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Introducció

Nou anys de Social.cat

Nou anys liderant
la informació de l’acció social
a Catalunya
El digital de l’acció social ha impulsat
els col·loquis SocialitzantBcn i ha celebrat
la segona edició del Social Lab, la jornada
sobre comunicació i tercer sector

Aquest 2018 el digital Social.cat ha fet nou anys de
vida. Amb el pas del temps la que va ser la primera
comunitat online de l’acció social a Catalunya s’ha
anat fent gran i ja és a punt de fer una dècada. S’han
ampliat les temàtiques abordades, els formats i les
col·laboracions que s’han teixit amb entitats, organitzacions i persones que fan possible que l’àmbit social

sigui el motor que sosté l’Estat del benestar. Així, el
Social.cat s’ha consolidat com el diari digital de l’acció
social a Catalunya. L’objectiu al llarg de tot aquest
temps, però, continua invariable: ser l’altaveu de tots
aquells agents de l’acció social que treballen cada dia
sobre el terreny. A continuació, us expliquem tot el
que ha donat de si aquest any.
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El social.cat ha guanyat
el Premi Civisme 2018

L’equip del Social.cat ha rebut aquest any el XXIII
Premi de Civisme als Mitjans de Comunicació del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en
la categoria de digital, pel monogràfic ‘La força de la
comunitat’, que aplega un conjunt d’articles, entre ells
l’entrevista a l’activista social i membre de Coop57,
David Fernàndez; l’entrevista a la filòsofa Marina Garcés; un reportatge sobre l’acció comunitària a Cata-

lunya que dona veu a col·lectius com les Kellys i dos
articles d’opinió de la membre de la vocalia d’Acció
Comunitària d’ECAS, Anna Tomàs, i de l’educadora i
periodista, Laia Teruel.
El jurat ha valorat del monogràfic la seva capacitat
per explicar com la lluita social és útil per apoderar
la ciutadania. Així, l’equip del Social ha volgut apropar-se als diversos col·lectius, com són Las Kellys,

la PAH, els horts urbans, els iaioflautes i la gent gran
contra el sistema de pensions actual o les escoles
bressol que les mateixes famílies gestionen. I en
aquesta aproximació s’ha pogut comprovar, de primera mà què defineix l’acció comunitària i per què ara
està en boca de tothom que treballa en l’acció social i
a les administracions.
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El Social.cat en dades

Al llarg d’aquests nou anys, s’han publicat al Social.cat més de 6.269
notícies, 102 reportatges i 178 entrevistes. A més, al portal han opinat
més de 400 col·laboradors diferents, una xifra que creix mes a mes.
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L’equip de redacció es manté

Més enllà dels continguts, el Social.cat manté el seu
equip ja consolidat. Actualment, integren la redacció
les periodistes de societat Mar Barberà, Judit Domènech i Cristina Garde, i en Joan Camp n’és l’editor.
El portal va començar amb un equip reduït i amb
pocs recursos, però les necessitats de l’acció social i
el tercer sector a Catalunya i l’aposta de l’associació

Xadica per crear un espai que sigui pont entre les
entitats i la ciutadania han aconseguit que el Social.
cat sigui avui un projecte sòlid.
Tot i que sovint els mitjans de comunicació generalistes només donen veu a les entitats socials amb més
estructura, el Social.cat vol ser l’altaveu de totes les
entitats socials de Catalunya.
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Una aposta
Enguany s’han publicat al Social.cat 1.375 notícies,
pel contingut en profunditat 267 articles d’opinió, 21 entrevistes, 13 reportatges i 2 monogràfics
i la veu del sector
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El 2018 el Social.cat ha batut rècord de publicacions.
En total, s’han publicat 1.375 notícies, 21 entrevistes
i 13 reportatges en les quals s’han tractat temàtiques
tan diverses com l’acompanyament a la gent gran,
la inserció social i laboral de persones immigrants,
l’afectació del càncer o l’artrosi, o bé l’acció comunitària.
L’opinió dels experts, de les persones implicades
i de les entitats ha estat l’altre pilar del portal que ha

contribuït a donar una visió polièdrica i complexa del
sector. S’han publicat 267 articles d’opinió sobre els
prejudicis cap a les persones que no tenen llar, l’educació de les persones sordes, la inserció laboral de les
persones amb discapacitat als CET, la violència sexual, les agressions que reben els treballadors socials i la
lluita contra el masclisme, entre moltes altres.
I, per últim, enguany el Social.cat ha seguit amb els
monogràfics, que inclouen diferents peces periodísti-

monogràfics

ques i parlen en profunditat sobre un tema específic,
un dels quals ha merescut el Premi Civisme 2018 del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya.
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Traspassant
la barrera del digital:
‘Socialitzant’ i ‘Social Lab’

