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Presentació

L’Observatori del Tercer Sector es consolida, un any més, com el centre de recerca de refe-
rència especialitzat en el món no lucratiu en el nostre entorn. Generem coneixement sobre un 
sector encara força invisible per a molts espais de la societat. La feina que desenvolupem té 
una missió clara, enfortir les organitzacions del tercer sector i de la societat civil. Això ho fem 
principalment a través de dues accions, la recerca i la formació, les quals contribueixen a aportar 
coneixement útil per a les entitats des d’una vessant teoricopràctica i alhora impulsen el creixe-
ment i la visibilitat del sector.

Aquest any hem consolidat recerques de referència pel sector com El Panoràmic i l’Anuari de 
l’Ocupació del Tercer Sector Social. També s’ha donat continuïtat a activitats formatives com 
les realitzades en el marc de l’Escola d’Estiu del Voluntariat i del Campus del Tercer Sector. A 
la vegada, hem començat noves recerques com l’estudi del voluntariat, impulsat per la DGACC 
de la Generalitat de Catalunya i que ha de permetre conèixer l’estat del voluntariat a Catalunya.

Per altra banda ens hem aproximat a nous agents en la cerca de sinergies. El Programa d’En-
fortiment Econòmic per a Agrupacions d’Associacions impulsat per Barcelona Activa és un bon 
exemple. A través d’aquest programa han participat més d’un centenar d’entitats, les quals han 
contribuït a la identificació d’uns eixos d’enfortiment i millora. A més, s’ha aplicat el ‘knowhow’ 
en formació i acompanyament que l’Observatori ha acumulat al llarg dels catorze anys de tra-
jectòria.

El 2017 ha estat un any intens socialment i políticament en el nostre entorn, i a l’Observatori 
també hem viscut una etapa de reflexió i canvi, necessària per avançar i encetar els nous 
reptes que es presenten. L’any 2017 ha estat un punt d’inflexió, un canvi de cicle, fruit d’una 
reflexió estratègica que ha de permetre generar noves línies de treball i un esperit organitzatiu 
clarament encaminat a la transformació social, tot superant dificultats. Aquest tipus de procés 
no s’aconsegueix en el curt termini, amb la qual cosa 2018 es planteja també intens, el qual 
hem encetat amb il·lusió i entusiasme.

Joaquim Sabater Famadas

President de l’Observatori del Tercer Sector
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El 2017 en xifres

Presentació
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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 capacitat transformadora de la societat civil organitzada i 

treballem en la generació de coneixement útil.

Transformació 
social Complicitat Independència

Enfortim les entitats 
compromeses amb la 

societat

Treballem amb 
participació de les 

organitzacions

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

Missió

Valors

Missió i valors
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Coneixement i reflexió

Creiem en el coneixement com a element clau per 
la transformació social. Sense dades, el compromís 

social és invisible.

  recerca
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El Panoràmic 2016

La tercera edició del Panoràmic s’ha desenvolupat en el conjunt de Catalunya i amb un èxit 
clar: més de 2.000 respostes. Es tracta de l’estudi de referència en el nostre entorn que analitza 
de manera transversal el món no lucratiu. El Panoràmic està impulsat pel CAB, l’Observatori, 
la FFiG i la FPT. A més compta amb el suport de la Fundació ‘la Caixa’, la Generalitat de Cata-
lunya i diferents administracions locals per fer-la possible. La recollida de resposta va estar al 
2016 i durant el primer semestre de 2017 s’ha realitzat la depuració i tabulació de la matriu de 
dades, l’explotació de resultats i l’ela-
boració d’informes. En concret l’Ob-
servatori ha elaborat l’informe global 
de Catalunya, l’informe d’entitats am-
bientals i els informes dels municipis 
de Terrassa i Sabadell.

Per a més informació:
www.elpanoramic.org.

