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Francesc Blasco és presi·
dent del Col·legi de Gradu·
ats Socials de Tarragona 
des de fa 16 anys. El pro·
per mes de març deixarà el 
càrrec i no optarà a la ree·
lecció. Abans, però, el Di-
ari Més parla amb ell de la 
situació actual en aquest 
sector.
–En primer lloc per aquells que 
no saben quina tasca realitzen 
els graduats socials. Com ho 
explicaria què són i quina tasca 
desenvolupen?
–El graduat social és un 
tècnic en matèria laboral, 
seguretat social, fiscal i 
comptabilitat, que assesso·
ra les petites i mitjanes em·
preses i treballadors. Prop 
del 80% de les petites i mit·
janes empreses els assesso·
ra un graduat social.
–En la situació actual d’atur, ERO, 
acomiadaments. El paper del gra-
duat social és importantíssim?
–Sí, el paper del graduat en 

el context actual és impor·
tant perquè realitza una 
tasca com a suavitzador 
dels afectes de la crisi; fem 
de mediadors entre empre·
ses i treballadors perquè els 
efectes siguin menys lesius. 
No és una feina agradable 
perquè generalment es do·
nen males notícies, però in·
tentem arribar a acords i di·
alogar.
–Des del Col·legi que presideix a 
Tarragona, heu vist un increment 
de la necessitat dels graduats so-
cials davant dels conflictes labo-
rals que hi ha actualment?
–Sí, des del Col·legi hem vist 
un increment de la feina 
perquè hi ha moltes empre·
ses que passen dificultats. 
Per exemple, la intervenció 
dels graduats socials en els 
ERO és vital perquè s’arribi 
a bon port.
–Segons el seu parer, què hauria 
de canviar perquè la situació la-
boral millorés al nostre país?
–La legislació laboral que hi 

ha a Espanya és obsoleta. És 
necessària una reforma de 
la normativa en matèria la·
bora en profunditat, a l’estil 
dels Pactes de la Moncloa 
de 1980, on hi va haver con·
sens de tots els partits i on 
va sorgir d’allà l’Estatut dels 
treballadors actual. S’ha de 
canviar la contractació i la 
flexibilitat interna de les 
empreses a més de les faci·
litats de l’Administració. En 
aquest sentit, sabem que els 
contractes temporals, per 
exemple, estan mal vistos, 
però això no vol dir que en  
moments determinats com 
els que vivim actualment 
no siguin útils.
–Si ens centrem en el Col·legi, 
quants col·legiats teniu?
–Estem en uns 500 col·
legiats, dels quals 200 són 
exercents.
–Quins són els serveis i pres-
tacions que des del Col·legi 
s’ofereixen?
–El Col·legi té una funció 

de vigilància deontològica i 
una garantia pels ciutadans 
que els col·legiats exercei·
xin amb professionalitat i 
una altra de formació con·

tínua actualitzada. Amb 
aquesta, la gent està molt 
contenta.
–Hi ha alguna novetat destacada 
a l’entorn del Col·legi?

–Com a novetats, cal desta·
car que hem eliminat el pa·
per del dia a dia del Col·legi 
i hem incorporat les tecno·
logies web 2.0, tenim el cer·
tificat de qualitat dels nos·
tres serveis, i l’antic govern 
ens va concedir els mèrits 
distingits de la ciutat.
–No optarà a la reelecció com a 
president. Quina valoració en fa 
d’aquests anys? 
–No, penso que s’ha cobert 
un cicle i que hem posat la 
professió en la posició que 
li correspon dins la socie·
tat. Cal que deixem entrar 
gent nova amb idees noves. 
A més, estic orgullós de la 
feina feta, hem omplert de 
contingut el continent que 
és la nostra seu, destacant 
les revistes col·legials, les 
Jornades de Dret del Treball 
que fem anualment i la in·
corporació de les tecnologi·
es web 2.0. 
–Ha pensat dedicar-se a la polí-
tica després de deixar el càrrec? 
–No de forma imminent, 
però no ho descarto de cara 
el futur.
–Cap on va la professió de gra-
duats socials?
–La direcció de la professió 
dels graduats socials s’en·
camina cap a la vessant ju·
rídica laboral i de recursos 
humans.
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«La legislació laboral que hi ha a 
Espanya és obsoleta»
Blasco no optarà a la reelecció com a president del Col·legi

Francesc Blasco porta 16 anys encapçalant el Col·legi. 
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