
El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona presenta un any més, la seva Memòria anual, corres-
ponent a l’exercici de 2021. Aquest document reflecteix la certa tornada a la normalitat que vàrem 
viure l’any passat, després de la situació de pandèmia i confinaments sense precedents, de 2020.  

Així doncs, i com es recull en aquest document, el 2021 va ser un any de reactivació de la vida 
col·legial i això es va reflectir en la recuperació de la presencialitat en el dia a dia de la nostra 
activitat. En aquest sentit, a finals d’any, vàrem tornar a programar els cursos de l’Escola de 
Pràctica Professional a la nostra seu col·legial i, també, vam anar reactivant les visites institucionals 
de caràcter presencial, que habitualment realitzem per establir llaços de col·laboració amb 
entitats i institucions del nostre entorn i, per descomptat, per representar i defensar al col·lectiu 
dels graduats socials en tot allò que pugui ser d’interès i necessitat per al bé de la professió.

Entre els actes  que vam  anar  recuperant el 2021,  destaca sobretot,   el de  la imposició  de   togues i 
jurament de nous col·legiats,   amb el qual  vam donar la benvinguda  als 13 nous col·legiats exercents. 
Aquest acte, però,  no va poder anar seguit pel nostre habitual sopar col·legial, ja que si bé l’any passat 
sí que vam viure certa normalitat,  encara no ho va ser plena.  És per això precisament, que vam fer un 
gran esforç  per adaptar les  nostres Jornades  de Dret del  Treball i de la  Seguretat Social, a un format 
online que ens   permetés reunir, sense riscos, al mateix nombre  de participants  de sempre  i oferir-los 
l’habitual formació de qualitat d’aquesta activitat.

Però la pandèmia no només va trastocar la nostra vida col·legial, sinó que també va tenir incidència 
en l’exercici de la nostra professió. Amb un paper destacat en la gestió dels Expedients de Regulació 
d’Ocupació, en la tramitació d’ajuts als autònoms i en definitiva, en l’assessorament en matèria laboral 
als clients, els graduats socials vam continuar enfrontant-nos a constants i importants canvis normatius. 
Però com sempre diem i com es va demostrar en aquell moment, poder fer una bona gestió de les 
necessitats que ens demanda la societat, ens exigeix estar al dia de totes les qüestions que vagin sorgint 
en matèria laboral. És per això que el Col·legi va optar, el 2021, per tirar endavant un servei de suport 
tècnic per als col·legiats, amb el qual els donem la possibilitat d’aclarir preguntes de manera gairebé 
immediata. En aquest mateix sentit, el nostre Col·legi va incorporar també un servei de consulta al SEPE, 
a través del qual els col·legiats i col·legiades poden traslladar les seves consultes a aquest organisme. 

Des del Col·legi de  Graduats  Socials de  Tarragona seguim treballant doncs,  per millorar  i ampliar els 
serveis que donem als nostres col·legiats i col·legiades, de cara a facilitar l’exercici de la professió. Així 
mateix, continuem amb el nostre compromís de ser un òrgan actiu de representació de la professió i de 
lluita pels interessos  dels graduats socials. I la manera  com fem aquestes tasques és, precisament, el 
que recollim en la Memòria que teniu a les mans. 

Esperem que aquest 2022  sigui l’any  de la plena consolidació  de la normalitat.  Entre tant,  el Col·legi 
de Graduats  Socials de  Tarragona   continuarà treballant,  junt a  altres  òrgans de  representació com 
el Consell de  Col·legis de Graduats  Socials de Catalunya  i el  Consejo General de  Colegios Oficiales 
de Graduados  Sociales de España,  per al bé de  la nostra  professió.  Així mateix,  també continuarem 
treballant  per seguir  sent un  espai de trobada i  d’enriquiment  per als professionals  del nostre sector. 
Desitgem que així el sentiu i que us animeu a participar en el dia a dia  del Col·legi de Graduats Socials 
de Tarragona. 
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