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Les conseqüències de la
pandèmia marquen la
tendència informativa 

El ‘Social.cat’ continua donant

cobertura informativa a la Covid-19

L’acció social respon a la crisi sanitària i
social i el digital recull les veus del sector

Un any més, la Covid-19 ha marcat el ritme informatiu.

Concretament, les conseqüències que ha deixat la pandèmia i la

gestió d'aquesta. Un cop més, el digital Social.cat ha donat veu a

les entitats i persones que han estat remant amb la finalitat de

parar el cop que ha suposat un context inèdit com el que estem

vivint. Per aquest motiu, l'equip de redacció del digital de l'acció

social a Catalunya, s'ha mantingut actiu en tot moment. 

I ho ha fet combinant el teletreball amb la presencialitat. De fet, i

malgrat les restriccions d'aforaments, el Social.cat ha pogut

recuperar la seva cita anual més representativa, el Social Lab, que
enguany ha arribat a la cinquena edició amb el lema 'Comunicar
per crear'. A més, el diari ha impulsat una nova iniciativa: la

Setmana del Llibre Social, un esdeveniment que ha nascut aquest

2021 i que esperem veure consolidat els propers anys.



La cinquena edició 

de la jornada anual
‘Social Lab: comunicar per crear’

Un any més, el Social.cat ha celebrat la seva jornada anual més

esperada. Després de l’èxit de les quatre últimes jornades sobre

comunicació i tercer sector: ‘Social Lab: comunicar per existir’,

‘Social Lab: comunicar per transformar’, ‘Social Lab: comunicar per

resistir’, i ' Social Lab: comunicar per imaginar',  el 2021, encara

amb les restriccions imposades per la pandèmia, s'ha celebrat la

cinquena jornada ‘Social Lab: comunicar per crear’.
L'esdeveniment va tenir lloc al Palau Macaya, de la Fundació la

Caixa, a Barcelona, el 26 de novembre.

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 150 persones han assistit a aquesta cinquena

edició, que ha pogut recuperar la participació activa dels

assistents amb els tallers.

Enguany, l'esdeveniment ha girat entorn la potencialitat de

l'expressió artística per generar consciència social i ajudar a la

transformació i a l'impacte de la tasca de les entitats i

organitzacions. La jornada s'ha obert amb al diàleg multidisciplinar

entre Aina Pociello Mas, codirectora del Festival Simbiòtic; Josep

Maria Aragay, educador social, musicoterapeuta i impulsor de

Basket Beat; i Rikki Arjuna, educador social i membre del grup de

música Xiula. Els dos tallers han anat a càrrec de Bittah, de l'entitat

Versembrant i el guionista i cineasta català Jo Sol.



La 'Setmana del Llibre Social',

la novetat d'enguany

L'esdeveniment ha nascut amb èxit
d'assistents i molt bona acollida

Aquest any, com a novetat, hem organitzat la 'Setmana del Llibre Social'. La
primera edició d’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 2 i el 6 de novembre en cinc llibreries de

Barcelona que fomenten la literatura social: Pròleg, Altaïr, Obaga, La Carbonera,

i Byron. La primera trobada va centrar-se en feminisme, amb l'autora Bel Olid,
amb el llibre A Contrapèl, i Júlia Barceló, que va presentar Operació Biquini.

En la segona jornada, Josep Maria Alaña i Marta Butjosa i Roca van
presentar els seus llibres enmig d'un debat sobre l'estat actual de l'eduació. 

Ousman Umar, Yeray S. Iborra i Eileen Truax van establir un debat sobre

migracions, en la tercera jornada, i en la quarta, Andreu Merino i Silvia
Abadia van debatre sobre l'emergència habitacional. 

Aquesta primera edició de la Setmana del Llibre Social va cloure el dissabte

6 a la llibreria Byron amb un petit torneig d’Slam Poetry de la mà d’Olza
Olzeta, Adriana Bertran i Ona Salvat, reconegudes poetes en l'àmbit de

l'Slam.

Una oportunitat per establir sinergies
amb el món editorial 

https://llibreriabyron.com/


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, neix amb l'objectiu de visibilitzar les dones que

ens han marcat i que la societat patriarcal ha oblidat. Aquesta campanya seguirà

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.

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


El Social.cat impulsa el ‘Baròmetre sobre la feminització de la pobresa a Barcelona’

L'estudi és una radiografia de la
situació socioeconòmica de les
dones amb circumstàncies de
vulnerabilitat social a la ciutat

Per saber de quina manera afecta la pobresa a les dones de

Barcelona, el Social.cat ha elaborat la primera edició del

‘Baròmetre sobre la feminització de la pobresa’. Es tracta d'un

informe amb dades de 238 dones, que viuen o treballen a

Barcelona. Per analitzar la seva situació socioeconòmica, a les

enquestes se’ls hi preguntava sobre cinc àmbits concrets de la seva

vida: treball remunerat, treball de cures, economia de la llar i

habitatge, salut i situació administrativa. 

