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El 24 i 25 de març celebrarem el III Congrés del Tercer Sector Social. 

Aquesta nova trobada del Tercer Sector la viurem immersos en un 

context de crisi econòmica i social sostinguda, de dèficit econòmic i 

d’increment de necessitats. És per això que, ara més que mai, cal apostar 

pels valors i les persones per sortir d’aquesta situació i projectar un 

futur amb més drets socials. El benestar social és garantia de progrés 

econòmic i de desenvolupament humà. Fins ara, l’economia ha estat al 

centre de tot, en canvi, el nostre centre són les persones i creiem que en 

elles hi ha la resposta.

El III Congrés ha de ser un espai de diàleg, de coneixement i 

d’enfortiment de la nostra identitat com a Tercer Sector. Cal que les 

entitats socials del país mostrem el nostre gran potencial, professional 

i humà, per esdevenir un agent social de referència per desenvolupar 

polítiques socials. Així, podrem reafirmar la capacitat del nostre sector 

per defensar els drets socials i per reivindicar més i millors polítiques 

contra les desigualtats socials. Cal, doncs, afrontar més i noves 

necessitats, amb la força del voluntariat, sovint amb recursos limitats, 

però sempre al servei de les persones.

La implicació i la participació de tots plegats ens ajudarà a fer front a 

nous reptes de cara el futur. Ara, més que mai, té sentit celebrar aquest 

III Congrés del Tercer Sector Social que ens permetrà enfortir la identitat, 

els valors i les capacitats de les entitats socials de Catalunya. 

Us animo a tots i totes a participar-hi!

Àngels Guiteras i Mestres

Presidenta

Sumem valors, construïm futur
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horari d’activitats

Dijous 24 de març 2011

9:00h  Acreditacions

9:30h  Benvinguda

9:45h  Presentació de l’Anuari 2011 del Tercer Sector Social de Catalunya                                                                                                                       

10:15h  Conferència inaugural

11:25h  Inauguració institucional

12:00h  Pausa-cafè

            Inauguració de la mostra d’entitats i proveïdors 

12:30h  Taules temàtiques (Bloc A)

14:00h  Pausa per anar a dinar

15:30h  Col·loquis (1-4)

17:00h  Àgora d’experiències

17:30h  Pausa-cafè

 Trobada amb el M.Hble. Sr. Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya

18:00h  Taules temàtiques (Bloc B)

19:30h  Fi de la jornada

Divendres 25 de març 2011

8:45h  Acreditacions

9:00h  Col·loquis (5-8)

10:30h  Àgora d’experiències 

11:00h  Pausa-cafè

11:30h   Taules temàtiques (Bloc C)

13:00h  Conferència de cloenda

14:00h  Lectura del manifest i cloenda institucional

14:30h Fi del III Congrés
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introducció al programa

Introducció 
Sota el lema ‘Sumem valors, construïm futur’, 
el III Congrés del Tercer Sector Social pretén 
enfortir la identitat del Tercer Sector Social 
per poder reafirmar la seva capacitat per 
defensar els drets socials i reivindicar més 
i millors polítiques contra les desigualtats 
socials. Si bé aquest eix central de continguts 
està present de forma transversal en tots i 
cadascun dels espais del Congrés, també es 
vol aprofundir en l’anàlisi i el context actual, 
així com en altres temes.

 
Les conferències plenàries
En un format de sessions plenàries,  
4 personalitats de reconegut prestigi i 
àmplia trajectòria en el sector no lucratiu 
oferiran una visió global i analítica sobre dos 
temes de màxima actualitat:

• La coresponsabilitat del Tercer Sector 
Social en la construcció i governança d’un 
model social avançat

• Els valors del Tercer Sector Social en una 
societat en contínua transformació

 
Els col·loquis
24 experts i representants d’institucions 
d’àmbit nacional i internacional aportaran  
la seva visió sobre els següents vuit valors  
del Tercer Sector Social: 

• Participació ciutadana  
i mobilització social

• Innovar per respondre  
a la crisi econòmica

• La dimensió comunitària  
del Tercer Sector

• La qualitat en l’ocupació  
al Tercer Sector Social

• La capacitat d’incidència política  
del Tercer Sector

• El Tercer Sector com a escola  
de ciutadania 

• La veu i representació dels col·lectius  
més vulnerables

• L’ètica en la intervenció de les 
organitzacions del Tercer Sector

 
Les taules temàtiques
90 representants d’entitats socials seran 
les protagonistes de les taules temàtiques, 
un espai de debat, de discussió i un punt 
de trobada entorn d’altres temes d’interès 
transversal per al sector. Cada Taula Temàtica 
estarà formada per 3 ponències, que s’han 
seleccionat a partir d’un procés participatiu 
obert a totes les entitats del sector, i tenen 
com a objectiu donar veu a aquestes entitats 
i altres institucions.

 
L’Àgora d’experiències
Un espai d’intercanvi d’experiències que 
té com a objectiu compartir iniciatives 
reeixides i bones pràctiques que s’estiguin 
duent a terme en entitats del Tercer 
Sector Social o en benefici del Tercer 
Sector. El programa de l’Àgora també ha 
estat constituït a partir de les propostes 
presentades en el marc de la convocatòria  
de participació. Enguany, es presenten a 
l’Àgora 66 experiències.

 
Mostra d’entitats
La Mostra d’entitats és un espai d’intercanvi 
de projectes i experiències. Té com a objectiu 
mostrar quins són els principals actors i 
col·laboradors del Tercer Sector Social de 
Catalunya als assistents del Congrés i a grups 
externs. Està formada per més de 60 estands.

dijous 24 de març, 9:00h a 12:00h

9:30h 

Benvinguda
3 Toni Codina, Director general de la Taula 
d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

9:45h

Presentació de l’Anuari 2011  
del Tercer Sector Social  
de Catalunya
3 Pau Vidal, Coordinador de l’Observatori 
del Tercer Sector

10:15h

Conferència inaugural
La coresponsabilitat del Tercer 
Sector Social en la construcció 
i governança d’un model social 
avançat

3 M. Hble. Sr. Jordi Pujol, Expresident 
de la Generalitat de Catalunya 

3 Sra. Vera Zamagni, Exvicepresidenta 
del Govern Regional d’Emilia-Romanya (Itàlia)

Moderació
Ariadna Oltra, Periodista

11:25h

Inauguració institucional
Projecció del vídeo “Tercer Sector Social. 
Una força emergent a Catalunya” 
 
Parlaments
3 Excm. Sr. Jordi Hereu, Alcalde de Barcelona 

3 Sr. Francesc Homs, Secretari general 
de presidència i portaveu del govern  
de la Generalitat de Catalunya. 

3 Excm. Sr. Antoni Fogué,  President 
de la Diputació de Barcelona 

3 Sra. Àngels Guiteras, Presidenta de la Taula 
d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
 
Presentació  
Ariadna Oltra, Periodista
 
NOTA: El M.Hble Sr. Artur Mas, President  
de la Generalitat de Catalunya visitarà el Congrés 
la tarda del dia 24. 

12:00h 

Inauguració de la mostra d’entitats

Planta 1
Federacions d’entitats i organitzacions 
membres de la Taula del Tercer Sector Social.

Planta 0
Plataformes del Tercer Sector, Col·legis 
professionals, Centres d’estudis i recerca, 
Obres socials de caixes d’estalvi, Centres 
especials de treball i empreses d’inserció, 
Empreses proveïdores de serveis.

12:00h - Pausa - cafè

Conferència inaugural  
i inauguració institucional 
Sala Plenària (Espais: 115+116+117) 
ILS SD

Símbols que apareixen en el programa   
ILS Interpretació en llenguatge de signes
SD subtitulació en directe
         traducció simultània al castellà i a l’anglès 

3 intervenció en català

3 intervenció en castellà

3 intervenció en anglés
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A1 / Aula 120 +121 

La rellevància de la inclusió 
social 
3 L’Estratègia EU2020, la Plataforma Europea 
de lluita contra la Pobresa i el procés de 
governança: Graciela Malgesini, EAPN- ES

3 La col·laboració públic-privada i la inclusió 
social:  Marc Simon, Fundació “la Caixa”

3 La rellevància de la prevenció en la 
inclusió social. Jordi Roglà, Càritas Diocesana 
de Barcelona (Càritas Catalunya)

Moderació: Salvador Maneu, Fundació 
Prínceps de Girona

A2 / Aula 114 / ] 

Els reptes del Tercer Sector  
al segle XXI 
3 Reptes en les activitats i el discurs de 
les entitats: Maite Montagut, Universitat de 
Barcelona-UB

3 Reptes en un món canviant: Joan Subirats, 
Universitat Autònoma de Barcelona-UAB

3 Reptes de millora organitzativa: Jordi 
Porta, Centre UNESCO de Catalunya

Moderació: Núria Valls, Fundació Catalana 
de l’Esplai

A3 / Aula 119

Les entitats com  
a agents educatius 
3 El Tercer Sector com a agent d’educació en 
valors. Possibilitats i reptes: Sònia Fuertes, 
Fundació Salut i Comunitat (ECAS) 

3 Desenvolupament de valors en el treball 
social: Ignasi Buyreu, Intress (ECAS) 

3 El Tercer Sector en el fora escola: la 
importància del treball en xarxa en el 
territori: Irene Lop, Fundació Jaume Bofill

Moderació: Pepa Arqué, Federació d’Entitats 
amb Projectes i Pisos Assistits-FEPA

A4 /  Aula 127

Les TIC, una oportunitat  
per a la millora de l’eficiència
3 Necessitats i competències TIC en serveis 
socials a Catalunya: Enric Renau, DEP Institut 
@enricrenaup

3 Les organitzacions socials en el món 2.0. 
Sandra Güell, Observatori del Tercer Sector 
@SandraGuell

3  Les noves tecnologies al servei de 
l’atenció a les persones. Laura Peracaula, 
Suara (FCTC)

Moderació: Xavier Capdevila, Entitats 
Catalanes d’Acció Social - ECAS

A5 / Aula 128

La relació amb altres àmbits  
a la societat relacional 
3 Disfuncions entre els àmbits de salut i 
social. Afectació a les xarxes d’atenció a: 
les persones sense llar, la salut mental i 
la drogodependència: Núria Roca, Escola 
Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu (Sant 
Joan de Déu)

