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Presentació 

Em plau tenir l’oportunitat de presentar un any més, la memòria d’activitats de 
l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona, la qual ens permet fer 
balanç d’aquest darrer any.

Encara que al 2016 no hem tingut massa canvis de normativa, possiblement com 
a conseqüència d’haver estat un any amb un govern en funcions, hem seguit 
apostant per la formació mitjançant l’Escola de Pràctica Professional. Entenem 
que aquesta és la millor eina que podem donar als col·legiats perquè puguin de-
senvolupar, amb qualitat i professionalitat, el seu servei d’assessorament jurídic 
a les empreses i treballadors, tant en matèrial laboral i de Seguretat Social, com 
en matèria Fiscal. Hem apostat un any més per les Jornades de Dret de Treball i 
Seguretat Social, que en la seva 21 edició estan consolidades com un fòrum pro-
fessional de màxim prestigi i que tenen ressò a nivell estatal, alhora que són un 
referent per a tots els professionals del Dret Laboral.

També és filosofia del nostre Col·legi potenciar canals fluïts entre l’Administració, 
la Judicatura, i la Universitat, ja que entenem que hem de treballar junts i caminar 
en la mateixa direcció. Precisament en aquesta línia, el nostre Col·legi i la Univer-
sitat Rovira Virgili hem posat en marxa aquest any, un carnet precol·legial que 
pretén que els estudiants es vinculin amb el col·legi, tot integrant-los en l’esperit 
de la nostra institució i oferint-los els serveis com a futurs professionals-Graduats 
Socials.

Tant a nivell institucional com professional, el nostre col·lectiu ha aconseguit el 
nivell de reconeixement jurídic que es mereix, però hem de continuar treballant 
units per assolir nous reptes, i sempre amb el nostre esperit de formació contí-
nua. Aquesta formació, que ens porta a trobar l’excel·lència, és la veritable clau 
per aconseguir el nostre objectiu de què aquesta activitat que va néixer d’una ne-
cessitat social, acabi convertint els Graduats Socials en els professionals de més 
prestigi del camp jurídic laboral del país.

Hem seguit comptant amb entitats col·laboradores. Els agraeixo molt la seva 
col·laboració i demano a tots els Graduats Socials que tingueu una especial sensi-
bilitat envers aquestes, ja que sense les seves col·laboracions no podríem assolir 
els nostres objectius.

També la tasca dels companys de la Junta de Govern ha estat fonamental. Han 
dedicat molt esforç i temps al Col·legi, un temps que han tret dels seus despatxos 
i de les seves famílies. No puc més que sentir-me orgullosa dels meus companys i 
de tot el personal de secretaria que treballa dia a dia al Col·legi.

Amb la certesa de què “Treballar units ens fa créixer”, us dono les gràcies a tots.

Ana Maria Asama Esteve
Presidenta


