina
Cap del Servei Territorial d’Ocupació de Tarragona.
Sr. Antonio Luque
Responsable de Gestió de CATA de Mutua Universal. 

Jornada Informativa sobre l’Enquadrament 
en Seguretat Social. Treballadors Autònoms 
econòmicament dependents i falsos autònoms
Data: 18 de novembre 
Ponent: Sr. Jorge Pérez 
Membre del Cos de Sotsinspectors d’Ocupació i Seguretat 
Social. Professor de Dret del Treball de la Seguretat Social 
Universitat Autònoma de Barcelona. Doctor en Dret.

22 Jornades + Debat de Dret del Treball i de 
Seguretat Social
Data: 9 i 10 de març de 2017
Ponents: a determinar

Curs. Fiscalitat avançada (30 hores)
Data: 13 de març - 19 d’abril
Ponent: Gonzalo Navarro Alonso. Inspector d’Hisenda de 
l’Estat. Cap de l’Equip Regional de Recaptació.

Curs. Comptabilitat bàsica (30 hores)
Data: últim trimestre de 2017
Ponent: a determinar
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