Mapa de participació per comarques

Coneixement i reflexió
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Coneixement i reflexió

El Panoràmic 2017

El caràcter anual del Panoràmic fa que a l’acabar 
una edició es posi en marxa la següent. Durant el 
segon semestre de l’any s’ha procedit a l’elabo-
ració del qüestionari i al seu disseny online. Així 
mateix, s’ha procedit a la recollida de respostes, 
l’equip de l’Observatori enguany s’ha centrat en 
la recollida de respostes a la ciutat de Barcelona.
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Anuari de l’Ocupació del Tercer 
Sector Social de Catalunya 2017

La Confederació Empresarial del Tercer Sec-
tor Social de Catalunya impulsa per tercer any 
consecutiu aquesta recerca que se centra en 
les característiques de l’ocupació en les orga-
nitzacions que formen el Tercer Sector Social, 
és a dir, que s’orienten a l’atenció a les perso-
nes i de col•lectius en situació de vulnerabili-
tat.  A través d’una enquesta online, s’analitza 
la situació de l’ocupació i alhora es compara 
amb el conjunt del mercat laboral sota dife-
rents indicadors com són la ràtio d’equitat, la 
bretxa salarial, etc. En l’edició 2017, desen-
volupada entre la tardor de 2016 i el primer 
semestre de l’any, s’ha complementat la infor-
mació quantitativa amb la realització de grups 
de discussió entre persones expertes dels re-
cursos humans o provinents  d’aquests depar-
taments en entitats del Tercer Sector Social.

Coneixement i reflexió
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Coneixement i reflexió

Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Barcelona 2017

La ciutat de Barcelona té un element de ca-
pitalitat que la fa diferent d’altres municipis 
catalans. Aquest efecte té un impacte sobre 
l’ocupació en el Tercer Sector Social. Per 
aquest motiu, i donat l’amplitud de mostra, 
enguany s’ha elaborat un informe específic 
de l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector 
Social a Barcelona. Aquesta recerca, com 
l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector So-
cial de Catalunya és una iniciativa impulsada 
per la Confederació Empresarial del Tercer 
Sector Social de Catalunya.

La recollida d’informació i l’anàlisi s’ha executat 
com una derivada del projecte matriu, tot re-
duint els costos de realització. Així, la mateixa 
enquesta de l’Anuari d’Ocupació de Catalunya 
continua un itinerari específic per a les entitats 
amb seu principal a la ciutat de Barcelona. El 
calendari d’elaboració de la recerca ha estat 
doncs, força paral•lel amb el d’àmbit català. 

Entitats que actuen en cadascun dels districtes de 
Barcelona sobre el total d’organitzacions que actuen 
a la ciutat. Múltiple resposta
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Estudi del Voluntariat a Catalunya

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en el 
marc de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, de voluntariat i foment de l’associacionisme d’àmbit 
català, vol analitzar el desplegament de la mateixa i com s’està desenvolupant al si de les 
entitats.

Per aquest motiu s’estan realitzant diferents accions, entre aquestes s’està treballant en 
una enquesta específica adreçada a persones voluntàries per tal d’identificar els punts forts 
i febles de la seva experiència associativa. L’enquesta té un format online i l’objectiu de 
mostra d’aquest estudi és de 2.000 respostes estratificades per comarques i amb control 
de quotes per caracterització d’entitats. L’Observatori ha elaborat l’enquesta i ha realitzat 
el treball de camp. Els resultats obtinguts són analitzats en 2018 per a la seva presentació.

Coneixement i reflexió



Memòria 2017

Coneixement i reflexió

Recerques qualitatives

Tot i que molts dels esforços de l’Observa-
tori se centren en la generació de dades 
quantitatives, els resultats numèrics d’al-
gunes recerques ens interpel•len a l’ús de 
d’altres tècniques a fi de comprendre mi-
llor la realitat del món no lucratiu. Per això, 
s’han realitzat enguany tres recerques qua-
litatives (basades en entrevistes i grups de 
discussió) que permeten aprofundir en els 
resultats de les dades. Aquestes han estat: 
‘Participació de la gent gran en les associa-
cions’, ‘Conciliació de la vida laboral, perso-
nal i associativa’ i ‘Aprenentatges en l’asso-
ciacionisme juvenil’. Totes tres han comptat 
amb el suport econòmic de l’Ajuntament de 
Barcelona.

Observatori de la Discapacitat 
Física

Aquest Observatori impulsat per Cocemfe 
Barcelona i l’Associació Amputats Sant Jor-
di, compta un any més amb la col•laboració 
tècnica de l’Observatori del Tercer Sector. Al 
llarg d’aquest any s’han elaborat diferents 
monogràfics i s’han publicat sèries infogràfi-
ques abordant temes relacionats amb la dis-
capacitat i la plena inclusió, parant especial 
atenció a la llei d’accessibilitat que va entrar 
en vigor al desembre de 2017.

