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Un any d’estructuració 
 
 
 
L’Observatori del Tercer Sector s’ha fet realitat a través dels projectes de recerca  
realitzats. L’any 2005 ha estat un any important per a nosaltres perquè s’ha 
consolidat el pas de ser un equip de treball a ser una organització, un centre 
d’investigació sobre el tercer sector. 
 
Hem viscut un any de creixement i estructuració. Per una banda, ha augmentat el 
número de projectes en curs i treballem amb una presència activa al tercer sector. 
Alhora, ens hem estructurat com a organització i hem apostat per crear un equip 
estable d’investigació. 
 
Estem desenvolupant un model organitzatiu diferent als existents: un centre de 
recerca sobre el tercer sector des del propi tercer sector, compartint vivències, 
valors i especificitats organitzatives amb les organitzacions no lucratives. 
 
Perquè aquest projecte no seria possible sense la complicitat i la proximitat de les 
organitzacions del tercer sector i l’Administració Pública, que han cregut en 
nosaltres i han optat pel coneixement com a clau per a l’estructuració i 
l’enfortiment d’aquest sector.  
 
Som conscients que resta molt camí per recórrer, i ja hi estem posats, treballant 
il·lusionats en la nova fase de consolidació. Us convidem a participar amb nosaltres 
en aquest projecte obert a qui creieu en el tercer sector com a agent actiu per a la 
transformació de la societat. 
 

Pau Vidal i Núria Valls 

Coordinadors de l’Observatori del Tercer Sector 

 
 



01   L’organització 
 

Missió 

 

 

 
 
 

Àmbits de treball 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
L’Observatori del Tercer Sector és un centre de recerca especialitzat en el 

tercer sector, sense ànim de lucre i independent, amb la finalitat d'aprofundir 
i incrementar el coneixement sobre aquest sector i treballar per a la millora 

en el funcionament de les organitzacions no lucratives. 
 

L’ESTRUCTURACIÓ  
DEL TERCER SECTOR 

L’Observatori del Tercer Sector va 
néixer amb l’elaboració del Llibre blanc 
del tercer sector cívico-social, que va 
significar una àmplia recerca sobre 
l’estructuració del tercer sector social 
català. 

Volem continuar amb aquesta línia de 
treball que ajuda a entendre i conèixer 
la realitat de les organitzacions no 
lucratives, tant en el marc global com 
en els diferents subsectors d’activitat. 

EL FUNCIONAMENT  
DE LES ORGANITZACIONS 

Les organitzacions no lucratives tenen 
especificitats pròpies derivades de la seva 
finalitat, els seus valors i la forma 
d’organitzar-se. 

Per això, és necessari analitzar i entendre el 
seu funcionament en complicitat amb les 
pròpies entitats, per poder plantejar 
reflexions i millores en les diferents àrees i 
activitats. 

ELS ÀMBITS D’INTERÈS  
DEL TERCER SECTOR 

El tercer sector és plural i les seves àrees 
d’interès i activitat estan vinculades a 
molts temes clau per a la societat.  

Des de l’Observatori del Tercer Sector, 
amb complicitat amb les pròpies entitats, 
fem recerca en aquests àmbits, com ara 
joventut, cooperació al desenvolupament, 
banca ètica, medi ambient, social, 
cultural… 



Valors 
 
 

Trajectòria 

 
 
 
 
 
 

TRANSFORMACIÓ 
SOCIAL 

Treballem per enfortir el tercer sector, perquè creiem que 
és un agent actiu per a la transformació de la societat. 

COMPLICITAT Treballem amb el tercer sector, des del tercer sector, amb 
la participació i complicitat de les organitzacions.   

INDEPENDÈNCIA Som independents per poder decidir. 
QUALITAT Treballem per aconseguir la màxima competència 

professional, oferint resultats útils amb qualitat i impacte. 
APRENENTATGE Som una organització que aprèn de les seves pròpies 

experiències. 
CONFIANÇA Assumim un compromís de col·laboració i de compartir els 

coneixements. 
TRANSPARÈNCIA Som una organització oberta respecte a la informació i 

comunicació sobre l’organització. 

 
L’Observatori del Tercer Sector neix a principis de 2001 al Centre d’Estudis de 
Temes Contemporanis (CETC) per a la realització del Llibre blanc del tercer sector 
cívico-social, una obra panoràmica sobre la realitat de les organitzacions socials a 
Catalunya. 
 
L’any 2002 s’inicia una investigació sobre el finançament de les associacions 
juvenils per al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), en el qual es 
proposa un model d’anàlisis per a aquest tipus d’organitzacions, a més d’altres 
projectes més concrets. 
 
És a 2003 quan comença una col·laboració amb el Consejo de la Juventud de 
España (CJE) per investigar la valoració social de l’aprenentatge dels joves 
després d’haver passat per les organitzacions juvenils.  
 
Durant 2003, l’Observatori del Tercer Sector (OTS) adquireix personalitat jurídica 
pròpia independitzant-se del CETC. 
 
