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INTRODUCIÓN

Este caderno é a historia dunha roga, un grupo de persoas que se xunta para facer un traballo axudándose reciprocamente, o que adoitaba estar vinculado ao mundo agrícola.
Propoñemos un percorrido polos labores do campo -buscando as similitudes coa vida asociativa- que
nos sirva de guía para repensarnos como asociación, tendo en conta os momentos complicados,
incertos e novos que atravesamos.
Estamos nun punto de inflexión a nivel global, xerado por unha pandemia que nos obriga a mudar
a nosa maneira de relacionarnos. É o momento de mirar cara dentro e de camiñar cara transformacións que nos permitan seguir participando na sociedade que nos rodea.
As asociacións son escolas de cidadanía; un grupo de persoas que decide implicarse, que se xunta
para ser útil e que quere responder ás necesidades do seu entorno próximo. Non podemos perder
isto de vista, o gran labor social que desenvolven, independentemente do ámbito ao que se dirixan,
das actividades propostas…
É dende esta certeza que se vos fai chegar o caderno, coa intención de que se aproveite este momento no que as actividades paran ou se reducen para mirar cara o interior da asociación e coidala.
Analizala e analizarnos, revisando a nosa situación na actualidade e todos os aspectos nos que
podemos mellorar.
Sabendo que facemos moito, decidirnos a parar, mirarnos e mirar ao noso redor e buscar manternos, seguir medrando e enriquecer os espazos colectivos que habitamos.
O camiño comeza coa chegada a unha leira e coa intención de traballala. Esa leira pode ser a nosa
asociación, que vamos ir revisando a través dos labores necesarios para lograr que a terra de froitos.
Son nove puntos sinxelos, seleccionados por consideralos básicos para o mantemento dunha asociación. En cada un deles, ofrécese unha información básica sobre o tema proposto e enúncianse
unhas cantas preguntas para que tentedes responder entre todas as persoas que formades parte
da entidade, pensadas para buscar a vosa reflexión e a vosa creatividade.
Quere ser un convite a que dialoguedes e fagades propostas, mais tamén vos suxerimos escribir
as respostas, de cara a darlles a importancia que merecen e poder utilizalas -no futuro- para dar
un paso máis neste proceso que iniciamos. Pedímosvos o esforzo de tomar nota das respostas que
vaian saíndo e, sobre todo, que lle dediquedes un tempo ao caderno que, se ben explica cousas que
de seguro xa sabedes, pode ser unha boa ferramenta para revisarvos como grupo, sexa cal sexa a
vosa situación.
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PREPARAR A TERRA

Un grupo de veciñas e veciños xúntase para pensar que van facer cun terreo común, unha leira que
lles pertence e que hai que coidar. Deciden traballala e plantar verduras que lles sirvan de alimento
este ano. Organízanse, teñen unha misión!
Agora é tempo de preparar a terra para plantar, hai que removela e apartar as pedras e herbas malas, ver a súa calidade... e fano coa meta de sacarlle proveito a ese traballo, esa é a súa finalidade.
Cando se crea unha asociación pasa algo semellante, pode que non se utilicen estas palabras, mais sempre
hai unha razón de ser e un ideal cara o que encamiñarnos, na busca de xerar algún cambio na nosa realidade.
A misión dunha asociación enuncia cal é o propósito co que nace a asociación, os motivos polos que
se crea, a súa razón de ser. Dá conta de que é o que vos define como grupo e funciona como guía
á hora de ir pensando os proxectos e actividades que se queren levar a cabo.
A partir dela defínese a visión da asociación, que é o ideal ao que se aspira, a meta que se quere
alcanzar e serve de inspiración para pensar nos proxectos e actividades a propoñer.
A asociación nace cunha misión e cunha meta soñada e, para redactar os estatutos, temos que
establecer unha finalidade, o para que se van facer as actividades. É o propósito xeral que describe
como a actividade da asociación pode axudar a mellorar a realidade.
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E VÓS, FALASTES ALGUNHA VEZ DA MISIÓN E DA
VISIÓN DA VOSA ASOCIACIÓN?
