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1. Actualitat Biblioteca del Tercer Sector 

Recentment hem arribat a la xifra de 4.000 publicacions a la Biblioteca. 

Quines són les 4.000 publicacions disponibles? 
Durant el darrer any, el fons especialitzat en el tercer sector de la biblioteca ha augmentat 
considerablement. Aquest creixement s’ha fet posant especial èmfasi en l’interès de les 
publicacions, que estan centrades en la reflexió del tercer sector, el funcionament de les 
entitats no lucratives i les àrees d’interès en que treballen les entitats. Destaquen les 
publicacions internacionals periòdiques sobre el tercer sector, disponibles per a la consulta 
dels usuaris. 
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2. Novetats destacades 

De les novetats que hem incorporat recentment, destaquem els següents: 

1.7 Emprenedors socials 
The Social Entrepreneurship Series. 
Global Academy for Social Entrepreneurship, Ashoka. 

Col·lecció de 16 DVD editada per Ashoka, sobre alguns 
emprenedors socials rellevants. 

La col·lecció recull les experiències d’Alice Tepper, Bill, Fazle H. 
Abed, Muhammad Yunus, Oded Grajew, i Peter Eigen i els seus 
principals temes d’interès. 

 

Més informació: www.ashoka.org 
 



 

 

1.8 Economia Social 
Social enterprise : at the crossroads of market, public policies and 
civil society. 
Marthe Nyssens [ed.]. London. Routledge, 2006. 

Aquest llibre està realitzat des de la xarxa EMES, que inclou 
centres de diferents països europeus. Està estructurat a partir 
d’articles que analitzen la situació de l’empresa social en alguns 
països europeus i sobre algunes temàtiques transversals. 

El capítol sobre la realitat espanyola està escrit per Isabel Vidal i 
Núria Claver, que reflexionen sobre el suport públic a les empreses 
socials a Espanya.  

Més informació: www.emes.net 

 

2.2 Òrgans de govern 
The best of the board café : hands-on solutions for nonprofit 
boards. Jan Masaoka.   
San Francisco, California. Wilder Publishing Center. 

Board Café és una coneguda llista de correus amb reflexions sobre 
els òrgans de govern de les organitzacions no lucratives. 

Després d'anys apareixent en format electrònic, s'han recopilat i 
agregat alguns dels temes que han anat apareixent en aquest 
llibre.  

Més informació: www.compasspoint.org 

 

2.4 Comunicació i màrqueting social/captació de fons 
La Comunicación en el ámbito de la Economía Social. 
José María Herranz de la Casa y Francisco Salinas Ramos (ed.). 
Ávila. Universidad Católica de Ávila, 2004. 

Publicació especialitzada en l’àmbit de l’economia social (format 
per cooperatives, societats laborals, mutualitats, empreses 
d’inserció laboral, etc.), fruit d’unes jornades de debat sobre el 
tema. 

En aquest llibre, es posa especial èmfasi en la comunicació de les 
organitzacions, com un dels aspectes claus per la creació i 
consolidació de la presència i la difusió de la “marca” de l’entitat, 
amb alguns exemples de bones experiències en la seva gestió. 

Més informació: www.ucavila.es 
 

 

2.7 El voluntariat i les persones al tercer sector 
The Good Practice Guide : For everyone who works with 
volunteers, 2nd edition. 
Kate Bowgett, Kathryn Dickie, Mark Restall. 
Londres. Volunteering England. 

En aquesta guia, es donen consells pràctics i gran quantitat 
d’informació, recursos y idees per a la selecció, incorporació i 
seguiment de les persones voluntàries al tercer sector. 

 

Més informació: www.volunteering.org.uk 

 
 
 
 



2.7 El voluntariat i les persones al tercer sector 
Making a Living While Making a Difference: The Expanded Guide to 
Creating Careers with a Conscience. 
Melissa Everett. Canadà. 

Aquest llibre està dedicat a tots aquells que busquen desenvolupar 
la seva carrera professional en el món no lucratiu, a través de 
consells pràctics, exemples i alguns exercicis d’utilitat per al lector. 

Es posa especial atenció als valors i motivacions de les persones i 
de les ONL. 

Més informació: www.newsociety.com  
 
3. Publicacions periòdiques 

Entre les revistes que hem incorporat recentment al fons, destaquem les següents:  

7.1 Revistes especialitzades en el funcionament de les 
organitzacions del tercer sector 
Stanford Social Innovation Review 
Stanford Graduate School of Bussiness, Spring 2007. 

El nou número de primavera 2007 de Stanford Social Innovation 
Review dedica el seu article principal a la necessitat de reflexionar 
sobre una definició rigorosa i compartida sobre l'emprenimient 
social, després del creixent interès els últims anys del concepte. 

A més inclou altres articles entre els quals destaca un sobre la 
incidència política com a motor de canvi social.  

Més informació: www.ssireview.org  

 
4. Novetats de la biblioteca virtual 

També disposem de documents en format electrònic a disposició de tots els usuaris. 
Entre les novetats destaquen: 

1.4. Societat civil 
The Concord Handbook : How to Build Social Capital Across 
Communities. Barbara Nelson i altres. 
Los Angeles. The Concord Project (UCLA). 

Aquesta publicació electrònica està centrada en la construcció del 
capital social des de les entitats no lucratives. 

Així, parteix de l’anàlisi de les activitats de les organitzacions per a 
analitzar l’impacte que tenen.  

Disponible a: www.concord.sppsr.ucla.edu 

 
 

2.7 El voluntariat i les persones al tercer sector 
Recognizing volunteers and paid staff : The art, the science and a 
Gazillon ideas! 
Sue Vineyard. Darien, IL. Heritage Arts Publishing. 

Amb un format directe i amè, aquesta publicació anglosaxona 
ofereix nombroses idees per al reconeixement de les persones dins 
de les entitats, tant les voluntàries com les remunerades. 

Més informació a: www.worldvolunteerweb.org 

 
 
 

Aquest butlletí és un servei informatiu amb una selecció de publicacions incorporades recentment a la Biblioteca de l’Observatori del Tercer 
Sector, i que es troben disponibles per ser consultades gratuïtament en el nostre espai de treball. Esperem que es converteixi en una 
informació actualitzada de les publicacions relacionades amb les organitzacions no lucratives. Si desitges enviar-nos publicacions per a la 
Biblioteca i que puguin estar a disposició de les organitzacions, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant l’adreça electrònica 
observatori@tercersector.net.  
Si no vols rebre aquesta informació, si us plau envia’ns un missatge incloent a l’assumpte “NO ENVIAR” a observatori@tercersector.net. Si 
aquest butlletí t’ha arribat a través d’un conegut i desitges rebre’l aproximadament cada dues o tres setmanes al teu correu electrònic, 
demana’l a la nostra adreça de correu, especificant nom, organització i ciutat. També t’agrairem qualsevol suggeriment o comentari que 
vulguis enviar-nos. 
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La Biblioteca del Tercer Sector és un espai bibliogràfic i 
documental sobre el tercer sector, especialitzada en el 
funcionament de les organitzacions no lucratives i les 

seves àrees d’activitat, que posem a disposició de totes les 
associacions i fundacions. 

 
 
 
 


