
Convocatòria de participació: 
Presentació de ponències i experiències

III Congrés del Tercer Sector Social
Barcelona 24 i 25 de març de 2011

més informació 
 a la pg següent

Després de l’èxit de les dues primeres edicions celebrades els anys 2007 i 2009, des de la 
Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ja estem preparant  el III Congrés 
del Tercer Sector Social que tindrà lloc  al Centre de Convencions Internacional de 
Barcelona (CCIB) , els dies 24 i 25 de març de 2011.

El Congrés vol tornar a ser un espai de referència per a la reflexió, l’intercanvi de 
coneixements i la participació de les organitzacions del Tercer Sector Social i altres 
agents relacionats.

Amb aquest objectiu, s’obre el procés previ de presentació de ponències i experiències 
a partir del qual es configurarà bona part del programa de continguts. Podeu llegir 
més avall una descripció detallada dels temes sobre els quals han de tractar les 
vostres propostes. 

Al web www.congrestercersector.cat trobareu tota la documentació necessària per fer-
nos arribar les vostres propostes, així com  altres informacions rellevants del Congrés.

La secretaria tècnica del III Congrés, a càrrec de l’Observatori del Tercer Sector, està 
a la vostra disposició per oferir-vos suport en tot allò que necessiteu en relació als 
continguts: resolució de dubtes sobre l’enfocament de les propostes, preparació de 
les ponències i/o experiències en el cas de ser acceptades, etc. Us podeu adreçar a: 
continguts.congres@tercersector.cat o al 93 217 72 97.

Més enllà dels continguts, per a qualsevol altre tema podeu contactar amb la 
coordinació del III Congrés: congres@tercersector.cat o al 93 310 57 07. 

La participació de totes les persones, entitats i institucions vinculades al tercer sector 
social és clau per garantir l’èxit del III Congrés. I per això us convidem ja des d’ara a 
posar-hi totes les energies per fer-ho possible.

Una salutació cordial,

Toni Codina 

Director General



Les propostes s’han d’emmarcar en alguns dels dos eixos de continguts que es 
descriuen a continuació.

1. Eix central de continguts
Sota el lema “Sumem valors, construïm futur” el III Congrés del Tercer Sector Social de 
Catalunya té com a eix central de continguts la capacitat del Tercer sector social per 
construir una societat amb més drets socials, a partir de l’enfortiment dels valors que 
li són propis.

Entorn aquest eix, us animem a presentar propostes entorn:

La participació ciutadana i la capacitat de mobilització de la base social î
El Tercer Sector com a agent d’educació en valors î
La dimensió comunitària del Tercer Sector i la proximitat en el territori î
La veu i la representació dels col·lectius més vulnerables î
Les estratègies per fer front al context de crisi î
La coresponsabilitat del Tercer Sector en la construcció del benestar î
La incidència política del Tercer Sector î
La innovació en l’àmbit de la inclusió social î
L’ètica en la gestió de les organitzacions del Tercer Sector î

Important

Les propostes de ponència entorn a aquests temes hauran de tenir un clar 
enfocament teòric, analític, reflexiu i/o prospectiu. En aquests sentit, es 
prioritzaran aquelles propostes que presentin resultats de recerques o estudis 
realitzats, reflexions i plantejaments organitzatius o sectorials,  propostes d’acció, 
identificació de reptes, etc.

Les propostes d’experiència entorn a aquests temes hauran de tenir un clar 
enfocament pràctic. En aquests sentit, es prioritzaran aquelles propostes que 
presentin aprenentatges, claus d’èxit i impacte de projectes, iniciatives o experiències 
concretes relacionades amb els temes descrits.

2. Eix generalista de continguts
També es vol donar espai de debat i reflexió sobre altres temes d’interès general i 
transversal per al sector. Així doncs, us animem a presentar propostes entorn:

L’estructura del Tercer Sector Social a Catalunya, Espanya i Europa. î
Les estratègies de col·laboració intra i intersectorials î
Nous models organitzatius i la gestió del canvi î
Fórmules per millorar l’eficiència i eficàcia de les entitats socials î
L’avaluació i la mesura de l’impacte social del Tercer Sector  î
El finançament del Tercer Sector Social î
Les relacions entre el Tercer Sector i l’Administració Pública î
El bon govern i la qualitat de les entitats del Tercer Sector î
El Tercer Sector com a generador d’ocupació î
Les polítiques de gestió i desenvolupament de persones a les entitats î
La participació de les persones usuàries î
El rol del voluntariat i la seva evolució. î
Reptes i oportunitats de les TIC en el Tercer Sector î

Important

Les propostes de ponència entorn a aquests temes hauran de tenir un clar 
enfocament teòric, analític, reflexiu i/o prospectiu. En aquest sentit, es 
prioritzaran aquelles propostes que presentin resultats de recerques o estudis 
realitzats, reflexions i plantejaments organitzatius o sectorials,  propostes d’acció, 
identificació de reptes, etc.