SE NUNCA AS DEFINISTES, SABERIADES DICIR
AGORA CALES SON?
SE XA FALASTES DELAS, CREDES QUE ESTÁN BEN
EXPLICADAS?
REVISÁRONSE ALGUNHA VEZ A MISIÓN E A VISIÓN
PARA ADECUALAS AOS CAMBIOS NA REALIDADE
SOBRE A QUE ACTUADES?
E EN BASE AO CAMBIO NAS PERSOAS ASOCIADAS?
HAI PROCEDEMENTOS PARA QUE AS NOVAS SOCIAS E SOCIOS COÑEZAN E ENTENDAN A MISIÓN E
VISIÓN DA ASOCIACIÓN?
EN CANTO Á FINALIDADE DA ASOCIACIÓN, QUE
QUEREDES CONSEGUIR COAS VOSAS ACCIÓNS?
NOS ÚLTIMOS ANOS PENSOUSE ALGUNHA VEZ NOS
ESCENARIOS POSIBLES A MEDIO PRAZO PARA A
ENTIDADE?
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SACHAR, MOVER A TERRA, OSIXENALA

Cando se quere ter unha boa colleita hai que preparar moi ben a terra, é preciso removela e ver
como está, deixar que respire e que acolla ben esas novas sementes... moito hai que sachar!
A sacha é unha fiel compañeira durante todo o proceso, axudando a traballar o terreo para non
perder de vista a meta marcada: quitando o que sobre, osixenando a terra, dirixindo a auga cando
escasea e apartándoa cando abunda...
Cando falamos dunha asociación, é importante revisar con frecuencia a meta que se persegue, e
o que se fai para chegar a ela. Non vaia ser que esteamos facendo o esforzo e, por non fixarnos
nalgún dos pasos, non cheguemos a ver abrollar a semente plantada.
É importante ir analizando os obxectivos perseguidos e as actividades coas que se busca logralos,
tendo moi presente que a nosa realidade está en constante cambio e tamén que van ir variando
as persoas que compoñen a asociación. Hai que ir removendo a terra, para que teña vida, sempre
dende o coñecemento da identidade da asociación, quen se é como colectivo e cales son os obxectivos actuais.
Para iso, proponse a realización conxunta dunha análise dos puntos fortes e débiles que tedes
como asociación, tanto a nivel interno como relacionados co espazo no que vos movedes. Trátase
de enunciar todos os aspectos que poidan influír na entidade e de ordenalos en función das súas
consecuencias -positivas ou negativas- e da súa orixe -interna ou externa-, co fin de avaliar a vosa
situación e redefinir o voso plan de acción.
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ANÁLISE DAFO
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ESTERCAR

Está ben remover a terra, mais sen abono a plantación non vai adiante, que importante é darlle
nutrientes cando os precisa. Todo ten unha orde e antes de plantar, hai que ter unha boa base de
cultivo.
Tanto traballo dá estender o esterco na leira como decidir e enunciar os obxectivos dunha asociación, xa que estes van ser o piar no que se apoien os proxectos, accións e actividades da mesma.
Unha vez que se ten clara a finalidade dunha asociación, sendo xa coñecida a realidade na que se
quere actuar e a meta a longo prazo -a razón de ser da asociación- establécense os obxectivos polos
que traballar, cara os que camiñar con cada unha das actividades.
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CANDO DECIDISTES XUNTARVOS E CREAR UNHA
ASOCIACIÓN, A QUE NECESIDADES OU PROBLEMAS
QUERIADES DAR RESPOSTA?
ACTUALMENTE TEDES AS MESMAS PREOCUPACIÓNS?
CAL É A REALIDADE NA QUE QUEREDES ACTUAR
AGORA?
QUE QUEREDES CONSEGUIR COAS VOSAS ACCIÓNS?
E SE VOS PREGUNTADES POLOS VOSOS OBXECTIVOS PRINCIPAIS, PODEDES ENUNCIALOS?
QUE ACTIVIDADES OU SERVIZOS PRINCIPAIS REALIZADES?
