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TALLER SOBRE EINES DE TRANSPARÈNCIA 

I RENDICIÓ DE COMPTES PER A ONG SOCIALS 
 
Data: 11/02/09 
Horari: 9:00 – 14:00 
Lloc: Fundació Pere Tarrés (c/ Carolines 10, Barcelona) 
 
La transparència i la rendició de comptes són un valor bàsic en una entitat del 
tercer sector avui en dia. La cultura de la transparència s’està consolidant con un 
element bàsic i distintiu del sector, i és un dels compromisos fonamentals de la 
“Carta de Qualitat” signada per totes les entitats sòcies de la Taula el desembre de 
2007. 
 
En aquest camí per incorporar la cultura de la transparència a la vida diària, les 
entitats fan esforços individuals i com a sector. I en ocasions demanen pistes i 
guies per donar els passos necessaris per incorporar la transparència ens els seus 
canals de comunicació i de participació. Per aquest motiu la Taula s’ha proposat en 
el 2009 d’organitzar un taller sobre transparència, i d’elaborar i editar una eina 
sobre transparència per a les entitats socials. 
 
Així doncs, us convoquem a aquest taller sobre transparència, adreçat 
principalment als/les responsables de comunicació i als/les responsables de 
qualitat de les 26 entitats sòcies de la Taula, i amb aquests objectius: 

- conèixer les potencialitats de la comunicació com a eina de transparència i 
rendició de comptes 

- identificar conjuntament noves estratègies i eines que podem utilitzar per 
millorar la transparència i la rendició de comptes de la nostra entitat.  

 
 
                                                      PROGRAMA 
 
Horari Continguts 
9:00 – 9:30 Presentació del taller i dels assistents 
9:30 – 10:30 Introducció sobre la transparència i rendició de comptes 

- Els principis de la transparència 
- La importància de la rendició de comptes 
- Els involucrats i els grups d’interès a les entitats socials 
- ... 

10:30 -11:00 Pausa – cafè 
11:00 – 11:30 La transparència en la pràctica de les entitats socials: 

memòries, webs, funcionament, etc. 
11:30 – 12:30 Exercici pràctic d’anàlisi de webs i memòries  
12: 30 – 13:45 Noves idees i pautes per a la incorporació de la transparència i 

la rendició de comptes en les entitats socials 
13:45 – 14:00 Avaluació i cloenda 
 
                                      Ponent: Núria Valls, Observatori del Tercer Sector 
 
 
Inscripcions: secretaria@tercersector.cat (Taula d’entitats del Tercer Sector Social 
de Catalunya) 


