El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona concedeix la
seva màxima distinció a Javier San Martín

Foto de grup dels nous col·legiats

L’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona va celebrar ahir al vespre una nova
edició del seu Sopar Col·legial, acte que va estar precedit a la tarda pel Jurament dels nous
col·legiats que passen a integrar-se en el col·lectiu tarragoní dels graduats socials.
El primer d’aquests actes va reunir destacades autoritats de l’àmbit judicial i dels graduats
socials, com ara la Magistrada de la Sala Social del Tribunal Suprem, l’Excma. Sra. Rosa Maria
Virolès; els Magistrats del Jutjat Social núm. 3 i núm. 1 de Tarragona, Il·lm. Sr. Francisco Javier
Sánchez Icart i Il·lm. Sr. Diego Zafra Mata, respectivament; i el Secretari coordinador de
l’Audiència Provincial de Tarragona, Sr. Enrique Domeque Goya, els quals junt amb el
President de l’Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona, l’Excm. Sr. Francesc
Blasco Martorell, van presidir l’acte de Jurament i imposició de togues de nou col·legiats que
van passar a integrar-se en el col·lectiu tarragoní:
Sr. Valentí Carné Nin
Sra. Meritxell Carné Codina
Sr. José Leonardo Colilla Sánchez
Sra. Helena Domènech Clua
Sra. Míriam Montserrat Ferrer Cot
Sra. Yolanda Germán García
Sr. Pedro López Martos
Sra. Míriam Médico Lozano
Sra. Cèlia Prats Roca

Finalitzat aquest acte oficial, tots els presents i molts altres col·legiats i col·laboradors del
Col·legi tarragoní van reunir-se al Tinglado núm. 1 del Moll de Costa per a celebrar una nova
edició del seu tradicional Sopar Col·legial. L’acte va reunir 280 persones, entre graduats socials
i els seus familiars, així com membres d’altres col·legis professionals, agents socials i
econòmics del nostre àmbit territorial, representants d’entitats col·laboradores i autoritats.
El punt culminant del Sopar Col·legial 2011 va arribar amb el màxim reconeixement que atorga
l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona, que enguany va acordar per
unanimitat de la seva Junta de Govern concedir la Medalla als Serveis Distingits, en la
Categoria d’Or, com a homenatge i en agraïment per la seva tasca realitzada en favor del
col·lectiu dels graduats socials, a l’Excm. Sr. Francisco Javier San Martín Rodríguez, President
del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.