A QUEN VAN DIRIXIDAS AS VOSAS ACTIVIDADES?
CREDES QUE, ADEMAIS DOS OBXECTIVOS PRINCIPAIS, CADA UNHA DAS ACCIÓNS QUE LEVADES A
CABO TEN UNS OBXECTIVOS CLAROS, CONCRETOS
E REALIZABLES?
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SEMENTAR

Coa terra preparada, revisada, sachada e ben fertilizada é o momento de comezar a plantar, pasar á
acción, tirar a semente sabendo que non caerá en terreo baldío. Toca mirar os obxectivos da asociación e pensar proxectos que nos acheguen un pouco a conseguilos, a esa meta para a que nacemos.
Os proxectos sempre parten da realidade, de necesidades ou intereses detectados aos que se quere
dar resposta, cunha proposta interesante que sexa posible e eficaz e que se relacione co carácter
da asociación.
Elaborar o proxecto é unha forma de preparar as actividades a desenvolver e de pensar como buscar
e organizar todos os recursos necesarios para poñela en marcha.
Consiste en facer un plan de acción no cal se van concretando cuestións básicas como: por que
queremos facer o proxecto, cales son os resultados concretos que se buscan con el; a que público
vai dirixido; que actividades se van facer; os recursos humanos, materiais, económicos que serán
necesarios; cando e onde se vai realizar; cal vai ser o orzamento que lle imos dedicar.
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Á HORA DE PENSAR OS PROXECTOS QUE IDES LEVAR A CABO,
PARTIDES DUNHA LIÑA DE TRABALLO A LONGO PRAZO RELACIONADA COA FINALIDADE DA ASOCIACIÓN? COMO SE CONCRETA ESA LIÑA DE TRABALLO? PLANEÁDELA PARA OS PRÓXIMOS TRES OU CATRO ANOS? OU FAISE DE XEITO ANUAL?
QUE ASPECTOS PRIORIZADES Á HORA DE PENSAR OS VOSOS
PROXECTOS? (QUE SEXAN ACORDES AOS OBXECTIVOS DA ASOCIACIÓN, QUE HAXA UN GRUPO DE PERSOAS INTERESADAS NO
TEMA, QUE EXISTA UNHA OPORTUNIDADE DE FINANCIAMENTO
PÚBLICO NA QUE ENCAIXE…)
CANTOS PROXECTOS OU ACTIVIDADES REALIZADES NUN ANO?
FACEDES PROXECTOS ANUAIS OU PROXECTOS QUE SE PROLONGAN VARIOS ANOS?
REPÍTESE A MESMA ACTIVIDADE DUN ANO PARA O OUTRO?
CANDO DECIDIDES SEGUIR ANO TRAS ANO CO MESMO PROXECTO, CAL É O MOTIVO?
SE BOTADES A VISTA ATRÁS CARA ALGÚN DOS PROXECTOS QUE
XA APLICASTES, PODERIADES DICIR CAL ERA O SEU FIN, PARA
QUE SE FIXO?
DE QUE XEITO OS DISTINTOS PROXECTOS SE VAN ADAPTANDO
AOS CAMBIOS DA REALIDADE NA QUE VOS MOVEDES?
CADA CANTO TEMPO SE FAN REUNIÓNS PARA PENSAR E DECIDIR OS PROXECTOS QUE SE REALIZARÁN NUN PERÍODO CONCRETO?
QUEN SE RESPONSABILIZA DE PREPARAR, EXECUTAR E FACER
O SEGUIMENTO DOS PROXECTOS? (UNHA SOA PERSOA DE TODOS, UNHA PERSOA POR CADA PROXECTO, VAISE ALTERNANDO, FAISE ENTRE TODAS AS PERSOAS...)
AS PERSOAS QUE FORMULAN OS PROXECTOS SON AS MESMAS
QUE FAN O SEU SEGUIMENTO E COORDINAN A SÚA POSTA EN
MARCHA E FUNCIONAMENTO?