De les 238 dones que han
participat en la mostra, una de
cada quatre (25,2%) dedica més
del 80% dels seus ingressos a la llar

https://www.social.cat/documents/arxius/barometre-sobre-la-feminitzacio-de-la-pobresa-a-barcelona-primera-edicio-2021.pdf


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

El Social.cat ha rebut aquest 2021 el Premi Especial del Jurat dels Premis Montserrat Roig per la seva

trajectòria i per ser un referent periodístic en el sector social. El jurat, format per persones de reconeguda

trajectòria professional en els àmbits de la comunicació i dels drets socials, ha reconegut per unanimitat el

compromís social i periodístic del Social.cat, que amb més de 12 anys de vida segueix fent bandera d’un

periodisme que aposta per la diversitat, la inclusió i la transformació social. 

A més, el jurat també ha valorat la participació oberta de les entitats socials que coŀlaboren al mitjà, en la seva

secció d’opinió, on entitats i experts del sector enriqueixen el projecte amb les reflexions i experiències de la

seva praxis diària, “un valor afegit que s’ha tingut en compte”.



Aquest any, el digital
ha felicitat el Nadal
amb una creació de
la il·lustradora Marta  
Bellvehí

La il·lustració ha estat
elaborada
expressament per a la
comunitat del
Social.cat

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsocial.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dc74629aaf4cecd9973cbdbd1c%26id%3D5e28c664d2%26e%3D541a87e269&data=04%7C01%7C%7C5039324d659f436841ab08d9c60460d2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637758544372855006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hi13ShA5RDRkFg9THFhvj7NOw6HxrJbItioMz%2BztMAk%3D&reserved=0


El ‘Social.cat’ en dades Al llarg d’aquests 12 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, a

més, obre noves portes amb l'objectiu d'arribar a un públic més

divers. Per aquest motiu, aquest any hem estrenat una nova

secció de llibres, des de la qual es vol donar veu a les editorials i

autors del sector social per establir sinergies entre el món de

l'acció social i el món editorial.  Amb tot, el diari continua apostant

pels continguts de profunditat, amb reportatges i  entrevistes.

Concretament, a llarg d'aquests 12 anys, el Social.cat ha publicat

11.169 notícies, 220 reportatges, 243 entrevistes i la secció

d'opinió ja compta amb 770 opinadors.

El portal va començar, ja fa 12 anys, amb un equip reduït i amb pocs

recursos, però 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. I així fins

arribar a l'actualitat, que el Social.cat compta amb un equip de
redacció format per quatre persones, la Silvia Rodríguez, la Mar

Barberà, la Clara Congost i l'Augusto Magaña. Aquest any, a més, el

Social.cat ha comptat amb dues estudiants en pràctiques de la

Universitat Autònoma de Barcelona, la Laia Corbella i la Tània

Trullen.

L'equip de redacció
canvia i s'amplia 

notícies
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reportatges
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opinadors
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entrevistes
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Encetem nova
secció de llibres 



2021
Donar suport al sector en
un context advers

Enguany s’han publicat al ‘Social.cat’ 1.649 notícies, 397 articles
d’opinió, 24 entrevistes, 52 reportatges i 2 monogràfics

Aquest 2021, amb el context de pandèmia de la Covid-19, l'equip

de redacció ha redoblat l'esforç de publicació. En total, s’han

publicat 1.649 notícies, 24 entrevistes i 52 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 pandèmia. 

L’opinió dels experts, de les persones implicades i de les entitats ha

estat l’altre pilar del portal que no para de créixer. S’han publicat 397

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 dos ; un sobre els joves i l'altre sobre la pobresa

estructural.

La redacció incrementa el nombre de
publicacions
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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

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).

Per quart any consecutiu, hem presentat el mitjà al mòdul

"Campanyes polítiques" al Màster en Comunicació Política i
Social (Blanquerna - URL). 

A més, hem impartit un taller de formació de capacitació en xarxes

socials, amb la CONFAVC. 

Aquest 2021, el Social.cat ha establert, mitjançant contingut

patrocinat, coŀlaboracions concretes amb diferents entitats. Tres

dels convenis de coŀlaboració han estat signats amb les

Diputacions de Barcelona, Lleida i Tarragona.  

Amb l'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Municipal de

l'Habitatge i Rehabilitació, s'ha pactat també una coŀlaboració, que

inclou articles i una secció fixa a portada. 

Aquest any, el digital també ha coŀlaborat amb la Fundació "la
Caixa", amb la difusió del seu butlletí, i amb entitats i empreses com

Unicef, Veritas, Universitat de Girona, o Fundació Agbar.

Cessió gratuïta d'espais publicitaris

Viasona 10 anys
Viasona

“Obrim la finestra a la informació
de proximitat”
AMIC

La Marató
CCMA

Es busquen 3.000 amics invisibles 2021 - Fundació

Vicente Ferrer

Cursos de català 2021 - CPNL

Gran Recapte d'Aliments 2021 - Banc dels Aliments

Érem necessàries, ara som imprescindibles - Taula

d'entitats del tercer sector

Obertament - Jo tampoc estic bé

La Magic Line - Sant Joan de Déu

Mocador Solidari - Vall d'Hebron

La Marató de TV3

Visibilitzem-les Fundació in via

Posa't la gorra - AFANOC 

Comerç de proximitat - AMIC

Contingut patrocinatCoŀlaboracions
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