3 La relació entre entitats socials i centres 
educatius que participen en projectes 
d’Aprenentatge Servei: Gemma Puig, 
Universitat de Barcelona-UB @akinub

3 Repensar les relacions entre societat 
i Tercer Sector: Teresa Burgui, Universidad 
Pública de Navarra-UPNA

Moderació: Jaume Marí, Federació catalana 
de paràlisi cerebral i etiologies similars - FEPCCAT

A6 /  Aula 122 + 123

Els reptes dels òrgans  
de govern a les organitzacions 
no lucratives
3 El lideratge de les juntes directives i els 
patronats en temps de crisi i desconfiança: 
Carles Barba, Fundació Catalana de l’Esplai

3 Les dones en el lideratge de les entitats 
socials: Guernica Facundo, Complementum

3 Idees de millora dels òrgans de govern al 
Tercer Sector: Pau Vidal, Observatori del Tercer 
Sector

Moderació: Carles Duarte, Fundació Lluís 
Carulla

A7 / Aula 129

L’ètica a la gestió  
de les organitzacions
L’equip interdisciplinar i l’atenció 
que l’organització vol fer als usuaris. 
Implicacions ètiques: Amparo Porcel, Intress 
(ECAS)

3 Deures ètics de les CTD-PR: Juan Pedro 
Montero, Fundació Font Picant (CCTT i PPRR)

3 L’ètica a la gestió: aprenentatges des 
del Tercer Sector i el model cooperatiu: 
Humbert Ruiz, Institució Balmes Sccl (FCTC)

Moderació: Anna M. Prats, Sant Joan de Déu

A8 / Aula 130

El desenvolupament  
dels sistemes de qualitat
3 Un model de col·laboració entre 
organitzacions en la gestió de la qualitat i la 
comunicació: Joan Segarra, Empresa Social – 
Cooperatives d’atenció a les persones (FCTC)

3 Full de ruta per a la integració d’eines 
de gestió cap a l’excel·lència: Joan Ramon 
Dalmau, Grup V&H (FCTC)

3 Les claus de l’èxit en la implantació del 
model EFQM en el Tercer Sector: Jesus E. 
Martín, Intress (ECAS) @intress_calidad 

Moderació: Amparo Martín, DINCAT - 
Discapacitat intel·lectual de Catalunya

A9 / Aula 131

Aportacions del Tercer Sector  
a la societat 
3 Valor del tercer sector a partir del 
concepte de l’acció social: Teresa Crespo, 
Entitats Catalanes d’Acció Social - ECAS

3 Quan la diferència aporta un plus de 
qualitat social i tècnica: Xavier Orteu, 
Plataforma d’Entitats per a la Inclusió dels Joves 
(ECAS)

3 Paper i valor afegit de les entitats 
del Tercer Sector en el context de crisi: 
Montserrat Ginés, Fundació Catalana de l’Esplai

Moderació: Carme Méndez, Entitats Catalanes 
d’Acció Social - ECAS

A10 / Aula 124 + 125 / ILS 

L’ocupació dels col·lectius amb 
dificultats d’inserció laboral
3 Perspectives i reptes per a la inclusió 
laboral de persones amb discapacitat. 
Persona a determinar, DINCAT - Discapacitat 
intel·lectual de Catalunya

ILS Problemes d’inserció laboral de les 
persones sordes: Antonio García, Federació de 
Persones Sordes de Catalunya-FESOCA (COCARMI)

3 El lleure, un sector d’inserció socio-laboral 
per als i les joves: Víctor Martínez, Fundació 
Catalana de l’Esplai 

Moderació: Marina Arnau, Creu Roja

Pausa per anar a dinar.

dijous 24 de març, de 12:30h a 14:00h

taules temàtiques bloc A
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Col·loqui 1 / Aula 114  ] 

Participació ciutadana  
i mobilització social
3 Luciano Poyato, President de la Plataforma 
Voluntariado de España, PVE

3 David Prujà, Director de la Fundació Ferrer 
i Guàrdia

3 Marilyn Taylor, Professora de la Universitat 
West of England, Bristol, Regne Unit

Moderació: Maria Assumpció Vilà, 
Expresidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector 
Social i Síndica de Greuges de Barcelona

Coorganitzat per: 

    

Col·loqui 2 / Aula 120+121

Innovar per respondre  
a la crisi econòmica
3 Joan Majó, Empresari i enginyer industrial 

3 Josep M. Pascual, Director d’Estratègies 
de qualitat urbana

3 Joan Roma, President de l’Associació Innova 

Moderació: Enric Morist, Vicepresident 
de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social  
i Coordinador de Creu Roja a Catalunya

Col·loqui 3 / Aula 122+123

La dimensió comunitària  
del Tercer Sector 
3 Carlos Susías, President EAPN España (Xarxa 
Europea de Lluita contra la Pobresa a Espanya)

3 Quim Brugué, Director de l’Institut de Govern 
i Polítiques Públiques UAB

3 Eva Fernández, Activista de la Xarxa Veïnal 
de Ciutat Vella; antropòloga; professora de l’Escola 
Universitària Creu Roja

Moderació: Montserrat Ginés, Vicepresidenta 
de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social  
i Directora de la Fundació Catalana de l’Esplai

Col·loqui 4 / Aula 124+125

La qualitat en l’ocupació  
al Tercer Sector Social 
3 Xavier Puig, President de la Confederació 
d’Associacions Empresarials del Tercer Sector Social 
d’Atenció a les Persones de Catalunya

3Eduard Rojo, Catedràtic de Dret del treball i de 
la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de 
Barcelona  @erojotorrecilla

3Núria Carrera, Presidenta del Col·legi Oficial de 
Diplomats en Treball Social i Assistents socials de 
Catalunya

Moderació: Quim Sabater, Expresident de la 
Taula d’entitats del Tercer Sector Social i Director de 
programes d’Impuls

dijous 24 de març, de 15:30h a 17:00h

col·loquis 1-4

Experiència 1 - Aula 111 + 112

Dance4life. Implicar els joves  
és la solució

3 Jasmina Becerra, Associació Ciutadana 
Anti-Sida de Catalunya (FCVS)

Projecte internacional que té com a objectiu 
involucrar els joves en la lluita contra el VIH/
SIDA formant-los per realitzar accions de 
prevenció amb els seus iguals a partir d’un 
taller de ball, música i teatre, complementat 
amb una eina online.

Experiència 2 - Aula 111 + 112

Píndoles d’e-learning per a la prevenció 
de riscos laborals de persones amb  
discapacitat i trastorn mental. Un pas 
cap a la normalització dels i de les  
treballadores del CET 

3 Cristina Barbacil, Fundació Privada Mas 
Albornà (DINCAT) @masalborna

Curs de formació en prevenció de riscos 
laborals i manual de bones pràctiques 
pensat per a persones amb discapacitat i/o 
malaltia mental del CET. Es tracta d’un curs 
d’e-learning que permet la millora de les 
relacions laborals d’aquest col·lectiu.

Experiència 3 - Aula 111 + 112 

Introducció d’una aplicació informàtica  
a una residència geriàtrica sense ànim 
de lucre

3 Esperança Vicente, Residència Sagrada 
Família FP (FEATE)

Aplicació informàtica que representa una 
millora en la feina diària i en la qualitat del 
servei als usuaris. Augmenta la capacitat de 
documentar les dades, disminueix les erra-
des i redueix el temps emprat pels professio-
nals en les tasques documentals. 

Experiència 4 - Aula 111 + 112 

L’esport com a eina  
per a la cohesió social

3 Josep Masabeu, Braval

A través de la formació d’equips esportius 
integrats per joves immigrats i autòctons, 
Braval impulsa actuacions que contribuei-
xen a la cohesió social a partir de la diversi-
tat cultural i la superació de la desigualtat  
i la discriminació.

Experiència 5 - Aula 111 + 112 

Acció comunitària des de l’esfera  
del Tercer Sector: criteris d’intervenció  
i valor afegit en el territori

3 Jonatan Sánchez, Fundació Pere Tarrés
@Jonatansanri

La Fundació Pere Tarrés fa una aposta meto-
dològica basada en la concreció i el rigor que 
conforma un model de treball comunitari 
operatiu i real, a partir d’un seguit de criteris 
que es materialitzen en els programes que 
l’organització porta a terme.

Experiència 6 - Aula 111 + 112

Experiència del Grup èxit

3 Núria Martínez, Fundació Privada Drissa

Aliança de caràcter empresarial en l’àmbit de 
l’economia social entre la Fundació Privada 
Ramon Noguera, l’Empresa d’Inserció ECO-
SOL i la Fundació Privada Drissa. La finalitat 
és promoure la integració sociolaboral de 
persones amb discapacitat intel·lectual, 
malaltia mental i en risc d’exclusió social.

dijous 24 de març, de 17:00h a 17:30h / divendres 25 de març, de 10:30h a 11:00h

àgora d’experiències
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 Experiència 7 - Aula 111 + 112 

AERYC, una xarxa per a la innovació  
permanent i el desenvolupament  
de la Governança Democràtica  
en Ciutats i Regions

3 Marta Tarragona, Asociación América-Europa 
de Regiones y Ciudades-AERYC

AERYC promou metodologies, eines i bones 
pràctiques de governança territorial a nivell 
internacional, sobretot a Europa i l’Amè-
rica Llatina. El seu objectiu és investigar, 
elaborar i sistematitzar metodologies i eines 
per a la gestió estratègica i la governança 
territorial i regional.

Experiència 8 - Aula 111 + 112

Fent front a la crisi amb els Kits  
de Suport Social

3 Vicente Sanguino, Creu Roja

Els Kits de Suport Social cobreixen les 
necessitats bàsiques alimentàries, higièni-
ques i de consum mínim. Tenen per objectiu 
alleugerir la situació socioeconòmica de 
forma puntual a col·lectius en risc d’exclusió 
social i a persones que es troben en situació 
d’atur i sense ingressos i no poden fer front a 
les despeses per viure dignament. 

