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Em plau presentar-vos un any més, la Memòria Corporativa referent a 
l’any 2017, un document que recull totes les activitats desenvolupades per 
l’Il•lustre Col•legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona i que ens serveix 
per fer balanç d’aquest darrer any. 

Com es pot comprovar, hem seguit treballant en la millora contínua dels 
serveis que donem als col•legiats, als quals els oferim activitats formatives 
i de reciclatge. Per a nosaltres, aquestes activitats constitueixen un dels 
pilars més importants per desenvolupar la nostra professió. És per això que 
sempre insistim als nostres col•legiats, que no dubtin a suggerir i aportar les 
seves propostes de formació.

A nivell institucional, el nostre Col•legi també entén la importància de donar 
visibilitat al nostre col•lectiu, i això ho fem participant i col•laborant amb 
la Universitat, l’Administració, i la Judicatura. Cada un d’aquests col•lectius 
viu una realitat diària en funció de les tasques que desenvolupen i cal que 
els fem arribar el nostre punt de vista i les nostres inquietuds, ja que som 
nosaltres  els que coneixem les dificultats del dia a dia. És per això que 
continuem i continuarem treballant en aquesta col•laboració.

A nivell de competències professionals i objectius marcats pel col•lectiu, 
el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales, del que el nostre 
Col•legi en forma part i en el que hi col•labora, treballem  per aconseguir la 
representació tècnica a la Justícia gratuïta dels Graduats Socials, el Recurs 
de Cassació i el Màster d’Accés a la professió de Graduat Social. Tampoc 
no oblidem que és important consolidar les  competències existents i en 
aquesta línia, estem treballant conjuntament amb el Consell de Col•legis de 
Graduats Socials de Catalunya i mantenint-hi una relació de total cooperació, 
ja que tenim el mateix front comú: el de la defensa del nostre col•lectiu 
i el d’aconseguir que una activitat que va néixer d’una necessitat social, 
converteixi als Graduats Socials en els professionals de més prestigi dintre 
del marc jurídic laboral.

Voldria destacar el gran treball en equip que han fet tots els membres 
de la Junta de Govern, un treball que ha permès desenvolupar totes les 
activitats realitzades. També vull posar de relleu la professionalitat de totes 
les persones que treballen al Col•legi per dur a terme les idees de la Junta 
i prestar-nos serveis a tots. Per tant, a tots ells els vull fer arribar el meu 
agraïment que voldria estendre també a les entitats col•laboradores, l’ajuda 
de les quals ens permet assolir els nostres objectius.

Per acabar, només voldria recordar-vos que “Col•legi ens dona força” perquè 
es un nexe d’unió entre tots nosaltres.  

Ana Maria Asama Esteve
Presidenta
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