
 

 

V CONGRÉS DEL TERCER SECTOR SOCIAL 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE PARTICIPACIÓ 

 

Presentació d’experiències i serveis/projectes a visitar 

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha convocat per als dies 14, 

15, 16 i 17 de juny de 2016 el V Congrés del Tercer Sector Social.  

Una part essencial dels continguts d’aquests congressos biennals es nodreix de les 

aportacions i propostes procedents del conjunt de les entitats del Tercer Sector 

Social, tant de Catalunya com d’altres territoris, així com d’altres institucions i 

organitzacions que hi col·laboren i hi tenen relació. 

En aquest document, s’hi estableixen els procediments i requisits que hauran de 

seguir les organitzacions que desitgin presentar propostes per al V Congrés. 

Qui pot presentar propostes? 

● Entitats del Tercer Sector Social. 

● Organitzacions d’altres àmbits del Tercer Sector (comunitari, cultural, 

mediambiental, cooperació, drets humans, etc.). 

● Institucions que ofereixen serveis al Tercer Sector o hi col·laboren de manera 

habitual. 

● Altres plataformes d’incidència social i política. 

Què es pot presentar? 

Es poden presentar dues modalitats de propostes: 

1. Experiències 

o Se seleccionaran 56 experiències que seran presentades en el marc 

de l’Àgora d’experiències, un espai dinàmic i interactiu on es fomentarà 

una relació de proximitat amb els participants del Congrés. 

o Se seleccionaran 28 experiències de cada bloc. 

o Les experiències seleccionades es presentaran dues vegades durant el 

Congrés a l’espai “Àgora d’experiències”. Es disposarà de 45 minuts per a 

cada presentació (25 minuts de presentació i 20 minuts de diàleg), en 

grups de 10 persones aproximadament cada vegada. 

o La presentació serà el dijous, 16 de juny: 

▪ bloc A: de 12h a 12.45h i de 12.45h a 13.30h 

▪ bloc B: de 16h a 16.45h i de 16.45h a 17.30h 



 

 

o Per al moment de la presentació l’organització posarà a disposició de 

l’entitat una taula rodona i un material de suport en paper i/o plafó. La 

utilització d’altres recursos haurà de comptar amb el vistiplau de 

l’organització i correran a càrrec de l’entitat.  

2. Serveis o projectes per visitar 

o Se seleccionaran un màxim de 30 serveis o projectes innovadors 

d’arreu del territori de Catalunya que, per les seves característiques, 

resultin especialment interessants d’ésser visitats ‘in situ’. 

o Cada entitat podrà presentar més d’un projecte o servei innovador a 

visitar en les mateixes instal·lacions. 

o Les visites es duran a terme: 

▪ el dimecres, 15 de juny a la tarda 

▪ el divendres, 17 de juny al matí.  

 

o En el moment de presentació de l’abstract l’entitat podrà escollir el dia 

per a la visita (dimecres tarda i/o divendres matí). La visita al 

servei/projecte seleccionat serà de, com a molt, d’una hora i mitja de 

durada. 

o Les visites es faran en petits grups a partir d’un horari, unes rutes i un 

servei de transport preestablerts. Cada ruta constarà, com a màxim, de  

3 visites a entitats, projectes o serveis de la mateixa comarca o zona 

geogràfica propera. 

Sobre quina temàtica? 

Les propostes presentades hauran de versar sobre una d’aquestes temàtiques: 

● Innovació en la intervenció social de les entitats del Tercer Sector Social. 

● Innovacions organitzatives o en la gestió en l’àmbit del Tercer Sector. 

 

Què s’ha de fer? 

Les propostes d’experiències o visites s’hauran de presentar a través de la pàgina 

web del V Congrés www.congrestercersector.cat, completant el formulari de 

sol·licitud i adjuntant un resum de la proposta segons el model d’abstract sol·licitat. 

Fins quan? 

El termini màxim per enviar propostes i editar-les, un cop enviades, serà el divendres 

19 de febrer de 2016 (inclòs). El Comitè Organitzador del Congrés es reserva la 

possibilitat de prorrogar-lo. 

http://www.congrestercersector.cat/


 

 

Instruccions per a la presentació  

Les propostes s’hauran de presentar, exclusivament, a través de la pàgina web del 

Congrés www.congrestercersector.cat  

Els requisits per a la presentació de les propostes són els següents: 

1. Aspectes formals: 

● Utilització dels formularis definits a la web i dins el termini establert 
● Explicació clara i correctament desenvolupada 

 
2. Aspectes de contingut: 

● Caràcter innovador 
● Replicabilitat i/o adaptabilitat per part d’altres entitats 
● Ser font d’inspiració i exemple per a altres entitats 
● Suposar una millora en qualsevol dels dos àmbits temàtics establerts 

3. Altres aspectes que es valoraran: 

● Grau de participació de la base social o de les persones beneficiàries 
● Importància de l’impacte aconseguit o previsible 
● Si s’ha participat en altres congressos, es valorarà el grau de satisfacció dels 

assistents a la intervenció realitzada 

 

A més, convé tenir en compte les indicacions següents: 

1. Caldrà identificar la modalitat i la temàtica on s’emmarca la proposta. 

2. És obligatori que el títol de la proposta sigui concís, com a màxim haurà de 

tenir 10 paraules.  

