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Introducció

Deu anys del ‘Social.cat’

Deu anys de l’acció social
a Catalunya
El digital de l’acció social ha celebrat el seu
desè aniversari i la III edició del Social Lab, la
jornada sobre comunicació i acció social

Aquest 2019 el digital Social.cat celebra deu 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 ha complert 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. Us expliquem tot el
que ha donat de si aquest any, amb la celebració de l'aniversari, de
la tercera edició del 'Social Lab: comunicar per resisitir' i havent
rebut el Premi FaPaC al Mitjà Amic.

La tercera edició
de la jornada anual

‘Social Lab: comunicar per resistir’

Després de l’èxit rotund de les dues primeres jornades sobre
comunicació i tercer sector: ‘Social Lab: comunicar per existir’,
i ‘Social Lab: comunicar per transformar’, l’equip s’ha entregat,
aquest 2019 en la preparació de la tercera jornada anual ‘Social
Lab: comunicar per resistir’. L'esdeveniment ha tingut lloc el
divendres 29 de novembre 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
dos centenars de persones s'han aplegat en aquesta edició.

En aquesta ocasió, la jornada s’ha vestit de festa i ha estat l’escenari
ideal per bufar les espelmes del desè aniversari del mitjà. A més, la
jornada continua apostant per formats dinàmics i participatius. Per
això, ha comptat amb un diàleg inaugural a càrrec de l’activista Bel
Olid i l'advocat i directora estratègic d'Irídia, Andrés Garcia Berrio,
a més de tallers formatius impartits per David Fernàndez, Carles A.
Foguet i Eva Calvet.

El ‘Social.cat’ en dades

Al llarg d'aquests deu anys s'han publicat al ‘Social.cat’ més de
7.800 notícies, 130 reportatges i 200 entrevistes. A més, al portal
han opinat més de 500 col·laboradors diferents, una xifra que
creix mes a mes.
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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 deu anys, el
Social.cat ha publicat 7.800 notícies, 130 reportatges, 200
entrevistes i la seccó d'opinió ja compta amb més de 500
opinadors. Pel que fa a l’equip, el portal va començar, ja fa deu
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. Aquest any, ha marxat la Judit
Domènech i s’ha incorporat la Silvia Rodríguez. Les dues
redactores, amb la seva entrega han dibuixat, i encara dibuixen, la
personalitat del mitjà, que treballa cada dia per fer central el debat
sobre l'acció social.

Una aposta pel contingut
en profunditat
i la veu del sector

Enguany s'han publicat al ‘Social.cat’ 1.433 notícies, 300 articles
d’opinió, 21 entrevistes, 26 reportatges i 3 monogràfics
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Aquest 2019, en total, s’han publicat 1.433 notícies, 21 entrevistes i
26 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 i la infància protegida.
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.

monogràfics

S’han publicat 300 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 periodístiques i parlen en profunditat sobre un tema específic.
Han publicat quatre monogràfics.

Publicació del llibre
'Comuniquem per resistir’

Deu mirades per deu anys

Un llibre per celebrar l'acció social

Deu anys no es fan cada dia. Per aquest motiu, l’equip del Social.cat
ha decidit publicar un llibre. Un llibre que recull una sèrie d’entrevistes
a les persones que protagonitzen l’acció social a Catalunya. Perquè la
millor forma de reflexionar l’acció social, la seva funció i missió, és que
les persones que posen el seu granet de sorra en les lluites col·lectives
hi diguin la seva. El llibre especial s'ha repartit entre els participants al
'Social Lab: comunicar per resistir' i esperem poder-ne fer més
difusió durant l'any 2020.

Així, aquest llibre recull la conversa amb la filòsofa Begoña
Román d'acció social, amb l’activista Diosdado Toledano de
gent gran, amb la també activista Maria Campuzano de pobresa,
amb Belén Tascón d'educació, amb l’estudiant Gema Barricarte
de joventut, amb el metge Toni Barbarà de salut, amb el grup
musical Xiula d'acció cultural, amb la jove Lamiae Abassi de
migracions, amb l'escriptora Bel Olid de gèneres i amb el director
audiovisual Antonio Centeno de diversitat funcional.

Establint vincles amb
el tercer sector

Col·laboracions i premis
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.
Enguany, hem rebut el Premi FaPaC al Mitjà Amic, un guardó que
atorguen les associacions de famílies d'alumnat als mitjans que
millor mostren l'àmbit educatiu.
Alhora, hem moderat un dels debats de la I Jornada del Pla de
Salut Mental de l'Ajuntament de Barcelona.
https://www.social.cat/noticia/9898/barcelona-es-posa-lasalut-mental-al-cap-el-16-dels-homes-i-el-19-de-les-donestenen-algun
Així mateix, vam participar en un debat d'experts en la jornada
sobre infància organitzada per la Fundació Comtal per celebrar el
25è aniversari. https://www.social.cat/noticia/9615/com-ussentirieu-si-us-tanquen-la-porta-i-no-us-donen-loportunitat-deveure-de-que-sou-cap
I, per tercer any consecutiu, hem presentat el mitjà al mòdul
"Campanyes polítiques" al Màster en Comunicació Política i
Social (Blanquerna - URL).
A més, hem realitzat per a l'Institut Català de les Dones el vídeo del
30è aniversari del Consell nacional de les Dones de Catalunya
(CNDC). https://www.youtube.com/watch?v=LrTUpKKKcqc

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
I, per últim, hem participat en la primera Jornada de Comunicació i
Tercer Sector, organitzada per la Fundació .Cat, una trobada
entre experts per millorar l'ecosistema digital de l'acció social a
Catalunya, i en la qual van participar altres entitats, com la Fundació
Pare Manel o Càritas Diocesana de Barcelona, M4Social de la Taula
del Tercer Sector.

Continguts patrocinats
Aquest 2019 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 monogràfics.
Amb l'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Municipal de
l'Habitatge i rehabilitació s'han pactat quatre reportatges sobre
habitatge.
El digital també ha col·laborat amb la Fundació la Caixa, mitjançant
un article sobre la conferència 'Necessitats socials i economia
redistributiva', i amb l'empresa Veritas, a través de la publicació de
dues notícies.

Establint vincles amb
el tercer sector

El digital ha augmentat les col·laboracions amb entitats
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