Experiència 9 - Aula 111 + 112

Ràdio Zona Límit: La ràdio  
com a eina d’expressió

3 Miriam Atienza, Institut de Treball Social
i Serveis Socials - INTRESS (ECAS), Ajuntament  
de Granollers

Projecte que es realitza en col·laboració 
amb Ràdio Granollers, que dedica un espai 
mensual per a l’emissió d’un programa de 
ràdio protagonitzat i liderat per les persones 
destinatàries dels serveis de l’entitat, donant 
forma a la veu i la representació d’aquest 
col·lectiu.

 Experiència 10 - Aula 111 + 112

Estratègies de col·laboració per millorar 
l’eficàcia del tractament en comunitats 
terapèutiques entre entitats del sector 
de les drogodependències

3 Sandra Lafarga, ATRA Associació, Fundació 
Salut i Comunitat, ATART (CCTT i PPRR)

Estudi sobre l’avaluació de l’eficàcia de la 
intervenció a curt, mig i llarg termini de les 
Comunitats Terapèutiques per a persones 
amb conducta addictiva a Catalunya. L’objec-
tiu és obtenir un coneixement sobre aquest 
tipus d’intervencions que permeti la millora 
del servei prestat en aquests centres.

Experiència 11 - Aula 111 + 112 

1r. Estudi d’educació en valors   
“Els joves davant la discapacitat:  
consciència social i solidaritat”

3 Ma Pilar Díaz, Associació d’Amputats 
Sant Jordi (FCVS)

Estudi que apropa a les aules les situacions 
de la vida quotidiana a les que han de fer 
front les persones amb discapacitat, per tal 
d’aconseguir la implicació directa dels joves.

Experiència 12 - Aula 111 + 112 

InserJove. Educant l’ocupabilitat dels 
joves des del lleure

3 Ana Sesé, Moviment de Centres d’Esplai 
Cristians (Fundació Pere Tarrés)

Acció socioeducativa portada a terme des de 
diversos centres d’esplai diaris per acompa-
nyar i orientar joves amb dificultats d’inser-
ció sociolaboral en el procés de millora de la 
seva ocupabilitat. Es fan servir metodologies 
i tècniques innovadores, pròpies de l’educa-
ció al lleure.

Experiència 16 - Aula 111 + 112

20 anys de Camps de Solidaritat  
de SETEM Catalunya: avaluació d’impacte 
i experiències de col·laboració amb 
entitats del Tercer Sector Social

3 Irene Miranda, SETEM Catalunya

Estudi que analitza l’impacte que els Camps 
de Solidaritat han tingut en la societat cata-
lana i la seva influència en les persones que 
hi han participat. Es tracta d’un treball inno-
vador i pioner, ja que avalua la trajectòria 
d’un projecte a llarg termini dins l’Educació 
per al Desenvolupament.

Experiència 17 - Aula 111 + 112

El mentoratge  
com a eina d’intervenció social

3 Mercè Garet, Associació Punt 
de Referència (ECAS)

Projecte que afavoreix que joves extutelats 
s’emancipin amb garanties a partir d’un 
acompanyament professional i voluntari. 
Compten amb el suport tècnic professional 
per afrontar els primers anys de la seva vida 
adulta, i paral·lelament reben el suport emo-
cional i pràctic de mentors voluntaris.

Experiència 18 - Aula 111 + 112

El projecte d’inclusió social  
a l’etapa 16/20 de l’escola d’educació 
especial Xaloc

3 Mari Martínez, Escola d’educació especial 
Xaloc (DINCAT)

Projecte pedagògic d’inclusió social per 
alumnat amb necessitats educatives 
especials. S’ofereix formació professionalit-
zadora, introduint al seu currículum crèdits 
vinculats a l’autoestima o al concepte 
d’Aprenentatge-Servei. L’objectiu és formar el 
jovent en la ciutadania activa, alhora que es 
formen com a persones i treballadors/es.

Experiència 13 - Aula 111 + 112

Els voluntaris: resposta solidària  
i activa del Tercer Sector Social envers  
els pacients hospitalitzats  
i les seves famílies

3 M. Pilar Llompart, Hospital Universitari 
Vall d’Hebron

Projecte de voluntariat que dóna una  
resposta activa i solidària als pacients hos-
pitalitzats. Mitjançant l’acompanyament, 
l’escolta, l’empatia, la proximitat i la calidesa 
els voluntaris estimulen els pacients a viure 
una hospitalització més activa, expressiva  
i comunicativa.

Experiència 14 - Aula 111 + 112

Tallers de relacions igualitàries  
i sense violència entre nois i noies joves

3 Nausica Castelló, Associació Benestar 
i Desenvolupament - ABD (FCD)

Tallers que tenen com a objectiu completar 
l’educació dels més joves en el vessant de la 
perspectiva de gènere, trencant els estereo-
tips que han pogut heretar del seu entorn,  
i contribuint a la prevenció de futures  
situacions de violència de gènere.

Experiència 15 - Aula 111 + 112

Les entitats d’iniciativa social  
i la innovació. L’experiència de la 
Fundació El Maresme

3 Esteve Buscà, Fundació El Maresme 
per a persones amb discapacitat intel·lectual 
(DINCAT)

La fundació mostra algunes de les pràctiques 
innovadores que ha dut a terme al llarg de 
la seva història, com el Servei de Formació 
i Inserció, l’Àrea d’Innovació i desenvolupa-
ment, el Grup d’Autogestors o el Servei de 
Diagnòstic i Orientació, entre d’altres.

dijous 24 de març, de 17:00h a 17:30h / divendres 25 de març, de 10:30h a 11:00h

àgora d’experiències
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Experiència 19 - Aula 111 + 112

On la institució penitenciària no arriba

3 Susana Díaz, Asociación “Con un pie fuera” 
CUPIF @SUSANACUPIF

A partir de diferents programes  
l’Asociación con un pie fuera fa prevenció 
de la delinqüència i promou la reinserció 
sociolaboral de delinqüents, mitjançant la 
preparació dels interns penitenciaris per a  
la vida en llibertat, l’atenció d’interns  
preventius i l’atenció a les famílies.

Experiència 20 - Aula 111 + 112

Gent gran i adolescents,  
una experiència compartida

3 Rosa Just, Residència assistida 
Baix Camp de Cambrils 

Experiència de col·laboració d’una residència 
de gent gran amb dos centres educatius que 
promou activitats conjuntes d’alumnes  
adolescents amb residents amb mobilitat  
reduïda. Les relacions que s’estableixen  
aporten beneficis tant als joves com a la 
gent gran.

Experiència 21 - Aula 111 + 112

O ker le rroma  
(la llar dels gitanos)

3 Gerardo Tiradani, Fundació Secretariado 
Gitano (ECAS)

Programa que incorpora l’habitatge com a 
factor clau d’inclusió de la comunitat gitana, 
oferint models alternatius que millorin les 
condicions de vida de les famílies Rroma,  
la convivència veïnal i la inclusió social.

Experiència 22 - Aula 111 + 112

Mimètica.  
Un banc d’aprenentatge virtual

3 Germán Rafales, Fundació CONFAVC

Projecte de formació basat en la gestió de 
coneixement a partir de les experiències  
que tenen totes les persones que treballen  
i formen part de cadascuna de les  
associacions de veïns. Mimètica pretén  
recollir totes les bones pràctiques que han 
tingut les associacions de veïns,  
classificar-les i desenvolupar un dispositiu 
de cerca d’interessos. 

Experiència 23 - Aula 111 + 112

La participació de les persones  
com a motor de millora  
i desenvolupament de l’organització

3 Resu Casanova, Fundación Síndrome de Down 
del País Vasco

Model organitzacional basat en la  
participació de totes les persones implicades 
amb la fundació (usuaris, famílies,  
professionals i voluntariat). L’objectiu és 
fomentar la participació, la implicació i la 
gestió compartida de totes elles, avançant 
cap a un sistema de gestió horitzontal. 

Experiència 24 - Aula 111 + 112

Correspondències ciutadanes.  
Les migracions al cor  
de la construcció europea

3 Alba Zamora, Fundació Casal l’Amic (ECAS)

Projecte de cooperació europea entre  
Espanya, França i Romania que consisteix 
en dur a terme accions d’art social per crear 
xarxa ciutadana als barris, i alhora  
reflexionar sobre fets centrals de la realitat 
social, com la immigració, la cohesió social, 
la família o l’educació.

Experiència 25 - Aula 111 + 112

Experiències comunitàries  
i de voluntariat a la Xarxa Òmnia

3 Núria Perpinyà, Direcció General d’Acció 
Cívica i Comunitària – DGACC (Fundació Catalana 
de l’Esplai) @xarxaomnia

Projecte que promou el voluntariat entre 
les persones usuàries dels Punts Òmnia. Es 
cataloguen diverses fórmules de voluntariat 
de les que neixen diverses experiències, des 
de projectes d’aprenentatge i servei, progra-
mes d’intercanvi de voluntariat o voluntariat 
corporatiu, fins a voluntariat virtual. 

Experiència 26 - Aula 111 + 112

Jo també vaig ser invisible: 
l’atenció psicoeducativa als infants 
víctimes de violència de gènere  
en l’àmbit familiar

3 Esther Gil, Fundació Institut de Reinserció 
Social IReS (ECAS) 

Actuacions de sensibilització social i inci-
dència als poders públics, d’acció social i de 
recerca. Adreçat als nens i nenes víctimes 
de la violència de gènere en l’àmbit familiar 
amb l’objectiu de trencar amb una sèrie 
d’idees i estereotips pel que fa a la violència 
de gènere i a les seves víctimes.

