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M’encanta el món de les associacions, fundacions i de les causes perdudes i de les
causes guanyades. Les persones que dediquen hores i hores a les entitats, siguin del
tipus que siguin, tenen trets en comú que no puc sinó admirar i lloar:

•Idealistes
•Somiadors
•Utòpics
•Inconformistes
•Apassionats
•Proactius
•Constants
•Tenaços
•Decididament tossuts

Persones que milloren el seu entorn, els seus barris, el medi ambient, les oportunitats
dels infants, el dia a dia de les persones grans, la salut, el patrimoni històric, la cultura,
inclouen persones amb discapacitat i tantes altres accions que fan que el món sigui un
lloc una mica més just i agradable.

Queda molt per fer... però el tercer sector és ple de recursos i eines que segur que
podem aprofitar i fer que la feina avanci cap a bon port. Per al 2016, llenço algunes
preguntes que permetin reflexionar i moure’s:

•Quines 3 coses fa la meva organització molt bé?
•Quins 3 aspectes hauríem de millorar?
•Quines 3 accions posarem en marxa per a millorar?

Algunes pistes que poden ajudar a assolir els objectius de les entitats poden ser:

•Participació: un tema clau dins les entitats... que costa fomentar i treballar. Ens
agradaria que tothom fos súper implicat: sempre s’estigués disponible, amb ganes de
treballar, traient feina,... però la realitat és diferent i costa motivar i incentivar a
participar. Cal fer-ho. No obstant, com qualsevol altre tema requereix mètode i
constància.
•Planificació. Citant a Sèneca, podem dir que cap vent és favorable per a aquell que no
sap on va. Com vols ser quan siguis gran? Com imagines l’entitat a 3 anys vista? I a
cinc? Defineix els grans objectius i estructura les línies de treball per arribar-hi.
•Organització de tasques i funcions. Divideix tasques, funcions, reparteix joc, busca
aliats, surt de la zona de confort i busca nous col·laboradors. Hi ha gent que té ganes
de fer coses, sovint no saben què ni com... Segur que hi ha una persona ideal per fer
cadascuna de les feines de l’entitat... però no arribarà sola. Busca, posa-ho fàcil, obre
l’entitat. Comunica per compartir.
•Formació: nous marcs fiscals, comptabilitat, obligacions legals, voluntariat,
comunicació, captació de fons... tot requereix de coneixements específics. La formació
ens permet fer més i millor i treballar optimitzant recursos. Busca el teu curs i no paris
mai d’aprendre!
•Suma. No inventis de nou. Mira què estan fent les organitzacions que tens a la vora.
Feu activitats conjuntes, compartiu recursos, feu xarxa amb altres entitats similars o
amb objectius comuns,... Com sempre, sumar esforços multiplica resultats.

El dia a dia a les entitats sovint és dur però sempre val la pena la meta i, per
descomptat, el camí. Parar de tant i tant (reflexionar) i definir petites accions (3 per a
aquest any que entra, ja saps quines?) permetrà avançar en pas ferm i decidit.
Seguirem lluitant. Per nosaltres, pels altres, pels qui vindran. Per un món més amable
per a tothom. Per un món just.

Causes perdudes i causes guanyades. Tenacitat i esforç. Lluitadors. Per a totes les
persones que feu un món millor, feliç 2016.

