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1. Objectius del curs: 
 
L’objectiu final de la realització del curs és aconseguir millorar la qualitat del 
treball conjunt entre els tècnics dels serveis públics i les entitats no 
lucratives de l’àrea social. 
 
Per asolir aquest objectiu global, s’han plantejat un curs de continuitat 
respecte al que es va fer l’any passat amb els següents objectius concrets: 
 

-Anàlisi d’experiències de col·laboració. 
 
-Completar el marc teòric de la col·laboració públic-privada. 
 
- Continuar la reflexió sobre el funcionament de les entitats no 
lucratives socials. 
 
-Reflexionar sobre la construcció de la confiança en les relacions 
de col·laboració. 
 
-Analitzar l’experiència de col·laboració pública-privada a Palma de 
Mallorca, construint conjuntament un mapa de col·laboració per 
territoris i àmbits socials.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Disseny de curs i formador: 
 
 
Pau Vidal (pau.vidal@tercersector.net) 
Fundador i Coordinador de l'Observatori del Tercer Sector. 

Expert en funcionament d'organitzacions no lucratives. Carrera de 
Direcció d'Empreses i MBA. Codirector de les set edicions del 
Postgrau de Funció Gerencial de les ONGD Fundació La Caixa-
ESADE i professor convidat de planificació estratègica a l'UCA (El 
Salvador). Ponent en cursos i postgraus del tercer sector i en 
congressos i jornades d'àmbit nacional i internacional. 
En els darrers anys, des de l'OTS, ha dirigit nombrosos projectes 
d'investigació sobre el tercer sector, en temes varis com la seva 
estructura i composició, àrees de funcionament de les 
organitzacions i les seves àrees d'interès. Ha escrit una gran 
varietat d'articles, papers i quaderns sobre el funcionament de les 
organitzacions no lucratives i és coautor de diversos llibres sobre 
el tercer sector entre els quals destaquen La gestión de las 
organizaciones no lucrativas (Columna, 1997; Deusto, 1998), el 
Llibre blanc del tercer sector cívico-social a Catalunya (CETC, 
2003), El finançament de les entitats juvenils del CNJC (CNJC, 
2004) i El movimiento asociativo juvenil: escuelas de ciudadanía 
(CJE, 2005). 
Tanmateix, ha realitzat projectes de consultoria en el món de les 
organitzacions no lucratives, en àmbits com la planificació 
estratègica, el govern de les entitats, la captació de fons, recursos 
humans, responsabilitat social, gestió de projectes. 
Col·labora en els Consells assessors de Fundació Adsis, Fundació 
Esplai, Fundació Comtal i la Plataforma del Voluntariado de 
España. 

 
 
Observatori del Tercer Sector 
 
En la preparació dels materials del curs també participa l’equip de 
l’Observatori del Tercer Sector. 
 
 
 



3. Principals continguts 
 
Els curs està plantejat de manera participativa amb els assistents. 
 
No es tracta de fer una conferència sobre el tema, sino de fer una reflexió 
col·lectiva sobre les claus de la millora de la col·laboració pública-privada. 
 
Durant el desenvolupament dels tres mòduls s’alternaran les presentacions 
magistrals, l’intercanvi d’experiències i opinions i exercicis en grup. 
 
 
Mòdul I. Continuitat respecte al curs de l’any anterior 

 
-Repàs de continguts principals: entendre les organitzacions no 
lucratives, societat relacional i el model de col·laboració 
estratègica. 
 
-Reflexió sobre l’utilitat que va tenir 
 
-Compartir les experiències de col·laboració durant el darrer any 

 
 
Mòdul II. La col·laboració públic-privada a l’àmbit social 

 
-Marc teòric de la col·laboració públic-privada: nous paradigmes 
 
-Reflexionar sobre l’aplicació a l’àmbit social 
 
-La construcció de la confiança entre entitats socials i 
Administració 
 
-Treball en grup sobre casos de col·laboració públic-privada 
 
 

Mòdul III. Reflexió sobre les experiències de col·laboració 
públic-privades a Palma de Mallorca 
 

-Identificació de diferents experiències i classificació en tipologies 
 
-Aprenentatges de la col·laboració: exercicis d’anàlisi 
 
-Reflexió final sobre les possibilitats de millora en el treball 
conjunt: Construcció col·lectiva d’un decàleg 
 

 