A l’any 2004 s’inicia una investigació plurianual, Reflexions sobre el tercer sector, 
que explora temes com la legitimitat de les organitzacions, les seves accions 
d’incidència política i canvi social, i la transparència. Al novembre comença també 
un estudi sobre la situació dels joves a Catalunya, encarregat per la Generalitat de 
Catalunya.  
 
2005 ha significat la consolidació del pas d’un equip a un centre de recerca, 
actuant com una organització del tercer sector.  
 
Durant l’any 2005 s’ha estrenat un nou espai de treball; l’OTS ha consolidat les 
línies de recerca; ha estat present als debats del tercer sector, i l’equip ha crescut 
fins arribar a la dimensió actual.  
 



02   Algunes preguntes freqüents 
 
 

L’Observatori del Tercer Sector és una organització realment 
independent? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per què l’Observatori del Tercer Sector no és una empresa? 

 

La nostra organització és realment una organització independent, 
sense cap tipus de dependències organitzatives o funcionals de cap 
altra organització, pública o privada.  
 
Per garantir la sostenibilitat i independència econòmica, treballem per 
aconseguir una estructura financera diversificada i equilibrada, amb 
presència de fons públics i privats. 
 
Durant l’any 2005, hem realitzat projectes amb diferents entitats, 
dels quals aproximadament la meitat han estat d’origen públic i l’altra 
meitat d’origen privat. 
 
No obstant, independents no significa solitaris, i treballem en 
complicitat i col·laboració amb nombroses entitats que comparteixen 
els nostres objectius.  
 

A la nostra missió està inclòs estudiar el tercer sector des del propi 
sector, en complicitat amb les organitzacions que el composen i amb 
els seus valors. 
 
Creiem que la millor manera d’aconseguir aquest objectiu és 
realitzar-lo des d’una organització no lucrativa. Com a organització 
del tercer sector que som, compartim els valors i les dificultats de 
l’organització, estudiant el sector de prop i realitzant propostes de 
millora amb un coneixement directe de causa, ja que la nostra 
vivència del tercer sector és intensa i compromesa. 
 
Perquè som una entitat del tercer sector i no una empresa, no 
existeix repartiment de beneficis obtinguts en treballar amb les 
organitzacions no lucratives, sinó que els possibles excedents es 
reinverteixen en nous projectes de coneixement i enfortiment de les 
entitats. 
 



Com es finança l’Observatori del Tercer Sector? 

 

 

 

 

 
   Per què l’Observatori del Tercer Sector no és una consultoria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Què és el tercer sector? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freqüentment ens trobem amb la pregunta de qui finança el 
funcionament de la nostra organització. 
 
Tal i com reflecteixen les dades econòmiques incloses en aquesta 
memòria, més del 95% del nostre finançament prové dels projectes 
que realitzem per encàrrec de diverses entitats, públiques i privades. 

Hem optat per un centre d’investigació especialitzat en organitzacions 
no lucratives, substancialment diferent d’una consultoria per a 
organitzacions. 
  
Com a centre de recerca, escollim els temes de treball en funció de 
l’interès per al conjunt del tercer sector i treballem activament per a 
la màxima divulgació i impacte dels resultats.  
 
Sabem que la línia entre la recerca i la consultoria és prima, i 
procurem no traspassar-la. Per explicar-ho amb un exemple, des de 
l’OTS hem realitzat un diagnòstic sobre l’estat de la qualitat a les 
organitzacions socials, però no ens dediquem a implantar sistemes de 
qualitat determinats a organitzacions. Si ho féssim, perdríem la 
independència i la visió d’interès global del tercer sector. 
 
Per ajudar-nos a definir objectius i projectes propis de la recerca del 
tercer sector, hem creat un Consell de Recerca format per persones 
externes a l’OTS i vinculades al sector, que es reuneix periòdicament. 
 

Per tercer sector entenem el conjunt d’organitzacions que tenen 
finalitats d’interès social i sense ànim de lucre. 
 
Les finalitats estan vinculades a la millora de l’entorn social, i es 
poden trobar organitzacions del tercer sector en àrees molt variades, 
com per exemple, medi ambient, cultura, lleure i joventut, activitats 
socials, lluita contra la pobresa i l’exclusió, cooperació internacional, 
etc. 



03   Recerques 
 
 
Les recerques són l’eix de la nostra activitat i es seleccionen a partir de tres àmbits 
de treball: l’estructuració del tercer sector, el funcionament de les organitzacions i 
els àmbits d’interès del tercer sector.  
 
Les recerques sorgeixen a partir de la complicitat amb el tercer sector des 
d’encàrrecs que ens fan les pròpies organitzacions o les administracions que 
treballen amb el sector. En tots els casos, es tracten temàtiques que puguin ser 
útils per augmentar el coneixement sobre el tercer sector o millorar el 
funcionament de les entitats.  
 
