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El ‘Recull de Premsa’ és un informe recopilatori de la presència del Col·legi als mitjans de 

comunicació. Inclou dades quantitatives de les aparicions en funció de diferents paràmetres 

(tipus de mitjà, temàtica, gènere periodístic, origen de l’aparició —si ha estat per iniciativa 

pròpia o a petició del mitjà— i portaveu/representant del Col·legi), una valoració dels 

resultats obtinguts, un annex amb el recull d’aparicions. 

 

El 2019 ha estat el vuitè any de col·laboració amb l’Agència de Comunicació Social d’ECAS, 

que exerceix com a gabinet de premsa del Col·legi per a la difusió d’informacions pròpies 

dirigides als mitjans i la interlocució amb els periodistes. 

La cerca i recopilació d’aparicions es realitza mitjançant els recursos propis de l’Agència (que 

inclouen un ‘recull de premsa’ diari elaborat per la Taula d’entitats del Tercer Sector Social, 

de la qual ECAS és membre), la qual cosa limita la comprovació als mitjans de major difusió, 

influència i/o accessibilitat online. Per tant, el seguiment de la repercussió de les 

comunicacions massives (principalment, notes de premsa) no és exhaustiva en el sentit que 

s’envien a més mitjans dels que posteriorment es comproven. 

 

 

A continuació es detallen el número d’aparicions en termes absoluts i percentuals en funció 

de diverses variables: per trimestre, per tipus de mitjà, per gènere periodístic, per temàtica, 

per origen de l’aparició i per persona que exerceix com a portaveu del Col·legi.  

 

 

INTRODUCCIÓ 

DADES QUANTITATIVES 



 
 

 

1) PER TRIMESTRE 

 

 
1r 

trimestre 
2n 

trimestre 
3r 

trimestre 
4t 

trimestre TOTAL 

Núm. 25 28 19 46 118 

% 21,2 23,7 16,1 39   

 

 

 

2) PER TIPUS DE MITJÀ 

 

 Premsa Agències Online Televisió Ràdio Corporatiu TOTAL 

Núm. 26 15 53 11 11 2 118 

% 22 13 45 9 9 2  

 

 



 
 

 

3) PER GÈNERE PERIODÍSTIC 

 

 
Notícia/ 
Crònica 

Reportatge/notícia 
amb declaracions 

Entrevista Opinió TOTAL 

Núm. 11 85 13 9 118 

% 9 72 11 8  

 

 

 

 

4) PER TEMÀTICA  

 

 Núm. % 

Mesa unitària en defensa del sector social 37 31,4 

Dependència 25 21,2 

Renda Garantida de Ciutadania 16 14 

Treball Social 11 9 

Migracions 9 7,6 

Violències masclistes 7 5,9 

Habitatge 3 2,5 

Model d'integració de l'atenció social i sanitària 2 1,7 

Mediació i parentalitat 2 1,7 

Altres 6 5 

 118  



 
 

 

5) PER ORIGEN DE L’APARICIÓ 

 

 
TSCAT | Agència de 
Comunicació Social Mitjà 

Col·laboració 
regular TOTAL 

Núm. 88 23 7 118 

% 75 19 6   

 

 

 

6) PER PERSONA QUE EXERCEIX DE PORTAVEU 

 

 Núm. % 

Mercè Civit (Junta de Govern)  23 50 

Conchita Peña (degana) 6 13 

Juan Manuel Rivera (Junta de Govern) 3 7 

Jaume Fort (Delegat territorial de Girona) 2 4 

Israel Ureña (Comissió d'Habitatge) 2 4,3 

Artur Román (Comissió de Mediació) 2 4,3 

Núria Garrido (Grup de treball de RGC) 1 2 

Dolors Colom (guanyadora medalla d'Or) 1 2 

David Rodríguez (Junta de Govern) 1 2 

Amparo Alcoverro (Comissió de Serveis Socials Bàsics) 1 2 

Eloísa Fernández (Comissió de Migracions i Interculturalitat) 1 2 

Alba Miras 1 2 

Mariona Carbó 1 2 

Junta Territorial de Lleida 1 2 

 46  



 
 

 

 

 
 

El 2019 el total d’impactes als mitjans de comunicació és de 118, la qual cosa representa un 
ascens respecte l’any anterior i el  nombre absolut més alt en els darrers vuit anys. 