Experiència 27 - Aula 111 + 112

Elaboració conjunta  
d’un model de Centre Obert

3 Maria Serra, Fundació Comtal (FEDAIA)

Model de definició i concreció del que ha 
de ser i com ha de funcionar un Centre 
Obert constituït des de la comissió i amb 
els equips educatius dels diferents centres. 
A partir d’un document s’aporten elements 
orientadors per definir els centres oberts i 
els seus rols, així com defensar i demanar el 
suport necessari per reconèixer la seva tasca.

Experiència 28 - Aula 111 + 112

Constitució d’una Comissió d’Ètica  
i elaboració del Codi Ètic de la Fundació

3 David Ruiz, Fundació Resilis (FEDAIA)

Experiència que mostra el procés seguit 
en l’elaboració d’un codi ètic i la posada 
en marxa de la comissió ètica. S’exposen 
també les reflexions i valoracions entorn 
aquest procés. 

Experiència 29 - Aula 111 + 112

Inser-Lab: projecte pilot de preparació 
per a la inserció laboral i el foment de 
l’autonomia personal dirigit a persones 
usuàries de drogues que viuen una 
situació d’exclusió social

3 Elena Sala, Associació Benestar 
i Desenvolupament-ABD (FCD) @canalabd 

A partir de l’orientació sociolaboral, aquest 
projecte treballa la motivació pel canvi, 
posant interès en l’adquisició d’estils de 
vida saludables des d’una perspectiva bio-
psico-social i educativa. Dirigit a persones 
consumidores de drogues en actiu, planteja 
activitats que contemplen la prevenció i la 
vigilància de la salut per poder insertar-se en 
xarxes socials normalitzades.

Experiència 30 - Aula 111 + 112

Eines de gestió i govern  
de la fundació Inform

3 Miquel-Muç Vall, Fundació Inform

 Experiència que mostra la manera de treba-
llar, relacionar-se internament i externament 
que la Fundació Inform ha anat construint i 
que li ha servit per cohesionar-se i projec-
tar-se com a entitat. Per exemple, l’elabo-
ració periòdica d’un pla estratègic, fruit 
d’un procés de participació activa entre les 
persones que interactuen dins l’entitat.

dijous 24 de març, de 17:00h a 17:30h / divendres 25 de març, de 10:30h a 11:00h

àgora d’experiències
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Experiència 31 - Aula 111 + 112

Programa Nestlé de cura  
de la nutrició per a persones  
amb discapacitat intel·lectual

3 Isabel Cots, Fundació Finestrelles 
pro-discapacitat intel·lectual (DINCAT)

Iniciativa que incideix directament i de ma-
nera transversal en la salut de les persones 
amb discapacitat intel·lectual, les quals pre- 
senten més risc de patir malnutrició i malal-
ties relacionades amb l’alimentació, en un 
moment de les seves vides –l’entrada en la 
tercera edat– en què el control i prevenció de 
malalties esdevé la clau del seu benestar  
i autonomia futurs.

Experiència 32 - Aula 111 + 112

La reducció de danys s’integra  
com a atenció especialitzada dins la 
xarxa sanitària de la ciutat de Barcelona. 
L’exemple de la Sala Baluard

3 Marcela Coromina, Associació Benestar 
i Desenvolupament-ABD (FCD) @canalabd 

Experiència d’un dels Centres d’Atenció i 
Seguiment, servei d’atenció ambulatòria per 
a persones en situació d’exclusió i consum 
actiu de drogues. A partir de la combinació 
de mesures preventives, disuasòries, d’assis-
tència sanitària, social i de reinserció, s’eviten 
situacions de greu impacte en la salut del 
drogodepenent i el conjunt de la població.

 Experiència 33 - Aula 111 + 112

La creativitat artística com a fórmula  
de participació social

3 Tina Ureña, Fundació de Salut Mental CPB 
(Fòrum de Salut Mental)

Amb la convocatòria d’un premi es promou 
l’expressió de la creativitat de les persones 
usuàries dels serveis de salut mental de 
Catalunya, convertint un concurs artístic en 
un esdeveniment cultural amb ressò ciutadà. 
Es tracta de contribuir a l’apropament de la 
societat a la problemàtica de la salut mental 
i trencar amb els prejudicis i l’estigmatitza-
ció d’aquestes persones.

Experiència 34 - Aula 111 + 112 

Taules de Participació social,  
un espai d’interlocució permanent  
entre les entitats socials  
i el Departament de Justícia

3 Núria Fabra, Taula de Participació social

Les Taules de Participació Social són òrgans 
de consulta i de relació entre les entitats col-
laboradores i de voluntariat i la Secretaria de 
Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia 
Juvenil, creats amb la finalitat d’afavorir 
els processos de reinserció social a Cata-
lunya. Acompanyen, orienten i fomenten 
la participació en els centres penitenciaris 
per unificar continguts, línies de treball i 
metodologies.

Experiència 35 - Aula 111 + 112

Procés participatiu  
“Fem fundació, fem barri”

Montserrat Pedret, Fundació Comtal (ECAS)

Procés participatiu entre els diferents actors 
de l’entitat per enfortir l’apoderament mit-
jançant un exercici grupal que ha definit tres 
propostes educatives que han de millorar 
de forma real l’educació i el nivell formatiu 
dels/les infants i joves del barri de Sant Pere, 
Santa Caterina i La Ribera de Barcelona.

Experiència 39 - Aula 111 + 112

Suport a entitats per a la participació  
al Consell municipal per a les persones 
amb discapacitat de l’Hospitalet  
de Llobregat

3 Montserrat Sans, Confederació ECOM

ECOM ofereix suport a la participació  
i dinamització de les entitats de base que 
formen part del Consell municipal per a les 
persones amb discapacitat de l’Hospitalet  
de Llobregat, per afavorir la seva participació 
de manera activa, real i efectiva, a través  
de la creació d’un espai de reflexió, de debat  
i de treball.

Experiència 40 - Aula 111 + 112 

Programa d’intercanvi  
entre CRAES europeus

3 Guillem Compte, Fundació Resilis (FEDAIA)

Iniciativa pionera en la que dos CRAES en 
diferents països de la UE realitzen  
una experiència d’intercanvi de menors 
acompanyats. Entre altres objectius  
educatius, se cerca que els infants prenguin 
consciència de l’existència d’altres menors  
a altres països en una situació similar  
a la seva.

Experiència 41 - Aula 111 + 112

Actuem!  
(teatre per a joves en situació de risc  
i d’exclusió social)

3 Lluïsa Armengol, Fundació Privada La Roda 
d’Accions Culturals i del Lleure

Intervenció de tipus preventiu i de suport 
des del teatre social destinada a infants i 
adolescents en situació de risc o exclusió 
social. Fomenta elements com la reflexió,  
la millora d’habilitats socials, la confiança  
en les pròpies capacitats, la solidaritat,  
el respecte o la interculturalitat.

Experiència 36 - Aula 111 + 112

Treballem sobre la identitat del territori  
per reforçar el sentiment de pertinença.  
El cas de Calella

3 Elena Rovira, Fundació Desenvolupament 
Comunitari @fdescom

Experiència que presenta diversos projec-
tes de participació ciutadana impulsats al 
municipi de Calella. Amb els resultats obtin-
guts es planteja una línia de futur per recu-
perar aspectes que puguin mostrar el seu 
caràcter i idiosincràsia a la població turística 
i reforçar el sentiment de pertinença de la 
població local.

Experiència 37 - Aula 111 + 112

Aplicació de l’escala Gencat a persones  
amb discapacitat intel·lectual que  
accedeixen a una vida independent

3 Josep Ruf, Fundació Catalana 
Síndrome de Down (DINCAT) 

Experiència que analitza l’aplicació de l’es-
cala de qualitat de vida Gencat a la realitat 
de les persones amb discapacitat que han 
accedit a una vida independent. La Funda-
ció va crear l’any 2000 un servei de suport 
a la vida independent per a persones amb 
síndrome de Down, que permet que actual-
ment més de 50 persones visquin soles, en 
parella o amb algun amic/ga.

Experiència 38 - Aula 111 + 112

Tu i jo som de la mateixa sang

3 José Santiago, Grupo Scout 217 Matterhorn

Projecte Scout que desenvolupa activitats 
basades en el treball social, l’educació en 
el lleure i l’animació social, per incidir 
positivament en la integració de persones 
i/o col·lectius d’immigrants a la Comunitat 
de Madrid al mateix temps que es treballa 
l’educació intercultural dels joves. 

dijous 24 de març, de 17:00h a 17:30h / divendres 25 de març, de 10:30h a 11:00h
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Experiència 42 - Aula 111 + 112

La ràdio com a eina de participació

3 Eduard Sivori, Fundació Astres (DINCAT)

Taller de ràdio en què participen persones 
amb discapacitat intel·lectual i trastorns  
de conducta conjuntament amb un  
educador. L’objectiu és realitzar una activitat 
col·lectiva que permeti incidir en aspectes 
propis de cada persona i, alhora, sensibilitzi 
i comuniqui a la societat donant a conèixer 
què pensen i senten les persones amb  
discapacitat intel·lectual.

Experiència 43 - Aula 111 + 112

El voluntariat de salut al servei  
de la humanització de les estructures 
sanitàries

3 Montserrat Palanques, Federació Catalana 
de Voluntariat Social - FCVS

Experiència de voluntariat de salut basada 
en una concepció humanista i generosa de 
relació amb els malalts dels centres sanitaris 
i les seves famílies. Mostra com la sistema-
tització d’aquestes atribucions repercuteix 
en el bon funcionament dels centres de salut, 
i la importància que té per fer-ho el desenvo-
lupament d’eines de disseny i distribució de 
tasques en referència a aquest voluntariat.

Experiència 44 - Aula 111 + 112

Marketplace europeu, trobada d’acció 
social i voluntariat corporatiu

3 Eva Lleonart, Federació Catalana 
de Voluntariat Social - FCVS

Mercat real on es compren i es vénen projec-
tes solidaris. Hi participen organitzacions 
socials, empreses i gremis empresarials,  
agents educatius, administracions públiques 
i mitjans de comunicació, amb l’objectiu 
d’aconseguir el major nombre possible  
de projectes socials i el treball en xarxa  
entre les parts integrants per possibilitar 
futurs projectes.

