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CONVOCATÒRIA de PREMSA: Dijous 28/09/2017 a les 9h (Palau Macaya de 
Barcelona ( Passeig Sant Joan 108, Barcelona)  
 

Líders europeus del Tercer Sector es 
troben a Barcelona per presentar un nou 

model de gestió de les entitats 
 
 Es tracta d’un model de management basat en els equips autogestionats que 

elimina les jerarquies 
 
CONVOCATÒRIA DE PREMSA. Fundació Pere Tarrés (26/09/2017) – Una cinquantena de 
directius d’entitats del Tercer Sector de diferents països europeus es trobaran aquesta 
setmana a Barcelona per conèixer i reflexionar sobre un nou model de lideratge i organització 
de les entitats socials en una jornada organitzada per la Fundació Pere Tarrés i la Fundació 
Sant Pere Claver en el marc del projecte europeu Eu3LEader. 
 
Aquest model basat en el llibre “Reinventing Organizations” de Frederic Laloux té per objectiu 
construir organitzacions que permetin el desenvolupament màxim del potencial de les 
persones. I això és possible gràcies a una estructura de xarxa d’equips autogestionats 
basada en la relació entres les persones, que substitueix les tradicionals jerarquies 
piramidals. L’auto-organització permet treballar de manera molt àgil i integral on es té en 
compte les dimensions emocional i espiritual de les persones que van marcant l’objectiu i 
missió de l’entitat. Evidentment, en aquest tipus d’organitzacions tenen un paper fonamental 
competències com el treball en equip, la negociació, al resolució de conflictes, la presa de 
decisions, etc. 
 
Aquest nou model de management en el Tercer Sector s’està portant a terme en diferents 
entitats socials d’Europa. Algunes d’elles estaran presents en la jornada que tindrà lloc el 28 
de setembre al Palau Macaya de Barcelona. A més a més, es donaran a conèixer altres 
bones pràctiques de lideratge de la mà de quatre experiències de Croàcia, Itàlia i Regne Unit. 
A nivell català, també es presentarà una bona pràctica per part de la organització Matriu. 
 
 
CONVOCATÒRIA  
Dia Dijous 28 de setembre de 2017 
Lloc Palau Macaya (Passeig Sant Joan 108 Barcelona) 
Hora 9 – 14 hores 
 
Programa 
9. Benvinguda 
9.15 Conferència: Reinventar les organitzacions 
10.15 Exemples concrets d’aplicació d’aquest nou estil de lideratge 
11.15 Dinàmiques per trencar mites entorn aquest nou model de gestió 
12.45 Taula rodona amb bones pràctiques europees. 
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Per més informació, gestionar entrevistes o reportatges us podeu adreçar a: 

Isabel Vergara, Nati Pareja i Montse Dalmau 
Departament de Comunicació 
Tel.: 93 430 16 06 / Mòbil: 669 84 41 75 / 660 07 34 34 / 619 16 52 82 
premsa@peretarres.org 
 
Júlia Ribó/ Marta Queipo 
Departament de comunicació Grup Sant Pere Claver 
Tel: 93 442 88 29/ Mòbil 670 098 544 / 647 242 028 
comunicacio@fhspereclaver.org 
www.spcdocent.org  
 
 
La Fundació Pere Tarrés és una entitat no lucrativa d'acció social i educativa amb la finalitat 
de promoure l'educació en el lleure d’infants i joves.   Amb el temps, la seva acció s’ha 
ampliat  a altres àmbits de l’acció social com ara la formació, la recerca i la gestió en el 
Tercer Sector. La tasca social de la Fundació Pere Tarrés està avalada per 60 anys 
d’experiència, pels més de 400.000 beneficiaris i beneficiàries que cada any participen als 
diferents projectes i serveis i per l’acreditació de la Fundación Lealtad, prestigiosa institució 
que cada any analitza la gestió i bones pràctiques de les ONG i ONL més importants de 
l'Estat Espanyol. L’any 2016 ha rebut la Creu de Sant Jordi que li ha concedit la Generalitat 
de Catalunya. 

El Grup Sant Pere Claver integra un conjunt d'institucions amb compromís social, sense ànim 
de lucre i amb vocació de servei envers la comunitat que, des de 1948, presten serveis de 
salut, socials i residencials. Majoritàriament des de la vessant assistencial, però també des 
de l’acompanyament i el suport inclusiu, la docència i la recerca, la innovació social, la 
prevenció i sensibilització amb especial atenció a les persones en situació de vulnerabilitat. 

 


