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#DiesInternacionalsCAT 

 

DiesInternacionals.cat.  
 

DiesInternacionals.cat és una iniciativa impulsada per la Fundació ideograma, 

amb el suport de la Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Generalitat 

de Catalunya. Ofereix informació de qualitat i contrastada sobre les 

commemoracions significatives que se celebren a escala mundial, al servei 

d’organitzacions socials, mitjans de comunicació i de la societat catalana. 

Té la voluntat de convertir-se en un instrument útil per a la visibilització i difusió 

dels temes, missatges i/o accions de tots els col·lectius de l’àmbit català que 

s’hi vinculen. 

El projecte, articulat a través d’un espai web, recopila i centralitza informació de 

totes les commemoracions internacionals relacionades amb diferents causes 

socials (vinculades a salut, medi ambient, ciència, art, cultura, oci, etc.), que se 

celebren Catalunya. Entenent que aquestes no pretenen només ser un 

recordatori, sinó que persegueixen generar algun tipus d'impacte, tant pel que fa 

a la conscienciació social com a remarcar la tasca de les organitzacions i el 

paper dels mitjans de comunicació. 

 

La difusió d’aquestes dates commemoratives és una oportunitat que permet a 

col·lectius i organitzacions donar a conèixer el seu treball diari. En aquest 

context, els mitjans de comunicació trobaran en la plataforma una eina 

d’informació i connexió que vol facilitar i contribuir a la seva tasca. 

https://www.diesinternacionals.cat/
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L’acte de presentació va tenir lloc el dia 18 de setembre a la Fàbrica Lehmann, 

seu de la Fundació ideograma, i hi van participar l’Honorable Sr. Pere Aragonès, 

vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat de 

Catalunya, el president de la Fundació ideograma, Antoni Gutiérrez-Rubí, la 

degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Neus Bonet, i la presidenta de la 

Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Francina Alsina.  

 

Neus Bonet, Francina Alsina i Antoni Gutierrez-Rubí durant l’acte de presentació de DiesInternacionals.cat 

A l’inici de l’acte Antoni Gutiérrez-Rubí va voler destacar els objectius del 

projecte: «Ens interessen les causes. Aquelles causes que recullen un 

compromís de persones, organitzacions i entitats que, arreu, estan treballant per 

un món més sostenible, més just, més pacífic i més saludable. Al voltant de les 

causes hi ha molta energia que no és prou visible. L’objectiu de 

diesinternacionals.cat és, doncs, que aquestes causes siguin més conegudes.» 

Per la seva banda, Neus Bonet, des del punt de vista dels mitjans de comunicació, 

va destacar que «és una font fiable que ajuda molt a la feina del periodista que 

ha de treballar no només en una situació de precarietat, sinó també en una 

situació de rapidesa. En temps de fake news, eines com aquestes tenen molt 

valor.»  

https://www.diesinternacionals.cat/
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La presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, 

Francina Alsina, explicava la importància que té la relació amb els mitjans de 

comunicació per visibilitzar la contribució de les entitats al teixit social català: 

«Poder mostrar les bones pràctiques, l’experiència, l’èxit d’aquelles persones que 

estan treballant cada dia és una de les eines que més pot ajudar a les entitats. 

Ens interessa mostrar les bones pràctiques que hi ha darrere, mostrar a aquestes 

persones que se’n surten, gràcies al fet que hi ha hagut una entitat treballant.»  

 

La cloenda va anar a càrrec de l’Hble. 

Sr. Pere Aragonès, vicepresident del 

Govern i conseller d’Economia i 

Hisenda de la Generalitat de Catalunya, 

que va voler destacar la sintonia entre 

els objectius de DiesInternacionals.cat i 

la visió del Govern de la Generalitat. 

«Volem visibilitzar el compromís que hi 

ha al llarg de totes les entitats, de tot el 

teixit social, de tot el teixit econòmic i professional del nostre país amb causes 

molt diverses.» «Aquest és un projecte fet des de Catalunya però amb vocació 

global. Perquè a més es vincula amb l’Agenda 2030. Una Agenda amb la qual, 

des del Govern, també ens hi sentim compromesos.» 

El vicepresident del Govern durant la cloenda de l’acte de presentació de DiesInternacionals.cat 

 

https://www.diesinternacionals.cat/
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DiesInternacionals.cat i l’Agenda 2030 

Un dels punts clau del projecte és afavorir, en un futur, el desenvolupament 

d’iniciatives que tinguin com a finalitat la transformació social i la interacció entre 

actors que busquen contribuir al desenvolupament sostenible. Per tant, 

DiesInternacionals.cat té un compromís amb la difusió i visibilització de l’Agenda 

2030. Per això, considerem essencial la vinculació dels Dies Internacionals i les 

seves causes amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les 

Nacions Unides. 