Experiència 45 - Aula 111 + 112

Anàlisi i resultats de les estratègies  
que duu a terme l’Associació Salut 
Mental amb cada Ajuntament,  
per inserir en el món social i en el laboral 
les persones amb malaltia mental

3 Montserrat Giró, Associació Salut Mental - 
Baix Llobregat

Projecte desenvolupat amb els ajuntaments 
de diversos municipis amb l’objectiu que les 
persones amb malaltia mental puguin acon-
seguir feina i habitatge, així com desenvo-
lupar estratègies que els donin l’oportunitat 
d’exercir rols socialment significatius i vàlids. 

Experiència 46 - Aula 111 + 112

L’experiència de les entitats de la FECEC: 
La dimensió comunitària i la proximitat 
en el territori en l’atenció  
al pacient oncològic

3 Rosa Maria Pujol, Fundació Lliga Catalana 
d’Ajuda Oncològica - Oncolliga (FECEC)

Model que s’implementa a nivell municipal 
(des de la proximitat, fomentant el senti-
ment de pertinença) i provincial (incidint  
en els agents socials del territori). El sistema 
es completa amb l’entitat de segon nivell 
que agrupa i cohesiona sota un mateix 
objectiu: incidir, canviar i millorar l’atenció  
del pacient oncològic.

Experiència 50 - Aula 113

Sistematitzant la innovació  
en una organització social

3 Aintzane Anduiza, Fundación Lantegi Batuak

Senzill i pràctic model d’innovació sistemà-
tica que es basa en set pilars, entre els quals: 
una visió compartida del concepte d’inno-
vació; un fort lideratge i esponsorització per 
assegurar la implantació i consolidació a 
mig-llarg termini; o un quadre d’indicadors 
per mesurar els resultats obtinguts respecte 
al model.

Experiència 51 - Aula 113

Xarxes per la qualitat del Tercer Sector

3 Jaume Garau, Institut Mallorquí 
d’Afers Socials-IMAS 

Ajudes econòmiques a entitats del Ter-
cer Sector orientades a millorar els seus 
sistemes de gestió i la qualitat percebuda 
pels usuaris i els treballadors. L’objectiu és 
impulsar les xarxes col·laboratives i per això 
se subvencionen xarxes d’entitats constituï-
des ad hoc per treballar conjuntament en la 
millora d’aquests sistemes de gestió.

Experiència 52 - Aula 113

L’Espai de Reflexió Entorn  
la Infància i l’Adolescència (EREIA)  
de Santa Coloma de Gramenet

3 Eulàlia Sayrach, Fundació Vidal i Barraquer 
(FEDAIA)

Taula de treball, reflexió, intercanvi i interac-
ció entre serveis públics, privats o d’inicia-
tiva social que treballen amb una població 
comú: infants i adolescents del municipi. 
L’objectiu és millorar la coordinació i deri-
vació, així com una millor assistència, abor-
datge i orientació de les situacions, a partir 
d’un servei coherent, integral i harmònic.

Experiència 47 - Aula 111 + 112

20 anys sistematitzant programes 
d’educació en valors en l’àmbit del lleure

3 Carles Xifra, Fundació Catalana de l’Esplai

Programes pedagògics entorn als valors 
humans adreçats prioritàriament als centres 
d’esplai i entitats de lleure de Catalunya. 
Sota un prisma de llibertat, de versatilitat  
i de no-obligatorietat, l’educació en el lleure 
permet experiències vitals lúdiques,  
creatives i relacionals, i situa l’educació dels 
valors humans a un nivell de vivència  
personal intensa.

Experiència 48 - Aula 113

La sensibilització dels Drets dels Infants 
mitjançant les TIC

3 Anna Millan, Serveis d’Esplai 
(Fundació Catalana de l’Esplai)

Projecte de sensibilització sobre els drets del 
infants on, mitjançant les TIC, s’aconsegueix 
la seva participació activa. Consisteix en la 
creació d’un espai web dinàmic i interactiu 
on es troben els nens i nenes i les persones 
adultes que hi ha al darrera.

Experiència 49 - Aula 113

Les TIC com a suport a la vida 
independent de les persones  
amb discapacitat intel·lectual

3 Laura Fernández, Fundación Síndrome 
de Down del País Vasco

Projecte orientat a donar suport i fomentar 
l’accés de les persones amb discapacitat 
intel·lectual a una vida independent. S’apro-
fiten les possibilitats que les TIC ofereixen 
per aconseguir l’accés a suports reals i 
efectius per a què aquesta vida independent 
i autònoma es materialitzi, augmentant la 
seva qualitat de vida dins i fora de la llar.

dijous 24 de març, de 17:00h a 17:30h / divendres 25 de març, de 10:30h a 11:00h

àgora d’experiències
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Experiència 53 - Aula 113

Les TIC com a eines de connexió  
dins del col·lectiu de persones malaltes 
d’Alzheimer

3 Sara Carrillo, Associació de Familiars 
d’Alzheimer de Barcelona-AFAB (FAFAC) 

Projecte iniciat per la Fundació Espai Salut 
i l’AFAB que aprofita la tecnologia com a 
eina d’estimulació cognitiva de pacients 
amb demència en fases lleus i Moderades. 
El paper de les TIC en les persones malal-
tes d’Alzheimer, sobretot del col·lectiu de 
malalts presenils, és fonamental per fomen-
tar en ells una bona autoestima i permetre’ls 
sentir-se connectats amb la comunitat i la 
realitat actual.

Experiència 54 - Aula 113

Començar a volar; exemples de com 
iniciar una captació de fons professional

3 Mark Frantz, Fundació Privada Amics 
de la gent gran (FCVS)

Experiència que mostra la transformació vis-
cuda a Amics de la Gent Gran que els ha per-
mès passar d’una captació de fons artesanal 
a un veritable fundraising, amb el qual han 
pogut doblar el nombre de col·laboradors 
econòmics en els darrers dos anys.

Experiència 55 - Aula 113

Activitats motivacionals d’inserció  
amb usuaris de drogues

3 Eusebio Expósito, Àmbit Prevenció (FCD)

Experiència en què es presenten les activi-
tats motivacionals com a primer pas dins del 
treball d’inserció social i laboral. Són activi-
tats que, a partir d’un seguiment personalit-
zat i acurat, ajuden a vincular els usuaris als 
processos i a millorar la seva autoestima i la 
seva autoeficàcia conductual.

Experiència 56 - Aula 113

Roses contra l’oblit: els efectes 
multiplicadors de la viralitat

3 Anna Martínez, Fundació Privada Amics 
de la gent gran (FCVS)  

Campanya creada amb l’objectiu que tothom 
faci voluntariat per un dia amb el gest de 
regalar una rosa a alguna persona gran del 
seu entorn. Amb aquesta mobilització ciuta-
dana, es vol sensibilitzar la societat catalana 
sobre la situació de soledat que pateixen 
150.000 persones grans a casa nostra.

Experiència 57 - Aula 113

La promoció de la participació social  
dels joves de Sant Boi de Llobregat  
i el rol de les entitats d’iniciativa social. 
Aportacions des d’un projecte  
de recerca-acció

3 Marta Ballester, Universitat de Barcelona-UB

Recerca–acció sobre les estratègies de 
promoció de la participació entre els joves 
que contribueix a la seva capacitació i 
empoderament per poder canalitzar les 
seves preocupacions, interessos i iniciatives. 
Explora i reflexiona a través de l’anàlisi d’una 
experiència d’acció social desenvolupada 
amb adolescents a tres instituts.

Experiència 61 - Aula 113

Programa Apropa Cultura.  
El programa dels equipaments culturals 
adreçat al sector social

3 Sònia Gainza, L’Auditori. Amb la col·laboració 
del Departament de Benestar social i Família  
de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament  
de  Barcelona i l’Àrea de Benestar Social  
de la Diputació de Barcelona

Programa d’inclusió social adreçat a centres 
socials, institucions i associacions que 
treballen amb persones en situació de risc 
d’exclusió, gràcies al qual els diferents col-
lectius de persones usuàries tenen accés a 
un ventall d’espectacles de música, teatre 
i dansa a un preu molt reduït i dins de la 
programació habitual. Col·laboren diferents 
teatres i auditoris de la ciutat i actualment 
s’està desplegant a d’altres equipaments 
culturals de la província.

Experiència 62 - Aula 113

Projecte Computer ClubHouse

3 Janice Feighery, Southwest Inner-City 
Network (SWICN’s) Computer ClubHouse  
@SWICNClubhous

Computer ClubHouse ha desplegat una 
xarxa de 200 Computers distribuïts en 
20 països, amb l’objectiu de donar noves 
oportunitats a col·lectius en situació de risc 
a partir de les TIC i els seus usos innovadors 
en l’educació al llarg de la vida.

Experiència 58 - Aula 113

Art per a la inclusió social.  
Itinerari d’una experiència

3 Ingrid de la Torre, Fundació Centre Obert 
Joan Salvador Gavina (FEDAIA)

Experiència que parteix d’un projecte en el 
què el teatre, la dansa i l’expressió musical 
esdevenen recursos clau per a la inclusió 
social d’infants i joves del barri del Raval de 
Barcelona. La seva realització és fruit del 
treball en xarxa amb altres entitats del barri 
especialitzades en l’àmbit musical –Xamfrà- i 
teatral -Forn de Teatre Pa’Tothom-.

Experiència 59 - Aula 113

Inserció sòciolaboral amb joves: 
metodologia ECAS

3 Daniel Juan Garcia, Entitats Catalanes 
d’Acció Social – ECAS

Metodologia ideada i implementada per 
ECAS en l’àrea d’inserció sòciolaboral de 
joves, en què les entitats dedicades a la 
inserció d’aquesta població s’agrupen i gene-
ren un mètode de treball comú que condueix 
a la implementació d’una metodologia de 
treball que passa per un exhaustiu procés de 
qualitat i de revisió per part d’experts.

