
“Davant els nous fets, la intervenció 
sociocultural es presenta com a eina 
necessària per a aquest nou paradigma 
dibuixat per la “indignacció”. S’ha de 
generar sinergies que permeten a les 
persones i els col·lectius organitzar-se 
i actuar com a protagonistes de la seua 
realitat, compartint un punt de partida 
i una destinació comuna. Ha de generar 
nous, o aprofitar si ja existeixen, espais 
de formació, creació i difusió compartint 
eines d’organització assembleària, noves 
tecnologies i comunicacions, i debatent i 
creant nous marcs d’actuació.

La intervenció sociocultural en els barris, 
els pobles, en les associacions, en els 
carrers i places sempre ha sigut una eina 
que ha facilitat la interrelació entre 
persones i col·lectius desenvolupant 
actituds i valors de solidaritat, suport 
mutu, cooperació, horitzontalitat, i diàleg 
per a la transformació social. Per tant, si 
sempre han sigut necessàries, ara en la 
indignació són imprescindibles.”
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compte associació
Més de 2.500 Associacions
ja son clients de caixa popular. I la teua?

enxarxar-se és positiu
En este nou número de la vostra revista més associativa, veient ja els efectes clars de l’actual 
situació econòmica mundial, anem a centrar-se en una de les millors solucions per a la falta de 
recursos econòmics en les associacions: treballar en xarxa. Pot ser un bon moment, aprofitant 
la crisi, per a repensar-se, reflexionar els vertaders objectius de les associacions, convertir-se en 
vertaderes associacions civils i, sobretot, per a eixir de nosaltres mateixos. Una bona solució és 
treballar en xarxa, tant en associacions afins com no. Estalviarem, compartirem recursos i, de 
pas, ens obrirem a la societat.

Època de crisis, època d’oportunitats
Treballar en xarxa
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Les cridades com “Tecnologies de la 
Informació i Comunicació” deuen ser 
en estos temps, una bona ajuda per a 
les associacions. Ajuda per a difondre 
activitats (webs, xarxes socials), per 
a estalviar diners (mails i no correu 
ordinari, revistes digitals i no en 
paper) o per a millorar la gestió interna 
(programes informàtics). Però, sobretot, 
les TIC ens brinden una oportunitat d’un 
comunicació multidireccional, amb major 
interactivitat... en definitiva obrir noves 
vies per a la participació i la relació amb 
l’entorn.

Aconseguir financiació 
per a projectes 
associatius és, a hores 
d’ara, complicat. Però, 
si en fons propis o 
públic no arribem, per 
què no demanar ajuda 
a la ciutadania? El 
crowfonding és una bona 
solució. Simplement, 
és demanar financiació 
amb donacions per a un 
projecte concret. Els 
participants aporten i, 
a canvi, reben beneficis, 
siguen materials o en 
participació. A Quart, 
Cremant Muses 
aconseguiren 3.200 euros 
amb 1996 aportacions 
per al projecte “Dentro 
del laberinto”.

banc del temps

crowfonding

auto finançament

enxarxar-se és positiu

guies de recursos

TIC

La crisi i la baixa de subvencions 
públiques està posant 
de manifest que moltes 
associacions ja no poden 
realitzar quasi activitats. Un 
problema i una virtud, ja que, 
així les associacions s’enfronten 
ja al mirall de la seua realitat, 
de l’excesiva dependència 
de subvencions i la falta 
d’autofinançament. Es precís 
repensar els nostres ingressos, 
els nostres projectesd, pensar 
noves idees, noves fonts 
d’alimentación, nous projectes 
per ser autosuficients.

Les guies de recursos deurien ser una 
ferramente obligada en tot municipi, 
província, comunitat autònoma, país... 
Simplement, saber que recursos tenim 
al nostre voltant. Tan senzill, tan útil i 
tan poc conegut. Seria, com una espècie 
de SARC o de Centre de Recursos 
Associatius com el que té la Fundació 
Horta Sud per a poder conèixer així 
quantes associacions tenim prop, en 
què treballen, mode de contacte, amb 
quins recursos treballen... perquè 
possiblement, el que necessitem a la 
nostra, estiga a l’associació del costat.