 

DiesInternacionals.cat, 5 punts clau 

La plataforma diesinternacionals.cat ofereix tota la informació mitjançant un 

calendari pràctic amb totes les dades destacades.   

L’espai web se centra en 5 punts clau:  

 

1. Documentat 

S’han categoritzat i inclòs un total de 383 dies.  Per a cada dia, s'ha omplert una 

fitxa estandarditzada amb la informació més rellevant de cada commemoració. 

A més, de cadascuna de les celebracions, es proporcionen recursos i documents 

complementaris de valor. Un dels punts centrals és oferir informació 

contrastada, de fonts d’informació fiables i oficials (a partir de declaracions 

oficials, resolucions, dades i/o xifres) que provenen de documents d’organismes 

com les Nacions Unides, la Unió Europea o organitzacions internacionalment 

reconegudes.  

 

2. Ordenat 

Un altre dels objectius es oferir informació ordenada per garantir una cerca més 

efectiva segons els interessos del usuaris/usuàries, ja siguin organitzacions, 

mitjans de comunicació o societat civil. Per això, s’han categoritzat els dies 

internacionals mitjançant els següents eixos.  

• Per temàtica: En aquest espai, s’organitzen els dies segons cinc temàtiques 

principals: Social, Salut, Medi Ambient, Ciència i Tecnologia i Cultura. Seccions 

que, alhora, es desglossen en subcategories per fer la cerca més específica. 

 

https://www.diesinternacionals.cat/
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• Per àmbit geogràfic:  Cada un dels dies es vincula amb l’àmbit geogràfic on se 

celebra: Internacional, Europa, Estat Espanyol, Catalunya. 

 

• Per entitat promotora: Un altre nivell de categorització és segons l’entitat que 

promou la celebració de cada un dels dies. Des de l’ONU i les seves agències fins 

a Organitzacions del sector.  

 

• Segons els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): Cada un dels dies 

s’ha categoritzat mitjançant els 17 Objectius, segons sigui el seu àmbit 

d’actuació. 

 

3. Accesible 

Totes les eines digitals que componen el projecte tenen l’objectiu de facilitar la 

interacció amb la plataforma. Pel que fa a l’espai web, l’estructura de la 

informació i el seu disseny estan enfocats en la seva usabilitat. Permeten, a més, 

diferents modalitats de cerca, i l’exportació de la informació a aplicacions de 

calendari de cada usuari/usuària. A més, compta amb una versió mòbil totalment 

responsive. Una altra de les eines que formen part del projecte és un calendari 

digital, amb la possibilitat de subscriure’s-hi. Això permet tenir notificacions 

directes al correu electrònic, amb pistes i informació sobre el dia en concret. 

També, ofereix la possibilitat d’afegir actes o esdeveniments que s’hi relacionin. 

La tercera eina és una base de dades obertes que pot ser consultada i utilitzada 

per organitzacions, mitjans de comunicació o altres projectes similars. 

 

4. Actualitzat 

L’objectiu és que els Dies Internacionals siguin el nexe entre organitzacions del  

sector (fundacions, associacions i ONG) i mitjans de  comunicació del territori. 

Per tant, és un espai en construcció permanent, que compta amb la capacitat de 

les eines tecnològiques per permetre l’actualització i la col·laboració en la 

creació de continguts.  

 
5. Obert 

Tota la informació continguda al projecte DiesInternacionals.cat està sota 

llicència Creative Commons. Per tant, és reutilitzable, exportable a altres espais 

web.  
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Per a més informació: 

fundacio@ideograma.org 

Júlia Alsina: julia@ideograma.org / Nadia Rodríguez: nadiar@ideograma.org 

T. +34 93 4881178 

 

@DIES_cat  

#DiesInternacionalsCAT 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la Fundació ideograma 

La Fundació ideograma sorgeix l'any 2017 centrant les seves accions en la 

capacitat transformadora de la comunicació pública, afavorint el compromís 

social i la participació activa de les persones, institucions, organitzacions i 

plataformes cíviques, etc. Els programes centrals de la Fundació pretenen 

contribuir al territori i al seu teixit social, promovent la diversitat, el diàleg reflexiu 

i la lluita contra la discriminació, entre d'altres. El principal mecenes de la 

Fundació és la consultora de comunicació pública ideograma, una companyia 

amb més de 30 anys d’experiència, que desenvolupa la seva tasca professional 

aprofundint en la dimensió política i social de la comunicació i el seu poder 

transformador.  

https://twitter.com/DIES_cat

