
Reunió 27 de setembre de 2012
Persones d’enllaç de les entitats 

membres de la Taula



 Visibilitat del Tercer Sector Social

 Col·laboració sectorial

 Esforç comú compartit

 Diagnòstic i evolució
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L’Anuari 2013

Comencen a tenir un vídeo…
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Edicions de l’Anuari

Any Edició Publicació

2003 Primera Llibre blanc del tercer sector civico-social

2009 Segona Anuari del tercer sector 2009

2011 Tercera Anuari del tercer sector 2011 (qualitatiu)

2013 Quarta Anuari del tercer sector 2013
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Objectius

• Dimensió

• Tendència i evolució

• Impacte de la crisi
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Aportacions de l’Anuari 2013

• Continuació de la sèrie de dades

• Dades periòdiques: de la situació i evolució del Tercer 

Sector Social (2003-2009-2011-2013).

• Informació sobre la crisi: dades d’impacte, resposta 

sectorial i evolució econòmica.

• Construcció col·lectiva: a través de la participació i 

implicació de les entitats de base i federacions. 

• Eina al servei de les organitzacions i administracions: permet 

encarar futur sostenible i mostrar aportació valor.
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Un aspecte clau: la recollida d’informació

- El treball de camp 

quantitatiu (enquestes 

electròniques): pretén 

assolir 800 respostes 

d’organitzacions socials.

- Coresponsabilitat de les 

federacions en la 

recollida d’informació.
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Fases de treball
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I Anàlisi univers i determinació mostra Maig-Juliol 2012

Juliol-Octubre 2012

Octubre-Novembre 2012

Abril-Juny 2013 (Catalunya)

Juny-Setembre 2013 (BCN)

Juny-Desembre 2013

II Procés participatiu elaboració qüestionari

III Treball de camp

IV Anàlisi de la informació recollida

V Redacció de l’Anuari

VI Edició, impressió, presentació i publicació

Gener-Abril 2013



Una oportunitat

• Coneixement de l’estat actual de les entitats membres

• Possibilitat de comparar les dades amb la resta del sector

• Estudi a cost cero
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Tabulació de les dades de les entitats membres, per les 
organitzacions que acompleixin els objectius de resposta



Objectius de resposta

Entitats membres <20 entitats 20-80 entitats >80 entitats

Objectiu de resposta 65% 45% 35%
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Atenció amb les duplicitats



Comitè Executiu

Funcions:

Acompanya i pren les decisions 
necessàries durant el procés de 
realització de l’Anuari. 

Tracta temes com les relacions 
amb els diferents agents socials 
(administracions 
públiques, institucions, etc.), acci
ons de comunicació, seguiment 
del calendari i primeres anàlisis 
de resultats. 
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Per part de la Taula: 

Àngels Guiteras

Toni Codina 

Paco Estellés 

Teresa Crespo

Per part de l’Observatori:

Joaquim Sabater

Pau Vidal

Ana Villa



Equip de recerca
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Pau Vidal (coordinació)

Jaume Albaigès

Cristina Bueno

Montse Fernández

Sònia Flotats

Neus Gabela

Patricia Pelayo

Miriam Raventós

Grup multidisciplinari de professionals
especialitzats en diverses àrees de la
recerca (sociologia, estadística, ciències
de la comunicació, informàtica, etc).

L’equip de recerca compta tant amb
persones que col·laboren habitualment
en l’Observatori del Tercer Sector com
amb un equip de reforç específic per
l’Anuari.

Continuïtat de persones de l’equip al llarg de les quatre edicions



Finançadors
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Més informació

Per a qualsevol consulta us podeu dirigir a: 

Observatori del Tercer Sector

Web: www.observatoritercersector.org

Mail: observatori@observatoritercersector.org

Tel: 93 217 72 97

http://www.observatoritercersector.org/�
mailto:observatori@observatoritercersector.org�
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