É FÁCIL ADAPTAR OS PROXECTOS QUE RESPONDEN AOS OBXECTIVOS DA ASOCIACIÓN ÁS CONDICIÓNS DAS POSIBLES SUBVENCIÓNS PÚBLICAS?
COMO SE ARQUIVAN OS DATOS DO PROXECTOS XA REALIZADOS?
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MONDAR
De nada servirá todo o traballo feito ata o momento se, unha vez plantada a semente, non lle damos
todos os coidados que precisa para medrar. Ademais da terra ben preparada é importante apartar
as chamadas malas herbas, esas outras plantas que nacen e non nos interesan nese momento, que
poden quitarlle forza ao que plantamos. No campo, como nas asociacións, sempre hai que estar
traballando.
Na vida asociativa, antes, durante e despois do proxecto é importante irse fixando en todo o que
pode quitarlle forza. Unha mala herba perigosa pode ser unha comunicación interna errónea, que
nos leva á perda de interese ou frustración, á falta de implicación… por iso hai que tela moi presente.
A principal fortaleza dunha asociación é o grupo de persoas que a conforma e por iso, para coidar á
asociación, hai que coidar ás persoas. Trátase de darlle importancia a que circule toda a información
e a xerar espazos cómodos nos que relacionarse, onde a maioría pense, fale, discuta, decida, faga…
e onde aos poucos se vaia construíndo unha linguaxe común, que todo o grupo entenda.
Falamos das reunións, espazos nos que se toman decisións partindo dunha orde do día establecida.
É bo que unha persoa asuma a función de coordinala, facilitando a comunicación e tomando nota
para redactar a memoria posterior. Máis alá da labor de dinamización do/a moderador/a, o ritmo
da reunión sempre debe ser marcado polo grupo, que vai expresando as súas opinións e necesidades. É importante recoñecer que xurdirán conflitos e ter a capacidade de enfrontalos sen temelos,
sabendo que nos axudarán a avanzar e que é preciso poñelos sobre a mesa para que deixen de ser
un obstáculo.
Un conflito xestiónase identificándoo, hai que explicalo con claridade para valorar a súa importancia
e a disposición das partes implicadas para resolvelo. Faise analizando todas as posibilidades e negociando, para que todas asumamos o compromiso de aplicar e avaliar a decisión tomada ao respecto.
Partindo do coñecemento dos obxectivos comúns e da constante circulación da información sentirémonos confiados para expoñer opinións e ideas, sendo conscientes de que se asignaran responsabilidades e se compartirán tarefas de cara á acción, de que todos/as cooperaremos e aportaremos.
Así, non hai mala herba que resista!
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QUE MECANISMOS UTILIZADES PARA QUE TODA A
XENTE DA ASOCIACIÓN ESTE INFORMADA DO SEU
DÍA A DÍA?
SE XORDE ALGÚN IMPREVISTO E TEDES QUE TOMAR
UNHA DECISIÓN IMPORTANTE, COMO VOS ORGANIZADES? (CONVOCADES UNHA REUNIÓN, DECIDE
A XUNTA DIRECTIVA, FÁLASE POR ENCIMA...)
CANTAS REUNIÓNS FACEDES AO ANO? CAL É O NIVEL DE ASISTENCIA QUE TEÑEN?
QUEN É A PERSOA ENCARGADA DE CONVOCAR AS
REUNIÓNS E MODERALAS? (SEMPRE É A MESMA,
VAISE ALTERNANDO, CADA ANO UNHA...)
QUE TIPO DE INTERVENCIÓNS SE REALIZAN NAS
REUNIÓNS? (OPINIÓNS PROPOSTAS, CRÍTICAS,
SOLUCIÓNS...)
CREDES QUE A COMUNICACIÓN ENTRE AS PERSOAS
QUE COMPOÑEN A ASOCIACIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE?
NOTADES ALGÚN PEQUENO ASPECTO QUE SE POIDA MELLORAR?
ALGUNHA VEZ XORDEN CONFLITOS? COMO FACEDES PARA RESOLVELOS?
RESULTA SINXELO OU COMPLEXO POÑER EN MARCHA PROPOSTAS DE CAMBIO DENTRO DO EQUIPO?
