PLA DE MILLORA DE L’ORGANITZACIÓ I
GESTIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I
VEÏNES DE FONT DE LA GUATLLA-MAGÒRIA

TERCERA
PART

Si sabés que el món s’ha d’acabar demà,
encara avui plantaria un arbre.
Martin Luther King
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CONCLUSIONS

Consideracions generals.-

Primera
En primer lloc, fins a la present redacció d’aquest treball, no constava cap
documentació de l’entitat que descrigués la seva activitat i aspectes bàsics de
fonamentació i organització. Per tant, la primera part d’aquest treball, ja és en ella
mateixa un punt de partida per a propers treballs. En la primera part no s’obté cap
eina pràctica d’organització, però si un compendi que pot facilitar moltes tasques:
edició del la pàgina web, perfils per a edicions de comunicació, un marc d’estil
per a definir d’objectius, una pauta per a sol·licitud de subvencions ...Cal tenir en
compte, que tal i com em va informar el president de l’Associació, quan anys
endarrere fou elegit per ostentar el càrrec presidencial, físicament no hi havia
existència de cap documentació, ja que com era de costum en aquells temps, es
dipositaven els llibres de registre de l’entitat en el president o secretari i se solien
guardar en el domicili particular. Així fou que amb la defunció de l’anterior
president, gairebé es partia de zero perquè, fins i tot, els estatuts de l’entitat varen
aconseguir-se amb la sol·licitud d’una còpia al registre.
Per tant, la 1a. Part de la memòria que en un principi havia de ser només
una presentació per donar curs a la 2a. Part, ha resultat ésser un document amb
altres funcionalitats i veient-ne la seva utilitat, a petició de la junta, l’he acabat de
bastir amb els seus suggeriments.

Segona
L’objectiu final i més rellevant de la redacció d’aquesta memòria era poder
oferir a l’Associació un Pla de Millora per a l’organització i gestió de l’entitat.
Tanmateix, en cap moment hi va haver un plantejament per determinar-ne la seva
magnitud i el seu abast. Però, partint d’una organització amb molt poca cultura
organitzativa i amb l’observació de les dades que s’adscriuen en la seva anàlisi,
no hagués tingut cap sentit prioritzar moltes més claus d’èxit, i desenvolupar un
pla estratègic massa ambiciós, impossible de vehicular amb els mitjans que
disposa l’Associació actual.

Tercera
Tot i que les principals claus d’èxit queden exposades amb anterioritat, en
la 2a. Part d’aquest treball, hi ha un aspecte generador de progrés que no ha
estat mencionat i que donades les circumstàncies és força rellevant:
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Es tracta de l’efecte didàctic que ha suposat el desenvolupament
d’aquesta memòria entre la junta de l’Associació. És possible que algun moment
o altre, en un futur més o menys llunyà, s’haguessin arribat a generar debats per
assentar punts de vista i definir alguns principis. Però és evident que la redacció
d’aquest treball ha estat un desencadenant de reflexió interna i en aquest sentit
una millora ben destacable per a l’entitat, alhora que pels seus membres
directius.

Quarta
A la fi d’aquest treball, és cert haver aconseguit “UN PLA DE MILLORA”
ja que, com diu el seu títol, es tracta d’un plantejament per poder millorar. Per
tant, queda clar que no és una eina definitiva a llarg termini com seria el cas d’un
pla estratègic. Aquesta consideració suposa tenir en compte que tot necessita
una revisió més acurada i que fins al moment, no hi ha res decisori ni cap
plantejament corroborat.

Consideració final.Encara que no és a les meves mans l’avaluació d’aquest treball, si que és
de la meva incumbència poder-lo comentar a les seves acaballes:
El fet que suposa haver portat a terme un treball que pot esdevenir “útil”, i
si més no, rebut amb franca gratitud; ha suposat un motiu ben satisfactori que no
es pot obviar.
D’altra banda, reiterant amb les frases de savis i pensadors, adjunto
aquesta darrera cita perquè és ben explicativa d’aquesta consideració final:

M'ho varen contar i ho vaig oblidar.
Ho vaig veure i ho vaig entendre.
Ho vaig fer i ho vaig aprendre.
Confuci, 551-479 a. C.

A Barcelona, febrer de 2008
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