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Introducció

El ‘Social.cat’ afrona l’allau de la Covid-19

Un any informatiu marcat
per la pandèmia
El digital dona més veu que mai a l’acció
social en plena crisi sanitària i social

Aquest 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia de la Covid19 i el digital Social.cat ha hagut de fer front a un allau informatiu
des que al març es va decretar l'estat d'alama i un confinament
estricte. En un context advers, el digital ha donat veu com a mai a
l'acció social i ha demostrat que és un referent de la informació
sobre societat a Catalunya. Així ho proven les desenes de
sol·licituds per publicar opinions de tota mena de professionals de

l'acció social. A més, el Social.cat, malgrat que la redacció ha hagut
de teletreballar, ha tingut pics d'audiència com no n'havia fet mai,
amb notícies de servei. A més, el digital no ha abandonat la seva
vocació d'aproximar-se a les entitats i la ciutadania i ha organitzat
en línia un debat Socialitzant i la 4a edició de la seva cita anual, el
Social Lab, amb el lema 'Comunicar per imaginar'. Aquestes dues
cites han estat una oportunitat per innovar en formats.

La quarta edició
de la jornada anual

‘Social Lab: comunicar per imaginar’

Després de l’èxit de les tres últimes jornades sobre comunicació i
tercer sector: ‘Social Lab: comunicar per existir’, ‘Social Lab:
comunicar per transformar’ i ‘Social Lab: comunicar per resistir’, el
2020, en plena pandèmia, s'ha celebrat la quarta jornada ‘Social
Lab: comunicar per imaginar’. L'esdeveniment ha tingut lloc, tot
digital, el 17 de desembre, i s'ha gravat a l’espai La Bonne-Centre
de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison de Barcelona.

Aquestes jornades neixen amb l’objectiu de ser espais 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 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. Al voltant de
300 persones han seguit en directe aquesta edició.

La jornada ha volgut, un cop passada la urgència i en un context
que ens aboca a la incertesa, hem volgut aprendre a pensar-nos, a
situar-nos i a cuidar-nos. Per això, hi han participat la sociòloga
Liliana Arroyo, Raimon Puigjaner, co-fundador de Roots for
Sustainability, el Sindicat popular de venedors ambulants, el
Grup Àuria, Health Warriors i el Festival Cruïlla. També s'ha
impartit un taller de cura a càrrec de La Lluerna.

El ‘Social.cat’ en dades

Al llarg d’aquests 11 anys el ‘Social.cat’ ha crescut exponencialment
i, ara, es prepara per fer un salt qualitatiu
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L'equip de redacció rep becaris
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Des que a l’abril del 2017, el Social.cat va estrenar nou web, s’ha
donat rellevància als continguts de profunditat, als reportatges i a
les entrevistes. Concretament, a llarg d'aquests 11 anys, el
Social.cat ha publicat 9.588 notícies, 170 reportatges, 221
entrevistes i la seccó d'opinió ja compta amb 656 opinadors. Pel
que fa a l’equip, el portal va començar, ja fa 11 anys, amb un
equip reduït i amb pocs recursos, però poc a poc s’ha anat
ampliant.

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, ara com ara, un projecte sòlid integrat per un equip de
redacció format per tres persones, la Silvia Rodríguez, la Mar
Barberà i la Cristina Garde. Aquest any, a més, el Social.cat ha
comptat amb la col·laboració de dos becaris, un de la Universitat
de Vic, l'Òscar Periz, i un altre de la Universitat Autònoma de
Barcelona, el Daniel Silva.