També es treballa en recerques proposades directament des de l’OTS, que 
realitzem perquè creiem que són necessàries per enfortir el tercer sector. Aquestes 
recerques les proposem als diferents agents que intervenen en aquest camp o les 
realitzem amb finançament propi.  
 
Per ajudar-nos a definir les recerques hem creat un Consell de Recerca format per 
persones del tercer sector, Administració i experts que voluntàriament ens 
assessoren i comparteixen les seves reflexions estratègiques. 
 
L’aposta per un equip estable de treball ens ajuda de manera decisiva a capitalitzar 
els coneixements i a sistematitzar la metodologia que utilitzem, cosa que redunda 
en la qualitat de les recerques. L’estabilitat garanteix que les persones que formen 
part de l’OTS aprenguin i generin coneixement sobre el tercer sector.  

L’estat de la qualitat a 
les organitzacions no 
lucratives 

193 
organitzacions 

RSO: un model de 
responsabilitat social 
per a les ONL 

35 organitzacions 
entrevistades 

El finançament de 
l’associacionisme 
juvenil 

55 organitzacions 
del CNJC 

entrevistades 

Reflexions sobre  
el tercer sector 

260 
organitzacions  

Valoració dels processos 
d’aprenentatge a les 
organitzacions juvenils 

311 organitzacions  
juvenils, empreses i 
Administració Pública 

Llibre blanc del tercer 
sector cívico-social a 
Catalunya 

980 
organitzacions  

implicades en el  
procés  



Recerques finalitzades 
 
 

Diagnòstic sobre l’estat dels temes de qualitat a les ONL 
socials. Desembre 2005 
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha 
encarregat un estudi per conèixer l’estat del tema de la qualitat a les 
seves entitats membres.  

Diagnòstic sobre l’interès del tercer sector i l’economia social 
per una banca ètica a Catalunya. Desembre 2005  
Valoració de l’interès i la voluntat d’inversió de les organitzacions del 
tercer sector i l’economia social cap a una banca ètica a Catalunya. 
Encarregat per FETS (Finançament Ètic i Solidari). 

Les finances ètiques i la banca ètica. Desembre 2005  
Elaboració d’una publicació de divulgació sobre les finances i la banca 
ètica per encàrrec de FETS. 

Valoració dels processos d’aprenentatge a les organitzacions 
juvenils. Juny 2005  
Identificació dels aprenentatges que es generen a les entitats juvenils 
i la seva valoració social. L’estudi s’ha realitzat per encàrrec del 
Consejo de la Juventud de España. 

RSO: un model de responsabilitat social per a les 
organitzacions no lucratives. Maig 2005  
Desenvolupament d’un model de reflexió propi per a les 
organitzacions del tercer sector, amb fitxes d’autodiagnosis per a la 
reflexió. 

Guia de treball per elaborar un llibre blanc sobre el tercer 
sector cultural. Abril 2005  
Definició de l’abast de les organitzacions culturals, les seves funcions 
i activitats principals. S’ha elaborat per al Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya.  

Elaboració del mapa d’organitzacions socials formals i 
informals a Madrid i Barcelona. Març 2005  
Elaborat per a la Fundació Un Sol Món i en col·laboració amb 
Diagram, l’estudi fa una prospecció de totes les organitzacions 
formals i informals que treballen a Barcelona i rodalies.  

El finançament de l’associacionisme juvenil. Desembre 2003  
L’estudi aporta una anàlisis i una valoració 
del finançament de les entitats membres del 
CNJC. 

Llibre blanc del tercer sector cívico-
social a Catalunya. Juliol 2002  
Promogut per la Generalitat de Catalunya, 
aquest estudi neix en un context d’interès 
generalitzat pel coneixement i la comprensió 
de la realitat del sector cívico-social català. 



Recerques en curs 

 
 

Reflexions sobre el tercer sector. Des de febrer de 2004  
Aquesta investigació es basa en els temes de legitimitat, la capacitat 
d’incidència política, les accions de rendició de comptes, i l’ètica i els 
valors a les organitzacions. 

Estudi de la situació dels joves catalans comarca a comarca. 
Des de novembre 2004  
Encarregat per la Secretaria General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya, s’ha realitzat en col·laboració 
amb la Universitat Autònoma de Barcelona. L’objectiu és 
conèixer la situació dels joves per tot el territori per 
definir les polítiques de joventut.   
 
Les organitzacions de segon nivell: el valor de les 
bones pràctiques. Des de setembre 2005  
Identificació de l’univers de les organitzacions a 

Barcelona, diagnòstic i definició de rols i tasques, i identificació de 
bones pràctiques. Subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona.  
 
Millora del Registre d’associacions de la Generalitat de 
Catalunya. Des de setembre 2005 
Recerca impulsada per la Generalitat de Catalunya i realitzada 
juntament amb la Fundació Pere Tarrés, per fer una fotografia dels 
diferents censos i registres existents a la Generalitat, elaborar un 
glossari de termes i una classificació tipològica de les organitzacions.   

