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1. Congrés del Tercer Sector Social
6è Congrés del Tercer Sector Social
El 6è Congrés del Tercer Sector Social se celebra el 20, 21 i 22 de novembre
de 2018 amb el lema 'Desigualtats socials, solucions locals’ i se centra
en les relacions entre el món local i les entitats socials en les polítiques
socials destinades a millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones,
sobretot les que estan en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social. El
congrés, que té lloc al Disseny Hub Barcelona (inauguració institucional) i a
La Farga de l'Hospitalet de Llobregat (espais de debat i reflexió) , també vol
fer valdre la importància de la interacció entre els ens locals (ajuntaments,
consells comarcals i diputacions) i el sector social per avançar cap a una
societat més justa, equitativa, solidària i inclusiva. Les transformacions
socials i les noves necessitats que se’n deriven són reptes importants que
requereixen respostes integrals, transversals i el treball en xarxa de tots els
actors implicats en el disseny i el desenvolupament de les polítiques socials.


Conferència inaugural 'On som?' amb Lorena Zárate, presidenta
d'Habitat International Coalition.



2 col·loquis i 7 debats



Espai d'innovació digital m4Social (novetat!):conferències
especialitzades en innovació digital i showroom amb apps, robòtica,
realitat virtual, impressió 3D i circuits aplicats en l'àmbit social.



Social Speakers’ Corner: presentació de les 84 experiències més
innovadores del sector social.



Mostra d'entitats

Al congrés, es presentarà el Baròmetre del Tercer Sector Social de
Catalunya (dimarts 20 de novembre a les 11:30h al Disseny Hub Barcelona)
amb dades específiques sobre la relació entre les Administracions locals i les
entitats socials (econòmiques, no econòmiques, etc).

Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
La Taula del Tercer Sector és la institució que representa el conjunt de les
entitats socials catalanes. i que defensa els drets socials a Catalunya. Agrupa
35 federacions i grans organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya,
les quals aglutinen més de 3.000 entitats socials no lucratives.
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Les més de 3.000 entitats socials són associacions, fundacions, cooperatives
d'iniciativa social i empreses d'inserció. Ofereixen serveis i suports a
persones en situació vulnerable i/o d'exclusió social en totes les
etapes de la vida i en tots els àmbits (infància i família, adolescència,
gent gran, persones amb discapacitat, sensellar, drogodependents, amb
trastorn mental o amb dificultats per accedir a un lloc de treball, etc.
La Taula del Tercer Sector Social treballa per a:


Donar visibilitat al sector i fer incidència.



Incidir en polítiques socials que milloren el benestar i la inclusió de les
persones.



Representar el sector davant les Administracions, els mitjans de
comunicació i la resta d'institucions i agents socials.



Vertebrar i enfortir el Tercer Sector.



Influir sobre la ciutadania i les institucions del nostre país.

La força del Tercer Sector és:


1,5 milions de persones ateses



87 mil persones treballadores



367 mil persones voluntàries



559 mil persones sòcies



563 mil donants



Representa l'1,3% del PIB català

2. Programa
2.1 Inauguració institucional
La inauguració institucional del 6è Congrés del Tercer Sector Social té lloc
el dimarts 20 de novembre a les 17.30h a l’Auditori del Disseny Hub
Barcelona (Plaça de les Glòries, 38).
L'acte serà conduït pel periodista Albert Segura i comptarà amb la participació
dels màxims representants institucionals del país: Quim Torra, president de
la Generalitat; Ada Colau, alcaldessa de Barcelona; Núria Marín, alcaldessa
de L'Hospitalet de Llobregat; Meritxell Budó, vicepresidenta de la Diputació
de Barcelona i Francina Alsina, presidenta de la Taula d'entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya. L’accés és gratuït, però cal inscripció prèvia.
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2.2 Conferència inaugural
El dimecres 21 novembre a les 9:30h a La Farga de L'Hospitalet (espai
plenari) té lloc la conferència inaugural 'On som?' que gira entorn del paper
de la ciutat com a actor clau en la generació de polítiques de
desenvolupament social i la implicació que els governs locals han de tenir
conjuntament amb els moviments socials i les entitats socials.
La conferència inaugural és a càrrec de Lorena Zárate, presidenta de
l’Habitat International Coalition, la plataforma global d’entitats que treballen
pel 'dret a la ciutat'. Modera la periodista Milagros Pérez Oliva.