Experiència 60 - Aula 113

Espai de reflexió ètica.  
Experiència d’una agrupació d’entitats  
a la província de Lleida

3 Meritxell Draper, Federació ALLEM (DINCAT)

Creació d’un grup de reflexió ètica en el 
camp de la discapacitat intel·lectual, un 
espai on poder tractar aspectes que poden 
afectar la persona en tots els seus vessants 
(bio-psico-sòcio-espiritual i fins i tot legal) i 
on poder compartir experiències i situacions 
amb d’altres professionals.

dijous 24 de març, de 17:00h a 17:30h / divendres 25 de març, de 10:30h a 11:00h

àgora d’experiències
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Experiència 63 - Aula 113

Iniciatives europees per a promoure 
programes de formació i d’intercanvi 
pràctic d’experiències innovadores  
en les organitzacions socials

3 Gerd Zimmer, Institut für Projektbegleitung 
und Kompetenzentwicklung-pro-kompetenz-e.V.

Projectes impulsats a nivell europeu basats 
en el desenvolupament de cursos de for-
mació europeus per empoderar ciutadans 
sènior per a la participació social i les visites 
d’estudi de representants d’organitzacions 
socials per a promoure la idea innovadora de 
mentoring intergeneracional.

Experiència 64 - Aula 113

ConnectAlzheimer

3 Antònia González, Associació de Familiars 
d’Alzheimer del Baix Llobregat-AFA BAIX

Iniciativa creada per donar suport als famili-
ars de les persones que pateixen Alzheimer. 
L’objectiu és proporcionar informació, suport 
psicològic i social a les persones cuidadores 
a través de pantalles tàctils que s’instal·len 
de forma gratuïta a les seves llars.

Experiència 65 - Aula 113

L’Aprenentatge Servei,  
una experiència de futur

3 Carme Altayó, Fundació Hospital Sant Jaume 
i Santa Magdalena

Els Projectes d’Aprenentatge Servei (ApS) són 
una proposta educativa que combina pro-
cessos d’aprenentatge i de servei a la comu-
nitat en un sol projecte ben articulat, en el 
qual els participants es formen tot treballant 
sobre necessitats reals de l’entorn amb l’ob-
jectiu de millorar-lo. La Fundació presenta 
diferents ApS que ha portat a terme.

Experiència 66 - Aula 113

Programa Interprofessions

3 Myriam Nieto, Atlàntida Professionals 
per a la interculturalitat

Aquest programa té l’objectiu de reforçar el 
capital humà i social dels professionals nou 
vinguts al nostre país, titulats i/o amb una 
formació inacabada, ajudant mitjançant 
un procés d’acompanyament i d’acollida, a 
valorar els seus coneixements, la seva for-
mació i preparació, per facilitar una sortida 
professional adequada, en interacció amb la 
societat catalana.

Pausa-cafè

B1 / Aula 114  ] 

La crisi, oportunitat  
per a la transformació social
3 Els factors de desigualtat social a 
Catalunya: Laia Pineda, Fundació Jaume Bofill

3 L’impacte de la crisi en la gent gran. 
Anàlisi, reflexió i línies de treball: Susanna 
Roig, Creu Roja

3 Innovació, més enllà de la crisi: Xavier 
Baño, Bhantal (ECAS)

Moderació: Carme Borbonés, Càritas 
Catalunya 

B2 / Aula 120 + 121

Nous escenaris de la negociació 
col·lectiva en context de crisi 
3 Reptes en el diàleg social des de la 
perspectiva sindical: Camil Ros, UGT 
de Catalunya

3 Reptes en el diàleg social des de la 
perspectiva sindical: Josefina Pujol, CCOO 
de Catalunya

3 Reptes de la negociació col·lectiva des 
d’una visió jurídica: Sara Pose, Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya

Moderació: Francesc José Maria, Confederació 
d’Associacions Empresarials del Tercer Sector Social 
d’Atenció a les Persones de Catalunya 

B3 / Aula 119

La participació com a motor  
de canvi de les entitats
3 Redefinició participativa d’una 
entitat: del diagnòstic a la visió i a l’acció 
transformadora: Núria Baldrich, Federació 
d’Associacions Veïnals de Tarragona-FAVT

3 Club de Suport: d’un club d’usuaris a un 
club de socis: Núria Valls, Suport Associatiu 
(Fundació Catalana de l’Esplai) 

3 Tercer Sector i Aprenentatge Servei: 
educant per al compromís i la transformació 
social: Laura Rubio, Universitat de Barcelona-UB

Moderació: Francina Alsina, Federació 
Catalana de Voluntariat Social - FCVS

B4 / Aula 127 

Avaluació i mesura de l’impacte 
3 Elaboració d’una eina d’avaluació de la 
competència social per a adolescents: Marta 
Colomer, Federació d’Entitats amb Projectes i 
Pisos Assistits - FEPA

3 Clàusules socials per mesurar el valor 
afegit del Tercer Sector en la contractació 
pública: Helena Fontanet, Creu Roja

3 Un Model d’Assistència Tècnica per 
les ONG´s sustentat en l’Avaluació: Julio 
Domínguez, Centro para el Fortalecimiento 
Social, A.C. @JulioDgz 

Moderació: Núria Tresserras, Voraviu

B5 / Aula 128 

La millora de la gestió 
organitzativa 
3 El repte diari de millorar la gestió: com 
iniciar-ho?: Llucià Torras, Fundació Pere Tarrés

3 Indicadors de gestió: una visió 
innovadora: Quim Sabater, Impuls 
@quimsabater

3 Innovació en la gestió de les entitats 
sense ànim de lucre: Leticia Tierra, Plataforma 
del Voluntariado de España @leticiatierra

Moderació: Jean-François Guillemet, 
Confederació ECOM

dijous 24 de març, de 18:00h a 19:30h

taules temàtiques bloc B

Dijous 17:30h  
Trobada amb el M. Hble. Sr. Artur Mas, 
president de la Generalitat de Catalunya

dijous 24 de març, de 17:00h a 17:30h / divendres 25 de març, de 10:30h a 11:00h

àgora d’experiències
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B6 / Aula 122 + 123

El desenvolupament de la  
Llei de l’Autonomia Personal 
3 La participació de les persones usuàries 
en els serveis a les persones grans: 
Assumpció Ros, Fundació Privada Residència 
Santa Susanna (FEATE)

3 Noves iniciatives en l’impuls a 
l’autonomia personal de les persones amb 
discapacitat. Persona a determinar, DINCAT - 
Discapacitat intel·lectual de Catalunya

3 L’assistència personal: una experiència de 
canvi. Un agent generador de valors: Isabel 
Macarulla, Confederació ECOM

Moderació: Immaculada Fernández, 
Federació d’Associacions de Familiars d’Alzheimer 
de Catalunya - FAFAC

B7 / Aula 129

El paper de la innovació
3 R+D+I a les cooperatives: Cristina Dedeu, 
Entorn Sccl (FCTC)

3 Innovació, una eina per a la inclusió 
social: Blanca Alarcia, Fundación Lantegi 
Batuak @balarcia

3 Transformar l’organització: acció 
i innovació al servei de les persones:  
Ester Vidal, Hobest Sccl (FCTC)

Moderació: Joan Uribe, Sant Joan de Déu

B8 / 130

El treball de proximitat 
3 Construint compromisos enfront “l’aquí 
no”: Felisa Pérez, Federació Catalana d’Entitats 
d’Ajuda al Drogodepenent - FCD

3 Associacions de veïns i el barri com a 
espai d’intervenció intercultural: Cristian 
Cepeda, Fundació Confavc

3 El barri: lloc de convivència, participació i 
acció comunitària: Mª Claudia Carrasquilla, 
Fundación Cepaim (ECAS)

Moderació: Guillem Correa, Federació 
d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits - FEPA

B9 / Aula 131

Fiscalitat i entitats socials 
3 Importància fiscal i problemàtica actual 
de la Declaració d’Utilitat Pública: Roberto 
Malo, Associació Benestar i Desenvolupament-
ABD (FCD)

3 La repercussió de l’IVA en el marc del 
Tercer Sector Social: Maria Rosa Lunas, 
Federació d’Organitzacions Catalanes de Gent 
Gran, Dones i Família - FOCAGG

3 L’IVA en la contractació i altres 
desavantatges del Tercer Sector en relació  
a l’IVA: Antoni Mustera, Addvante

Moderació: Josep Serrano, Federació d’Entitats 
d’Assistència a la Tercera Edat - FEATE

B10 / Aula 124 + 125

El repte de les TIC 
3 Les eines 2.0 per avançar en l’e-inclusió: 
Francesc Gasulla, Fundación Esplai (Fundació 
Catalana de l’Esplai)

3 Solidaritat 2.0: les xarxes socials com a 
eina de gestió del canvi a les entitats socials: 
Òscar Velasco, Creu Roja @ovelascob

3 Metodologies “linving lab” per al 
desenvolupament de solucions TIC eficients 
al Tercer Sector Social: Josep Maria Colomé, 
Fundació i2cat 

Moderació: Jaume Albaigès, TecnolONGia.org
@jaume_albaiges

Fi de la jornada

Col·loqui 5 / Aula 120 + 121

La capacitat d’incidència 
política del Tercer Sector 
3 José Manuel Fresno, President del Consejo 
para la Promoción de la Igualdad de Trato y no 
Discriminación por Origen Racial o Étnico

3Marta Arias, Directora de sensibilització 
i polítiques d’infància d’UNICEF España

3 Juan López de Uralde, Impulsor de la 
Fundación Equo, exdirector de Greenpeace España

Moderació: Carles Barba, Expresident 
de la Taula del Tercer Sector i Vicepresident  
de la Fundació Catalana de l’Esplai

Col·loqui 6 / Aula 114  ]

El Tercer Sector com a  
escola de ciutadania 
3Ismael Palacín, Director de la Fundació 
Jaume Bofill

3 Graham Hanlon, Expresident de la Junior 
Chamber International

3Eduard Vallory, Director General de Barcelona 
Graduate School of Economics

Moderació: Rafael Ruiz de Gauna, 
Vicepresident de la Taula d’entitats  
del Tercer Sector Social i Director de l’Institut  
de Formació de la Fundació Pere Tarrés

Col·loqui 7 / Aula 122 + 123

La veu i representació dels 
col·lectius més vulnerables
3 Albert Ferrer, President d’ADEMM (Usuaris de 
Salut Mental de Catalunya)

3 Ana Maria Novella, Professora de Pedagogia 
a la Universitat de Barcelona i Membre del Grup de 
Recerca en Educació Moral (GREM)

3Víctor Renes, Excoordinador del Departament 
d’Estudis de Cáritas España

Moderació: Teresa Crespo, Vicepresidenta de la 
Taula d’entitats del Tercer Sector Social i Presidenta 
d’ECAS

Col·loqui 8 / Aula 124 + 125

L’ètica en la intervenció de les 
organitzacions del Tercer Sector
3 Pilar Rodríguez, Directora de l’àrea 
sòcio-sanitària de l’Associació Benestar i 
Desenvolupament

3 Cristina de la Cruz, Professora d’Ètica i 
Filosofia moderna a la Universitat de Deusto

3 Joan Canimas, coordinador científic de 
l’Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció 
Social (OEAIS) de la Fundació Campus Arnau 
d’Escala (FCAE)

Moderació: Francesc Pérez, Vicepresident de la 
Taula d’entitats del Tercer Sector Social i president 
de COCARMI

 
 
. 