E PARA REMATAR, QUE IMPORTANCIA CREDES QUE
TEN O TRABALLO EN EQUIPO NA VOSA ASOCIACIÓN?
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SULFATAR

O duro traballo comeza a dar os seus froitos, nos regos comezan a verse as primeiras follas verdes,
que medran día a día. E se ben todas temos que comer, hai que ter coidado con que os caracois e
demais bichos non nos acaben coa colleita, hai que protexer as nosas plantas, botarlles algo que
lles faga ben.
Para que unha asociación non se estanque e vaia medrando e logrando de a pouco os seus obxectivos tamén hai que sulfatala, protexela dándoa a coñecer no entorno, facendo publicidade das
actividades que se realizan e compartindo o valor social que ten.
Organizámonos para levar a cabo accións que nos axuden a cumprir os obxectivos da asociación
pero, máis alá de dar resposta a un problema ou necesidade detectado, é importante ser conscientes de que esas realidades seguirán a estar presentes a pequena ou gran escala.
Por iso é importante dar un paso máis e buscar que se involucre cada vez máis xente na busca de
alternativas. Toda asociación ten unha labor central que é a busca da participación e da implicación,
a de promover que a sociedade tome conciencia dos problemas e se comprometa na busca de solucións. Para lograr este fin, é vital a comunicación cara o exterior da misión e funcionamento da
asociación.
Liñas de acción para a comunicación:
•transmitir a información por todos os medios posibles.
•xestionar axeitadamente as redes sociais.
•relacionarse co resto de asociacións e institucións da contorna.

16

ELABÓRASE ALGÚN PLAN DE COMUNICACIÓN AO
COMEZO DO ANO?
HAI UNHA PERSOA ENCARGADA DE DIFUNDIR A INFORMACIÓN DAS ACTIVIDADES?(TANTO DAS REALIZADAS COMO DAS PROPOSTAS)
ONDE SE PUBLICAN AS OFERTAS DE ACTIVIDADES?
LÉVASE A CABO ALGUNHA ACCIÓN PARA A CAPTACIÓN DE SOCIAS E SOCIOS OU PARA DAR A COÑECER A ASOCIACIÓN AO LONGO DO ANO?
FAISE ALGUNHA ENQUISA ÁS PERSOAS ASOCIADAS
ACERCA DE COMO VALORAN AS ACCIÓNS QUE ESTA
LEVA A CABO?
PREPÁRASE AO REMATAR O ANO UNHA MEMORIA
DA VOSA ACTIVIDADE COMO ASOCIACIÓN? ONDE
SE PUBLICA?
QUE QUEREDES DICIRLLE Á VECIÑANZA DE VEDRA?
E QUE CREDES QUE QUEREN SOLICITAR ELES?
QUE LLES PODE INTERESAR?
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REGAR
Para manter a horta todos os coidados son poucos, mais hai un que é fundamental, dar a auga
precisa para que as plantas medren.
A auga bañará a terra durante todo o proceso, como esa necesidade na que sempre hai que pensar:
o financiamento. Esta cada vez adquire máis importancia e ten o perigo de facernos perder de vista
a finalidade coa que nacemos: como cando regamos, se nos pasamos, afogamos a planta.
O ámbito financeiro, mais alá da motivación e das ganas de facer proxectos, é decisorio na chegada
a esa soñada colleita. Para manternos como asociación é importante facer un balance de gastos e
de ingresos ao comezo do ano, ter moi en conta o orzamento necesario para a realización de cada
actividade e de onde imos sacar os recursos para sufragala.
A desorde financeira pode levar a non xustificar correctamente as subvencións e a que sexa cada vez
máis difícil obter novos recursos, co cal a nosa asociación irase volvendo cada vez máis inestable.
Por iso, hai que facer fincapé nunhas funcións básicas dentro do ámbito financeiro da nosa asociación:
•Levar a contabilidade ao día (contas anuais, declaracións tributarias, elaboración de
informe de gastos e ingresos...)
