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Un any marcat per les
múltiples crisis socials i
l'augment de la desigualtat

El Social.cat continua sumant lectors

Els efectes de la guerra a Ucraïna i de la
pandèmia marquen l'agenda

Quan semblava que el 2022 havia de ser l'any de la recuperació de
la pandèmia de la Covid-19, la invasió russa a Ucraïna va provocar
una crisi econòmica i inflacionària que encara avui en dia afecta les
famílies de Catalunya i Europa en general. Al Social.cat hem donat
veu a totes aquelles entitats i persones que han donat resposta al
creixement de la pobresa i la desigualtat.

I en aquests moments d'incertesa, al Social.cat hem apostat per
ajuntar-nos per buscar solucions. Per aquest motiu enguany la
sisena edició del Social Lab va portar el lema 'Comunicar per
compartir'. A més, el diari ha continuat amb la Setmana del Llibre
Social, un esdeveniment nascut l'any 2021 i que enguany s'ha
consolidat a diverses llibreries de Barcelona.



La sisena edició 
de la jornada anual

‘Social Lab: Comunicar per compartir’

Després de l’èxit de les cinc últimes jornades sobre comunicació i
tercer sector, el Social.cat ha celebrat la seva jornada anual més
esperada. L'esdeveniment va néixer sota el títol 'Social Lab:
comunicar per existir’, la segona edició va ser ‘Social Lab:
comunicar per transformar’, després ‘Social Lab: comunicar per
resistir’, la va seguir ' Social Lab: comunicar per imaginar',  i 'Social
Lab: comunicar per crear'. Aquest any hem celebrat la sisena
edició amb el nom ‘Social Lab: comunicar per compartir’.
L'esdeveniment va tenir lloc al Centre Cívic Pati Llimona, a
Barcelona, el 18 de novembre.

Amb el propòsit d'oferir espais de trobada per als professionals de
les entitats socials, directors de comunicació, experts, estudiants, 
 i periodistes, l'equip del Social va idear aquestes trobades. És un
moment en el qual coincideixen uns i altres per ajudar a les
entitats socials a millorar les estratègies a l'hora de comunicar la
seva tasca a la ciutadania i, a més, enxarxen les lluites del tercer
sector a Catalunya. 
Aquesta sisena edició ha comptat amb més d'un centenar de
persones, que han pogut gaudir de la trobada amb el format més
participatiu que s'ha fet fins ara al Social Lab.

Per a nosaltres, aquesta ha sigut una edició especial de la jornada,
ja que tanca el cercle evolutiu que ha anat estructurant les diverses
edicions del Social Lab. Per aquest motiu, enguany, hem apostat
per un format més participatiu, i hem volgut comunicar per
compartir, perquè confiem i sabem, que compartir lluites no només
ens fa més fortes, sinó que ens fa arribar més lluny. 
És per això que aquesta sisena edició del Social Lab ha estat
realment un espai on existir, transformar, resistir, imaginar, crear i
compartir i així s'ha pogut comprovar amb l'entrega total i absoluta
de tots els assistents.



La 'Setmana del Llibre Social', un
esdeveniment que es consolida

Aquesta iniciativa creix i ofereix nous
formats en la seva segona edició

La 'Setmana del Llibre Social' arriba a la segona edició. Aquest esdeveniment, 
impulsat pel Social.cat, neix amb l'objectiu de destacar el paper de les autores i 
autors, editorials, llibreries i públic lector que aposten per les obres de 
temàtiques socials com el feminisme, l'educació, l'acció social, les migracions o 
la diversitat. 
La cita es va celebrar entre el 7 i l'11 de juny en cinc llibreries de Barcelona que 
fomenten la literatura social: Taifa, NoLlegiu del Clot, Ona, Documenta i La 
Tribu. La primera trobada va centrar-se en salut mental i joves i vam comptar 
amb l'escriptor Eloy Fernández Porta i dos activistes d'ActivaMent que van 
posar sobre la taula la necessitat de posar la salut mental al centre.

En la segona jornada, Miriam  Hatibi i Marta Fàbregas, van presentar els
seus llibres respectius 'Viatge a Mart' i 'Brians: Mujeres invisibles',
juntament amb altres activistes coautores de les obres. Van establir un
debat sobre l'acció social com a eina per lluitar contra l'estigma.
Alba Alfageme, Marta Bellvehí i Natza Farré van omplir la llibreria Ona per
parlar de violències masclistes. L'últim debat va tractar el racisme, la
identitat i el gènere de la mà de les activistes Desirée Bela-Lobedde, Safia
El Aaddam i Miss Raisa. Aquesta segona edició de la Setmana del Llibre
Social va cloure el dissabte 11 a la llibreria La Tribu amb un contacontes de
la mà de Nadia Ghulam i una activitat amb el Coŀlectiu Pirulís.

