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Antecedents

- El 7 de juny del 2007 les tres entitats vam 
organitzar una jornada per reflexionar sobre 
la incidència política des del tercer sector 

- Presentació de l’estudi Reflexions sobre el 
tercer sector

- 2 taules rodones: 

• Experiències sobre incidència política

• La visió de la incidència política pels 
agents socials

- 130 assistents de tots els àmbits del 
tercer sector i d’altres agents relacionats

- Una publicació que recull les aportacions 
de la jornada
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Objectius del curs

• Oferir una visió sobre com es realitza la incidència política 
des de les ONL

• Desenvolupar competències a les persones responsables 
de dur a terme accions d'incidència política

• Acostar-se de forma activa als diferents agents receptors 
de la incidència política.
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Entitats organitzadores

Intermón Oxfam, des de la seva Àrea de Participació i Educació
elabora tant propostes educatives com campanyes que es 
complementen amb publicacions d’informes, pressió política i 
mobilitzacions ciutadanes de caràcter internacional.

L’Observatori del Tercer Sector, té una línia d’investigació
sobre incidència política: ha realitzat un estudi “Reflexions sobre 
el tercer sector” i impulsa diverses iniciatives com aquest curs
sobre el tema.

La Fundació Pere Tarrés, en el marc de l’àrea de Projectes 
Socials, es dedica a la investigació aplicada, estudis i consultoria 
de diverses temàtiques, entre elles sobre el tercer sector i el seu 
desenvolupament.
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Continguts del curs

Sessió 1. La incidència política sobre l’Administració pública

Sessió 2. La incidència política sobre el món empresarial

Sessió 3. El paper dels mitjans de comunicació en les accions d’incidència política

Sessió 4. Aspectes claus i situació de la incidència política en el nostre entorn

Sessió 5. El repte de la incidència política al dia a dia



Sessió inaugural: La incidència 
sobre l’Administració pública

14 d’abril 2008
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Continguts

- La societat relacional

- El concepte d’incidència política

- Alguns elements clau de la incidència política
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Models d’Estat

Estat
relacional

Estat Benestar

Estat liberal
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ENTORN

ENTITAT

El context: la societat relacional 

La responsabilitat social

La responsabilitat social de les ONL

La base: la responsabilitat social
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L’Estat del Benestar

Hi ha força separació entre
l’àmbit privat i l’àmbit públic

S’optimitzen els recursos 
propis.Sector 

públic
Tercer 
Sector

Empresa
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La societat relacional

Sector 
públic

Tercer 
Sector

Empresa La col·laboració entre sectors 
és més freqüent i estreta

Cap a la societat de la 
responsabilitat compartida
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Relació basada en la confiança

assimilació

cooperació

exclusió

És clau la 
capacitat cooperació
dels actors implicats

CONFIANÇA

Font: Àngel Castiñeira
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Algunes reflexions sobre la relació amb els altres actors socials

1. Redefinir mecanismes actuals de relació amb 
administracions públiques

2.  Ampliació dels espais de relació

Criteris d’assignació de subvencions i contractes

Millora dels procediments de contractació i assignació:
clàusula social,...

Mecanismes de control  

3. Considerar les empreses un actor social més amb 
qui col·laborar
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Relació amb les Administracions Públiques

- Més del 75% de les organitzacions ha tingut alguna mena de 
col·laboració amb administracions públiques en els últims dos 
anys

- Les relacions amb l’administració pública han consistit 
sobretot en subvencions 71%  i la cessió d’espais 46%. 

- 19% han accedit a contractes públics

- 25% participen en organismes consultius

Font: Llibre Blanc del tercer sector cívico-social, 2003



El concepte d’incidència 
política
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Concepte (I)

No hi ha un consens per definir incidència  
En vàries organitzacions a nivell mundial s’ha estès l’ús de 
la paraula advocacy que significa…

Defensa, suport o promoció d’una causa, un dret 
o conjunt de drets, d’una política o conjuntura 
de polítiques, d’un o diversos programes, de la 

transformació de polítiques 

Segons la Coordinadora de ONG de desarrollo de España...

El conjunt d’accions, estudis, denúncia, informació
pública, diàleg social, propostes alternatives que 

mitjançant la mobilització social i la participació en 
òrgans representatius realitzen les ONG
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Concepte (II)

Podríem resumir que incidència política és…

El procés d’influenciar en els resultats de les 
actuacions, comportaments, posicions i decisions, 

incloent les polítiques, de les institucions públiques i 
privades, amb un interès general

- Fomentar i facilitar la relació amb les institucions 
públiques i privades catalanes en qüestions de 
cooperació.

- Influir en la vida i les institucions polítiques catalanes 
des d’una perspectiva apartidista, pels objectius vinculats 
al desenvolupament.

Font: Memòria 2006 FCONGD
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Lobby

La paraula lobby prové dels Estats Units i és un grup 
de pressió que vol convèncer a l’autoritat pública fent 
valer els interessos

Segons la ONU lobby és...

Grup de persones que representen interessos
econòmics específics o altres, i pretenen influenciar la
legislació o els mitjans de comunicació presentant les

seves pròpies opinions als polítics, representants
d’empreses o a l’Administració pública.  

Interès privat (lobby) vs interès general (incidència política)
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Sensibilització

A través de les campanyes de sensibilització es vol informar i 
conscienciar a la societat civil d’una determinada qüestió per 
canviar creences, idees... 

Les campanyes de sensibilització poden tenir repercussions a 
nivell polític.
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Rendició de comptes

L’explicació d’aspectes organitzatius com són la raó de 
ser i els valors de l’entitat, les activitats i el seu impacte, 
finançament, l’equip i les polítiques de gestió i 
desenvolupament de persones, la visió que tenen de la 
societat, les polítiques de comunicació, etc.

Quan parlem de rendició...tenim una visió global...
més enllà dels números!

Visió global de l’entitat
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Conceptes relacionats

Incidència
política
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Alguns elements clau de la 
incidència política
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Alguns elements clau (I)

Coresponsabilitat
social

-Implicar-se activament per la millora social  

-Visió de la societat des dels valors del tercer  sector  

-Proximitat amb col·lectius sense veu social  

-Complexitat de les (noves) necessitats socials

-Actuació com agent social reconegut
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Alguns elements clau (II)

És transversal i creixent en tots els àmbits del tercer 
sector:

-Cooperació -Entitats de segon nivell

-Social

-Cultural

-Mediambiental

-...

Activitats 

Incidència
+

Activitats

Transversalitat
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Alguns elements clau (III)

Qüestionament...“I tu qui ets, ONG?”

- Ningú t’ha votat …

- No estàs formada pels destinataris que dius representar... 

- En molts casos, tens finançament públic... 

- No tens visió global...

Representativitat
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Alguns elements clau (IV)

Legitimitat

Moral

Tècnica

Política-
Social

Legal

LEGITIMITAT

Un concepte complex i 
multidimensional
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