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Relacions externes
Presència en els mitjans de comunicació

Durant el present exercici, el nostre Col·legi ha vist incrementada la seva presència en els mitjans de comu-
nicació, respecte a l’any anterior, tal i com es pot comprovar en el següent resum de ressenyes informatives 
sobre la nostra activitat col·legial. Tal com s’aprecia a la gràfica, el nombre d’aparicions a la premsa varia 
d’un any per a un altre, ja que encara que es remeten les notes de premsa als diferents mitjans, aquests no 
sempre consideren les activitats col·legials com a notícia.

L’any 2016, el nostre Col·legi ha aparegut en 15 ocasions en diferents mitjans de comunicació, segons es 
pot apreciar a la gràfica número 3.

diari digital tarragona21 (9 de març de 2016). Notícia que es fa ressò de la celebració de les XXI 
Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social. En aquestes, ponents del Tribunal Suprem, del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya i Catedràtics de Dret del Treball i de Seguretat Social, van centrar les seves 
intervencions en el nou marc legal per a les relacions laborals.

mÉs tarragona (11 de març de 2016). Breu menció de la XXI edició de les Jornades de Dret del Treball i 
de Seguretat Social que vàrem celebrar a l’Hotel Ciutat de Tarragona. S’acompanya el text amb una fotogra-
fia de la inauguracióa la qual hi apareix la Presidenta del Col·legi, Sra. Anna Maria Asamà, la Directora Tècnica 
de les Jornades i Magistrada del Tribunal Suprem, Sra. Rosa Maria Virolès; el President de l’Audiència Pro-
vincial, Javier Hernández; el Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, Antoni Pigrau; i el Secretari 
General de la Subdelegació de Govern, Carlos Miranda.

diari de tarragona (14 de març de 2016). Dins l’apartat Vida Social d’aquest diari, fotografia que recull 
un moment de la celebració de les XXI Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social, concretament, una 
visió general de la sala de ponències, amb una breu menció del seu contingut.

la ciUtat de tarragona (15 de març de 2016). Notícia sobre la realització, per part del nostre Col·legi, 
de les XXI Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social, amb l’assistència de 200 professionals que van 
poder gaudir d’intervencions com la que recull la fotografia que acompanya al text, on es veu la Catedràtica 
de Dret del Treball i Seguretat Social i ex Presidenta del Tribunal Constitucional, Excma. Sra. Ma. Emilia Casas.

Mitjans Comunicació Gràfica 3 



21

Memòria 2016 - Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona

diari de tarragona (27 de març de 2016). Dins l’especial del Divendres i Dissabte Sant, fotografia que 
recull un moment de la Processó del Sant Enterrament, on es pot apreciar a la Presidenta del Col·legi, Sra. 
Ana Maria Asamà, portant la bandera de la Reial Germandat de Jesús Natzarè de Tarragona, acompanyada 
del Vicesecretari, Sr. Josep A. Barriach, i del Vocal, Sr. Jordi Muria.

la ciUtat de reUs; reUs.cat; del camP.cat (1 d’abril de 2016). Tots tres diaris digitals de la ciutat 
de Reus es fan ressò del conveni de col·laboració establert entre el nostre Col·legi i la Fundació IMFE Mas 
Carandell amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament del territori a través d’accions de formació i quali-
ficació professional i d’ocupació. La fotografia que acompanya els tres articles recull un instant de l’acte de 
signatura entre la nostra Presidenta, Sra. Anna Maria Asamà, i el Regidor de Medi Ambient i Ocupació de 
l’Ajuntament de Reus i President de l’IMFE Mas Carandell, Sr. Daniel Rubio.

diari mÉs tarragona – reUs - costa daUrada (1 d’abril de 2016). Article sobre el conveni de 
col·laboració signat per la Sra. Anna Maria Asamà, Presidenta de l’Il·ltre Col·legi de Graduats Socials de Ta-
rragona; la Sra. Maria Dolors Sardà, Regidora d’Ensenyament en qualitat de vicepresidenta de la Fundació 
IMFE Mas Carandell, i el Regidor de Medi Ambient i Ocupació, Daniel Rubio, com a president de l’IMFE Mas 
Carandell, conveni que es centrarà en la difusió d’accions formatives i en facilitar la participació dels nostres 
col·legiats en la borsa de professionals experts del centre de formació, entre d’altres accions.

diari de tarragona (2 d’abril de 2016). Breu menció al conveni de col·laboració signat entre Mas Caran-
dell i el nostre Col·legi, el qual permetrà potenciar les accions de formació i qualificació professional i ocupa-
ció. Acompanya a l’article una fotografia del moment de la signatura de l’esmentat conveni de col·laboració.

diari digital tarragona21 (20 d’abril de 2016). Extens article sobre la reelecció de la Presidenta, Sra. 
Ana Maria Asamà com a Presidenta del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, càrrec que compagina 
amb la presidència del Consell de Col·legis Oficials de Graduats Socials de Catalunya. A l’article, la Sra. Asamà 
manifesta que entre els seus reptes de cara al nou mandat, destaca la voluntat de continuar apostant per la 
formació com a pilar clau per al desenvolupament de la professió de Graduat Social. Una altra de les línies 
en les que la Sra. Asamà vol incidir és la de l’impuls del col·lectiu dels graduats socials, en un any en el que 
s’ha aconseguit prestigi social arran de la recent publicació de la Llei Orgànica 7/2015 que ens equipara amb 
els advocats i procuradors, en l’exercici davant els Jutjats i Tribunals.

