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ACTIVITATS DE LA TAULA D’ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE 

CATALUNYA 2006. MEMÒRIA EXPLICATIVA. 

 

1. Presentació de l'entitat 

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya  neix a l’any 2003 amb la 
missió d’aglutinar les Entitats del tercer sector social amb l’objectiu de treballar  per 
a la millora del benestar de les persones amb necessitats socials no cobertes i de 
manera prioritària per a la seva inclusió social, la consolidació de les pròpies 
Entitats i el reconeixement de la seva acció per part dels sectors econòmics, les 
administracions públiques i el conjunt de la societat catalana, cercant la incidència 
en les polítiques socials a Catalunya. 
 
Formem part de l'entitat 22 organitzacions de segon nivell  que representem a més 
de 2000 Entitats de Catalunya entre associacions, empreses d’inserció, fundacions i 
cooperatives que  treballem a favor de la inclusió social dels col�lectius més 
desafavorits i per a modificar les condicions que generen exclusió. 
 

Promovem programes de sensibilització, preventius, assistencials, de foment del 
voluntariat i la participació ciutadana, així com en l’àmbit de la recerca i el 
reforçament del tercer sector.  

 
Les nostres  actuacions van dirigides a col�lectius com: infància i família, dones, 
joves, gent gran, discapacitats, malalts crònics, drogodependents, immigrants, 
refugiats i asilats, minories ètniques, reclusos i ex-reclusos, persones amb 
dificultats d’inserció socio-laboral, persones sense sostre, col�lectius en situació 
d’emergència per catàstrofe i d’altres. 
 
La Taula d’Entitats representa a Catalunya a la xarxa europea de lluita contra 
l'exclusió (EAPN) i ens coordinem a nivell estatal amb la Plataforma de ong’s de 
acción social. 

 
Formen part de la Taula les següents Entitats 

 
• AIRES (Plataforma catalana d’empreses d’inserció) 
• CÀRITAS 
• COCARMI (Comitè Català de Representants de Minusvàlids) 
• COORDINADORA DE TALLERS PER A MINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE CATALUNYA 
• CREU ROJA A CATALUNYA 
• ECAS (Entitats Catalanes d’Atenció Social) 
• ESPLAC (Esplais Catalans. Moviment Laic i Progressista) 
• FATEC (Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya)  
• FEDERACIÓ D’ENTITATS D’ASSISTÈNCIA A LA TERCERA EDAT (FEATE) 
• FECC(federació d’Entitats Catalanes Contra el Càncer) 
• FEPA (Federació d’Entitats amb Pisos Assistits)  
• FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància)  
• FCD (Federació Catalana d’Entitats d’Ajuda al Drogodependent) 
• FCVS (Federació Catalana de Voluntariat Social) 
• FOGGAC (Federació d’organitzacions de Gent Gran de Catalunya 
• FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI 
• FUNDACIÓ CATALANA D’ESCOLTISME LAIC JOSEP CAROL 
• FUNDACIÓ PERE TARRÉS – COORDINACIÓ CATALANA DE COLÒNIES, CASALS I CLUBS D’ESPLAI 
• FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉU 
• MINYONS ESCOLTES GUIES SANT JORDI DE CATALUNYA 
• SECTORIAL DE COOPERATIVES D’INICIATIVA SOCIAL (Federació de Cooperatives de Treball de 

Catalunya)  
• VORAVIU 
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2. Àmbit d’actuació 

 

El projecte que es presenta s’inscriu en les següents finalitats de la convocatòria: 

• Foment de l’acció social comunitària: Projecte  el foment de la  qualitat en 

les organitzacions del tercer sector social i projecte d’elaboració del pla 

estratègic del sector i I Congrès del tercer sector social.  

 

• Lluita contra la pobresa i per la inclusió social: Projecte de bones pràctiques 

per al  foment de la inclusió social i Projecte VI Seminari Red europea de 

entidades de lucha contra la exclusión social . 

 

3. Objectius generals i específics 

 

Amb l’impuls d’aquestes iniciatives, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social es 

proposa assolir els següents objectius 

 

Generals 

1. Aprofundir en l’estratègia de foment de la qualitat en les Entitats del tercer 

sector social per donar resposta a la demanda d’una major qualitat en la  

gestió, i més  transparència i eficiència  dels projectes socials. 

 

2. Impulsar l’estratègia inclusiva de l’acció de les Entitats del tercer sector. 

 

3. Establir un marc estratègic pel sector que permeti mitjançant una anàlisi de 

variables externes i internes definir les línies  estratègiques i els objectius  

del sector en els propers anys. 