Mapatge de les organitzacions de persones immigrades de 
Catalunya. Des de setembre 2005  
Amb aquest estudi es pretén conèixer quins són els àmbits d’actuació 
de les organitzacions de persones immigrades. 

Creació d’un directori d’organitzacions de persones 
immigrades a Espanya. Des de setembre 2005  
Identificació de les organitzacions de persones immigrades que 
existeixen a Espanya. 

Aproximació a la situació del Codesenvolupament a Espanya i 
propostes de millora. Des de setembre 2005 
En col·laboració amb l’Obra Social de «la Caixa», té l’objectiu 
d’identificar els elements essencials perquè les associacions 
d’immigrants puguin ser actors clau en processos de 
codesenvolupament.   
 
Joves: política i futur. Des d’octubre 2005  
Estudi encarregat per la Fundació Jaume Bofill que pretén verificar 
quines són les motivacions dels joves en relació amb la política i com 
s’imaginen la Catalunya del futur. 

El tercer sector a Europa. Des de desembre 2005  
Investigació sobre el tercer sector a Europa des d’una panoràmica 
d’àmbit transnacional i a cadascun dels països europeus. 



Bones pràctiques en el funcionament del voluntariat a les 
organitzacions d’Espanya. Des de desembre 2005 
Identificació de bones pràctiques en voluntariat a les organitzacions 
d’Espanya, encarregada per l’Obra Social de «la Caixa». 
 
Claus per al trànsit eficaç del món empresarial al tercer sector. 
Des de desembre 2005 
Conèixer els elements clau per a l’adaptació de les persones que 
provenen del món de l’empresa al tercer sector (valors, especificitats 
de les organitzacions, el voluntariat, etc.). 
 
Els aprenentatges al moviment associatiu juvenil de 
Catalunya: de la participació juvenil al mercat laboral. Des de 
desembre 2005 
L’estudi té com a objectiu detectar si la participació dels joves a les 
organitzacions juvenils afavoreix la seva inserció al mercat laboral. 
Finançat per l’Observatori Català de la Joventut, de la Generalitat de 
Catalunya.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



04   Publicacions 

 
 
Un dels objectius de l’Observatori del Tercer Sector és difondre entre les 
organitzacions del propi sector i el món de la investigació social el coneixement que 
es genera en el nostre treball diari. 
 
Els temes dels llibres i els quaderns estan directament relacionats amb les 
investigacions que es porten a terme, compartint així amb el tercer sector els 
resultats dels estudis i les reflexions dels seus participants. 
 
 
 
 
 
 

El moviment associatiu juvenil: escoles de ciutadania. La 
valoració social dels aprenentatges a les organitzacions 
juvenils. Desembre 2005 

Publicació que recull l’estudi realitzat per l’OTS per al Consejo de la 
Juventud de España. L’objectiu fonamental d’aquesta investigació ha 
estat identificar els aprenentatges que es generen a les entitats 
juvenils a partir d’una formació no formal i informal, integrada en la 
naturalesa d’aquestes organitzacions. 

 

El finançament de les entitats del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya. Març 2004  

Aquest estudi publicat al març de 2004 és el resultat del treball 
d’investigació realitzat per l’Observatori del Tercer Sector juntament 
amb les entitats del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, 
amb l’objectiu de conèixer la situació del finançament de les entitats 
juvenils. 

 

 

Llibre blanc del tercer sector cívico-social. Juliol 2003  

El Llibre blanc del tercer sector cívico-social a Catalunya ha estat 
elaborat per l’equip de recerca de l’Observatori del Tercer Sector i es 
va publicar al juliol de 2003.  

 
 
 
 
 



Col·lecció Papers de Recerca OTS 
 
 
 
Un reflex de les línies d’estudi de l’organització és la consolidació de la Col·lecció 
Papers de Recerca OTS, on es pot trobar resultats de treballs de camp, documents 
de síntesis, papers presentats en congressos, etc.; quaderns de fàcil lectura i 
d’interès per a les entitats del tercer sector. 
 
 

07. L'estat de la qualitat a les ONL socials. Resultats del 
treball de camp. Octubre 2005 

 

06. Quins seran els temes clau del tercer sector en els propers 
tres anys? Juliol 2005 

 

05. Com es genera la legitimitat de les organitzacions no 
lucratives? Resultats del treball de camp. Juny 2005 

 

04. Anàlisi sobre la situació de la incidència política a les 
organitzacions no lucratives. Resultats del treball de camp 
Juny 2005 

 

03. La responsabilitat social de les organitzacions no 
lucratives: aproximació conceptual i desenvolupament del 
model RSO. Abril 2005 

 

02. Un model d'autoreflexió per a les organitzacions juvenils. 
Desembre 2004 

 

01. Document de síntesi del Llibre blanc del tercer sector 
cívico-social a Catalunya. Desembre 2002 

 

 

 

 
 



 

 

05   Congressos i debats 
 
 
 
 

Un dels temes clau per a l’Observatori del Tercer Sector és compartir 
el coneixement adquirit a través de les recerques amb les 
organitzacions del tercer sector i també amb altres agents com 
l’Administració, universitats, institucions privades, centres 
d’investigació, etc.  

