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Relacions externes
Presència en els mitjans de comunicació

Durant el present exercici, el nostre Col·legi continua tenint una presència activa en els mitjans de comuni-
cació, 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 per a un altre, ja que 
encara que es remeten les notes de premsa als diferents mitjans, aquests no sempre consideren les activi-
tats 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 2018, el nostre Col·legi ha aparegut en 12 ocasions en diferents mitjans de comunicació, segons es 
pot apreciar en la gràfica núm. 3.

Diari Tarragona (9 de març de 2018)
Extens article, acompanyat d’una fotografia que correspon a un moment de la intervenció de la Sra. Ma. Lui-
sa Segoviano Astaburuaga en les nostres XXIII Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social. La notícia, 
a més, fa un extens repàs a tot allò que s’ha comentat durant la inauguració d’aquestes jornades.

Diari digital delcamp.cat (9 de març de 2018)
Extensa cobertura, per part d’aquest diari digital de les nostres XXIII Jornades de Dret del Treball i de Segu-
retat Social. El text, on detalla els ponents participants i els temes desenvolupats, s’acompanya de diferents 
fotografies.

Diari Tarragona (10 de març de 2018)
Article que tracta en profunditat el balanç, més que positiu, de les XXIII Jornades de Dret del Treball i de 
Seguretat Social, complint les expectatives creades tant en número d’inscrits, amb 230 persones, com en els 
temes tractats. Acompanya a aquest article una fotografia de l’exposició de la Sra. Virolés.
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Tarragona21 digital (5 d’octubre de 2018)
Article acompanyat de fotografia, sobre la reunió que la Taula de Col·legis Professionals de Tarragona, de la 
qual en forma part el nostre Col·legi, va mantenir amb la Rectora de la Universitat Rovira i Virgili per donar-li 
a conèixer aquesta plataforma, sumar punts de vista i crear lligams amb les diferents institucions de la ciu-
tat. En aquest article, a més, es detallen els Col·legis provincials que formen part d’aquesta Taula, així com 
les seves línies fundacionals.

Diari Tarragona (8 d’octubre de 2018)
Extens article que es fa ressò de la reunió que la Taula de Col·legis Professionals va mantenir amb la rectora 
de la URV, Ma. José Figueras, per donar-li a conèixer aquesta iniciativa que pretén apropar-se a les diferents 
institucions per tal d’unir esforços en benefici del desenvolupament del territori.

TarragonaDigital (29 de novembre de 2018)
Extens article, acompanyat d’una fotografia d’arxiu de la imposició de togues de l’any 2016, com a conse-
qüència dels actes que tindran lloc el dia 30 de novembre de 2018. D’una banda, l’acte d’imposició de togues 
que presidirà la Magistrada del Tribunal Suprem, Sra. Rosa Maria Virolés; i de l’altra, el Sopar Col·legial que 
preveu acollir unes 230 persones entre col·legiats i representants del teixit polític, econòmic i social de la 
demarcació.

Diari de Tarragona (30 de novembre de 2018)
Breu notícia sobre la celebració de l’acte d’imposició de togues, on 21 nous col·legiats exercents realitzaran 
el jurament, i sobre el Sopar Col·legial, amb menció de la Medalla als Serveis Distingits que serà atorgada al 
President de l’Audiència, Javier Hernández.

Tarragona21 (1 de desembre de 2018)
Extens article, acompanyat de diverses fotografies, sobre els actes institucionals celebrats el passat dia 30 
de novembre. D’una banda, la imposició de togues, acte del que se’n destaquen les paraules de la presiden-
ta del Col·legi, Anna M. Asama: “la bona salut que té el Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, la qual cosa 
es demostra perquè amb l’acte celebrat enguany, s’han incorporat gairebé el doble de col·legiats que en els 
anys anteriors”. Respecte al Sopar Col·legial, en destaca la seva assistència, 250 persones entre col·legiats, 
membres d’empreses col·laboradores, acompanyants i autoritats. Durant aquest sopar anual, es va fer en-
trega d’una quarantena de distincions entre els membres del Col·legi.

La Ciutat (1 de desembre de 2018)
Article que desgrana els dos actes institucionals celebrats pel nostre Col·legi. D’una banda, l’acte d’imposició 
de togues, acompanyant una fotografia de grup dels 21 col·legiats un cop finalitzat l’acte. D’altra banda, el 
diari es centra en el Sopar Col·legial, del que es fa menció a les diferents distincions atorgades, així com a les 
autoritats i els seus discursos finals.

La Ciutat (4 de desembre de 2018)
Breu ressenya dels actes institucionals celebrats pel nostre Col·legi el passat dia 30 de novembre de 2018. 
Va acompanyada d’una fotografia dels 21 col·legiats que van protagonitzar l’acte d’imposició de togues, 
acompanyats per la Secretària del Col·legi, Cristina Canela.

Més Tarragona (12 de desembre de 2018)
Breu article que informa que, un any més, el nostre Col·legi és punt de recollida de joguines, dins la campan-
ya en col·laboració amb Creu Roja, i que recull les paraules de la seva Presidenta, Sra. Anna Maria Asamà, 
qui encoratja als ciutadans a participar en aquesta iniciativa solidària.

Diari de Tarragona (17 de desembre de 2018)
Extens article general sobre les diferents institucions que participen en la campanya solidària de recollida 
de joguines. Entre aquestes, es fa un ampli ressò de la col·laboració que el nostre Col·legi manté, des de fa 
anys, amb Creu Roja.
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Relacions externes
Presència a les xarxes socials

Dins l’aposta del nostre Col·legi per 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 en les 
Xarxes Socials, a Facebook i Twitter, presència que es va veure reforçada l’any 2015 amb la incorporació del 
Col·legi a la xarxa social Linkedin.

El 2018, ha continuat consolidant-se la nostra presència en 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 premsa es va fer ressò de la col·laboració que el nostre 
Col·legi manté, des de fa anys, amb Creu Roja, com a punt 
de recollida de joguines, dins la Campanya Solidària de Re-
collida de Joguines de la Creu Roja. Fotografia del nostre 
Col·legi, amb totes les joguines recollides durant la cam-
panya 2018/2019.