3. S’haurà d’escriure un abstract, segons model facilitat en el formulari, i 

ajuntar una foto de l’experiència i del servei o projecte a visitar. 

4. Les propostes seleccionades s’indicaran en el programa del V Congrés amb el 

nom de l’entitat corresponent, i entre parèntesi el nom de la federació o 

plataforma a la que pertanyi. En el cas que l’entitat pertanyi a més d’una 

federació o plataforma, en el formulari de presentació n’haurà d’escollir una. 

Si es tracta d’una federació, s’indicarà només el nom de la federació. 

5. El formulari es podrà omplir en català o castellà. 

 

http://www.congrestercersector.cat/


 

 

Requisits específics per a la presentació d’experiències  

A més dels requisits generals, en el cas de les propostes d’experiències es prioritzaran: 

● Aquelles que presentin aprenentatges, claus d’èxit, i dades sobre el seu 

impacte. 

Les propostes seran presentades principalment en català o en castellà. Si han de ser 

presentades en altres idiomes, el Comitè Organitzador decidirà si es presenten en la 

llengua proposada o bé habilita un servei de traducció. 

 

Requisits específics per a la presentació de 

serveis/projectes a visitar 

A més dels requisits generals, en el cas de les propostes de serveis o projectes a visitar 

es valorarà: 

● Que el lloc estigui ben comunicat amb transport públic o privat. 

● Que l’entitat tingui espai suficient i accessibilitat, per acollir un grup visitant 

d’entre 15 i 30 persones. 

● Que l’entitat faciliti la mobilitat dels visitants i doni una atenció adequada. 

 

 

Resolució de la convocatòria de participació 

Les propostes rebudes seran valorades i seleccionades pel Comitè Organitzador del V 

Congrés, a partir del quadre de puntuacions d’aquestes bases. 

La resolució del Comitè Organitzador es farà pública el 14 de març, com a molt 

tard. 



 

 

Sistema de selecció 

Es farà una puntuació de les propostes presentades en funció de diferents barems. La 

puntuació màxima serà de 45 punts, que es distribuiran de la manera següent: 

 

 

Exper. Visites 

ASPECTES FORMALS (màxim 8 punts) 

Presentació segons els formularis definits a la web i els requisits de 

les bases 
0 – 3 0 – 3 

Explicació clara i correctament desenvolupada 0 – 5 0 – 5 

ASPECTES DE CONTINGUT (màxim 20 punts) 

Caràcter innovador 0 – 5 0 – 5 

Replicabilitat i/o adaptabilitat per part d’altres entitats 0 – 5 0 – 5 

Ser font d’inspiració i d’interès per a altres entitats 0 – 5 0 – 5 

Suposa una millora en qualsevol dels aspectes relacionats amb la 

proposta 
0 – 5 0 – 5 

ALTRES ASPECTES (màxim 8 punts) 

Participació de la base social i/o de les persones beneficiàries 0 – 3 0 – 3 

Impacte aconseguit o esperat 0 - 5 0 - 5 

Sostenibilitat econòmica del projecte 0 – 4 0 - 4 

ASPECTES ESPECÍFICS (màxim 10 punts) 

Aportació de dades sobre aprenentatges, claus d’èxit i impacte 0 – 5 - 

Bona comunicació amb transport públic o privat - 0 – 2 

Accessibilitat - 0 – 2 

Espai suficient per rebre el grup - 0 - 1  

 

En cas de dubte o empat, el Comitè Organitzador decidirà la proposta que prioritza. 

El Comitè Organitzador també vetllarà perquè els diversos àmbits, territoris i 

federacions del Tercer Sector Social estiguin degudament representats. 

Si una entitat presenta dues propostes que poden ser potencialment escollides, el 

Comitè Organitzador, si ho considera oportú, podrà prioritzar propostes d’altres entitats 

per facilitar una major representació de la diversitat del sector. 

Gratificacions 

No es remunerarà econòmicament cap proposta escollida. 

En el cas de les experiències seleccionades, es donaran dues entrades gratuïtes al 

V Congrés per a les persones que faran la presentació. 

En el cas de les visites, es donarà una entrada gratuïta al V Congrés per servei o 

projecte seleccionat. 