Els estudis i recerques sobre el tercer sector i els seus àmbits 
d’interès són útils per a l’estructuració del sector i la millora en el 
funcionament de les pròpies organitzacions.  

Els congressos, les jornades i els debats també tenen una gran utilitat 
per donar a conèixer quina és la realitat i les activitats que es 
realitzen des del sector.  

Per això ens proposem participar activament en seminaris, tallers, 
jornades, taules rodones sobre el tercer sector i els seus àmbits 
d’interès tant en el marc català, com l’espanyol i internacional. 
També hem organitzat alguns espais de reflexió, debats i 
presentacions sobre les diferents recerques que desenvolupem.  

A l’any 2005 hem participat en 17 congressos i seminaris com a 
ponents, presentant diferents papers i comunicacions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alguns dels congressos i jornades on hem participat 
 
 
 

Junta d’Andalusia: «8è Congrés estatal del voluntariat: 
compartint solidaritat», Granada, 30 de novembre - 2 de 
desembre 2005  
L’OTS presenta una aproximació conceptual al model de 
responsabilitat social per a les organitzacions no lucratives.  

GATS: «Jornades sobre el tercer sector: fomentem l’economia 
social», El Prat de Llobregat, 21 d’octubre de 2005  
L’OTS participa amb les següents comunicacions: «Quan parlem de 
tercer sector i economia social, estem parlant del mateix concepte?», 
de Pau Vidal; «L’OTS, dia a dia» de Núria Valls.  

Observatori del Tercer Sector: «Jornada Reflexions sobre el 
tercer sector: la legitimitat i la incidència política», a Girona, 
Tarragona, Lleida i Barcelona, 26, 27, 28 i 29 de setembre de 2005   
Amb aquesta jornada es pretén debatre sobre la legitimitat i la 
incidència política de les organitzacions del tercer sector i fomentar 
l’intercanvi d’experiències i coneixements sobre aquestes dues 
qüestions. 

ISTR/EMES: «Concepts of the third-sector, the European 
debate», París (França), 27-29 d’abril de 2005  
L’OTS participa amb la ponència «RSO: un model de responsabilitat 
social per a les organitzacions no lucratives». 

IV Fòrum: «Sostenibilitat institucional: l’ètica i el respecte a la 
missió com a eixos fonamentals en el creixement d’una 
organització de desenvolupament», Codespa, Granada 
(Nicaragua), 7 i 8 d’abril de 2005  
L’OTS presenta un treball sobre la responsabilitat social de les 
entitats no lucratives. 

ISTR 6th International Conference: «Contesting Citizenship 
and Civil Society in a Divided World», Toronto (Canadà), 11-14 
de juliol de 2004   
Vam acudir amb la següent publicació: «El repte de la col·laboració 
multisectorial: Llibre blanc del tercer sector cívico-social a 
Catalunya». 

Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat 
Valenciana: «Les noves tecnologies i els reptes de les ONL», 
València, 3 de juny de 2004  
L’aportació de l’OTS és la ponència «Les noves tecnologies i els reptes 
de les ONL», de Pau Vidal. 

 
 
Totes les ponències estan disponibles a la nostra pàgina web. 



 

06   Jornada: Quins seran els    
  temes clau del tercer sector  
  en els pròxims tres anys? 
 
Aquesta jornada es va realitzar el 28 de juny de 2005 per a la inauguració del nou 
espai de treball de l’Observatori del Tercer Sector. 
 
El tercer sector és divers, variat i plural, però per sobre de les diferències existeixen 
uns factors comuns que l’uneixen (la finalitat social i treballar sense perseguir 
beneficis econòmics) i que permeten identificar uns temes clau que es poden 
afrontar des de la força que dóna l’impuls compartit. 
En un format d’intervencions breus de cinc minuts, 12 ponents d’àmbits molt 
diferents del sector van respondre a la pregunta «Quins seran els temes clau del 
tercer sector en els pròxims anys?». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponents que van intervenir:  
 
 
Ignasi de Juan  Director de l’Institut Salut, Ciència i Societat (Nóos) i responsable  
   del Pla Director d’Immigració i Cooperació de la Generalitat de  
   Catalunya 
 
Núria Morral  Coordinadora del Projecte Rius, i col·laboradora de la Xarxa de 
                              Custòdia del Territori (XCT) 
 
Juan Mezo  President de l’Associació de Professionals de Fundraising 
 
Montserrat Tohà Presidenta de l’Associació d’Entitats d’Acció Social (ECAS)  
   i directora de l’Institut de Reinserció Social (IRES) 
 
Eduard Ballester Coordinador de la Federació Catalana d’ONG per al desenvolupament 
 
Rafael Ruiz   Director de l’Institut de Formació i Projectes  
de Gauna  Socials de la Fundació Pere Tarrés 
  
Carolina Homar Secretària Tècnica de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social  
   de Catalunya  
 
Alfred Vernis  Professor de l’Escola Superior d’Administració i Direcció  
   d’Empreses (ESADE) i expert en gestió d’organitzacions  
   no lucratives. 
 