Per a més informació: 
http://observatoridiscapacitat.org
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Desenvolupament 
organitzatiu

Les persones són l’element clau per impulsar el 
canvi a les entitats

  enfortiment de persones i entitats
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Programa pilot d’enfortiment 
econòmic d’associacions

Aquest programa impulsat per Barcelona Ac-
tiva té un component experimental i obert en 
tant que es tracta d’un programa pilot. Aquest 
està orientat a reconèixer les organitzacions 
no lucratives com agents econòmics de 
transformació social a la ciutat de Barcelona. 
Inicialment s’han identificat una sèrie d’eixos 
d’enfortiment econòmic de les associacions 
a través de focus grup on han participat més 
d’un centenar de persones provinents d’en-
titats. Posteriorment s’ha desenvolupat les 
eines necessàries per a la millora d’aquests 
eixos i s’ha elaborat un qüestionari de diag-
nosi per avaluar l’estat de partida. L’experièn-
cia pilot s’ha realitzat amb 20 associacions 

durant el primer semestre de l’any. Aquestes 
associacions han pogut identificar els eixos 
sobre els quals treballar i han recorregut un 
itinerari d’activitats formatives diverses per tal 
d’enfortir-los. El resultat ha estat una expe-
riència exitosa, d’aprenentatge i millora de la 
vessant econòmica de les associacions.

Segona fase del programa 

Fruit de la bona experiència del programa pi-
lot s’ha realitzat una segona fase del progra-
ma durant el segon semestre de l’any. Aques-
ta segona fase ha estat més acotada en el 
temps i en les activitats realitzades, resultat 
dels aprenentatges del pilot. La dinàmica ha 
estat la mateixa i també han participat una 
vintena d’associacions. 

Desenvolupament organitzatiu
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L’enfortiment de les organitzacions no lucratives passa necessàriament per traduir el coneixe-
ment teòric que sorgeix de les recerques en quelcom pràctic i d’utilitat per les organitzacions 
en el seu dia a dia. Per això, des de fa uns anys, l’Observatori compta amb una línia específica 
adreça a la formació i acompanyament de les organitzacions anomenada Campus Tercer Sec-
tor. Es tracta d’un servei que s’ofereix a les entitats i que té cost econòmic. L’activitat formativa 
considera les necessitats reals de les organitzacions així com el treball basat en l’experiència. 
El CTS compta amb diverses entitats col•laboradores, enguany hem comptat amb: Causes 
that Change de World i FETS Finançament Ètic i Solidari com a col·laboradors estratègics i 
d’altra banda, amb l’Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i Generalitat de Cata-
lunya per tal de disposar de beques en algunes de les propostes formatives.

a. Tallers i webminars sobre temes d’interès per a les entitats que els hi permeten millorar el 
seu funcionament i agilitzar processos

b. Acompanyaments a entitats amb dificultats concretes on l’activitat formativa ha d’anar 
acompanyada d’un suport continuat

Desenvolupament organitzatiu
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Desenvolupament organitzatiu

Consultoria i suport en jornades

L’Observatori posa el seu coneixement i know-
how al servei de les entitats en la realització 
de recerques i jornades. Enguany destaquem:

a.   Estudi sobre les organitzacions de FEPA, 
la Federació d’Entitats amb Projectes i Pi-
sos Assistits, i la seva activitat en programes 
d’emancipació per a joves tutelats i extutelats.

b. Jornada ‘Acció comunitària als barris: 
agents implicats i rol del tercer sector social’ 
impulsada per la Federació d’Entitats Cata-
lanes d’Acció Social ECAS i la Confederació.

c. Jornada ‘Repensem el temps del futur per 
construir el present. Cap a una gestió iguali-
tària dels usos del temps al tercer sector so-
cial’. Impulsada per la Confederació i la xarxa 
DDiPAS

Qualitat de la informació rebuda per part 
del Punt de Voluntariat (2017)