Una oportunitat per establir sinergies
amb el món editorial i l'acció social

https://llibreriabyron.com/
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Renovem l'apartat de 'Qui som' a la
nostra pàgina web

Enguany hem renovat l'apartat ‘Qui som’ a la nostra pàgina web. L'objectiu
és que els lectors i les lectores coneguin les persones que hi ha darrere del
projecte del Social.cat, per continuar amb la línia de fer un periodisme més
proper. El conegut fotoperiodista Jordi Borràs ha fet les fotos.
A aquest apartat web podreu conèixer no només la història del Social.cat,
des de la seva fundació el 2009 fins a l'actualitat, sinó també els valors que
ens guien en la nostra tasca informativa. A més, també podeu clicar sobre el
nom de cada redactor i redactora, per explorar els reportatges, entrevistes i
cròniques que han publicat darrerament al diari. Entreu i poseu-nos cara!

Una aposta per apropar-nos als
lectors i lectores



El Social.cat coŀlabora amb
l'associació LADD

Membres de l'entitat visiten la
redacció i participen en un taller

Aquest setembre vam rebre la visita a la nostra redacció dels amics i amigues de
l'Associació en Defensa dels Drets de les persones amb Discapacitat
inteŀlectual (LADD), una entitat que representa a una àmplia xarxa de famílies i
persones amb discapacitat inteŀlectual. 
Durant aquesta visita, els i les membres de l'associació van conèixer com
funciona el dia a dia del Social.cat i el treball de les redactores. També van
compartir les seves inquietuds i els temes socials que més preocupen i
interessen a les persones amb discapacitat inteŀlectual i les seves famílies.
D'aquesta manera construïm agenda social en coŀlaboració amb les entitats.

Per finalitzar la visita, els i les membres de l'associació LADD van gaudir
d'un taller d'escriptura de textos argumentatius, de la mà de dues de les
redactores del Social.cat. L'objectiu d'aquesta activitat no era només
compartir aquests coneixements amb les persones participants, sinó també
generar un grup de persones pertanyents a l'entitat que poguessin escriure
articles d'opinió de forma periòdica per al mitjà, amb la finalitat d'exposar
de primera mà les problemàtiques a les quals s'enfronten les persones amb
discapacitat inteŀlectual i les seves famílies.
Al Social.cat estem compromesos en donar veu a totes les persones.

Mantenint i enfortint els vincles amb
les entitats del tercer sector



Visibilitzem-les, 
la campanya del 8M impulsada pel
Social.cat i l'Associació in via

El projecte ‘Visibilitzem-les’, engegat amb motiu del Dia Internacional de la Dona
per l’Associació in via i el Social.cat, va néixer l'any 2020 amb l'objectiu de
visibilitzar les dones que ens han marcat i que la societat patriarcal ha oblidat.
Aquesta campanya segueix i continuarà oberta perquè tothom pugui continuar
visibilitzant i apoderant a tots aquells referents femenins. 

La campanya ofereix un web interactiu amb un mapa mundial on es pot assenyalar
les dones que ens han marcat, siguin conegudes o anònimes. Tots els participants
poden omplir el mapa de punts liles, amb totes les dones referents que vulguin, i
explicar per quin motiu aquestes persones han esdevingut imprescindibles.
Al llarg d'aquests tres anys el projecte ja suma moltes veus.

https://www.social.cat/visibilitzemles/


El Social.cat, nominat als Premis Montserrat Roig de Barcelona

L'any 2021 el Social.cat va rebre el Premi Especial del Jurat dels Premis de periodisme social Montserrat
Roig per la seva trajectòria i per ser un referent periodístic en el sector social. Un premi que ens va omplir de

goig i d'alegria.

Enguany, a més, hem sigut finalistes en els mateixos Premis Montserrat Roig, en la categoria d'investigació per

un projecte que hem presentat sobre feminització de la pobresa. 

https://www.barcelona.cat/premis-montserrat-roig/ca/
https://www.barcelona.cat/premis-montserrat-roig/ca/


El Social.cat en dades Al llarg d’aquests 13 anys el Social.cat ha crescut exponencialment 
i, ara, fa un salt qualitatiu i amplia l'equip

El Social.cat continua apostat pel contingut en profunditat, i
consolidant els canvis que ha iniciat els darrers anys. Per això,
hem ampliat la nostra secció de llibres amb les novetats editorials
més recents al voltant de temes socials com el feminisme,
l'habitatge, l'educació i la diversitat funcional. Amb tot, el diari
continua apostant pels continguts de profunditat, amb
reportatges i  entrevistes. Concretament, al llarg d'aquests 13
anys, el Social.cat ha publicat 12.518 notícies, 259 reportatges,
266 entrevistes i 2.784 articles d'opinió.