mÉs tarragona (21 d’abril de 2016). 
Breu article, acompanyat de fotografia, 
sobre la reelecció de la nostra Presidenta, 
Sra. Ana Maria Asamà, qui destaca el su-
port i la confiança rebuda dels membres 
de la Junta de Govern i del conjunt dels 
col·legiats. Entre els reptes d’aquest nou 
mandat hi ha el de continuar apostant per 
la formació com a pilar clau en el reciclat-
ge constant de la professió.

diari de tarragona (7 de maig de 
2016). La Presidenta del Col·legi, Sra. Asa-
mà, com a Degana del nostre Col·legi a l’enquesta que el Dia-
ri de Tarragona va traslladar a trenta col·lectius de la nostra 
ciutat, sobre la valoració de la feina realitzada pel nou execu-
tiu (PSC, PP i Unió Democràtica) de l’Ajuntament de Tarragona, 
durant els seus primers cent dies de govern.

diari de tarragona (2 juny de 2016). Breu article i fotografia de grup de les directives i empresàries de 
l’Associació d’Empresàries i Emprenedores de les Comarques de Tarragona, entre les que es troba la Presi-
denta del nostre Col·legi, Sra. Asamà, i que es van reunir amb la Presidenta del Institut Català de les Dones, 
per intercanviar impressions sobre la situació de les dones en els llocs de direcció.
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diari mÉs digital (26 de novembre de 2016). Extensa notícia sobre la celebració de l’acte de jurament o 
promesa dels nostres col·legiats. Hi apareix una fotografia d’aquests acompanyats de les autoritats que van 
presidir l’acte. A més, es fa un ampli recull dels graduats socials guardonats durant el transcurs del posterior 
Sopar Col·legial, així com del lliurament de la Medalla als Serveis Distingits, en la categoria d’Or, al Sr. Joaquim 
Nin, secretari general de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

diari de tarragona (27 de novembre de 2016). Dins de l’apartat Vida Social, breu article de la celebració 
del nostre Sopar Col·legial que va reunir prop de 300 persones entre graduats socials i familiars, així com 
representants del teixit polític, econòmic i social. L’article destaca la presència d’importants autoritats com 
el Conseller d’Interior del Govern de la Generalitat de Catalunya, Jordi Jané, i el secretari de la Presidència de 
la Generalitat, Joaquim Nin, entre d’altres.

tarragonadiari.cat (28 de novembre de 2016). Breu article en aquest mitjà digital de la celebració del 
Sopar del Col·legi de Graduats Socials, on es fa un repàs de les distincions lliurades, així com algunes de les 
personalitats que van assistir. La fotografia que acompanya a l’escrit, recull un moment de la intervenció 
del Secretari de la Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Nin, a qui el Col·legi va 
lliurar la Medalla d’Or als Serveis Distingits, per la seva col·laboració, bon enteniment i treball conjunt, amb 
els graduats socials de les comarques de Tarragona.

Relacions externes
Presència a les Xarxes Socials

Dins l’aposta del nostre Col·legi per a la modernització i millora contínua, i per potenciar la seva presència 
en l’entorn digital, a finals del 2011, el Col·legi de Graduats Socials de Tarragona va iniciar la seva presència 
a les Xarxes Socials, en Facebook i Twitter, una presència que es va reforçar l’any 2015, amb la incorporació 
del Col·legi a la xarxa social Linkedin.

El 2016, ha vist la consolidació de la nostra presència a les tres xarxes socials. A través dels nostres perfils a 
les xarxes socials, s’informa a tots els usuaris registrats de les principals novetats, accions i cursos formatius 
que organitza el Col·legi. Creiem que el resultat és positiu, pel que fa a la projecció de la imatge del Col·legi a 
la societat virtual i a la comunicació amb els col·legiats.

La pàgina de Facebook, durant 2016, va acabar l’any amb 1.288 “M’agrada”.

A Twitter, en finalitzar l’any 2016, vàrem arribar a 1.979 tweets. A més, ens segueixen 575 seguidors, i som 
seguidors de 228 usuaris, la majoria col·legis professionals, organismes i administracions relacionades amb 
els graduats socials.

Pel que fa a Linkedin, en el segon any de presència del nostre Col·legi a la xarxa social, el compte ha arribat 
als 742 contactes i una pàgina d’empresa on tenim 56 seguidors.

A través de les gràfiques 12a (Facebook), i 12b (Twitter), es pot observar l’evolució ascendent des de l’any 2012 
fins al 2016, en aquests quatre anys de presència del nostre Col·legi a les dues xarxes socials. Pel que fa a Linke-
din, a la gràfica 12c, es pot seguir l’evolució en els dos anys de presència en aquesta xarxa social.


