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El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona us torna a presentar la seva Memòria 
anual, on es reflecteixen els aspectes relacionats amb l’activitat col·legial realitzada 
al 2018. Les dades que us oferim tenen una doble finalitat. D’una banda, responen a 
criteris de transparència, tan necessaris en el bon funcionament de les institucions. 
De l’altra, ens permeten fer balanç del passat 2018 i analitzar cap a on volem anar. 

Veureu que el Col·legi ha realitzat una important tasca de suport als seus col·legiats 
en l’àmbit formatiu. El reciclatge i l’actualització professional han estat de nou, un 
dels pilars fonamentals en l’activitat que hem desenvolupat a través de l’Escola de 
Pràctica Professional i també, a través d’altres activitats formatives com les Jornades 
debat de Dret Laboral i de la Seguretat Social. 

Convençuts de què el treball dels graduats socials guanya força si es desenvolupa 
en un marc conjunt en el que hi conviuen altres institucions d’interès, hem conti-
nuat realitzant una tasca conciliadora i col·laboradora durant el 2018. Mostra d’això, 
són els nombrosos actes amb participació de la presidència del Col·legi i de la resta 
de membres dels seus òrgans de govern, actes entre els que podem destacar la 
nostra participació en la Taula de Col·legis Professionals, una plataforma constituïda 
per defensar els interessos col·lectius dels Col·legis i aportar nous punts de vista 
en els grans temes de la ciutat i el territori. És evident que aquest conjunt d’accions 
representatives ens ha permès donar visibilitat al nostre col·lectiu i aprendre de 
les diferents realitats amb les que hem tractat i entre les quals hi ha el món de 
l’administració, la judicatura i la universitat.  

Si acotem més en el nostre àmbit professional, els graduats socials hem afrontat 
algunes fites al 2018. El nou Reglament General de Protecció de Dades ens ha obli-
gat a adaptar els nostres procediments i també hem viscut el relleu al capdavant 
del Consejo General de Graduados Sociales de España. Aprofito aquestes línies per 
estendre la total col·laboració del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona al nostre 
nou president, Ricardo Gabaldón. Una col·laboració que com sempre, fem arribar 
també al Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya i a la resta de Col·legis 
de Graduats Socials. 

Moltes persones han jugat un paper important en les tasques breument referides 
en aquesta presentació i en d’altres que trobareu detallades en aquesta Memòria. 
Així doncs, aprofito per agrair el gran treball en equip desenvolupat pels membres 
de la Junta de Govern, per les persones que treballen al Col·legi i per les entitats 
col·laboradores, que amb el seu suport ens permeten tirar endavant els nostres pro-
jectes i activitats. I com no, també agraeixo als col·legiats i col·legiades que confieu en 
nosaltres per garantir l’excel·lència en l’exercici de la professió. 

Acabo emplaçant-vos a estudiar bé el document que us presentem, perquè només 
així podreu conèixer a fons el Col·legi de Graduats Socials de Tarragona i fer pro-
postes per millorar-lo. Aquest és l’interès de tots, que el nostre Col·legi avanci de 
manera positiva en les seves funcions, i amb aquest repte en ment, ens disposem a 
continuar treballant durant el 2019. 
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