Donar suport al sector en
un context advers

Enguany s’han publicat al ‘Social.cat’ 1.676 notícies, 441 articles
d’opinió, 17 entrevistes, 38 reportatges i 3 monogràfics
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La redacció redobla l'esforç de publicació

Aquest 2020, amb el context de pandèmia de la Covid-19, l'equip
de redacció ha redoblat l'esforç de publicació. En total, s’han
publicat 1.676 notícies, 17 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 immigrants i de les
persones amb discapacitat o bé l’acció comunitària i la infància
protegida, especialment en un context de pandèmia.

monogràfics

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. S’han publicat 441 articles d’opinió, el que
demostra l'interès per tenir un altaveu on expressar incerteses i
demandes. Per últim, el Social.cat ha seguit amb els monogràfics,
que inclouen diferents peces en profunditat. En total, n'ha publicat
tres sobre la pandèmia, violències masclistes i acollida familiar.

Cada any, més jornades
'Socialitzant'

El dossier que acompanya els debats
renova el seu disseny

Una oportunitat per digitalitzar
les xerrades de l'acció social

Aquest any, hem seguint organitzant les xerrades 'Socialitzant'. Les
xerrades són debats temàtics que reflexionen sobre l’acció
comunitària, però són molt més que això. Innoven en el format, en el
procés, en la forma i en la difusió. A més, sempre s'acompanyen d'un
dossier informatiu. Enguany, per la pandèmia, hem aprofitat per
digitalitzar el format. Així, es va celebrar el 3 de desembre el
'Socialitzant' Concilies o només treballes?, amb la col·laboració amb
el Departament de Treball, Afers Socials i Famíiles, i hi van participar

Mireia Mata Solsona, directora general d'Igualtat de la
Generalitat; Gemma Altell, vicepresidenta de Dones Directives i
Professionals de l'Acció Social (DDiPAS); Mar Gaya, fundadora de
la consultoria Igualando; i Vicent Borràs, sociòleg i membre del
Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
de la UAB. Com sempre, la xerrada s'ha acompanyat del dossier
informatiu, que ha renovat el seu disseny. Enguany, per la
pandèmia, l'hem fet arribar per Nadal als nostres opinadors.

Establint vincles amb
les entitats

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

Col·laboracions i premis

Cessió publicitària

Mantenim la col·laboració amb el Grupo SIFU i Èxit21, el diari
digital que han impulsat usuaris de la Fundació Catalana de
Síndrome de Down, els quals també col·laboren com a opinadors.
Així mateix, hem impulsat un contracte de col·laboració amb la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
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Juny

La nit més IN
Grupo SiFU

Residències COVID-19
Generalitat de Catalunya

Campanya Índia Covid
Fundació Vicente Ferrer

Giving Tuesday

#EtsVitalArrels
Arrels Fundació

Novembre

Posa't la gorra
AFANOC

Campanya Plataforma Educativa
Plataforma Educativa

Campanya Impacte Epidèmia
Fundació Vicente Ferrer

Campanya vacunació
Save the Children

Maig

Desembre

Comerç local
Banc dels Aliments

Viasona 10 anys
Viasona

#RecompensemelsSanitaris
Fent País

“Obrim la finestra a la informació
de proximitat”
AMIC

Per quart any consecutiu, hem presentat el mitjà al mòdul
"Campanyes polítiques" al Màster en Comunicació Política i
Social (Blanquerna - URL). A més, hem tancat una col·laboració de
formació amb la CONFAVC, per impartir un taller de capacitació en
xarxes socials, que se celebrarà durant el 1er trimestre del 2021.

Continguts patrocinats
Aquest 2020, el Social.cat ha establert, mitjançant contingut
patrocinat, col·laboracions concretes amb diferents entitats. Dos
dels convenis de col·laboració han estat signats amb les
Diputacions de Barcelona i Lleida. Un altre d'aquests convenis
s'ha establert amb el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, amb qui ha signat una sèrie d'articles i un monogràfic i
una xerrada Socialitzant. Amb l'Ajuntament de Barcelona, a través
de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació, s'ha pactat
també una col·laboració, que inclou articles i una secció fixa a
portada. El digital també ha col·laborat amb la Fundació la Caixa,
amb la difusió del seu butlletí, i amb entitats i empreses com Unicef,
Veritas, Universitat de Girona, Sorigué o Fundació Agbar.
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