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MISSIÓ I VALORS

L’Observatori  som un centre de recerca especialitzat en el tercer sector, sense ànim de lucre i 
independent, que té per finalitat aprofundir i incrementar el coneixement sobre el teixit d’entitats i 
treballar per a la millora en el funcionament de les organitzacions no lucratives. Creiem en la capa-
citat transformadora de la societat civil organitzada i treballem en la generació de coneixement útil. 

Els nostres valors són:

Transformació social   

Enfortim les entitats compromeses amb la 
societat

Complicitat    

Treballem amb participació de les 
organitzacions.

Independència

Som independents per garantir el rigor i la 
qualitat. 

Innovació social

Impulsem innovació útil que genera 
impacte. 

Transparència  

Som una organització oberta que ens 
expliquem
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CONEIXEMENT I REFLEXIÓ

Resum projectes 2016
Els principals projectes i recerques que s’estan desenvolupant en l’exercici 2016 són:

PANORÀMIC

El Panoràmic és un projecte que neix l’any 2014 amb 
voluntat de continuïtat i té per objectiu ser una eina per 
la millora i l’enfortiment pel món no lucratiu del país. Es 
tracta d’una recerca impulsada pel Consell d’Associa-
cions de Barcelona –CAB- i fruit de les reflexions re-
collides en el 2n Congrés d’Associacions de Barcelona 
que permet conèixer l’abast del teixit associatiu i posar 
de manifest la seva força, disposant de dades sobre la 
seva situació i evolució. El Panoràmic està basat en col·laboració interassociativa i compta 
amb la implicació de l’Observatori del Tercer Sector (qui assumeix el lideratge tècnic), la 
Fundació Ferrer i Guardia, la Fundació Pere Tarrés i la Fundació ‘la Caixa’. Durant el 2016 
es van presentar els resultats de la 2a edició en la que van participar prop de 2.000 entitats 
catalanes. En paral·lel, es va posar en marxa una nova edició i a hores d’ara s’està tancant 
l&#39;anàlisi i realitzant els informes de resultats. Per a més informació podeu consultar 
www.elpanoramic.org

OBSERVATORI DE LA DISCAPACITAT FÍSICA

Iniciativa impulsada per Cocemfe Catalunya (Assoc. Amputats Sant 
Jordi) i que compta amb la direcció tècnica de l’Observatori. L’Obser-
vatori de la Discapacitat Física (ODF) és una proposta que es planteja 
en el marc de la convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de 
les Persones amb Discapacitat. Es tracta d’una eina al servei de les 
entitats, del col·lectiu de persones amb discapacitat física i de la ciuta-
dania en el seu conjunt. La seva finalitat es concreta en l’aportació d’in-
formació objectiva i rigorosa que afavoreixi el treball de sensibilització i 
d’incidència política en temes relacionats amb la discapacitat.

En 2016 es desenvolupen 4 monogràfics (publicacions sobre temàtiques concretes) i 50 info-
grafies de resum (per distribuir en les xarxes socials). Per a més informació podeu consultar: 
www.observatoridiscapacitat.org
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ANUARI DE L’OCUPACIÓ DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA

Recerca que neix l’any 2014 amb voluntat de continuïtat 
i té com a finalitat conèixer -de forma àgil, sistemàtica 
i periòdica- l’estat de situació i l’evolució de l’ocupació 
en el sector no lucratiu de serveis socials i d’atenció a 
les persones. Per assolir aquest objectiu es recullen da-
des de les entitats socials catalanes que permeten tenir 
una visió de conjunt. L’Anuari és una iniciativa impulsada 
per La Confederació per encàrrec de la Direcció General 
d’Economia 

Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat de Catalunya, elaborada per l’Obser-
vatori del Tercer Sector. A la primavera de 2016 es presenten els resultats de la 2a edició en 
la que han participat prop de 300 entitats catalanes.

CAMPUS TERCER SECTOR

Per tal d’acomplir amb la seva missió, l’Observatori compta 
amb una línia de treball orientada a la difusió de coneixe-
ment i a la millora de les organitzacions a través de la for-
mació i els acompanyaments. Entre els temes que s’estan 
desenvolupant destaquen: la rendició de comptes i la trans-
parència, l’elaboració de memòries, la millora de la gestió 
organitzativa, ús del big data, la perspectiva de gènere en el 
tercer sector i la responsabilitat social. Es duen a terme peri-

òdicament tallers, seminaris, etc. adreçats al conjunt de les entitats o a tipologies concretes 
d’organitzacions en funció de les temàtiques, el format i els objectius plantejats.

