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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.
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Xarxes Socials. Facebook Gràfica 12A

Xarxes Socials. Twitter Gràfica 12B

Xarxes Socials. Linkedin Gràfica 12C


