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SOCIETAT 
200 persones han participat en aquesta nova edició de les Jornades organitzades pel Col·legi 

de Graduats Socials de Tarragona 

  

Les Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social, organitzades pel Col·legi de 
Graduats Socials de Tarragona, han complert de nou, les expectatives dels seus 
organitzadors. En aquesta nova edició de les jornades, es buscava seguir oferint unes 
sessions formatives sobre temes d'actualitat i que fossin d'interès per als seus 
participants. Segons s'ha destacat en l'acte de cloenda, així ha estat ja que "s'ha parlat de 
temes novedosos dels quals els participants n'han pogut extreure i n'extrauran, 
molt profit", en paraules de la directora tècnica de les Jornades, la Magistrada de la Sala 
Quarta del Tribunal Suprem, Rosa María Virolès. 
A l'acte de cloenda, també hi ha assistit el president de l'Audiència Provincial de 
Tarragona, Javier Hernández, el qual ha agraït el compromís que tenen els Graduats 
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Socials en l'organització de les Jornades. Segons ha dit: "Aquest compromís ajuda a fer 
avançar la ciutat com a referent en el conjunt de l'estat pel que fa al dret laboral". En 
aquest sentit, cal destacar que les Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social 
s'han convertit en un punt de trobada per a molts professionals arribats d'arreu de l'Estat 
Espanyol. 
En total han estat 200 les persones que han participat en aquesta 21 edició de l'acte i que 
provenen de diferents àmbits: el dels graduats socials, l'administració, la universitat i la 
judicatura. Així doncs, aquestes jornades són un espai de confluència i d'intercanvi 
d'experiències per a tots aquells que busquen un reciclatge en la seva formació. 
La presidenta del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona , Anna Maria Asama, ha 
destacat que "el Col·legi està orgullós de dinamitzar i promoure activitats com aquestes 
Jornades, que estan adreçades a promoure la formació i la qualitat professional per tal 
que els nostres despatxos professionals estiguin sempre en constant evolució i no es 
quedin obsolets. Creiem fermament en aquesta aposta. Creiem fermament en el 
reciclatge i la formació. Creiem fermament que el nostre valor, és el nostre treball. 
És per això que us animem a continuar treballant per enriquir-vos professionalment. Per 
part nostra, teniu la nostra paraula de que continuarem fent tot el que estigui a les 
nostres mans per tal d’oferir-vos les eines necessàries per fer-ho". 
Durant els dos dies que han durat les Jornades, s'han impartit un total de vuit ponències, 
les quals han anat a càrrec de quatre magistrats la Sala Quarta del Tribunal Suprem, dos 
magistrats de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i dos 
catedràtics de Dret del Treball i de la Seguretat Social. 
Les Jornades portaven el títol "Un nou marc legal per a les relacions laborals", sota el 
qual s'han articulat les diverses sessions, entre les quals, avui s'ha pogut escoltar a 
Fernando Salinas, magistrat de la Sala Quarta del Tribunal Suprem que ha parlat de 
“Jurisprudència transcendent i moduladora en la Llei Reguladora de la Jurisdicció 
Social”. Per la seva banda, María Emilia Casas, catedràtica de Dret del Treball i de 
Seguretat Social de la Universitat Complutense de Madrid, ha pronunciat la 
ponència “Una nova ordenació legal consensuada del treball i de les relacions laborals”, 
mentre que Ignacio García Perrote, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat 
Social de la UNED, ha parlat de “Punts crítics en la tramitació i defensa de 
l’Acomiadament Col·lectiu”. 
Les Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social continuen doncs, sent un referent 
per a moltes persones que, després de 21 edicions, continuen assistint-hi per tal 
d'ampliar i reforçar els seus coneixements en matèria laboral i de la Seguretat Social. 
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