El portal va començar, ja fa 13 anys, amb un equip reduït i amb pocs
recursos, però a poc a poc s’ha anat ampliant. En tota la trajectòria
del diari han passat diverses periodistes de societat que han donat
forma i han dotat de contingut i personalitat el diari digital. A
l'actualitat, el Social.cat compta amb un equip de redacció format
per quatre persones: la Silvia Rodríguez al cap de la redacció, la
Mar Barberà, la Clara Congost i l'Augusto Magaña. Aquest any, a
més, el Social.cat ha comptat amb una estudiant en pràctiques de
la Universitat Autònoma de Barcelona, la Laia Planchart.

L'equip de redacció 
es consolida 

notícies
12.518

reportatges
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articles d'opinió
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Fem créixer la
secció de llibres 

llibres
199



2022
Donar suport al sector en
un context advers

Enguany s’han publicat al Social.cat 1.431 notícies, 409 articles 
d’opinió, 23 entrevistes, 38 reportatges i 4 monogràfics

Aquest 2022, amb el context de crisi i encara pendents de la 
pandèmia de la Covid-19, l'equip de redacció ha redoblat l'esforç 
de publicació. En total, s’han publicat 1.431 notícies, 23 entrevistes
i 38 reportatges, en les quals s’han tractat temàtiques tan diverses 
com l’acompanyament a la gent gran, la inserció social i laboral de 
persones migrants i de les persones amb discapacitat o bé l’acció 
comunitària i la infància protegida, especialment en un context de 
crisi social, econòmica i sanitària. 

L’opinió dels experts, de les persones implicades i de les entitats ha
estat l’altre pilar del mitjà que no para de créixer. S’han publicat 409
articles d’opinió, el que demostra l'interès per tenir un altaveu on
expressar incerteses i demandes. Per acabar, el Social.cat ha seguit
amb els monogràfics, que inclouen diferents peces en profunditat. En
total, n'ha publicat quatre: sobre els reptes del tercer sector, l'atenció
primària, la Setmana del Llibre Social i l'art com a eina per transformar
la societat.

La redacció incrementa el nombre de
publicacions
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Sempre connectats
amb les entitats

L’activitat del Social.cat va més enllà del mateix mitjà i està present
en diversos debats, jornades i col·loquis que organitzen les entitats

Mantenim la coŀlaboració amb el Grupo SIFU i Èxit21, el diari
digital que han impulsat usuaris de la Fundació Catalana de
Síndrome de Down, els quals també coŀlaboren com a opinadors.

Així mateix, hem continuat amb la coŀlaboració anual amb
l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació de Cataunya
(AMIC).

Aquest 2022, el Social.cat ha establert, mitjançant contingut
patrocinat, coŀlaboracions concretes amb diferents entitats. Els
convenis de coŀlaboració s'han signat amb diversos ajuntaments,
com els de Tarragona, Barcelona i Sabadell; així com amb les
diputacions de Barcelona i Tarragona. 

En el cas de l'Ajuntament de Barcelona, també s'ha pactat una
coŀlaboració amb l'Institut Municipal de l'Habitatge i la
Rehabilitació, que inclou articles i una secció fixa a portada. 

Pel que fa a l'entorn  universitari, hem continuat la coŀlaboració amb
la Universitat de Girona (UdG).

Cessió gratuïta d'espais publicitaris

Viasona 10 anys
Viasona

“Obrim la finestra a la informació
de proximitat”
AMIC

La Marató
CCMA

Federació ACCAPS - Campanya Ara feina
Arrels Fundació - Campanya de voluntaris per al
recompte de persones sense llar
Fundació Vicente Ferrer - Acció sobre canvi climàtic i
campanya de Nadal 2022-23
Aliança estratègica amb SETEM 
Acord amb Fundació LADD per formació i espai d'opinió
AFANOC - Campanya 'Posa't la gorra' 
Banc dels Aliments - Gran Recapte 2022
Comerç de proximitat - AMIC

Contingut patrocinatCoŀlaboracions
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