JUSTIFICACIÓ

Per tal de fer més entenedora la meva opció a l’hora de redactar
aquesta memòria, m’ha semblat oportú fer esment a un tret característic de la
meva pròpia identitat que crec rellevant en aquest cas:
Heus aquí, que la meva vocació envers les ONL, no puc dir que em
vingui predeterminada genèticament - perquè cap estudi científic es pot
permetre afirmar que hi ha un gen que predisposa al voluntariat -; però
tanmateix, penso que sí cal parlar d’una certa afinitat per haver-ne participat,
des de ben petita, a través del meu pare, de la meva mare i d’amistats molt
properes. Amb això no vull pas dir que per ser membre d’una ONL s’hagi de
partir d’una tradició familiar que la canalitzi; de fet, molta gent hi arriba per
circumstàncies ben alienes i diverses, però haver viscut en família molt del
què això suposa et permet algunes visions, encara que subjectives, properes
al tercer sector i a les seves organitzacions.
En un primer moment, tan bon punt vaig començar el postgrau i vaig
saber que havia de fer una memòria, vaig pensar que em caldria parlar amb
el gerent de l’entitat on treballo de forma remunerada mitjançant un concert
educatiu (Escola Gavina d’O.S.A.S) per tal de comunicar-li que conjuntament
amb les altres membres de l’equip directiu portaríem a terme un “no-sé-què”
(no vaig arribar a concretar res) de l’escola. Però tot i que com a treballadora
de l’Obra Social a la que pertanyo penso que hi ha temes ben afins per poder
desenvolupar una memòria que tingui en compte els continguts d’aquest curs,
em queden força llunyans els aspectes de direcció gestora perquè primen els
d’índole pedagògica. Llavors, en aquest impàs d’ optar per una alternativa,
se’ns va fer arribar des de l’Observatori del Tercer Sector un article d’en Pau
Vidal: “Passar de “persones que aprenen” a “organitzacions que aprenen”
que em va determinar definitivament l’opció: L’ Associació de Veïns i Veïnes
del meu barri de Font de la Guatlla.
A l’esmentat article (veure annex) es parla d’una hipotètica associació
que fa un enorme esforç per a dur a terme un projecte del qual no en queda
gairebé constància, ni s’ executa sota una gestió i una direcció programada
estratègicament. Per tant, la suposada organització només resulta viable
mentre es mantenen les persones que la condueixen, però difícilment es pot
pensar en relleus que la mantinguin en les mateixes condicions perquè les
qui han après a direccionar-la són les persones i a l’entitat, com a tal, no li ha
quedat cap registre d’aquest aprenentatge. I davant aquestes reflexions d’en
P. Vidal se’m va ocórrer fer una petita contribució per tal d’oferir un treball
organitzat i sistematitzat per l’AAVV que ja ha anat fent alguns avenços per
anar-se gestionant de forma més metòdica i estratègica, però que tenint en
compte el seu gran abast i el seu reconeixement administratiu en el Districte
podria fer algunes millores més al respecte.

La vinculació que tinc envers aquesta entitat és tan sols de sòcia
col·laboradora en alguns esdeveniments i activitats, de caire puntual, però
mantinc una considerable relació amb la junta directiva de l’entitat i dos dels
seus membres em són familiars directes. Per tant, tot i que em vaig dirigir a la
junta per fer un treball des de fora, se’m va concedir tota confiança des de
dintre i tota col·laboració sol·licitada, a mode individual i col·lectiu.
Un cop vaig concretar que portaria a terme un treball per la millora de
la gestió de l’entitat em vaig plantejar dues parts al llarg d’aquesta memòria
les quals determinen dos objectius generals:

1a PART:

1r Objectiu General: Presentar l’entitat d’una forma exhaustiva i
emmarcada dins la realitat social del sector.

Objectius específics:
1.1.- Recopilar totes les dades que defineixen l’entitat i la seva
activitat.
1.2.- Documentar els diversos continguts exposats amb fonts
d’informació documental i bibliogràfica.

Gairebé es pot dir que és un treball de recerca perquè a l’Associació hi
ha un parell de voluntàries que tenen recopilada documentació històrica en
uns quants arxius i també tenia com a consulta els llibres d’actes de molts
anys endarrere; però enlloc hi havia informació escrita i documentada per
poder redactar els apartats d’aquesta primera part. Per tal d’extreure
informació amb la màxima fidelitat he treballat conjuntament amb el secretari
de l’entitat, que per la seva antiguitat i la seva implicació, té un abast
coneixement de la dinàmica que s’hi estableix.
L’extensió d’aquesta part de la memòria podrà servir en un futur per a
la realització de documentació interna, web, o altres projectes pròxims, alhora
que facilita i és el punt de partida de la tasca diagnòstica a la segona part
d’aquest treball.

2a PART:

2n Objectiu General: Desenvolupar un projecte de millora per
l’Associació de Veïns i Veïnes de Font d la Guatlla-Magòria.

Objectius específics:
2.1.- Diagnosticar els aspectes susceptibles de millora amb una anàlisi de
la situació actual.
2.2.- Definir un projecte de millora.
2.3.- Planificar l’aplicació del projecte.

Per l’elaboració d’aquesta segona part he tingut en compte aplicar els
continguts del programa del postgrau i he portat a terme el treball a partir de
la reflexió personal i de les reflexions de l’equip directiu de l’entitat mitjançant
dinàmiques de grup i participacions en Junta per tractar els diversos temes.
Finalitza aquesta memòria una darrera part que inclou avaluació i
conclusions:

3a PART:

Aquesta part aglutina consideracions de totes dues anteriors, i
encara que té un fort component subjectiu, pretén oferir una perspectiva
objectiva a partir de l’anàlisi de tots els continguts plantejats al llarg del
treball. Per tant es podria definir un:

3r Objectiu General: Fer una valoració del treball