2.3 Debats i col·loquis
Col·loqui 1: La defensa dels drets socials com a garantia d’igualtat
d’oportunitats
Dimecres 21 novembre - 15h La Farga de l'Hospitalet (auditori)

Com hem arribat fins a la situació actual de vulneració dels drets socials
bàsics com l'habitatge, l'ocupació de qualitat o la inclusió? És possible revertir
aquesta situació? Com podem garantir un Estat del Benestar que asseguri
una major equitat?. El debat prova de donar resposta a aquestes qüestions
des d'una visió econòmica i des del dret constitucional.
Ponents: Mercè Barceló, catedràtica de Dret Constitucional a la Universitat
Autònoma de Barcelona; Antón Costas, catedràtic de política econòmica a
la Universitat de Barcelona i David Fernández, periodista i activista social.
Modera: Sònia Fuertes, vicepresidenta de la Taula del Tercer Sector.
Col·loqui 2: El món local com a generador de polítiques socials
Dimecres 21 novembre - 15h La Farga de l'Hospitalet (sala 1)

Les ciutats i les grans metròpolis de tot el món creixen, cada cop més, a un
ritme més accelerat. Les Administracions locals guanyen pes assumint
competències dels governs regionals i estatals, però en aquesta gestió s'han
d'afrontar a realitats socials sovint molt complexes que van en augment.
Quins són els principals reptes dels governs municipals alhora de generar
polítiques socials que donin resposta d'una manera eficaç a aquests nous
reptes?.
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Ponents: Ricard Gomà, director de l’Institut d’Estudis Regionals i
Metropolitans de Barcelona (IERMB); Marina Subirats, presidenta del
Consell Econòmic i Social de Barcelona i Oriol Nel·lo, professor de Geografia
a la Universitat Autònoma de Barcelona. Modera: Enric Morist, vicepresident
de la Taula del Tercer Sector.
Debat 1: Posar la persona al centre de l'atenció. Una revisió del
territori dels models d'atenció integrada i de base comunitària
Dimecres 21 novembre - 11:30 La Farga de l'Hospitalet (sala 1)

En ple segle XXI, el model d'atenció ha de posar la persona al centre i avançar
cap a una prestació de serveis i suports més integrada, que garanteixi al
màxim les seves preferències i desitjos. Com ha de treballar el Tercer Sector
Social i els ens locals per transitar cap a aquest visió en l'atenció a les
persones?
Ponents: Fernando Fantova, consultor social; Pau Batlle, cap de l'àrea de
Polítiques i Promoció de la Salut de Dipsalut; Montserrat Falguera,
presidenta de FEATE. Modera: Enric Arqués, vocal de la Taula del Tercer
Sector.
Debat 2: Garantir ingressos per garantir drets de ciutadania. Les
polítiques d'inclusió i d'inserció en l'agenda municipal
Dimecres 21 novembre - 11:30h La Farga de l'Hospitalet (auditori)

L'última crisi econòmica ha provocat un fort augment de les desigualtats
socials i és en les ciutats on, precisament, aquesta expressió és fa més
palesa. En aquest debat, ens centrarem en la necessitat de millorar les
polítiques d'inclusió social i d'inserció laboral amb l'objectiu de garantir els
drets de la ciutadania.
Ponents: Manuel Aguilar, professor de política social a la Universitat de
Barcelona; Dessirée Garcia, responsable de formació i inserció laboral de
Càritas Barcelona i Sara Berbel, directora general de Barcelona Activa.
Modera: Ignasi Parody, vocal de la Taula del Tercer Sector.
Debat 3: La cooperació público-social en la provisió de serveis a les
persones
Dimecres 21 novembre - 11:30h La Farga de l'Hospitalet (sala 2)

