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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 2018 ha estat el setè 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.  
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DADES QUANTITATIVES 



 
 

 

 

1) PER TRIMESTRE 

 

 

1r 
trimestre 

2n 
trimestre 

3r 
trimestre 

4t 
trimestre TOTAL 

Núm. 28 31 3 43 105 

% 26,7 29,5 2,9 41,0   

 

 

 

2) PER TIPUS DE MITJÀ 

 

 
Premsa Agències Online Televisió Ràdio TOTAL 

Núm. 19 17 59 3 7 105 

% 18 16 56 3 7 
 

 

 



 
 

 

PER GÈNERE PERIODÍSTIC 

 

 
Notícia / 
Crònica 

Reportatge / 
Notícia amb 
declaracions 

Entrevista 
Opinió 

(article, 
tertúlia…) 

TOTAL 

Núm. 39 44 5 17 105 

% 37 42 5 16 
 

 

 

 

3) PER TEMÀTICA  

 
Núm. % 

Renda Garantida de Ciutadania 16 15,2 

Medalla d'Or al Treball Social 9 8,6 

Aturada Serveis Socials 9 8,6 

Comunicat per l'agressió a treballadora social 8 8 

Congrés Serveis Socials Bàsics 7 6,7 

Congrés participatiu Catalunya i futur 7 6,7 

Documentals 'Menors desemparats' 7 6,7 

Comunicat en defensa democràcia i drets 6 5,7 

Comunicat pel Dia internacional dels Drets de la Infància 6 5,7 

Cobertura sanitària universal en risc 5 5 

Dia Mundial del Treball Social (Lleida) 3 3 

Dia mundial de les persones refugiades 3 3 

Absentisme escolar 2 2 

Pisos sobreocupats 2 2 

Altres 15 14,3 

 
105 

 



 
 

 

4) PER ORIGEN DE L’APARICIÓ 

 

 

TSCAT | 
Agència de 

Comunicació 
Social Mitjà 

Col·laboració 
regular TOTAL 

Núm. 60 34 11 105 

% 57 32 10   

 

 

 

5) PER PERSONA QUE EXERCEIX DE PORTAVEU 

 

 
Núm. % 

Conchita Peña  12 26 

Mercè Civit 6 13 

Núria Carrera 5 11 

David Rodríguez  5 11 

Carlos Alarcón 4 9 

Isabel Morales  3 6 

Núria Trepat 2 4 

Gemma Barba 2 4 

Eva Noguera 1 2 

Mercè Ginesta 1 2 

Lucía Guerrero  1 2 

Tina Ureña 1 2 

Elisa Abellán  1 2 

Jaume Fort  1 2 

Maite González  1 2 

 
46 

 



 
 

 

 

 
 

El 2018 el resultat global d’impactes als mitjans de comunicació és de 105, produint-se un 
ascens respecte l’any anterior. 

 

 

 

El 2018 han atès les peticions dels mitjans de comunicació un total de 15 portaveus, xifra 
inferior a l’any anterior (21). Es manté la tendència dels anys anteriors a que la degana sigui la 
representant principal: el 26% de les aparicions amb portaveu. A continuació se situen Mercè 
Civit (membre de la Junta de Govern i coordinadora de la Comissió de Serveis Socials Bàsics), 
Núria Carrera (representant del TSCAT al Congrés participatiu Catalunya i futur) i David 
Rodríguez (membre de la Junta de Govern). 

Dos temes que enguany han generat molts impactes són la Renda Garantida de Ciutadania 
amb 16 aparicions (15,2% del total, vinculades sobretot a la nota de premsa emesa al març en 
relació als sis mesos de l’inici del desplegament de la prestació) i els Serveis Socials amb també 
16 aparicions, 9 en relació a l’aturada dels Serveis Socials arran de l’agressió a una professional 
de Salt (8,6% del total d’aparicions; es va emetre un comunicat i hi va haver la mobilització 
posterior) i 7 en relació al Congrés de Serveis Socials Bàsics (6,7% del total; notes de premsa 
prèvia i de cloenda). La Medalla d’Or al Treball Social va donar peu a 9 aparicions (8,6% del 
total; es va emetre convocatòria de premsa i nota de premsa posterior) i a continuació per 
número d’impactes se situen el Congrés Participatiu Catalunya i futur (7 aparicions, 6,7% del 
total) i les notícies la voltant dels documentals ‘Desemparats’ emesos per TV3 (7 aparicions, 
6,7% del total; aparicions vinculades a la participació de la degana del TSCAT en el debat 
posterior a l’emissió del segon documental). 

Pel que fa al tipus de mitjà, hi ha hagut algunes variacions en termes percentuals respecte els 
anys anteriors: la presència en mitjans digitals augmenta lleugerament  fins representar un 
56% del total (52% el 2017), mentre que en premsa disminueix (18% vs 24% el 2017). El 

Valoració qualitativa 



 
 

 

seguiment fet per les agències de notícies creix de forma  notable (16% vs 9%), en ràdio es 
manté en un 7% i en televisió disminueix fins un 3%. El repartiment per gèneres periodístics 
mostra un augment significatiu del percentatge de notícies o reportatges amb declaracions 
(42%) i una disminució de les notícies o cròniques amb menció sense portaveu (37%). En 
l’aparat d’opinió cal destacar la col·laboració amb el portal Social.cat, que ens ha permès 
publicar-hi 11 articles i participar en l’enquesta especial amb motiu de la vaga feminista. Arran 
del Dia Mundial del Treball Social es van obrir dues noves vies de col·laboració, amb articles de 
posicionament en mitjans locals: La Mañana i el diari Segre. 

En relació a l’origen dels impactes, el 2018 es mantenen les proporcions dels dos blocs 
principals: la majoria (57%) els generen les accions proactives del Col·legi a través de 
l’Agència de Comunicació Social, mentre que els impactes a iniciativa d’algun mitjà 
representen el 32% de les aparicions. La resta (11%) procedeixen a col·laboracions regulars 
(articles d’opinió a Social.cat). 

En total, al llarg de 2018 hem emès 14 comunicats o notes de premsa, vuit propis (únicament 
en nom del TSCAT) i set amb altres col·legis o organitzacions: dos en relació al Congrés de 
Serveis Socials Bàsics en nom dels quatre col·legis organitzadors, tres més amb els Col·legis de 
Pedagogs, Educadores i Educadors Socials i Psicologia (dos en relació als Serveis Socials per 
l’agressió a Salt i una coincidint amb el Dia Mundial pels Drets dels Infants), i un com a 
Intercol·legial (en defensa de la recuperació de l’autogovern de Catalunya, amb els Col·legis 
Professionals de Pedagogs, Terapeutes Ocupacionals, Politòlegs i Sociòlegs, Bibliotecaris-
Documentalistes i Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya).  

La major part de les notes han estat de posicionament o en relació a qüestions d’actualitat: 
RGC, cobertura sanitària universal, Dia internacional de les persones refugiades, vaga 
feminista, Serveis Socials...  Només una ha estat purament informativa, en relació a les 
Medalles d’Or al Treball Social.  

 


