
Presència en els mitjans de comunicació
Relacions Externes

Durant el present exercici, el nostre Col·legi, malgrat la situació marcada encara per la 
pandèmia del coronavirus, ha tingut una presència activa en els mitjans de comunicació, 
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 un altre, ja que encara que es remeten les notes de premsa als diferents 
mitjans, aquests no sempre consideren les activitats 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, tal com es pot veure a través de les diferents ressenyes publicades.

L’any 2021,    el nostre    Col·legi   ha   aparegut   en   9 ocasions  en diferents  mitjans de 
comunicació, segons es pot apreciar en la gràfica núm. 3.

Diari digital Tarragona 21 (14 d’abril de 2021)
Article que parla de les 26 Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social, que s’iniciaran al dia 
següent. Aquesta vegada es realitzaran únicament en format virtual.

Diari Més (15 d’abril de 2021)
Amplia ressenya de l’inici de les  26 Jornades de Dret del Treball  i de  Seguretat Social, centrades 
en aquesta edició, entorn les novetats i altres qüestions en matèria laboral, que estiguin relaciona-
des amb la covid-19.

Digital República Checa (16 d’abril de 2021)
Ressenya i fotografies  de la primera jornada de les 26 Jornades de Dret del Treball i de Seguretat 
Social, la primera edició sota la modalitat en línia, adaptant-se al context pandèmic.

Diari Més (16 d’abril de 2021)
Amplia ressenya i fotografia  del primer dia de celebració  de les   26 Jornades de Dret del Treball i 
de Seguretat Social, fent un resum de les ponències tractades  en el primer dia de les jornades, en 
format virtual. 

Diari Més (4 de maig de 2021)
Ressenya informativa sobre la primera jornada formativa i solidària organitzada de mane-
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ra conjunta pel Col·legi de Graduats Socials de Tarragona i els Col.legis de l’Advocacia de 
Reus i de Tarragona, amb el títol L’acomiadament en temps de covid, celebrada el 22 d’abril.

Digital República Checa (1 de desembre de 2021)
Ressenya  i fotografies de celebració  de l’acte d’imposició de togues  i jurament   dels nous col·le-
giats exercents.

La Ciutat (1 de desembre de 2021)
Amplia ressenya i fotografia de l’acte d’imposició de togues  i jurament dels  nous col·legiats, el dia 
26 de novembre.

Diari digital Tarragona 21 (1 de desembre de 2021)
Article informatiu de la celebració  de l’acte d’imposició  de togues   i jurament dels nous col·legiats 
exercents, acompanyat de la fotografia  de l’acte, presidit per Rosa Maria Virolés, Magistrada de la 
Sala del Social del Tribunal Suprem.

Diari Més (1 de desembre de 2021)
Petita ressenya acompanyada  de fotografia de l’acte  d’imposició de togues  i jurament   dels nous 
col.legiats exercents, celebrat l’últim divendres de novembre.