11:00h Pausa-cafè 

divendres 25 de març , de 9:00h a 10:30h

col·loquis 5-8

dijous 24 de març, de 18:00h a 19:30h

taules temàtiques bloc B

10:30h Àgora d’experiències 
consultar pàg 11.
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C1 / Aula 119

Proximitat, innovació i rèplica
3 Treball amb suport: Glòria Canals, Associació 
Catalana de Treball Amb Suport - ACTAS (ECAS)

3 Portalento: La recerca de feina per a 
persones amb discapacitat: Nuria Sanz, FSC 
Inserta

3 L’usuari demandant i proveïdor: 
autogestió de la seva ajuda tècnica: 
Francesc Ristol, Centre de Teràpies Assistides 
amb Cans - CTAC

Moderació: Clara Rosàs, Federació Catalana 
Contra El Càncer - FECEC

 C2 / Aula 114  ] 

Les polítiques públiques  
de suport al Tercer Sector
3 La col·laboració de la Generalitat de 
Catalunya amb el Tercer Sector Social: 
present i futur: Lluís Grande, ICASS

3 Avaluació de les polítiques públiques 
d’impuls i promoció del Tercer Sector:  
Joan Cuevas, Fundació Pere Tarrés @JoanCuevas

3 Proposta de millora de les pràctiques 
de les AA.PP en l’adjudicació de les 
convocatòries: Sílvia Luque, Fundació Francesc 
Ferrer i Guàrdia (MLP)

Moderació: Anna Giralt, Fundació Josep Sans – 
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

C3 / Aula 127

Reflexions sobre la situació  
del Tercer Sector
3 Comparació entre els diagnòstics de 
situació del Tercer Sector de Biscaia, 
Catalunya i Espanya. Reptes compartits: 
Rafael Lopez-Arostegi, Fundación EDE

3 L’associacionisme dins del Tercer Sector. 
Coordinació i reconeixement: Montserrat 
Balaguer, Consell d’Associacions de Barcelona-CAB

3 1+1 fan 3. La col·laboració entre les entitats 
catalanes: Laura Lecina, Observatori del Tercer 
Sector

Moderació: Mario Cugat, Federació 
d’Associacions de Gent Gran de Catalunya - FATEC

C4 / Aula 120 + 121

L’ocupació al Tercer Sector 
Social 
3 inSERE, la capacitat de generar ocupació 
i inclusió des del Tercer Sector. Jordi Collado, 
Fundació Casal l’Amic (ECAS)  
@jordi_collado

3 El Tercer Sector com a excusa i còmplice 
per a la precarització del treball i el 
desmantellament de l’Estat del benestar. 
Joffre Villanueva, Moviment Laic i Progressista 
- MLP

-Ponent a determinar

Moderació: Paco Estellés, Federació d’Entitats 
d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència 
- FEDAIA

C5 / Aula 122 + 123

Organitzar la cerca  
de recursos econòmics
3 La innovació: clau per a la mobilització 
i el finançament privat: Sònia Flotats, 
AlterCompany @soniaflotats

3 Estàs pensant a créixer? Banca ètica: la 
darrera peça del puzzle: Jordi Ibáñez, Fiare

3 Línia prioritària a les entitats de 2n i 3r 
grau: el finançament: Alícia Artiaga, Fundació 
Comtal (FCVS)

Moderació:  Antoni Sansalvadó, Coordinadora 
Catalana de Fundacions

divendres 25 de març, d’11:30h a 13:00h

taules temàtiques bloc C

C6 / Aula 128

El Tercer Sector Social  
i la coresponsabilitat social 
3 La coresponsabilitat del Tercer Sector en 
la construcció del benestar: Eva Bonamusa, 
Confederació ECOM

3 La incidència política del Tercer Sector: 
eines per a la reflexió i l’autodiagnòstic: 
Joana Mundó, Observatori del Tercer Sector

-Ponent a determinar

Moderació: Josep Vilajoana, Col·legi Oficial 
de Psicòlegs de Catalunya

C7 / Aula 129

Presència i impacte  
del voluntariat social
3 La realitat del món penitenciari i el 
voluntariat: Esther Prats, Federació Catalana 
de Voluntariat Social - FCVS

3 Els paradigmes del voluntariat en temps 
de crisi: Antonio Pérez, Creu Roja

3 El moviment social del voluntariat: canvi 
sense lideratges: Francisco Javier Edo, 
Plataforma de Voluntariado Social de la Comunidad 
Valenciana

Moderació: Marc Ibars, Federació Catalana 
de Donants de Sang

C8 / Aula 130

L’espai de participació  
per als infants i joves 
3 Associacionisme juvenil: una aposta 
estratègica de país: Benjamí Aguilar, Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya-CNJC

3 Projecte de participació infantil i juvenil: 
I tu, què opines?: Sònia Martínez, Federació 
d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i 
l’Adolescència - FEDAIA

3 Participació i ciutadania: els infants 
en els nostres projectes: “Reacciona 2.0”: 

Alex Pigem, Eduvic Sccl (FCTC)

Moderació: Ana Bárbara Sousa, Federación 
de Entidades Latinoamericanas de Catalunya - 
FEDELATINA

C9 / Aula 131

Fent camí cap a la cultura  
de la transparència
3 No estem sols: la gestió de la 
responsabilitat social de les entitats socials 
des del diàleg amb els grups d’interès: 
Nekane Navarro, Alter Civites @nekanenavarro

3 Agència de Comunicació Social, un 
pont entre les entitats i els mitjans per 
sensibilitzar la ciutadania i fer sentir la 
veu de l’acció social: Agnès Felis, Entitats 
Catalanes d’Acció Social - ECAS

3 Transparència + competitivitat = viabilitat: 
Enric Arqués, Associació Joia (Fòrum de Salut 
Mental)

Moderació: Jesús Delgado, Fundació Pere Tarrés

C10 / Aula 124 + 125

La promoció de la participació 
3 Motiva i guanyaràs! Albert Quiles, 
Fundació Privada Amics de la Gent Gran (FCVS)

3 Models de participació amb èxit en la 
promoció de la mobilitat de la base social 
per a la inclusió activa de les persones dels 
col·lectius més vulnerables: Ana Lebrón,  
Federació d’Associacions Culturals i Educatives de 
Persones Adultes - FACEPA

3 La veu i la representació dels col·lectius 
més vulnerables: Patricia Bosch, Fundació 
Salut i Comunitat (ECAS)

Moderació: Laura Rojas, Federación de 
Asociaciones Americanas en Catalunya - FASAMCAT
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divendres 25 de març, 13:00h a 14:00h

13:00h

Conferència de cloenda

Els valors del Tercer Sector Social 
en una societat en contínua 
transformació

3 Sr. Conny Reuter, President de la Plataforma 
Europea d’ONG Socials 

3 Begoña Román, Professora d’ètica 
a la Universitat de Barcelona

Moderació
Toni Codina, Director General de la Taula 
d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

14:00h  

Lectura del manifest  
i cloenda institucional
Homenatge pòstum a Maria José Vázquez, 
presidenta d’ECOM

Lectura del manifest del III Congrés 
del Tercer Sector Social

A càrrec de
3 Màrius Serra, escriptor

Parlaments
3 Hble. Sr. Josep Lluís Cleries, Conseller 
de Benestar Social i Família de la Generalitat  
de Catalunya 

3 Sra. Àngels Guiteras, presidenta 
de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social  
de Catalunya

Fi del III Congrés

Conferència de cloenda  
i cloenda institucional 
Sala Plenària (Espais: 117+116+115) 
ILS SD
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entrada

1

9 10 13 14 19 20

17 18 23

2 6 7

3

11

25 27 29 3126 28 30 32

12 15 16 21 22

24

4 5 8

f

1- Fundació Germà Benito 
Menni

2- La Roda, Fundació d’Accions 
Culturals i del Lleure

3- Associació per a la 
Rehabilitació de les Persones 
amb Malaltia Mental

4-Mostra d’articles d’artesania 
i regal confeccionats pel Tercer 
Sector Social. Estand promogut 
per la Taula del Tercer Sector

5- Consorci de Salut i Social 
de Catalunya

6- Fundació Centre 
d’Investigació d’Economia  
i Societat-CIES

7- Obra Social “La Caixa”

8- Espiral Entitat de Serveis

9- Suport Associatiu

10- Torre Jussana, Centre 
de Serveis a les associacions

11- Fundación ONCE-FSC Inserta

12- Apunts Servei a les empreses

13- IGOP. Institut de Govern 
i Polítiques Públiques  
de la Universitat Autònoma  
de Barcelona

