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

comunicació al llarg de l’any. 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 i un segon annex amb 

les aparicions vinculades al 6è Congrés Català de Salut Mental (de l’1 al 3 de juny de 2017) 

com a activitat coorganitzada pel Col·legi de Treball Social i amb tasques de difusió 

gestionades per l’equip de premsa del col·legi. 

El 2017 ha estat el sisè 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. 
 

ÍNTRODUCCIÓ 



 

 

 

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.  

 

1) PER TRIMESTRE 

 

 

1r 
trimestre 

2n 
trimestre 

3r 
trimestre 

4t 
trimestre TOTAL 

Núm. 10 28 24 24 86 

% 11,6 32,6 27,9 27,9   

 

 

 

2) PER TIPUS DE MITJÀ 

 

 
Premsa Agències Online Televisió Ràdio TOTAL 

Núm. 21 8 45 6 6 86 

% 24 9 52 7 7   
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DADES QUANTITATIVES 



 

 

 

 

3) PER GÈNERE PERIODÍSTIC 

 

 

Notícia / 
Crònica 

Reportatge / 
Notícia amb 
declaracions 

Entrevista Opinió Altres TOTAL 

Núm. 47 18 8 12 1 86 

% 55 21 9 14 1   
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4) PER TEMÀTICA  

 

 
Núm. % 

Serveis socials 17 20 

Renda Garantida de Ciutadania 16 19 

Conchita Peña, nova degana 11 13 

Situació política a Catalunya (referèndum, 
dret a decidir, mediació, 21-D...) 

8 9 

17 d'octubre, dia internacional per a 
l'eradicació de la pobresa 

7 8 

Emergències, atemptats terroristes 5 6 

Habitatge 3 3 

Medalla d'Or al Treball Social 3 3 

Atenció primària 2 2 

Dependència 2 2 

Mediació 2 2 

Salut 2 2 

Salut mental, infància i adolescència 2 2 

Altres 6 7 
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5) PER ORIGEN DE L’APARICIÓ 

 

 

TSCAT | 
Agència de 

Comunicació 
Social 

Mitjà 
Col·laboració 

regular 
Altres TOTAL 

Núm. 50 24 10 2 86 

% 58 28 12 2   

 



 

 

 

6) PER PERSONA QUE EXERCEIX DE PORTAVEU 

 

 
Núm. % 

Núria Carrera 14 25 

Conchita Peña 13 23 

Montserrat Rosaura 4 7 

Eva Giralt 3 5 

Mercè Civit 3 5 

Juan Román Roldán 2 4 

Carlos Alarcón 2 4 

Montse Pérez 2 4 

Àdam Benages 1 2 

Amparo Alcoverro 1 2 

Arantza Rodríguez 1 2 

David Rodríguez 1 2 

Israel Ureña 1 2 

Marga García 1 2 

Melinda Jiménez 1 2 

Mercè Ginesta 1 2 

Mercè Mas 1 2 

Montse Mas 1 2 

Roser Ponsatí 1 2 

Verònica Vives 1 2 

Victòria Reina 1 2 
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El 2017 el resultat global d’impactes als mitjans de comunicació és de 86, produint-se un 
descens respecte els dos anys anteriors. Malgrat es tracta d’una xifra inferior, cal tenir en 
compte que els anys 2015 i 2016 la degana Núria Carrera havia exercit de portaveu de la 
plataforma Pobresa Zero – Justícia Global, cosa que va repercutir en la presència del Col·legi 
als mitjans. També en relació a aquesta plataforma, el 2016 Pobresa Zero – Justícia Global va 
tenir una destacada presència als mitjans amb motiu del Ple d’Emergència Social al Parlament 
de Catalunya, que no s’ha celebrat enguany. 

 

 

 

El 2017 han atès les peticions dels mitjans de comunicació un total de 21 portaveus –xifra molt 
semblant a l’any anterior—, consolidant-se l’aposta per incrementar i fer més plural la 
representació del Col·legi als mitjans (a través de l’equip de ‘veus del TSCAT’). Ha estat un any 
de substitució en el càrrec de degana del Col·legi, assumit per Conchita Peña des de finals de 
juliol, que s’ha traduït en un equilibri de les aparicions encapçalades per l’anterior degana, 
Núria Carrera (14 aparicions), i l’actual, Conchita Peña (13 aparicions). Se segueix així la 
tendència que la degana sigui la representant principal: el 47% de les aparicions amb 
portaveu (sumant les de les dues deganes que han exercit enguany). Seguides de Montserrat 
Rosaura (membre de la Comissió de Serveis Socials Bàsics), Eva Giralt (coordinadora de la 
Comissió de Peritatge Social) i Mercè Civit (membre de la Junta de Govern i tresorera). 

Dos àmbits que enguany han generat molts impactes són els serveis socials amb 17 aparicions, 
un 20% del total (vinculades sobretot a la nota de premsa emesa al novembre en relació al 
dictamen sobre Serveis Socials Bàsics de Barcelona), i la Renda Garantida de Ciutadania amb 
16 aparicions, un 19% del total (pel propi seguiment dels mitjans a l’aprovació de la RGC). En 
un segon terme destaquen l’elecció de Conchita Peña com a nova degana del col·legi (11 
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aparicions, 13% del total; es va comunicar als mitjans a través d’una nota de premsa) i els 
posicionaments emesos en relació a la situació política a Catalunya (8 aparicions, 9% del total). 

Pel que fa al tipus de mitjà, s’han seguit proporcions semblants als anys anteriors: un 52% en 
mitjans digitals, 24% en premsa, 9% en agències de notícies i 7% tant en televisió com en 
ràdio. El repartiment per gèneres periodístics mostra una disminució del percentatge de 
notícies o reportatges amb declaracions (21%) i un increment de les notícies o cròniques amb 
menció sense portaveu (55%). En l’aparat d’opinió cal destacar la col·laboració amb el portal 
Social.cat, que ens ha permès publicar-hi 8 articles, i un article de posicionament en una 
capçalera generalista com és El Punt Avui (sobre la Renda Garantida de Ciutadania). 

En relació a l’origen de l’aparició, el 2017 la majoria dels impactes, un 58%, els generen les 
accions proactives del Col·legi (a través de l’Agència de Comunicació Social) mentre que els 
impactes a iniciativa del mitjà representen el 28% de les aparicions. S’han invertit les 
proporcions dels dos blocs principals respecte el 2016, però retornant a dades semblants al 
2015. En un segon terme, el 12% es deuen a la col·laboracions regulars (Social.cat) i el 2% a la 
contractació d’espais. 

En total al llarg de 2017 hem tramès 13 notes de premsa, de les quals vuit són pròpies, dues 
de la Intercol·legial, dues de la plataforma Pobresa Zero – Justícia Global  i una del Congrés 
Català de Salut Mental. De les vuit de notes de premsa pròpies, tres són de posicionament 
(serveis socials a Lleida, dictamen de SSB a Barcelona i dictamen sobre ‘Habitatge i treball 
social’), tres deriven de la situació política a Catalunya i una dels atemptats terroristes el mes 
d’agost, i dues són informatives (Medalles d’Or al Treball Social i nova degana). 

 

 


