
Convocatòria de participació: 
Presentació de ponències  
i experiències
2n Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya:
26 i 27 de març de 2009, La Farga de l’Hospitalet de Llobregat

Qui pot fer-ho?
Entitats socials, universitats, 
col·legis professionals, centres de 
recerca, consultors, tècnics de les 
administracions públiques, etc.

Com han de ser?
Les ponències o experiències han de 
tenir relació amb el tema central del 
2n Congrés (Els serveis d’atenció a les 
persones i el tercer sector social) o amb 
altres temes transversals del sector.

Què s’ha de fer?
Escriure i enviar un resum de la ponència 
o experiència a través del formulari que 
trobareu a www.taulasocial.org*.  
Heu d’omplir un formulari per cadascuna 
de les ponències o experiències que 
vulgueu presentar. 
*www.taulasocial.org/proposta_ponencia/formulari.asp

Fins quan?
Podeu enviar-nos les vostres propostes 
fins el 30 de novembre.

Podeu llegir més avall una descripció detallada dels 
temes sobre els quals pot tractar la vostra ponència 
o experiència. A més, al nostre web hi trobareu un 
document de presentació del 2n Congrés: programa 
provisional, espais, participants, etc. 
www.taulasocial.org

La secretaria tècnica del Comitè Científic del 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, preparació de les propostes 
de ponència i, en el cas de ser seleccionats, en tot el 
procés d’elaboració de les presentacions.  
Us podeu adreçar a: 
continguts.congres@taulasocial.org 
93 217 72 97

Per a qualsevol altre tema podeu contactar amb la 
Coordinació del 2n Congrés:  
coordinacio.congres@taulasocial.org 
93 310 57 07

La participació de totes les entitats del tercer sector 
social català és clau per garantir l’èxit del 2n Congrés.  
El Congrés el fem entre tots i totes per a tothom.  
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

Després de l’èxit del 1er Congrés celebrat l’any 2007, des de la Taula d’entitats 

del Tercer Sector Social de Catalunya estem ja preparant la segona edició 

amb la voluntat de seguir promovent aquest espai de trobada i reflexió, 

i avançar conjuntament en la millora de les organitzacions que formen 

el tercer sector social català. Amb aquest objectiu, el 2n Congrés obre 

el procés previ de presentació de ponències i d’experiències. Esperem la 

participació activa de totes aquelles persones i institucions que podeu 

aportar reflexions, recerques, bones pràctiques i aprenentatges.



La presentació de ponències
Les ponències formaran part de les Taules Temàtiques 
del 2n Congrés, i tindran relació o bé amb l’eix temàtic 
central del Congrés, o bé amb l’eix generalista. El 
Comitè Científic ha definit un eix central de continguts 
que ocuparà bona part del programa, així com una 
vessant més generalista que inclourà diversos temes 
d’interès per al sector. Així doncs, la presentació de 
propostes de ponència s’haurà d’ajustar a aquests dos 
grans eixos:

A.1. Eix central: 
“L’atenció a les persones i el Tercer Sector Social”

Més enllà d’exercir la seva funció de mobilització i de 
transformació social, el Tercer Sector Social és un actor 
rellevant en la provisió de serveis públics als col·lectius 
amb especials dificultats. 
Si bé el context actual presenta oportunitats per al 
Tercer Sector Social arran del desenvolupament de 
la Llei de Serveis Socials, aquest nou entorn també 
implica una millora competitiva de les entitats del 
sector i la necessitat d’activar estratègies compartides 
per fer-hi front. Alhora, per tal de millorar els 
procediments de concertació i contractació pública 
(plecs de condicions, clàusules socials, etc.) cal 
promoure un diàleg amb tots els agents implicats en 
els serveis d’atenció a les persones i reforçar el treball 
amb les administracions publiques. 
En aquest marc, el Tercer Sector Social també ha 
de ser capaç de visibilitzar i fer tangible el seu valor 
afegit i diferencial a l’hora d’atendre els col·lectius més 
vulnerables. 

Entorn aquest eix temàtic, us animem a presentar 
propostes de ponència sobre:

El desenvolupament de la Llei de la Dependència. î
La Cartera de Serveis Socials. î
Les estratègies per la millora competitiva de les  î
entitats.
Els procediments de concertació i contractació  î
pública. 
El valor afegit del tercer sector social. î
Els drets i la participació dels usuaris.  î
La mobilització social i la prestació de serveis. î
La dimensió comunitària de l’atenció a les persones  î
des del tercer sector social. 
Els professionals i el voluntariat: perfils vinculats a  î
l’atenció a les persones.

El marc laboral. î
Altres temes que creieu rellevants relacionats amb  î
els reptes i les oportunitats que ens plantegen els 
serveis d’atenció a les persones.

 
A.2. Eix generalista: 
També es vol donar espai al debat i a la discussió 
entorn altres temes d’interès transversal per al sector. 
En aquest sentit, us animem a presentar propostes de 
ponència entorn de: 

La base social i la participació.  î
L’impacte del fet migratori. î
La gestió i el desenvolupament de persones a les  î
entitats.
La qualitat. î
La transparència i la rendició de comptes. î
El finançament de les entitats.  î
La incidència política des del tercer sector social. î
La medició de l’impacte de les actuacions. î
El treball en xarxa i la creació de capital social. î
La relació del tercer sector social amb altres agents  î
rellevants.

La presentació d’experiències
En el 2n Congrés hi haurà un espai d’intercanvi 
d’experiències anomenat l’Àgora d’Experiències. 
Serà un espai per exposar bones pràctiques i 
d’aprenentatges basats en experiències exitoses que 
hagueu dut a terme des de les entitats i que puguin ser 
d’utilitat per a d’altres organitzacions. 
Les propostes acceptades en aquesta modalitat es 
presentaran en un espai dinàmic i interactiu on es 
propiciarà el debat de proximitat amb les entitats i els/
les participants. Cada presentació s’acompanyarà d’un 
suport gràfic en format de pòster. 
Així doncs, l’objectiu de l’Àgora serà compartir:

Experiències exitoses ja desenvolupades per les  î
entitats. 
Claus d’èxit i bones pràctiques: factors i pràctiques  î
que han determinat l’èxit de les iniciatives.
Aprenentatges que siguin útils per a d’altres  î
organitzacions.


