
La incidència política al Tercer Sector:
on estem i on anem?

En els darrers anys, des del Tercer Sector hem avançat en les reflexions i les pràctiques sobre el nostre paper com 
agents d’incidència política. Podem dir que avui, l’espai públic no està reservat exclusivament als partits polítics 
o a les administracions públiques. Des del Tercer Sector tenim consciència que per assolir la nostra missió hem 
de poder intervenir plenament en aquest espai. Generant complicitats, de forma coherent amb la nostra actuació i 
fidels als col·lectius a qui representem.

Amb una mirada transversal des dels àmbits social, mediambiental, de drets humans i cooperació al 
desenvolupament, debatrem sobre:

- Quines han estat les principals fites assolides en el treball d’incidència política?
- Quins són els aprenentatges que ha generat el sector?
- Quins són els temes clau i línies prioritàries que cal abordar en el futur?

Una mirada transversal des de les especificitats i accions dels àmbits social, mediambiental, pau, drets humans i 
cooperació, en ajudarà a enriquir el debat.

OBJECTIUS

Donar a conèixer i debatre sobre la importància 
que donen les entitats no lucratives a la 
incidència política i social.

Generar sensibilitat sobre aquesta qüestió.

Presentar experiències i estratègies diverses 
d’accions d’incidència política.

DATA I LLOC

Dimecres 22 de setembre 2010.

Fundació Pere Tarrés: c. Carolines, 10. Barcelona.

De 9 a 14 h.

Inscripció gratuïta. Places limitades.

Preinscripció obligatòria:
www.tercersector.net/incidenciapolitica 
Més informació: 93 217 72 97

PROGRAMA: PONÈNCIA, TAULA RODONA I DEBAT

9h Acreditació i lliurament de materials.

9.30 a 9.45h Benvinguda i presentació.

9.45 a 11h El Tercer Sector com actor dels afers públics. 

 Previst a càrrec de Pau Vidal, coordinador de l’Observatori del Tercer Sector.

 Posterior debat.

11 a 11.30h Pausa cafè

11.30 a 14h On som i cap a on anem en incidència política. 

 Taula rodona:

 Àmbit social - Angels Guiteras, presidenta de la Taula del Tercer Sector Social.

 Jordi Pietx i Colom, Xarxa de Custòdia del Territori, en representació de l’Obrador del Tercer  
 Sector ambiental.

 Àmbit de cooperació internacional - Francesc Mateu, president de la Federació Catalana  
 d’ONG per al Desenvolupament i director d’Intermón Oxfam a Catalunya i Andorra.

 Àmbit de Pau i Drets Humans - Martí Olivella, director de Nova i membre de la Federació  
 Catalana d’ONG per la Pau.

 Modera el debat la periodista, Rita Marzoa.

 Eixos de discussió de la taula rodona:

 - Presentació i valoració de la trajectòria i vertebració  en cada àmbit.
 - Fites assolides, factors d’èxit i principals obstacles.
 - Perspectiva: on estarem en 10 anys? Generació  d’espais compartits (intersectorials) i  
 articulació d’espais locals i globals.
 -Incidència i Mitjans de comunicació.


