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Poc a poc es va recuperant la normalitat i, de retruc, les trobades
presencials. El Col·legi de Graduats Socials, que no va poder celebrar el seu sopar de Nadal a causa de la
pandèmia, va reunir unes 200 persones. La trobada va servir per reconèixer la tasca d’alguns col·legiats. En
aquest sentit, es van atorgar diverses distincions en funció dels anys de col·legiació dels membres. Així, es
van lliurar reconeixements a aquells que porten 15, 20, 25, 30, 35 i 40 anys de col·legiació ininterrompuda.

Enguany, a més, es va lliurar la Medalla de Sant Josep Artesà en la categoria d’Or, per haver estat presidenta
del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, durant els anys 2012-2020, a Anna Maria Asamà Esteve, qui
també va ser reconeguda amb la medalla als Serveis Distingits, en la Categoria d’Or, per la seva inestimable
dedicació al col·lectiu i a la defensa i reconeixement de la professió, com a membre de la Junta de Govern
durant el període 1997-2011, i com a presidenta durant els anys 2012-2020. Una llarga ovació en el moment
del lliurament d’aquesta distinció a l’expresidenta del Col·legi, va fer d’aquest, el moment més emotiu de la nit.
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Anna Maria Asamà, va agrair la distinció i “l’ajuda de tots els que heu fet possible que jo hagi arribat �ns aquí,
des dels meus pares, al meu marit i �lls, així com els membres de la junta, el personal de secretaria i tots els
col·laboradors i amics”. Asamà, va voler destacar també que “els graduats socials són imprescindibles per a
la societat, ja que es necessiten experts en relacions laborals i per això hem d’estar contents de ser-ho”. En
aquesta mateixa línia, Ricardo Gabaldón, president del Consejo General de Graduados Sociales de España, va
voler “agrair l’esforç i la feina feta pels graduats socials durant els dos anys de pandèmia. Una tasca que va
ser molt important i necessària”.

Per la seva banda, el secretari de Treball de la Generalitat de Catalunya, Enric Vinaixa, va destacar que només
en el moment de l’esclat de la pandèmia es van haver de gestionar 150.000 expedients de treball i que, en una
situació tan inesperada com aquella, el col·lectiu va ser clau per aconseguir que ningú quedés enrere.

Entre les autoritats assistents a l’acte també hi va estar Eusebi Campdepadrós, secretari per a l’administració
de Justícia, qui va a�rmar que “el departament de Justícia és un departament social i si alguna cosa el
representa, és el dret social”. Així mateix, va explicar que “el govern tenia un deute a Tarragona, que era el de
dotar-la amb un equipament nou, i en això estem treballant”.

Per la seva banda, el president del Col·legi de Graduats Socials de
Tarragona, Jaume Francesch, va destacar que “mereixem el reconeixement a la nostra tasca professional,
més enllà del que ja hem rebut per la nostra intervenció d’assessorament laboral en la gestió de l’expedient de
regulació més gran de la història. Ara tenim davant una tasca de recuperació econòmica i aquí estarem els
despatxos dels graduats socials, disposats a continuar treballant per la justícia social i el progrés”.

Altres autoritats que van prendre part en el Sopar Col·legial d’aquest 2022, van ser Rosa M. Virolès, magistrada
de la Sala del Social del Tribunal Suprem; Joan Perarnau, president de l’Audiència Provincial Tarragona;
Jaume Casas, alcalde de la Riera de Gaià; Joaquim Nin, vicepresident Diputació de Tarragona, i Montserrat
Cerqueda, degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona.
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