Les propostes d’experiència entorn a aquests temes hauran de tenir un clar 
enfocament pràctic. En aquests sentit, es prioritzaran aquelles propostes que 
presentin aprenentatges, claus d’èxit i impacte de projectes, iniciatives o experiències 
concretes relacionades amb els temes descrits.

Descripció 
dels temes  
a presentar

Qui pot presentar 
propostes?
Entitats del Tercer Sector So-
cial de Catalunya i del conjunt 
d’Espanya, organitzacions 
d’altres àmbits del Tercer Sec-
tor (cultural, medi ambiental,  
cooperació i drets humans...), 
col·legis professionals, uni-
versitats, centres de recerca, 
consultories, administracions 
públiques, etc.

Què es pot 
presentar?
Es poden presentar dues 
modalitats de propostes: 
ponències (enfocament teòric, 
reflexiu, analític i/o prospec-
tiu) i/o experiències (enfoca-
ment pràctic, basat en casos o 
iniciatives concretes).

Quins temes?
Les propostes de ponències 
i experiències han de tenir 
relació amb els temes que 
trobareu detallats en aquesta 
convocatòria.

Què s’ha de fer?
Les propostes s’han de presen-
tar a través de la pàgina web 
del Congrés www.congrester-
cersector.cat, completant el 
formulari de sol·licitud i adjun-
tant un resum de la proposta 
segons el model de document 
que trobareu disponible.

Fins quan?
El termini per enviar propostes 
és el dia 15 de novembre de 
2010 (inclòs).



Les propostes s’han de presentar única i exclusivament  través de la pàgina web 
del Congrés www.congrestercersector.cat. Per presentar propostes, cal seguir les 
següents indicacions:

1. Llegir detingudament els temes entorn els quals es poden presentar propostes, 
especificats en la convocatòria de participació.
2. Identificar la modalitat, l’eix de continguts i el tema específic on voleu emmarcar la 
vostra proposta.
3. Anar a la pàgina web del Congrés www.congrestercersector.cat i descarregar-se 
a l’ordinador la plantilla de ponència o experiència on caldrà escriure el resum de la 
proposta.
4. Escriure en el document descarregat (en format word) un resum de la proposta 
que voleu presentar, seguint les indicacions que trobareu en el mateix document. 
El resum haurà de tenir una extensió d’entre 3.000 i 5.500 caràcters (amb espais 
inclosos). Els resums es poden escriure en català o castellà.
5. Guardar aquest document en el vostre ordinador.
6. Anar a la pàgina web del Congrés www.congrestercersector.cat i omplir el 
formulari de sol·licitud.
7. Adjuntar el document que haureu guardat amb el resum de la proposta i enviar-ho 
tot a través de la mateixa web.

Important

El termini per enviar propostes de ponències i experiències és fins  
el dia 15 de novembre de 2010 (inclòs).

Les propostes rebudes seran valorades pel Consell Assessor del Congrés i, 
posteriorment, per un Comitè Executiu que serà l’òrgan responsable de configurar el 
programa de continguts.

Les ponències acceptades es presentaran en el marc de les Taules Temàtiques 
del III Congrés, en un format de taula rodona on 3 ponents realitzaran les seves 
intervencions sobre un tema específic.

Les experiències acceptades seran presentades en el marc de l’Àgora d’experiències, 
un espai dinàmic i interactiu on es propiciarà una relació de proximitat amb els 
participants del Congrés.

Les persones a les quals se’ls aprovi una ponència i/o experiència tindran la 
inscripció gratuïta al III Congrés del Tercer Sector Social.

Instruccions 
per a la 
presentació 
de propostes

Resolució 
de la convo-
catòria de 
participació

www.congrestercersector.cat