Rosa Balaguer Directora del Casal dels Infants del Raval 
 
Josep Gassó  President de la Fundació Catalana de l’Esplai 
 
Teresa Palahí  Delegada d’ONCE a Catalunya 
 
Jordi Porta  President d’Òmnium Cultural 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07   El Centre de Recursos 
 
 
El Centre de Recursos és un espai bibliogràfic i documental sobre el tercer sector, 
especialitzat en el funcionament de les organitzacions no lucratives i les seves àrees 
d’activitat, que posem a disposició de totes las associacions i fundacions. 
 
Durant 2005, el Centre de Recursos ha incrementat el seu fons bibliogràfic i a 
l’actualitat té aproximadament 3.000 volums entre llibres i revistes sobre les 
temàtiques específiques del sector, classificats i catalogats. Aquest any també hem 
fet un esforç important perquè el Centre de Recursos sigui accessible virtualment.  
 
El Centre de Recursos neix com a fruit de les recerques que realitzem des de l’OTS, 
i com a un espai d’intercanvi de coneixement obert a les organitzacions, 
fundacions, associacions, administracions públiques i centres d’investigació 
d’universitats. El Centre de Recursos també és un espai de difusió per a les 
publicacions de les organitzacions del tercer sector i d’altres centres de recerca en 
relació amb les temàtiques específiques del sector.  
 
El Centre de Recursos és possible gràcies al voluntariat, que ha col·laborat i 
col·labora actualment en el seu funcionament. 
 
 

 

 



Continguts del Centre de Recursos 

 
1. El tercer sector 2. El funcionament de les organitzacions 

no lucratives 
 
1.1 Reflexions sobre el sector en general 
1.2 Reflexions sobre el sector social 
1.3 Reflexions sobre el sector juvenil 
1.4 Societat civil 
1.5 Directoris i guies 
1.6 Reflexions sobre el tercer sector cultural 
1.7 Emprenedors socials 
1.8 Economia social 
 
 
3. Les àrees d’interès del  tercer sector 
 
 
3.1 Cooperació internacional 
3.2 Temes socials 
3.3 Inversió socialment responsable i banca 
      ètica 
3.4 Responsabilitat social 
3.5 Educació 
3.6 Gènere 
3.7 Joventut 
3.8 Immigració 
3.9 Medi ambient 
3.10 Comerç just 
3.11 Salut 
3.12 Drets humans 
3.13 Globalització, mundialització 
3.99 Altres àrees d’interès 
 

 
2.1 Direcció i gestió d’organitzacions 
2.2 Òrgans de govern 
2.3 Estratègia organitzacional 
2.4 Comunicació i màrqueting 
      social/captació de fons 
2.5 Noves tecnologies 
2.6 Els recursos econòmics i rendició  
      de comptes 
2.7 El voluntariat i les persones al tercer 
      sector 
2.8 Gestió de projectes 
2.9 Col·laboració en el tercer sector / entre 
      sectors 
2.10 Legislació del tercer sector 
2.11 Ètica organitzativa 
2.12 Incidència política 
2.13 La participació 
2.14 Qualitat a les organitzacions  
        no lucratives 
2.15 Lideratge 
2.99 Altres temes de funcionament 

4. Estadístiques 5. Publicacions OTS 
 
4.1 Estudis socioeconòmics estadístics 
4.2 Catàlegs 
 

 
5.1 Publicacions OTS 
5.2 Documents interns 

6. Sobre les organitzacions del tercer 
sector 

 
7. Publicacions periòdiques 

 
6.1 Memòries d’organitzacions juvenils  
6.2 Material d’organitzacions 
6.3 Programes formatius 
6.4 Escoles o centres d’estudi 
6.5 Memòries de sostenibilitat d’empreses 
6.6 Plans estratègics d’organitzacions 
6.7 Memòries de caixes d’estalvi 
6.11 Memòries d’organitzacions socials 
6.12 Memòries d’organitzacions  
        de cooperació 
6.19 Memòries d’altres tipus d’organitzacions 
6.99 Altres materials de les organitzacions 
       no lucratives 
 

 
7.1 Revistes especialitzades  
      en el funcionament d’organitzacions  
      del tercer sector 
7.2 Revistes de les organitzacions  
      del tercer sector 
7.3 Revistes sobre àrees d’interès  
      del tercer sector 
7.8 Butlletins d’organitzacions no lucratives 
7.99 Altres revistes d’interès 
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Evolució del Centre de Recursos 
 
 
El Centre de Recursos ha experimentat un creixement espectacular aquest últim 
any, tant en volum de publicacions com de consultes realitzades. Han estat més de 
25 voluntaris que han contribuït en la posada a punt de la biblioteca. Actualment, 
estan inscrits 44 usuaris, que han efectuat 134 préstecs i consultes. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicacions consultades per àrees temàtiques 

Volum de llibres i revistes 2003-2005 



 
Biblioteca virtual 
 
 
La pàgina web de l’Observatori  del Tercer Sector ofereix la possibilitat d’accedir a 
la base de dades del Centre de Recursos. Els usuaris poden navegar pel catàleg 
documental, realitzar les cerques i sol·licitar informació. 
 