•A xestión da tesourería, o que supón decidir o calendario de cobros e pagos, relacionarse
coas entidades bancarias e posibles colaboracións…
•A elaboración orzamentaria.
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FACEDES UNHA PREVISIÓN DE QUE CANTIDADE DE FONDOS
É NECESARIA PARA CADA ANO DE ACTIVIDADE?
COMPARADES OS ORZAMENTOS ANUAIS COS RESULTADOS
BUSCANDO A EXPLICACIÓN DAS POSIBLES DESVIACIÓNS?
USADES OS SERVIZOS DUNHA ASESORÍA EXTERNA PARA
QUE PREPARE A INFORMACIÓN FINANCEIRA? FACÉDELO
TANTO COA OBRIGATORIA POR RAZÓNS TRIBUTARIAS E DE
PRESTACIÓN DE CONTAS COMO COA SOLICITADA POR TERCEIROS?
TEDES EN CONTA A INFORMACIÓN FINANCEIRA Á HORA DE
FIXAR AS VOSAS ESTRATEXIAS DE ACTUACIÓN?
SE CONTADES CON ASESORAMENTO EXTERNO PARA QUE
VOS AXUDE EN TERMOS ECONÓMICOS, CAL É A RELACIÓN
CON ELES?
QUEN É A PERSOA ENCARGADA DO INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN?
QUEDA CONSTANCIA ESCRITA DOS MOVEMENTOS ECONÓMICOS REALIZADOS?
HA ALGUNHA PERSOA ENCARGADA DA XESTIÓN DE SOLICITUDES DE SUBVENCIÓNS E AXUDAS?
OS PROXECTOS PRESENTADOS PARA AXUDA SON VERIFICADOS POR PERSOAS EXPERTAS NO CAMPO ECONÓMICO?
HAI ALGUNHA DIFICULTADE PARA CUMPRIR OS PRAZOS DE
XUSTIFICACIÓN DAS AXUDAS RECIBIDAS?
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A COLLEITA

O traballo deu o seu froito, agora só queda facer a colleita entre toda a veciñanza e repartila. Podemos convertelo nunha festa, como se facía antigamente, pero non se pode esquecer que antes de
apañar o millo, hai que baleirar o hórreo para poder gardalo!
É importante celebrar entre todos/as os pequenos logros da asociación á vez que o é avaliar o noso
funcionamento como grupo e o das accións que desenvolvemos, para motivarnos e poder avanzar. A
avaliación serve para analizar e criticar o realizado, dialogar e aceptar o que funcionou e o que non
co fin de propoñer melloras de cara ao futuro. Consiste en dedicar un tempo a revisar a calidade
dos servizos prestados, o número de persoas que participaron, o que custou realizar a actividade,
se funcionou a forma na que se repartiron as tarefas, etc.
Para funcionar como grupo é importante topar a maneira de administrarnos eficazmente, para que
non se nos pasen os prazos, para difundir as propostas de actividades co tempo suficiente, para
atender consultas e opinións de persoas alleas… Aquí tamén ten moita importancia repartir e asumir tarefas, comprometerse; Hai que levar a conta de todo o que hai que facer e, ano tras ano, ir
mellorando na xestión asociativa.
Recapitulemos, temos unha misión, establecemos obxectivos para levala a cabo e propoñemos
proxectos tendo en conta os medios humanos, materiais e económicos dispoñibles. Administrar é
facer que eses medios funcionen, comprobando periodicamente o funcionamento das actividades
de cara a optimizar os recursos para xerar o maior ben social posible.
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EN QUE CREDES QUE AVANZASTES DENDE QUE NACEU A
ASOCIACIÓN ATA O DÍA DE HOXE? (TANTO COMO GRUPO DE
TRABALLO COMO NA PREPARACIÓN E EXECUCIÓN DE ACTIVIDADES)
COMO VOS ORGANIZADES PARA ADMINISTRAR OS VOSOS
RECURSOS E PROXECTOS?
FACEDES UN SEGUIMENTO DAS ACTIVIDADES REALIZADAS
E UNHA AVALIACIÓN FINAL DO FUNCIONAMENTO DAS MESMAS?
