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... de Irene Borràs
CAUSES

Existeix una petita història que diu que si poses una granota
en un pot d’aigua i comences a pujar-li la temperatura la
granota, per la seva capacitat d’adaptació a l’entorn, acabarà
bullida. En canvi, si tens un pot d’aigua bullent i hi llences la
granota, sortirà fent un salt.

És la capacitat d’adaptació a l’entorn la que farà que la
granota no pugui sobreviure. Aquesta història em sembla
aplicable al sector d’associacionisme i voluntariat del nostre
país. Hi ha crisi, d’acord, ja ho sabem i ho vivim cada dia... Però què puc fer?

Com a persona puc fer 3 coses:
a) Esperar un miracle (no gens recomanable).
b) Dir prou (necessari).
c) Treballar! (Imprescindible, sempre i quan sàpigues en quina direcció).

Si el finançament associatiu és una necessitat de vital importància, com a entitats, tenim diferents
opcions. Totes passen per un canvi de model de gestió i organització i un nou model relacional.
* Nous plantejaments, per exemple, finançament entre particulars.
* Compartint recursos, espais, materials, persones, coneixements,...
* Fent projectes conjunts.
* Amb fusions d’entitats.
* ...

A nivell pràctic hi ha una sèrie de reptes i oportunitats que el tercer sector té a l’abast i que necessita
posar en marxa. Aquí teniu els 10 punts necessaris per evitar convertir-se en una granota bullida!
1.

Definir projectes relacionats amb la missió.

2.

Pensar, estratègicament, el model de finançament.

3.

Demanar involucració, no diners.

4.

Construir i gestionar una bona base de dades.

5.

Comunicar, comunicar i comunicar.

6.

Posar per endavant la missió, els valors i les CAUSES!

7.

Persones. Passar del fundraising al friendraising.

8.

Ampli ventall d’eines (TIC, per exemple), però que necessiten una estratègia.

9.

Diners, arriben al final d’un procés.

10. Fer xarxa.

De tot això en varem parlar en el VIII Fòrum Primavera de les Associacions que va organitzar el Consell
d’Associacions de Barcelona i Torre Jussana. Podeu veure les diferents intervencions per streaming.
Concretament, reptes i oportunitats per al finançament associatiu (a partir del minut 22) o veure la
presentació en detall aquí.

Certament, el moment no és fàcil, però el camí està per fer i és possible fer-lo! Cal pensar
estratègicament i actuar de forma planificada i continuada. Sort i bona feina!

