
La relació entre la política, entesa en un sentit ampli, i l’acció del tercer sector és innegable. Sigui
per una voluntat clarament expressada o, simplement, per una dinàmica de causa i efecte, l’acció
de les organitzacions té caràcter i repercussions a nivell polític, alhora que també és influïda per
l’evolució de la política.

Davant d’aquesta nova situació, moltes entitats han començat a identificar i gestionar els diferents
canals i mecanismes que permeten influir l’àmbit polític en benefici dels interessos socials.

El creixent interès en la incidència política des de les entitats del tercer sector reforça la idea que
són els governs els responsables d’atendre les necessitats bàsiques i socials de la població però,
al mateix temps, s’entén que la societat organitzada també hauria de participar en la definició de
l’agenda pública i en la solució dels problemes.

Aquesta jornada pretén reflexionar i dibuixar línies pràctiques sobre aquestes qüestions.

• Donar a conèixer i debatre
sobre la importància que
donen les entitats no
lucratives a la incidència
política i social.

• Generar sensibilitat sobre
aquesta qüestió.

• Presentar experiències i
estratègies diverses d’accions
d’incidència política.

• Directius d’entitats i responsables
tècnics d’entitats no lucratives
(mediambientals, socials o de
cooperació i drets de les persones,...).

• Polítics i tècnics de les
administracions públiques.

• Tècnics de les àrees d’incidència
política de les entitats.

• Patrons i membres de Juntes
Directives.

Dijous 7 de juny de 2007

Institut de Formació de la Fundació
Pere Tarrés.

Carolines, 10. Barcelona

De 9 a 14 hores

Entrada gratuïta. Places limitades.

Cal confirmació a:
Tel.  93 217 72 97  o
www.tercersector.net/incidenciapolitica

OBJECTIUS DESTINATARIS DATA I LLOC

9h  Acreditació i lliurament de materials.

9h 20’ Benvinguda, a càrrec de Josep Oriol Pujol, director general de la Fundació Pere Tarrés

9h 30’ Presentació de la recerca ‘La incidència política des de les organitzacions no lucratives’,
a càrrec de Pau Vidal, coordinador de l’Observatori del Tercer Sector

 Debat

10h 30’ Taula rodona: Experiències d’incidència política.

• La Llei de serveis socials a Catalunya. Ismael Palacín vicepresident de la Taula del Tercer Sector Social
• Campanya Roba Neta. Antoni Codina director de SETEM Catalunya
• Tunel de Bracons. Raul Valls, responsable del Centre per la Sostenibilitat Territorial

Modera: Rafael Ruiz de Gauna, director de l’Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés

11h 30’ Pausa – Café

12h Taula rodona: La visió de la incidència política pels agents socials.

• Parlament: Carles Campuzano, diputat per CiU al Congrés de Diputats
• Empreses: Joaquim Trigo, director executiu de Foment del Treball Nacional
• Mitjans de comunicació: Maricel Chavarría, periodista de La Vanguardia
• Administració pública: Jordi Tudela, director de Prodep (ICASS)
• ONGs: Rita Huybens, vicepresidenta de la Federació Catalana d’ONGD

Modera: Eduard Cantos, responsable de Participació i Educació d’Intermon Oxfam

13h 30’ Conclusions i cloenda, a càrrec de Núria Valls, coordinadora de l’Observatori del Tercer Sector

PROGRAMA

Jornada sobre Incidència Política