El Tercer Sector Social és un aliat clau de les Administracions públiques alhora
d'assegurar el màxim retorn social en la prestació de serveis a les persones i
treure de la lògica del mercat el que és l'atenció a la persona . El marc
regulador de la contractació pública està en un moment important de reforma
a causa de l'aplicació de les noves directives europees en aquest
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àmbit. En aquest debat, volem establir un espai de reflexió sobre quins han
de ser els millors models de col·laboració público-social.
Ponents: Susana Ferrer, advocada i diputada de la Junta de Govern de
l'ICAB; Joan Segarra, president de La Confederació i Josep Berga, 1r
Tinent d’Alcalde i Regidor de Benestar Social, Drets Civils i Habitatge de
l'Ajuntament d'Olot. Modera: Jesús Delgado, tresorer de la Taula del Tercer
Sector.
Debat 4: El paper del Tercer Sector en la construcció comunitària
d'una ciutadania activa, organitzada, compromesa i transformadora
Dijous 22 novembre - 12h La Farga de l'Hospitalet (auditori)

El Tercer Sector defensa que els drets socials van més enllà de la subsistència
i que requereix persones actives i implicades en la millora del seu entorn amb
la finalitat de crear una societat més justa i equitativa. Garantir, des de les
primeres etapes de vida, la cohesió social -tenint en compte la diversitat de
gènere, l'origen, l'edat o la capacitat- ha de ser, i és, una prioritat també per
al Tercer Sector i els governs locals. Parlarem i reflexionarem sobre quines
estratègies i aliances són necessàries per assegurar aquesta cohesió social.
Ponents: Josep Torrico, director de la Fundació Marianao; Carles Alsinet,
degà de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social a la Universitat de
Lleida i Ernest Valls, director de l'àrea de Serveis a les Persones de
l'Ajuntament de Tortosa. Modera: Núria Valls, Vicepresidenta de la Taula del
Tercer Sector Social.
Debat 5: El dret a l'habitatge i a l'energia: una col·laboració
necessària del món local i les entitats socials
Dijous 22 novembre - 12h La Farga de l'Hospitalet (sala 1)

Un dels majors reptes que afronten els municipis i els seus governs és
garantir l'accés universal a una llar adequada, digna i assequible. La crisi
econòmica i social viscuda, així com els nous models especulatius emergents,
han agreujat la vulneració de drets tan fonamentals com el de l'habitatge i el
de l'energia. Davant d'aquesta situació, el Tercer Sector Social esdevé un
aliat necessari dels ens locals a l'hora de cercar solucions que assegurin els
drets energètics de la ciutadania.
Ponents: Lluís Martínez, president del Fòrum de Síndics i Síndiques,
Defensors i Defensores Locals de Catalunya; Lourdes Borrell, responsable
de l'àrea social de la Fundació Hàbitat3 i Gabriel Fernández, regidor d'Acció
Social de l’Ajuntament de Sabadell. Modera: Martí Batllori, vocal de la Taula
del Tercer Sector.

7

Debat 6: Reptes digitals per a unes entitats socials innovadores
Dijous 22 novembre - 12h La Farga de l'Hospitalet (sala 2)

Les noves tecnologies han produït una transformació mai vista fins ara, tant
per les seves possibilitats com per la velocitat amb la qual es produeix.
Empreses i Administracions fan esforços constants per innovar i incorporar
processos de transformació digital i el Tercer Sector Social no pot ser-ne una
excepció. Com les entitats socials poden d'adaptar-se al context actual?
Quines experiències i estratègies poden servir d’exemple o referència?
Ponents: Jordi Arrufí, Digital Transformation Projects & DLab Director al
Mobile World Capital Barcelona; Anna Majó, directora d'Innovació Digital de
l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa i Xavier Trabado, membre de
la Junta Executiva de la Federació Salut Mental Catalunya. Modera: Josep
Giralt, vicepresident de la Taula del Tercer Sector.
Debat plenari 'Com serà l'atenció a les persones el 2030?'
Dijous 22 novembre - 9h a La Farga de l'Hospitalet (espai plenari)

Com volem dibuixar l'atenció a les persones en un futur no gaire llunyà? Com
ho farem per promoure l'apoderament i l'autonomia de la pròpia persona? En
aquest debat sobre el repte del disseny i la concepció dels serveis i els suports
a les persones, ens basarem en 3 elements essencials: la innovació social, la
innovació tecnològica i les estratègies municipals a portar a terme.
Ponents: Marina Geli, coordinadora del Centre Estudis Sanitaris i Socials
UVic-UCC; Josep Maria Pascual, director d'Estratègies de Qualitat Urbana i
Josep Villarreal, director d'Estratègia i Innovació de l'Àrea de Drets Socials de
l'Ajuntament de Barcelona. Modera: Ignasi Aragay, Director Adjunt del Diari
Ara.