 

 

 

Les plataformes o iniciatives conjuntes de sector han estat les principals generadores 
d’impactes als mitjans: la Mesa unitària en defensa del sector social i d’atenció a les persones 
ha donat peu al 31% de les aparicions, concentrades al quart trimestre (la Mesa es crea i 
presenta al novembre), mentre que la Plataforma en defensa del dret a l'atenció de les 
persones amb dependència és l’origen de 23 de les 25 aparicions relacionades amb aquest 
tema (arran de la presentació de la Plataforma, al maig). A continuació, el tema que més ressò 
mediàtic ha obtingut és la Renda Garantida de Ciutadania, que es manté respecte a anys 
anteriors (16 impactes i 14% del total, xifres molt  similars a les de 2018); les aparicions deriven 
de la difusió d’una nota de premsa coincidint amb el segon any de vigència de la Llei de RGC. 

El Treball Social és el quart tema que més aparicions ha generat, en bona part vinculades a les 
Medalles d’Or (7 dels 11 impactes totals), i les migracions ocupen el cinquè lloc amb 9 
aparicions, ja sigui en relació als drets de les persones migrades o al sistema de protecció de 
menors. Les violències masclistes han estat motiu de 7 impactes (5 dels quals arran de la nota 
de premsa de rebuig a la sentència per l’agressió sexual a una persona amb discapacitat). Amb 
tres o menys aparicions al llarg de l’any hi trobem l’habitatge, la integració de l’atenció social i 
sanitària i la mediació, entre altres. 

El 2019 han atès les peticions dels mitjans de comunicació un total de 15 portaveus, xifra que 
es manté igual a l’any anterior, amb una referent de la Junta de Govern (Mercè Civit) com a 
representant més habitual (50% dels impactes amb portaveu), seguida per la degana (Conchita 
Peña, 13%) i el cap de comunicació (Juanma Rivera, també membre de Junta, 7%).   

Valoració qualitativa 



 
 

 

 

Pel que fa al tipus de mitjà, el suport que més impactes genera continua sent l’online (45% 
del total), si bé percentualment disminueix respecte a l’any anterior a favor de la premsa, que 
puja  de nou (22% vs 18% el 2018). El ressò en ràdio i televisió s’incrementa fins representar 
un 9% del total en cada cas (11 impactes). En la majoria de casos del global d’impactes es 
tracta de notícies o reportatges amb declaracions (72%, incloent aquells en què el/la portaveu 
no ho és estrictament del TSCAT sinó d’alguna altra de les organitzacions membres d’una 
plataforma col·lectiva) i en el cas dels articles d’opinió segueix sent la col·laboració amb el 
digital Social.cat l’origen de gairebé tots els impactes (només un dels nou es va publicar en 
premsa, concretament al diari Segre arran d’un escrit de la Junta territorial de la delegació del 
TSCAT a Lleida). A més s’han realitzat 13 entrevistes o intervencions en tertúlies i s’han 
publicat 11 notícies o cròniques amb menció al TSCAT (sense declaracions).  

S’incrementa la proporció d’impactes que responen a accions proactives del Col·legi a través 
de l’Agència de Comunicació Social (75% del total), davant dels que provenen de peticions o 
mencions espontànies dels mitjans (19%), o bé són fruit d’una col·laboració regular (6%). 
Aquestes accions són essencialment comunicats o notes de premsa: el 2019 n’hem enviat 12, 
11 de les quals de posicionament. En tres casos han estat com a membres d’una iniciativa 
conjunta (Plataforma Dependència o Mesa unitària sector social) i en els altres nou han estat 
únicament en nom del TSCAT. 