CON ESTA INFORMACIÓN, CREDES QUE IMPLICARÍA MELLORAS DEDICAR ESFORZOS A ANALIZAR A VOSA SITUACIÓN ACTUAL?
A continuación proponse un guión para o diagnóstico da asociación de cara a mellorar mentres se pensa nas novas actividades. A través do diagnóstico trátanse
os aspectos básicos nos que hai que poñer atención para ir pulindo a forma de
administrarvos como grupo.

GUIÓN DIAGNÓSTICO
A DÍA DE HOXE, QUE OBXECTIVOS QUEREDES ALCANZAR COMO ASOCIACIÓN?
QUE ACTIVIDADES HAI QUE PROPOÑER PARA LOGRAR ESES OBXECTIVOS?
QUE MEDIOS MATERIAIS, HUMANOS E ECONÓMICOS SERÁN PRECISOS?
COMO PODEDES ADMINISTRAR DE XEITO ORDENADO OS MEDIOS MENCIONADOS
ANTERIORMENTE?
PODEDES FACER UN BREVE ESQUEMA DA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES E UN
CALENDARIO APROXIMADO DA SÚA APLICACIÓN?
AGORA, PODEDES FACER UNHA LISTA NA QUE RECOLLADES QUE TAREFAS E RESPONSABILIDADES TEN CADA QUEN NA EXECUCIÓN DAS ACTIVIDADES, NA SÚA
COORDINACIÓN E NO CONTROL DO SEU FUNCIONAMENTO?
PODEDES FACER UNHA COMPARACIÓN SINXELA ENTRE CUSTOS E BENEFICIOS
DESAS ACTIVIDADES?
QUE MEDIO DE CONTROL PODEDES ESTABLECER PARA SABER, A NIVEL INTERNO,
SE CUMPRIDES OS OBXECTIVOS PROPOSTOS COA ACTIVIDADES REALIZADAS?
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GARDAR A SEMENTE

Rematada a colleita hai que pensar en como conservar o alimento, xa decidiremos que imos facer
co terreo o vindeiro ano, pero é bo ser xente previsora e nunca está de máis gardar algunhas sementes.
Unha asociación é un proxecto colectivo, onde non só importa alcanzar os obxectivos propostos,
senón facelo en conxunto, nun grupo no que nos sintamos cómodas e cómodos. Participar é intervir, facer, tomar decisións e ter parte activa no día a día da asociación…É fundamental, xa que
canta máis xente participe máis repartidos estarán os esforzos, máis fácil e motivador será aplicar
os proxectos e, sobre todo, máis difícil será que a asociación se estanque.
Na asociación gardar a semente é buscar a maneira de que se manteña no tempo, de que siga aportando melloras á sociedade, isto só se logra fomentando a participación, que é garante de relevo
asociativo.
Ter un bo grupo de traballo e éxito cos proxectos levados a cabo non garante a continuidade da
asociación se as persoas implicadas sempre son as mesmas. Hai que propoñer e manter vías para a
incorporación de novas persoas asociadas, renovar asiduamente as xuntas directivas e buscar que
máis persoas se motiven co labor da asociación.
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TOMÁDEVOS UN TEMPO PARA PENSAR NA VOSA ASOCIACIÓN E PREGUNTÁDEVOS, PARA VÓS QUE É PARTICIPAR?
QUE ASPECTOS DA VIDA ASOCIATIVA PERCIBIDES MÁIS
ABERTOS DENDE O PUNTO DE VISTA DA PARTICIPACIÓN?
CALES QUEDAN MÁIS PECHADOS OU RESTRINXIDOS?
CREDES QUE NA VOSA ASOCIACIÓN SE DESAPROVEITA ALGUNHA POSIBILIDADE DE PARTICIPACIÓN?
CADA CANTO TEMPO CAMBIA A XUNTA DIRECTIVA?
QUE ESTRATEXIAS DESENVOLVEDES PARA FOMENTAR A
INCORPORACIÓN DE NOVOS SOCIOS OU SOCIAS?