 

Específics 

Qualitat 

1. Dissenyar i posar en marxa un programa de foment de la qualitat adreçat a 

les entitats del sector 

2. Identificar  els models de gestió de la qualitat i adaptar la seva aplicació a 

l’activitat del sector 

3. Reforçar els valors que porta el sector en la gestió i prestació de serveis a 

través de la qualitat. 

4. Afavorir iniciatives públiques i privades de suport a la gestió de la qualitat en 

les organitzacions del sector. 
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Inclusió 

 

1. Afavorir la participació de les entitats en les polítiques d’inclusió social en el 

territori. 

2. Assegurar que les accions del sector siguin afavoridores de dinàmiques 

inclusives. 

3. Recolzar el treball en xarxa de les organitzacions del sector. 

4. Fomentar la col�laboració entre tercer sector i administracions locals. 

5. Afavorir la participació de les persones afectades per situacions de pobresa i 

exclusió. 

6. Impulsar els plans locals d’inclusió social 

 

Posicionament estratègic del sector 

 

1. Establir les línies estratègiques i els objectius del sector pels propers 5 anys 

2. Impulsar la reflexió i el debat de les Entitats sobre els reptes del sector 

3. Potenciar els valors que aporta  el sector a la societat en termes de millora 

de la cohesió social i  foment de la participació. 

4. Establir aliances amb altres sectors (administració, empreses, agents 

socials, universitats i medis de comunicació) 

5. Traslladar amb més força el nostre missatge a la ciutadania 

 

4. Descripció de l’activitat 

 

Les activitats previstes pel 2006 i per les quals es demana la col�laboració de l’àrea 
de Benestar Social de la Diputació de Barcelona son 
 
A-1 Estudi sobre els costos de la implementació de sistemes de qualitat al 
sector i construcció de les bases per a un model de qualitat centrada en els 
valors propis del sector 
 
Enguany la Taula es proposa aprofundir en el coneixement del costos de 
implementació  i manteniment de sistemes de qualitat en les organitzacions del 
sector així com aprofundir en el marc de valors propis dels sistemes de qualitat del 
sector. 
La realització dels dos estudis  s’han encarregat a l’Observatori del Tercer Sector. 
 
 
 
 
 
 
  
A-2 Seminari sobre Bones pràctiques  
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Realització d’un seminari a l’octubre del 2006 adreçat a les entitats del sector per 
transferir experiències i bones pràctiques en la gestió de qualitat i especialment 
aquelles que ajuden a la vertebració de pràctiques d’àmbit local. 
 
 
A-3 Disseny d’una aplicació  informàtica per a la eina d’autoavaluació de 
bones pràctiques inclusives  
 
Implementació d’una eina (aplicació web) informàtica d’autodiagnòstic d’inclusió 
social per a organitzacions socials adreçada a totes les entitats d’àmbit català que 
vulguin avaluar els seus projectes inclusius i participar en la transferència de 
coneixement de bones pràctiques inclusives. És una eina innovadora de 
benchmarking adaptada al sector que servirà d’ajuda per millorar els projectes i 
programes inclusius de les entitats. 
 
A-4 Pla Estratègic del Tercer Sector 

El Tercer Sector Social de Catalunya posa en marxa  un Pla Estratègic que li 
permeti construir un projecte de futur davant el repte de la participació, la 
ciutadania i la conquesta dels drets socials. Ha de permetre  analitzar els  reptes  
del sector i formular respostes  més eficaces, afinant les seves eines i potenciat les 
seves capacitats per a créixer en una ciutadania més universal, en una participació 
social més conscient i en uns drets socials per a tots.  

A-5 VI Seminari de la EAPN 
 

Realització del seminari d’àmbit estatal per afavorir el treball de reflexió conjunta 
de les associacions entorn les situacions de pobresa i desigualtat de la societat i el 
paper de les entitats i els ens públics al respecte. La convocatòria pretén millorar el 
coneixement sobre el fenomen de la pobresa, les seves causes, el seu impacte i el 
paper de les entitats en la lluita contra la exclusió social i les estratègies d’inclusió 
social impulsades per els poders públics a nivell europeu, estatal, autonòmic i local. 
 