Punt de Voluntariat de Barberà del 
Vallès

Durant l’any 2014 es va realitzar un projecte 
de diagnosi i dinamització del voluntariat en el 
municipi de Barberà de Vallés. A partir de les 
conclusions obtingudes en aquest procés es 
va posar en marxa un Punt de Voluntariat, per 
encàrrec de l’Ajuntament, que contribueix a arti-
cular la participació ciutadana en el municipi i fo-
menta l’enfortiment de la societat civil organitza-
da. D’acord amb la demanda, en el 2017 el Punt 
de Voluntariat ha mantingut un horari d’atenció 
al públic ampliat i continua treballant per establir 
vincles i crear xarxa entre la ciutadania compro-
mesa i les organitzacions no lucratives de l’en-



Memòria 2017

L’Observatori del Tercer Sector ha dut a terme, un any més, un seguit de càpsules formatives 
en el marc de l’Escola d’estiu del Voluntariat impulsada pel Departament de Benestar Social 
i Família de la Generalitat de Catalunya. Els tallers van tenir lloc durant els mesos de juliol 
i setembre de 2017 a diferents espais de la ciutat de Barcelona. En dues edicions de l’Es-
cola d’Estiu del Voluntariat, l’Observatori del Tercer Sector porta impartits més de 18 tallers 
adreçats a voluntaris/àries, coordinadors/es de voluntariat i dirigents associatius.  Les temàti-
ques tractades han estat:

 - Com comunicar-nos amb la base social? Eines fàcils i gratuïtes per a la difusió

 - Big Data per a associacions

 - Entendre els números de l’entitat. Finances bàsiques per a no financers

 - Com comunicar millor a les xarxes socials? El poder de la infografia

Desenvolupament organitzatiu
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Presència social

Compartir el coneixement generat, perquè sigui útil i 
tingui impacte

  actes i jornades
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L’Observatori del Tercer Sector vol tenir una gran vinculació amb totes les organitzacions del 
tercer sector i per això la presència social és una de les fites més importants a assolir. 

D’una banda, per tal de donar reconeixement a les organitzacions no lucratives que arreu de 
Catalunya s’esforcen per tal de generar coneixement i transformació social. Per això l’Obser-
vatori vol estar present i participar en les jornades, congressos, xerrades, etc que organitzen 

entitats arreu del territori.

D’altra banda, per tal de poder seguir intercanviant coneixements al món no lucratiu, per 
donar suport a les iniciatives que sorgeixen al nostre entorn i crear vincles amb les persones 

que conformen les diverses entitats que cada dia treballen per generar transformació a la 
nostra societat.

Presència social
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Presència social

Premi Aspàsia 2017

A la primavera de 2017 es celebra la V edició del Premi Aspàsia en defensa de l’equitat de gè-
nere. El premi reconeix les trajectòries vitals i professionals de persones que, amb les seves 
iniciatives i accions, han afavorit l’equitat de gènere. Enguany ha estat atorgat a Imma Sau, 
metgessa pediatra especialitzada en mutilació genital femenina qui col•labora amb diferents 
organitzacions de cooperació per al desenvolupament. El premi s’organitza conjuntament per 
la Xarxa DDiPAS i l’Observatori. 

Per a més informació podeu consultar: www.observatoritercersector.org/aspasia.
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L’Observatori

Persones compromeses i un nou equip especialitzat  
per fer possible l’acompliment de la nostra missió

  organització
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ÒRGANS DE GOVERN

Junta directiva

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

Joaquim Sabater  - President 

Ana Villa - Tresorera 

Jaume Albaigès - Vicepresident 

Sònia Fuertes - Vocal 

Eduard Cantos - 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 
reflexionar sobre temes que preocupen. A partir de grups de treball, s’analitzen i s’orienten 
les accions del propi OTS.

L’Observatori
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Finançament

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’inverteix en l’activitat de recerca 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 formacions. Amb això, estem afavorint l’acom-
pliment de la nostra missió.

               
Ingressos 132.386,78 €
Despeses 125.452,29 €
Resultat de l’exercici + 6.934,49€

Finançament 
propi
9%

Finançament 
privat
35%

Finançament 
públic
56%

L’Observatori
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Web: www.observatoritercersector.org 

Correu: observatori@observatoritercersector.org

Campus: www.observatoritercersector.org/transparencia 

Aspàsia: www.observatoritercersector.org/aspasia 

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

Twitter: @OTS_org 

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