Fora del digital, hem dut a terme 4 col·loquis a Barcelona i la segona
jornada sobre comunicació i tercer sector a Barcelona

‘Socialitzant’,
un espai per debatre
les preocupacions del sector

Per altra banda, hem volgut que els debats i les preocupacions del sector que tractem al Social.cat traspassessin l’àmbit digital. Per això, des del Social.cat, i
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i la
Diputació de Barcelona, hem dut a terme les jornades
‘Socialitzant’, unes taules rodones que s’han celebrat
a l’Espai Francesca Bonnemaison on experts, investi-

www.social.cat/socialitzant

gadors i entitats han pogut seure plegats per reflexionar sobre temes que afecten el sector. En total, n’hem
dut a terme fins a 10 —sis d’elles ja s’havien celebrat
anys anteriors— i hem parlat sobre l’envelliment actiu,
la pobresa en les dones, la salut mental en l’adolescència i el sensellarisme a Barcelona.
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Traspassant
la barrera del digital:
‘Socialitzant’ i ‘Social Lab’

Fora del digital, hem dut a terme 4 col·loquis a Barcelona i la segona
jornada sobre comunicació i tercer sector a Barcelona

La segona jornada sobre
comunicació i tercer sector:
‘Social Lab’

La jornada sobre comunicació i tercer sector: ‘Social
Lab: comunicar per transformar’ ha celebrat aquest
2018 la segona edició. I ho ha fet amb un èxit rotund
d’assistència, amb quasi 200 persones inscrites.
Es tracta d’un espai de trobada en què els professionals de les entitats socials, directors de comunicació
de l’Administració, experts, estudiants, acadèmics
i periodistes coincideixen per ajudar a les entitats

www.social.cat/sociallab

socials a millorar les estratègies a l’hora de comunicar
la seva tasca a la ciutadania i, enfortir, així, la xarxa del
Tercer Sector a Catalunya. Dos centenars de persones, doncs, han participat en aquesta segona edició
de la jornada, que es va celebrar el 30 de novembre al
Palau Macaya (Barcelona) amb l’objectiu que el tercer
sector pugui professionalitzar la seva tasca de difusió.
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Establint vincles
amb el tercer sector

El digital ha augmentat les col·laboracions amb entitats socials

Col·laboracions

Cessió d’espais publicitaris

Mantenim la col·laboració amb el Grupo
SIFU i Èxit21, el diari digital que han im·
pulsat usuaris de la Fundació Catalana de
Síndrome de Down, els quals també col·
laboren com a opinadors del Social.cat. I
per primer cop, el Social.cat ha ofert als
col·laboradors accessos a la fira 4YFN.

Projecte:
Entitat:
Projecte:
Entitat:

Ningú dormint al carrer
Fundació Arrels
Defensem els drets socials
Taula del Tercer Sector

Projecte:
Entitat:

Junts som imparables
Fundació Josep Carreras

Projecte:
Entitat:

Pareu de parar-me
SOS Racisme

Difusió de projectes
Projecte:
Entitat:

365 batecs
Obra Social de Sant Joan de Déu

Cursos de català
Consorci per a la
		 Normalització Lingüística

Projecte:
Entitat:

9a setmana de la
		 Responsabilitat Social
		Corporativa
Entitat: Ingeniería social

Projecte:

Projecte:
Entitat:

Implementar la RSE
Apunts

Projecte:
Entitat:

Premis Francesc Candel
Fundació Carulla

Dones lliures,
		 pobles que avancen
Entitat: Fundació Vicenç Ferrer
Projecte:

Projecte:		
Entitat:

Parla obertament
Obertament

Projecte:
Entitat:

Posa’t la gorra
AFANOC

Projecte:		
Entitat:

El Gran Recapte
Banc dels aliments

Projecte:		
Entitat:

Jornades R+D+I TIC Salut i Social
Fundació TicSalut

Projecte:		
Entitat:

Somriu per la infància
FEDAIA

Col·laboració amb altres mitjans
Aquest any, l’equip del Social.cat ha iniciat
una col·laboració molt especial amb el ma·
gazín digital La Mira, el mitjà germà que tot
just ha iniciat la seva trajectòria el mes de
setembre de 2018. De moment, el Social hi
ha aportat la sèrie ‘Grans lluitadors’, en la
que ha desgranat com viuen les persones
grans a Catalunya.

Estudiant en pràctiques
Enguany, i gràcies a un conveni amb la
Fundació ONCE, ideat per fomentar les
oportunitats laborals dels estudiants amb
diversitat funcional, el Social.cat ha acollit
durant un trimestre un estudiant de l’esco·
la d’infermeria de la Universitat de Barce·
lona.
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