A-6 I Congrés del Tercer Sector Social 
 

Celebració del I Congrés del Tercer Sector, convocat per el propi sector com 
element de cohesió i per donar a conèixer el nostre paper a la societat. El congrés 
contarà amb la participació d’unes 1.000 persones del conjunt de les entitats socials 
de Catalunya per debatre i aprovar un manifest conjunt del Sector, promoure un 
debat ampli i intercanviar experiències. 
 

5. Calendari i pla de treball 

 

ACCIÓ DATES 

A-1 Estudi sobre els costos d’implantació de 

sistemes de qualitat al sector i construcció de les 

bases per un model de qualitat centrada en els 

valor pròpis del sector 

 Inici: maig 2006 

Finalitza:desembre 2006 

A-2 Seminari Bones Pràctiques en gestió de 
Qualitat. 
 

Inici: juliol 2006 

Finalitza:octubre 2006 

A-3 Disseny d’una aplicació informàtica per a l’eina 

d’autoavaluació de bones pràctiques inclusives 

Inici:gener 2006 

Finalitza:desembre 2006 

A-4 Pla Estratègic del Tercer Sector Inici:abril 2006 
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 Finalitza:desembre 2006 

A-5 Seminari EAPN Inici: 06/07/2006 

Finalitza: 08/07/2006 

A-6 I Congrés del Tercer Sector Social Inici: Març 2006 

Finalitza: Desembre 2006 

Data celebració febrer 2007 

6. Agents implicats 

Per part de la Taula 22 Entitats sòcies i 2.000 Entitats representades 

Àmbit de Qualitat 

- Plataforma estatal de ong- Programa de calidad 

- Àrea de Benestar Social. Diputació de Barcelona 

- Sots direcció general d’associacionisme i voluntariat. Departament de Benestar i 

Família. Generalitat de Catalunya 

- Observatori del tercer sector 

- Fundació Un Sol Mon 

 

Àmbit d’Inclusió 

- EAPN-ES Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el 
Estado Espanyol 

 
- Ministeri de Treball i Afers Socials 
 

- Àrea de Benestar Social. Diputació de Barcelona 
 

- Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. Departament de Benestar i 
Família. Generalitat de Catalunya 

 
- Ajuntament de Barcelona 

 

7. Tipologia d’usuari 

22 Entitats socials en representació dels diferents col�lectius socials. 

 

8. Indicadors 

ACCIÓ IMPACTE DIRECTE INDICADORS 

A-1 Estudi sobre els costos 

d’implantació de sistemes de 

qualitat al sector i construcció de 

les bases per un model de 

qualitat centrada en els valor 

pròpis del sector 

� 2.000 Entitats socials � Estudi i informe final  

 

A-2 Seminari Bones Pràctiques en 
gestió de Qualitat. 
 

� 60 Responsables de 

qualitat de les  entitats 

� Nº persones inscrites 

� Grau de valoració  

� Informe de conclusions 

A-3 Disseny d’una aplicació 

informàtica per a l’eina 

� 2.000 Entitats  � Nº Entitats adherides  

� Nº exemplars distribuïts 
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d’autoavaluació de bones 

pràctiques inclusives 

� % Entitats que apliquen sistema 

de qualitat 

� % Entitats han fet accions 

formatives  

A-4 Pla Estratègic del Tercer 
Sector 
 

� 2.000 Entitats 

 

□ Nº entitats participants 

□ Informes i documents 

d’estratègies elaborats 

A-5 Seminari de la EAPN 
 
 

� 200 participants � Nº Entitats participants 

� conclusions 

� nº grups de treball 

� nº experiències aportades 

A-6 Congrés el Tercer Sector 
 

� 1.000 participants � Nº Entitats participants 

� Nº tallers  

� Nº activitats 

 

9. Pressupost 

 

PROJECTE ACTIVITATS ACCIÓ COST SUBVENCIÓ 

Qualitat         

  A-1 Estudis Realització estudis 15.000,00 € 6.000,00 € 

  A-2 Seminario Cessió d'espais 2.500,00 € 1.200 € 

Inclusió         

  A-3 Eina Informàtica Consultoria i Manteniment administrador 6.000,00 € 2.000,00 € 

  A-5 Seminari de la EAPN Lloguer d'espais, allotjament i dietes 60.000,00 € 7.000,00 € 

Pla Estratègic         

  A-4 Pla Estratègic Treballs de consultoria i realització 139.000,00 € 6.000,00 € 

Congrés Tercer Sector         

  A-6 Congrés del Tercer Sector Organitzacio, treballs de consultoria i realització 150.000,00 € 12.500,00 € 

TOTAL     372.500,00 € 34.700,00 € 

 

 

 

 