PUNT DE VOLUNTARIAT A BARBERÀ DEL VALLÈS

Durant l’any 2014 s’ha realitzat un projecte de diagnosi i dinamització del voluntariat en 
el municipi de Barberà de Vallés. A partir de les conclusions obtingudes en aquest procés 
s’ha posat en marxa un Punt de Voluntariat, per encàrrec de l’Ajuntament, que contribueix 
a articular la participació ciutadana en el municipi i fomenta l’enfortiment de la societat civil 
organitzada. En base a la demanda, en el 2016 el Punt de Voluntariat ha ampliat el seu horari 
d’atenció al públic.
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ESTUDI DE LES ENTITATS DE FEPA

La Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits -FEPA- repre-
senta una gran part de les entitats que treballen amb joves tutelats i 
ex-tutelats d’arreu de l’Estat. Com a organització de segon nivell recull 
periòdicament dades de les

entitats federades. L’Observatori ha realitzat l’anàlisi d’aquestes dades, per anys i d’evolució. 
També s’elaboren informes i resums infogràfics per tal de fer més accessible la informació.

En paral·lel, en 2016 s’ha elaborat un mapa de l’emancipació juvenil a Espanya. Es tracta 
d’un estudi on s’ha contactat amb les administracions públiques autonòmiques a fi de recollir 
els serveis existents a cada territori per al jovent en procés d’emancipació. 

PREMI ASPÀSIA EN DEFENSA DE L’EQUITAT DE GÈNERE

A la primavera de 2016 es celebra la IV edició del Premi Aspàsia 
en defensa de l’equitat de gènere. El premi reconeix les trajectòries 
vitals i professionals de persones que, amb les seves iniciatives i 
accions, han afavorit l’equitat de

gènere. S’organitza conjuntament per la Xarxa DDiPAS i l’Observa-
tori. Per a més informació podeu consultar: www.observatoritercer-
sector.org/aspasia.

CONGRESOS INTERNACIONALS

ISTR a Estocolm

UE-Russia a Berlin
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Junta Directiva 

A la nostra Junta hi ha persones independents amb una trajectòria de compromís i presència a les 
organitzacions no lucratives. Totes elles parti- cipen a títol personal a la Junta de l’Observatori.

Joaquim Sabater  - President 

Ana Villa - Secretària 

Ramon García - Tresorer 

Juan Mezo - Vicepresident 

Jaume Albaigès - Vicepresident 

Sònia Fuertes - Vocal 

Eduard Cantos - Vocal 

Pau Vidal – Vocal

Consell Assessor

El Consell Assessor de l’OTS està format per més de 70 persones exper- tes en temes relacionats 
amb el tercer sector i la gestió d’entitats no lu- cratives. Provenen de diferents àmbits d’actuació 
com és el propi tercer sector, el món acadèmic, el polític, etc.

Amb una freqüència periòdica es convoca al Consell Assessor amb la finalitat de debatre i reflexio-
nar sobre temes que preocupen. A partir de grups de treball, s’analitzen i s’orienten les accions del 
propi OTS.

ORGANITZACIÓ
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L’Observatori compta amb tres vies de finançament: propi, privat i públic. Els propis recursos es 
generen a partir de l’activitat formativa i la realització de serveis. El finançament públic s’inver-
teix en l’activitat de re- cerca i en activitats formatives (mitjançant beques). D’aquesta manera es 
garanteix que les publicacions són gratuïtes per les entitats no lucratives i que les entitats sense 
recursos poden participar en les fomracions. Amb això, estem afavorint l’acompliment de la nostra 
missió.

                
Ingressos 132.386,78 €
Despeses 125.452,29 €

ORGANITZACIÓ
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Web: www.observatoritercersector.org 

Correu: observatori@observatoritercersector.org

Blog: www.tercersector.net 

Campus: www.observatoritercersector.org/transparencia 

Facebook: https://www.facebook.com/observatori.tercer.sector

Twitter: @OTS_org 

Slideshare: http://www.slideshare.net/observatoritercersector 

L’OBSERVATORI