A més, trobem una quantitat important de publicacions disponibles en format 
electrònic que es poden demanar des de la mateixa web, cosa que facilita l’accés 
als continguts sense necessitat de desplaçar-se. L’equip de voluntariat està 
treballant activament per actualitzar la biblioteca virtual. 
 

 

 

Butlletí de Novetats del Centre de Recursos 
 

 
 

Al Centre de Recursos arriben periòdicament les més recents 
publicacions sobre les temàtiques del tercer sector, tant llibres, revistes 
com materials d’organitzacions. Per estar informats de les novetats 
bibliogràfiques del sector, editem el Butlletí de Novetats, una 
publicació electrònica periòdica que arriba a més de 3.000 entitats. Es 
pot sol·licitar gratuïtament a través del correu electrònic 
observatori@tercersector.net, incloent el nom, cognoms, adreça de 
correu electrònic i l’opció de rebre’l en castellà o català. 

 

 

 

El voluntariat al Centre de Recursos 
 
 
L’Observatori del Tercer Sector compta amb un voluntariat actiu que participa en el 
seu funcionament. En aquests moments, està col·laborant en l’enriquiment i la 
millora del Centre de Recursos i en la traducció de documents per implementar-los 
a la nostra web i que estiguin a l’abast d’altres organitzacions. El voluntariat està 
estructurat en grups d’activitat que es reuneixen periòdicament.  
 
 



08    www.tercersector.net 
 
 

Durant l’any 2004 neix la pàgina web de l’OTS, un espai d’informació 
i comunicació, a més d’un instrument d’ajuda per realitzar projectes 
que requereixen col·laboració per part del públic objecte d’estudi.  

El nostre objectiu és convertir aquest espai en una eina de 
comunicació, relació i intercanvi entre l’OTS i la resta d’organitzacions 
del sector. 

A través de la web, els usuaris poden informar-se sobre qui som, la 
nostra trajectòria, àmbits de treball, línies d’investigació… 

Al menú de Publicacions, els usuaris poden descarregar tots els 
articles, llibres i quaderns publicats per l’OTS. L’objectiu és compartir 
aquest coneixement amb les entitats no lucratives.  

A més, es pot accedir als qüestionaris on-line necessaris per realitzar 
els nostres projectes. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transparència. 
A la nostra web es pot trobar allò que es precisi 
sobre l’Observatori del Tercer sector. 

 
La web com a eina d’ajuda a la 
investigació: qüestionaris electrònics, 
grups de debat,… 

El Centre de Recursos es pot consultar des de la 
web a més de sol·licitar les publicacions en 
préstec.  

 
Totes les nostres publicacions es poden 
descarregar gratuïtament.  



09    L’equip  
 
Hem apostat per la consolidació d’un equip estable de treball capaç de capitalitzar 
el coneixement de les recerques sobre el tercer sector, a la vegada que afavoreixi 
el desenvolupament de les persones. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinació: Pau Vidal i Núria Valls. 
  
Responsables de projectes, investigadores i investigadors: Ana Villa, 
Clara Créixams, Raul Ibiricu, Maria Sureda i Alessandra Coletti.  
 
Equip de suport: Marina Albinyana, Anna Font, Mar Fernàndez, Anna Torrent, 
Begoña Martínez i Teresa Farré. 
 
Col·laboradors: Jaume Albaigès i Beatriz Naranjo. 
 
També han treballat a l’OTS durant l’any 2005: Domingo Torres, Laura 
Vidal, Àngela Costa, Raquel Navas, Mònica Tarragó, Imma Guixé, Anna 
Wittenborg, María Peña Rodríguez i Marta Zaragoza. 



Voluntariat 
 
Com a organització del tercer sector que som, el voluntariat és important per a 
nosaltres.  
 
No afrontem el voluntariat com a mà d’obra barata, sinó com una oportunitat 
d’enriquiment mutu. En aquesta línia, som especialment curosos de no utilitzar 
voluntariat en aquells encàrrecs professionals que tenen finançament, 
desenvolupant àrees de servei i participació propis per als voluntaris i voluntàries. 
 