COMO SE PROMOVE A IMPLICACIÓN ACTIVA DAS NOVAS
PERSOAS ASOCIADAS?
AUTODIAGNÓSTICO,
ATOPÁSTESVOS ALGUNHA VEZ CON ALGÚN DESTES PROBLEMAS?
DECEPCIONARSE ANTE AS DIFICULTADES DE COMEZAR ALGO NOVO POLA FALTA
DE EXPERIENCIA E FORMACIÓN.
A PASIVIDADE OU CONFORMISMO DE ALGUNHAS PERSOAS ASOCIADAS OU QUE
SE QUEREN SUMAR Á ASOCIACIÓN.
AS DIFERENCIAS NO MANEXO DA INFORMACIÓN ENTRE UNHAS DAS PERSOAS
ASOCIADAS E OUTRAS, QUE ALGUÉN NON ESTE AO TANTO DOS CAMBIOS.
OS PROTAGONISMOS E LIDERADOS EXCESIVOS, XERÁNDOSE ESTRUTURAS POUCO PARTICIPATIVAS.
OS ROCES PERSOAIS QUE PODEN LEVAR A ENFRONTAMENTOS QUE DESTRÚEN
PROXECTOS COLECTIVOS
A INFLUENCIA NA ASOCIACIÓN DE PERSOAS ALLEAS, QUE VOS RESTEN INDEPENDENCIA.
A EXISTENCIA DE SITUACIÓNS DE DISCRIMINACIÓN OU PRIVILEXIO A DETERMINADAS PERSOAS INTEGRANTES, QUE PODE XERAR REXEITAMENTO NO RESTO
DE PARTICIPANTES.
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E VOLTA A PREPARAR A TERRA...

Este sinxelo material xurdiu dende Vedra e para Vedra, pensado para ser achegado ás asociacións
do concello coa intención de que cada unha o xestionase ao seu xeito, sendo conscientes do traballo
que comporta.
Vivimos un momento de transformación histórica, xorden novos retos ante os que non temos respostas ou as que hai non serven. Debemos facernos conscientes de que estes cambios son globais
e supoñen retos tamén no local, creando a necesidade de parar, coller aire e defender o asociacionismo como xerador de cambio social.
Retos aos que hai que responder, buscando as alternativas posibles dende o facer no local, no concreto. Na actualidade cobra sentido, como nunca a antes, a famosa frase: Pensa en global e actúa
en local que combina a importancia do pensar e a do facer, dándolles o seu lugar, convidándonos
agora máis ca nunca a repensarnos como espazo de reivindicación e resistencia.
Este pequeno caderno pretende ser unha ferramenta para analizar o camiño percorrido ata o de
agora, facéndonos conscientes do moito que fixemos. Mais tamén busca abrir unha nova páxina, a
do moito que queda por facer e a do protagonismo que o asociacionismo -a cidadanía implicada- ha
de ter.
Unha meta é traballar para unha boa organización asociativa, dende a que se poida promover o
acercamento e motivación do resto da poboación. Unha vez máis, salientamos a importancia de que
se lle dea cabida á mocidade, de que se chame por ela.
Cando unha árbore ten moitos anos pódese enxertar, sumarlle unha nova para que se desenvolva
alí. O relevo xeracional debera estar presente en todo momento nas asociacións, como unha prioridade para que estas se manteñan. Dedicar esforzos a facer escola, a ofrecerlle á mocidade un lugar
no que desenvolverse, para poder seguir sempre traballando a terra.
Non queremos despedirnos sen deixar o rego marcado, compartíndovos os nosos desafíos. Sabendo
o moito que facedes e a implicación da que sodes capaces, deixámosvos a primeira páxina dun novo
caderno:
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ENXERTAR
verbo transitivo

1.Introducir [unha parte dunha planta ou árbore] no tronco ou
póla doutra,
para que se desenvolva alí.
2. Aplicar [tecido vivo] a unha parte do corpo morta ou lesionada.
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ROGA
Dende a ASOCIACIÓN RAICEIROS
raiceiros@gmail.com
www.raiceiros.org
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