3. Espai m4social
És la novetat del 6è Congrés del Tercer Sector és l'espai m4social dedicat
a la innovació digital.
Què és m4social
m4Social és un projecte de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya que té com a objectiu incloure la innovació dins la visió
estratègica de les entitats socials.
Per què promoure la innovació a les entitats socials? Segons dades del
Baròmetre de la Taula del Tercer Sector del 2017, només un 8% de les
entitats tenen alguna persona responsable d’innovació.
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El Tercer Sector percep el potencial de la tecnologia, però per aprofitar tots
els avantatges que aquesta pot aportar, li cal fer una immersió en un procés
de transformació i gestió del canvi, incorporant la innovació tecnològica en la
seva visió estratègica. En aquest sentit, Taula de Tercer Sector té la voluntat
de ser el motor d’aquest canvi i influir en la digitalització de les entitats,
contribuint en la consolidació d’un ecosistema basat en la innovació al sector
social. A través de m4Social connecta l’acció social i el món tecnològic
per accelerar la transformació digital de l’atenció a les persones,
contribuint a l’apoderament de la ciutadania i de les entitats socials.
Les entitats del Tercer Sector han de buscar noves solucions per a
vells reptes socials i, alhora, desenvolupar capacitats per a la
innovació contínua i l'aprenentatge. El desenvolupament de les
capacitats, la formació contínua de les persones que treballen en les
organitzacions així com el desenvolupament d’alguns projectes concrets,
constitueix un repte important en aquest procés d’innovació. Les
organitzacions seran capaces d'innovar si tenen professionals preparats i una
estructura i una xarxa relacional capaç de donar-los el suport necessari.
A mig termini, els objectius del projecte m4Social són:
1. Desenvolupar el talent innovador de les entitats socials per
augmentar l’impacte de la seva missió social.
2. Estendre l’ús de la tecnologia en la gestió i l’acció de les
entitats per millorar tant l’eficiència com l’atenció a les persones.
3. Reduir l’escletxa d’àmbit digital i de la innovació entre les entitats
en que disposen de més recursos i les que menys.
Per a més informació, consulteu el vídeo de presentació - Què és m4Social? i
portal web m4social.org.
Programa d’activitats m4Social al congrés del Tercer Sector
Al congrés del Tercer Sector, l'Espai m4Social té un estand propi amb
conferències especialitzades sobre innovació digital en l'àmbit social i un
showroom amb apps, robòtica, realitat virtual i impressió 3D i circuits,
aplicats en el sector social.
Durant els dos dies, 21 i 22 de novembre, hi ha diferents conferències
d’innovació tecnològica i social. Antoni Aroles, product manager de
Cellnex Telecom, parla del projecte de sensorització d’habitatges socials; Lluís
Torrents, Director de Planificació i Innovació de l’Àrea de Drets Socials de
l’Ajuntament de Barcelona sobre Intel·ligència Artificial en la millora de
l'assistència a les persones i les oportunitats que representa per a les
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Administracions i per al Tercer Sector. Ricard Faura, Cap de Servei d’Inclusió
i Capacitació Digital, se centra en el programa CatLabs, un projecte que
promou l'articulació d'una xarxa catalana d'innovació social, digital i
col·laborativa. Des de Soft Machine expliquen la seva App de la Reforma
Horària i la Fundació Ideograma presenta el projecte DiesInternacionals.cat,
una iniciativa que ofereix informació sobre les commemoracions que se
celebren a escala mundial, al servei d’organitzacions socials, mitjans de
comunicació i de la societat catalana.
També, fora de l’Espai m4Social i dins els debats i col·loquis del Congrés del
Tercer Sector, té lloc el debat 6 'Reptes digitals per a unes entitats socials
innovadores' (dijous 22 de novembre) en què es parla de com les entitats
socials poden d'adaptar-se a una societat en plena transformació digital (veure
debat 6 de l’apartat 'Debats i col·loquis').
Al showroom de m4social, es mostren algunes de les iniciatives catalanes
més innovadores. Així es veu com, a través de la visió 360º, entitats com
Creu Roja innoven i permeten endinsar-se en una experiència de voluntariat,
altres entitats mostren com la robòtica pot ser aplicada en l’assistència de les
persones i sobre com dinamitzar la innovació social digital a través de la
impressió 3D o els circuits. També hi ha un espai amb una selecció d'apps
útils per a les entitats socials en l'atenció a les persones i que les persones
assistents poden provar in situ.
A bana d'això, el Social Speakers' Corner, amb els projectes més
innovadors de l'àmbit social, inclou la presentació d'experiències innovadores
tecnològicament. Està previst per al dimecres 21 novembre a les 17:15h a La
Farga de l'Hospitalet (auditori).