Un exemple d’aquests àmbits ha estat la seva participació activa en la creació d’un 
centre de recursos obert gratuïtament a les organitzacions del tercer sector. 
D’aquesta manera, disposem d’un programa de voluntariat de recerca, on es poden 
desenvolupar projectes a iniciativa de l’OTS o dels propis voluntaris i voluntàries. 
 
També és molt important per a nosaltres el voluntariat que rebem del propi sector a 
través de la participació als congressos i grups de suport, que ens manté en 
contacte proper amb les entitats. 
 
Per tot això, el voluntariat és transversal a la nostra organització, i la seva 
presència és important i característica de l’Observatori del Tercer Sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Voluntariat del Centre de Recursos: Paolo Leotti, Martina Puga, Marie 
Thépaut, Anna Tosca, Sonia Alcázar, Laura Delgado, Marcela Fajardo, Patricia 
Garrido, Fernanda Hümmel, Alfonso Quezada, Francesc Rosell, Magda Urbanska, 
Montse Mateo, Sonia Sánchez, Mariola Foix, Eva Omil, David Cadman, Úrsula 
Iglesias, Imma Prat i Diego Maya. 
 
Col·laboren com a voluntaris virtuals: Elena Martínez, Virginia Pérez, María 
Mendoza, Maite Uró, Laura Miguel, Ana Ferri, Gabriela Dos Santos, Celia Guerra, 
Pedro Santos, María Fullana, Jo Watson, Eulalia Espín, Queralt Sistach, Ana Rosa 
España, Lidia Rey, Diana Oliveira, Jordi Rodríguez, Rebecca Lee, Caterina Aguiló 
i Véronique Choquette. 
 
Altres col·laboracions: Bàrbara Guix, Maria Peña Rodríguez, Marie Thépaut, 
Marta Wygocka, Elena Garmendia, Carmen Viveros, Adriana Toledo i León Mejía. 
 

Centre de Recursos 

 

Recerca 

Virtual 

Relacional 



Encàrrecs 
administracions 

públiques 
44%Encàrrecs entitats 

privades 
51%

Subvencions 
administracions 

públiques 
5%

Estructuració del 
tercer sector  16%

Centre de Recursos 
5%

Funcionament de les 
organitzacions 27%

Àmbits d'interès del 
tercer sector 52%

 

10    Dades econòmiques 
 
L’any 2005 ha estat un any de construcció a l’Observatori del Tercer Sector. Durant 
l’any, s’ha consolidat un equip estable de treball d’unes 15-20 persones i ha 
augmentat notablement el número de projectes de recerca realitzats. 
 
Atès que s’ha prioritzat la visió de futur, un objectiu que aquest any no s’ha pogut 
acomplir ha estat l’equilibri financer, així que hem tingut unes petites pèrdues, que 
haurem de ser capaços de compensar durant l’exercici 2006. 
 
Sobre l’origen dels fons amb què hem treballat, s’ha aconseguit un alt grau de 
diversificació de fonts, i equilibri entre procedència pública i privada. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  2004 2005 
Ingressos    
 Recerca 47.876 213.029 
 Subvencions 0 10.819 
    
 TOTAL INGRESSOS 47.876 223.848 

    
Despeses    
 Equip de treball 26.417 184.625 

 Operatives de projecte 12.242 25.242 

 Despeses directes 38.659 209.867 

 Operatives d’organització 6.715 36.695 

 TOTAL DESPESES 
  

45.374 246.562 

 Impost societat 626 0 

 EXCEDENT EXERCICI +1.877 -22.714  

Compte d’explotació (tancament provisional) 

Procedència d’ingressos Volum per àrees d’actuació 



11    L’any 2006 en marxa 

 
Després d’un any de construcció, a 2006 les línies de recerca es consoliden, i per 
això ens proposem donar especial èmfasis a les recerques relacionades amb 
l’estructuració del tercer sector i el funcionament de les organitzacions. 
 
En aquest sentit, algunes de les recerques i accions que tenim previstes 
desenvolupar a 2006 són:  
 
 

 Anuari del tercer sector social a Espanya 
 

 Anuari del tercer sector social a Catalunya 
 

 Converses amb emprenedors socials   
 

 El factor humà a les ONL  
 

 Els òrgans de govern de les fundacions  
 

 Diagnòstic de les entitats mediambientals de Catalunya 
 

 Fòrum tercer sector mediambiental   
 

 Les organitzacions juvenils com a escola de competències 
 

 Creació d’una col·lecció de quaderns sobre eines per al funcionament de les 
organitzacions de cooperació a Espanya i a Amèrica Llatina 

 
 Ús del software lliure per les entitats del tercer sector 

 
 Ètica organitzativa a les organitzacions no lucratives 

 
 La col·laboració entre ONL, empresa i administracions públiques 

 
 La inversió socialment responsable i les entitats del tercer sector 

  
 Estudi internacional sobre els centres de recursos del tercer sector 

 
 Premi per a treballs d’investigació sobre el tercer sector espanyol 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.tercer-sector.org 

 