14- FIARE-Banca ètica

15- Areté-Taules de Cultiu

16- GARBET Neteja 
Manteniment. Cooperativa 
d’inserció

17- Fundació Futur i Associació 
Andròmines

18- Associació Shalom

19- Observatori del Tercer Sector

20- Confederació d’Associacions 
Empresarials del Tercer Sector 
Social d’Atenció a les Persones  
de Catalunya

21- Arç Cooperativa

22- Fundació Jaume Bofill

23- Grup CIREM

24- AT2 Empresas que ayudan-
EQA

 

25- Col·legi d’Educadores 
i Educadors Socials de Catalunya 
(CEESC)

26- Col·legi de politòlegs 
i sociòlegs de Catalunya 
(COLPIS)

27- Col·legi oficial de psicòlegs 
de Catalunya (COPC)

28- Col·legi de pedagogs 
de Catalunya (COPEC)

29- Col·legi oficial de treball 
social de Catalunya (TSCAT)

30- Grup Èxit Serveis

31- Ampans

32- Fundació Finestrelles 
Pro-Discapacitat Intel·lectual

planta 0

mostra d’entitats

30 25 11
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2 7

27 22

4 9

1- Càritas Catalunya

2- Comitè Català 
de Representants de Persones 
amb Discapacitat-COCARMI

3- Confederació ECOM

4- Coordinadora 
de Comunitats Terapèutiques 
i Pisos de Reinserció per a 
Drogodependents de Catalunya

5- Creu Roja

6- Empresa Social- Cooperatives 
d’atenció a les persones

7- Entitats Catalanes d’Acció 
Social-ECAS

8- Federació d’Associacions 
Americanes a Catalunya-
FASAMCAT

9- Federació d’Associacions de 
Gent Gran de Catalunya-FATEC

10- Federació d’Associacions 
Culturals i Educatives  
de Persones Adultes-FACEPA

11- EAPN-ES 

12- Taula d’entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya  
- Punt d’informació

13- Federació d’Associacions de 
Familiars de Malalts d’Alzheimer 
de Catalunya-FAFAC

14- Federació Catalana 
d’Entitats Contra el Càncer-
FECEC

15- Federació Catalana d’Entitats 
d’Ajuda  
al Drogodependent-FCD

16- Federació Catalana 
de Donants de Sang

17- Federació d’Entitats amb 
Projectes i Pisos Assistits-FEPA

18- Federació Catalana 
de Voluntariat Social-FCVS

19- Federació d’Entitats 
d’Atenció i d’Educació a la 
Infància i l’Adolescència-FEDAIA

20- Federació d’Entitats 
d’Assistència a la Tercera Edat-
FEATE

21- Federació d’Entitats 
Llatinoamericanes  
de Catalunya-FEDELATINA

22- Federació d’Organitzacions 
Catalanes de Gent Gran, Dones  
i Família-FOCAGG

23- Federació Catalana 
de paràlisi cerebral i etiologies 
similars-FEPPCAT

24- Fòrum de Salut Mental

25- Fundació Catalana 
de l’Esplai

26- Fundació Pere Tarrés-
Coordinació Catalana  
de Colònies, Casals i Centres 
d’Esplai

27- Fundació Sant Joan de Déu

28- Minyons Escoltes i Guies de 
Catalunya-Fundació Josep Sans

29- Moviment Laic 
i Progressista-MLP

30- Voraviu

planta 1

12
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Punt d’informació
Per a qualsevol dubte o consulta podeu 
adreçar-vos a les persones del servei 
d’organització que van visiblement 
acreditades, al punt d’informació de la planta 
0 o a l’estand de la Taula d’entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya de la planta 1.

Identificació
Tots els congressistes hauran d’anar 
adequadament identificats amb les 
acreditacions corresponents que els seran 
lliurades a l’entrada del Congrés.

Idioma
L’idioma vehicular del Congrés serà el català. 
L’idioma dels ponents està indicat en el 
programa, així com la traducció simultània, 
la subtitulació en directe i la interpretació en 
llenguatge de signes.

Documentació
Per criteris de sostenibilitat, l’organització 
del III Congrés no facilitarà cap 
documentació en format paper en relació 
a les ponències. Tots els power points de 
les intervencions dels ponents es poden 
consultar al web del Congrés.

A l’estand de la Taula d’entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya de la planta 1 hi 
ha a disposició dels congressistes ordinadors 
i impressores per consultar i/o imprimir els 
documents del web del Congrés.

Aforament
L’aforament de les sales on se celebra el 
III Congrés és limitat. Una vegada s’hagi 
completat l’aforament permès es tancaran 
les portes. 

Servei mèdic
Hi ha un servei mèdic permanent de Creu 
Roja situat a la primera planta.

informació pràctica

i inscripcions

Dinar
La inscripció al Congrés no inclou dinar.  
A la bossa que s’ha lliurat a tots els 
congressistes hi ha una llista de restaurants 
propers al Centre de Convencions 
Internacional de Barcelona.

Premsa
A la planta 1 hi ha ubicada la sala de premsa 
del III Congrés. Tots els periodistes hauran 
d’estar acreditats i mostrar visiblement la 
seva acreditació.

Comunicació 2.0 i xarxes socials
Hi ha wifi al recinte del Congrés. 
L’organització del III Congrés utilitza la 
comunicació 2.0 i les xarxes socials per 
facilitar al màxim la relació entre els 
participants i la difusió dels continguts.  

Twitter: 
hashtag #3Congres (@taula_3rsector)  
A més, els ponents que ens han facilitat els seus 
usuaris de Twitter estan inclosos en el programa.

Facebook:
facebook.com/tercersector
Web: 
www.congrestercersector.cat

Connexió elèctrica  
S’han habilitat diversos espais amb endolls 
per als congressistes que necessitin carregar 
qualsevol aparell electrònic.

Certificat d’assistència 
Els congressites que ho desitgin podran 
recollir un certificat d’assistència a la sortida 
del III Congrés.

Per a tots els serveis i materials contractats 
i/o produïts per al III Congrés s’han tingut 
en compte criteris de sostenibilitat i de 
responsabilitat social, i s’han prioritzat els 
proveïdors del Tercer Sector Social.

c.Taulat

c.Josep Pla

Av.Diagonal

c.Puigcerdà

CCIB 

Ronda Litoral

Rbla.Prim

M

El Maresme
Forum

Com arribar-hi
Metro
Línia-L4  
Parada Maresme-Fòrum

Autobusos 
7, 36, 41, 43 i 141 i B23 (Tugsal)

Tramvia 
Línia T-4 del Tramvia Sant Martí Besós 
Parada Fòrum

Rodalies 
Parada Sant Adrià,  
des d’allà cal agafar el tramvia

Bicing 
Parada 158: Rambla Prim 19 
Parada 159: Avda. Diagonal 26 
Parada 160: Pg. Taulat 280

Aparcaments
CCIB
Rambla Prim 7-17

Centre Comercial Diagonal Mar
Avda.Diagonal 3

Plaça del Fòrum
Passeig del Taulat 278

Plaça del Fòrum
Plaça Ernest Lluch 7

García Faria 
Pg. García Faria 1

Adreça
Centre de Convencions Internacional  
de Barcelona (CCIB) 
Rambla Prim 1-17 Barcelona 
www.ccib.es
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agraïments

Agraïments 
La Junta Directiva de la Taula d’entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya agraeix la 
col.laboració i l’esforç de totes les persones  
i les institucions que han fet possible aquest 
III Congrés. 

Comitè executiu

Àngels Guiteras, Presidenta de la Taula d’entitats 
del Tercer Sector Social de Catalunya 

Adolf Díaz, Creu Roja

Paco Estellés, FEDAIA

Anna Collado, ECOM

Toni Codina, Director General de la Taula 
d’entitats del Tercer sector Social de Catalunya

Judith Calabria, coordinació general

Pau Vidal, coordinació de continguts (OTS)

Rai Barba, comunicació

Anna Albareda, relacions institucionals i protocol

Vanessa Álvarez, logística i mostra d’entitats

 
Col.laboradors

• A tot l’equip tècnic de la Taula d’entitats 
del Tercer Sector Social de Catalunya que 
ha dut el pes principal de l’organització  
del Congrés

• A l’equip de l’Observatori del Tercer Sector 
que ha coordinat els continguts

• A l’equip de voluntaris i voluntàries que 
han format part de l’equip organitzador, 
pertanyents a: Federació Catalana de 
Voluntariat Social, FACEPA, Federació 
Catalana de Donants de Sang i Fundació 
Pere Tarrés

• Als responsables de comunicació de 
les entitats sòcies de la Taula que 
han col·laborat amb el gabinet de 
comunicació del Congrés

• A Creu Roja que ha facilitat el servei 
mèdic

• Als col·legis professionals d’educadors 
socials, pedagogs, treballadors socials, 
psicòlegs, politòlegs i sociòlegs, que 
han promogut la participació dels 
professionals del sector al Congrés 

Finançadors públics i patrocinadors

• Departament de Benestar Social i Família 
de la Generalitat de Catalunya

• Departament d’Empresa i Ocupació  
de la Generalitat de Catalunya

• Diputació de Barcelona

• Ajuntament de Barcelona

• Unió Europea-Fons Social Europeu

• Obra Social- Fundació La Caixa

• Fundació Jaume Bofill

• Fundació ONCE

• Mediapro

• Diari Ara

• COMRàdio

• Renfe

• Spanair

• Fiare

• Avant Grup

• Parcs i Jardins de Barcelona

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és una 

organització constituïda l’any 2003, formada per 30 federacions  

que representen prop de 4.000 entitats no lucratives.

La Taula treballa amb una triple finalitat: incidir en les polítiques 

socials de Catalunya, vertebrar i enfortir el propi sector i buscar el 

reconeixement de la seva acció per part dels sectors econòmics,  

les administracions públiques, i el conjunt de la societat catalana.

Entitats membres

què és la Taula 



congrestercersector.cat

Organitza:

En conveni amb: Finançadors institucionals:

Col·laboradors:

Patrocinadors principals: Altres patrocinadors:

En el marc de:


