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... de Irene Borràs
CAUSES

Aquest any m'he portat molt bé. Com totes
les persones que treballem en el Tercer
Sector, he treballat més hores de les que he
cobrat. Clar, que també he rebut molt més
del que he donat, per tant, no em queixaré.
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De totes maneres, aquest any, no voldria
demanar per mi, sinó per totes les entitats
que lluiten per millorar la vida de tantes i
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tantes persones.

I matge d'E s ti a Flic kr.

Voldria demanar més inconformistes. Més
persones que surtin al carrer i cridin ben fort
que ja n'hi ha prou. No tenim una societat
justa i cal dir-ho ben alt.

També voldria més utòpics. Aquells que imaginen que un món millor és possible. Persones que
troben noves maneres d'organitzar-se i de buscar solucions. Però no els utòpics de sofà, sinó dels
que s'arremanguen i es posen a treballar.
I uns quants més voluntaris. Aquelles persones que dediquen hores i hores a fer coses pels
demés. Ja n'hi ha molts, però encara queda feina per fer.
Voldria que les entitats aprenguessin a comunicar. Per compartir i per existir. Obrir les portes i
finestres cap a fora per trobar més inconformistes, més utòpics i més voluntaris.
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Més dosis de creativitat, planificació i constància. De creativitat en tenen molta, les entitats. Sinó
no s’entendria que fessin tanta i tanta feina amb tants pocs recursos... Però una mica més de
planificació les ajudaria a canalitzar la creativitat i organitzar-se millor. La constància permetria
treballar sense desinflar-se i sense caure en el fer per fer, sinó sent conscient de que tant aviat
s’acaba, s’ha de tornar a començar.
També voldria més professionalització en la gestió... Ja sé que hi ha entitats molt
professionalitzades... Però centrar-nos tant en la causa ha fet oblidar la gestió dels recursos
econòmics, dels recursos humans, de la captació de fons, de l’organització interna, dels processos
estratègics,... Les causes, les organitzacions no lucratives, necessiten gestió per funcionar, per
viure i per sobreviure.
Em sembla que, per aquest any, ja n'hi ha prou. Moltes gràcies. Jo, em seguiré portant bé.
PS. Voldria donar les gràcies a totes les entitats mediambientals, culturals, de familiars de malalts
mentals o de persones amb discapacitat, entitats socials, associacions de veïns o de mares i pares
que m’he anat trobant al llarg de l’any. Persones que treballen amb i per als altres. A tots
vosaltres, feliç any nou ple grans desitjos.
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