4. Social Speakers’ Corner
Aquest espai dinàmic i interactiu permet conèixer els 84 projectes més
innovadors del sector social.
Cada entitat, ens o Administració disposa de 5 minuts per explicar la seva
proposta. La novetat d’aquesta edició és un canvi de format en la
presentació que facilita que els i les congressistes puguin escoltar les
experiències més innovadores de forma agrupada per àmbits d’interès.









Innovació en la gestió i organització de l'entitat
Treball en xarxa i serveis a la comunitat
Noves metodologies en l'atenció social
Innovació tecnològica
Atenció comunitària centrada en la persona
Educació. Formació i inserció laboral
Innovació en la gestió i organització de l'entitat
Noves metodologies en l'atenció social
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Treball en xarxa i serveis a la comunitat
Atenció comunitària centrada en la persona
Educació. Formació i inserció laboral
Recursos per entitats socials i voluntariat

Per a més informació, consultar el Programa de l’ Speakers’ Corner.

5. Mostra d’entitats
En paral·lel als debats i col·loquis, el recinte de la Farga de L'Hospitalet també
acull la Mostra amb 40 expositors d'entitats sòcies de Taula del Tercer
Sector Social, però també d'altres entitats, institucions i Administracions
locals. És l'espai on les entitats poden fer difusió de les seves activitats i
projectes per donar-los a conèixer i és un lloc de trobada i intercanvi
d'experiències.
Per a més informació, consultar el plànol de la Mostra d'Entitats.

6. Cloenda
El dijous 22 novembre a 16:45h a La Farga de l'Hospitalet (espai plenari) té
lloc la Cloenda del Congrés amb la lectura del manifest del 6è Congrés del
Tercer Sector Social de Catalunya a càrrec de Francina Alsina, presidenta de
la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, i l'actuació dels
Clown Conclusions, una companyia de pallassos que, de manera breu,
resumeixen amb humor els continguts dels congressos o cursos als quals
assisteixen.

7. App
Tota la informació del 6è Congrés del Tercer Sector està disponible en una
app que recull totes les dades del web www.congrestercersector.cat.

8. Acreditacions de premsa
Els mitjans de comunicació interessats s'han d'acreditar per assistir al
6è Congrés del Tercer Sector Social, omplint el formulari.
És imprescindible acreditar-se prèviament per poder entrar al recinte on se
celebrarà el congrés. Els mitjans interessats en assistir a la inauguració
institucional al Disseny Hub Barcelona (dimarts 21 de novembre) també s’han
d’acreditar.
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El fet d'enviar el formulari NO vol dir que la persona ja estigui acreditada.
Des de l'àrea de comunicació de la Taula del Tercer Sector es confirmarà
cada petició rebuda.

9. Contacte de premsa
Per a més informació, gestió d'entrevistes, etcètera, no dubteu a contactar
amb:
Laura Castro
Responsable de comunicació
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
comunicacio@tercersector.cat
93 310 57 07 - 678 524 650
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