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DIARI TARRAGONA (9 de març de 2017).

Petit article que es fa ressò de les XXII Jornades + Debat de Dret del Treball i de Seguretat Social 
que tenen lloc a l’Hotel Ciutat de Tarragona, i que amb una assistència prevista superior a 200 
persones, seran clausurades pel Conseller de Justícia del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
Carles Mundó.

DIARI TARRAGONA (10 de març de 2017)

Entrevista a pàgina completa al Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Carlos 
Hugo Preciado, durant la seva presència, com a ponent, en les XXII Jornades + Debat de Dret 
del Treball i de Seguretat Social. Les preguntes formulades giren entorn a la seva ponència 
impartida “Protecció de dades i control de les noves tecnologies en la relació laboral”. Acompanya 
l’entrevista una petita fotografia del públic assistent, més de 200 persones, que va omplir la sala 
de ponències durant els dos dies.

Mitjans Comunicació Gr fica  

Durant el present exercici, el nostre Col·legi continua tenint una presència activa en els mitjans 
de comunicació, però inferior a l’any anterior, tal i com es pot comprovar en el següent resum de 
ressenyes informatives sobre la nostra activitat col·legial. Com s’aprecia a la gràfica, el nombre 
d’aparicions a la premsa varia d’un any a l’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, i en cas 
que sigui així, cada vegada la tendència és que l’aparició de la notícia sigui en la premsa digital i no 
l’escrita.

L’any 2017, el nostre Col·legi ha aparegut en 8 ocasions a diferents mitjans de comunicació, segons 
es pot apreciar a la gràfica núm. 3.

Relacions externes
Presència en els mitjans de comunicació
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EL VALLENC (17 de març de 2017)

Article i fotografia que recull un moment de la cloenda de les XXII Jornades + Debat de Dret del 
Treball i de Seguretat Social, presidida pel Conseller de Justícia del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, Carles Mundó i que ha comptat amb altres autoritats com el subdelegat de Govern 
a Tarragona, Jordi Sierra; el Secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, 
Joan Aregio; i el Conseller d’Educació de l’Ajuntament de Tarragona, Francesc Roca; a més de 
la Directora Tècnica de les Jornades, Rosa Maria Virolés i la Presidenta del Col·legi, Ana Maria 
Asama, qui va transmetre als assistents la seva satisfacció per l’èxit i el prestigi que tenen 
aquestes Jornades que sempre aconsegueixen reunir un gran nombre de graduats socials i de 
representants de la universitat, de les administracions i de la judicatura.

DIARI TARRAGONA (26 de març de 2017)

Breu article, acompanyat d’una fotografia, relatiu a la celebració, els dies 9 i 10 de març de 2017, 
de les XXII Jornades + Debat de Dret del Treball i de Seguretat Social. Aquestes Jornades van 
reunir més de 200 professionals procedents de diferents punts de l’Estat i que s’han convertit en 
una activitat de referència dins del col·lectiu.

TARRAGONA 21 – digital (23 de novembre de 2017)

Article que informa de la celebració del nostre Sopar Col·legial que va aplegar més de 200 
persones, i on es van lliurar les distincions corresponents, entre elles la Medalla als Serveis 
Distingits, en la Categoria d’Or, al Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona, Il·lm. Sr. 
Francisco Javier Sánchez Icart.

DIARI DE TARRAGONA – digital (25 de novembre de 2017)

Extens article acompanyat de diferents fotografies del nostre Sopar Col·legial. Dins el text trobem 
la relació de totes les persones que van recollir una condecoració. L’article també fa un resum 
dels discursos que van oferir, el Sr. Javier Sánchez Icart, Medalla d’Or als Serveis Distingits, i la 
Presidenta del Col·legi, Sra. Asamà.

LA CIUTAT. DIARI DIGITAL DE PROXIMITAT (25 de novembre de 2017)

Article extens sobre el Sopar Col·legial del nostre Col·legi que, sota el lema “El Col·legi ens dóna 
força” va reivindicar la tasca que realitza la institució vers els seus membres. Acompanya la notícia 
una fotografia que recull l’instant que el Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona, 
Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, recull la medalla d’Or als Serveis Distingits de mans de la 
Presidenta del Col·legi, Sra. Anna Asama.

DIARI MÉS DIGITAL (25 de novembre de 2017)

Breu article de la celebració del nostre Sopar Col·legial on es van lliurar diverses distincions 
entre els col·legiats per tal de reconèixer la seva trajectòria dins del nostre Col·legi. El màxim 
reconeixement se’l va endur el Magistrat del Jutjat del Social número 3 de Tarragona, Francisco 
Javier Sánchez Icart, premiat amb la Medalla als Serveis Distingits en la categoria d’Or. Algunes 
de les autoritats presents van ser el president del Consell Comarcal del Tarragonès, Daniel Cid; 
la Magistrada de la Sala IV del Social del Tribunal Suprem, Rosa M. Virolés; i el Secretari General 
de la Presidència, Joaquim Nin.