Un banc de temps és un 
sistema de intercanvi de 
serveis per temps. En ell 
la unitat d’intercanvi no és 
els diners habituals sinó 
una mesura de temps, 
per exemple el treball 
per hora. Este sistema 
d’intercanvi de serveis 
per serveis o favors per 
favors pot ser molt útil 
per a les associacions. 
Proposa l’avantatge de 
fomentar les relacions 
socials i de pas ajudar 
a l’economia de les 
associacions. Et canvie el 
meu temps pel teu. Podeu 
fer-ho entre associacions 
o un ciutadà des de la 
vostra associació. En 
Quart i Paterna ho han fet 
ja amb bons resultats.

Sempre ha sigut saludable i enriquidor, però, en la coiuntura actual, treballar en xarxa és bàsic. 
Treballar junt a altres associacions possibilita compartir recursos i serveis, abaratar costos, preparar 
projectes comuns o complementaris aprofitant les virtuds de cada col·lectiu... 
La resta d’associacions no són enemigues sinó multiplicadores.
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Ajudes per a projectes 
interassociatius 2012

Un any més, Caixa Popular i la Fundació Horta 
Sud han concedit ajudes econòmiques per import 
de 9.000 euros a diferents projectes associatius 
comarcals, dins del Programa de Cooperació 
amb les Associacions de la Comarca de l’Horta. 
Amb aquesta convocatòria les dos entitats 
pretenen impulsar i enfortir el teixit associatiu de 
la comarca com a fonament per a la participació 

i la convivència ja que els projectes promouen 
la col·laboració entre associacions dins d’una 
mateixa localitat o en l’àmbit comarcal. Cal 
destacar que en l’edició de 2012 s’han presentat 
33 projectes amb la vinculació de més de 200 
associacions de l’Horta. Amb estes ajudes 
es pretén potenciar les relacions entre les 
associacions.

La història d’Alaquàs als 
Centres Educatius
Interampa Alaquàs 
Implicar amb xarrades, 
lectures i sessions 
formatives a les AMPES 
i pares i mares en la 
història d’Alaquàs per 
conèixer i estimar la 
ciutat on viuen els seus 
fills. 1.500 euros.

Recuperar l’Horta 
és possible 
Gent de l’Horta, 
Enginyeria sense 
fronteres, AC 
Normalització 
Lingüística, Arreu, 
Pachamama, 
Ecomediterrània, El 
Penó, CEV Aldaia i Grup 
Educació Ambiental
Gestió d’horts ecològics 
comunitaris, xerrades i 
tallers, bancs de llavors 
locals, mercat ecològic i 
solidari, parades, manual 
d’agricultura ecològica...
1.500 euros

Interculturalitat: Comunitat 
oberta al món
AMPA Blasco Ibáñez
i AAVV de Museros 
Crear un espai de participació 
multicultural en l’escola i donar 
continuitat a l’espai amb un cicle 
de conferències per a tractar 
de desenvolupar actituds de 
respecte i acceptació de la 
diferència. 1.000 euros.

L’esperança és un espill 
penjat en el futur 
Falla Cronista Vicent Beguer de 
Torrent junt altres col·lectius
Projecte que junta solidaritat 
i activitats amb associacions 
solidàries (alcohol, 
maltractaments...) que es 
plasmarà al seu monument faller. 
1.500 euros.

Oci Nocturn
Menys Graus, Ases i Compases, 
Sushi Tean, Incidendia 
Detectada, Teatre Vees, C. 
Joventut Mislata i Esplai Tabalet
Oci alternatiu i participació per 
a joves amb activitats musicals, 
tallers, classes pràctiques, jocs 
lúdics, gastronomia, tornejos 
esportius, nits d’humor, o 
excursions. 1.000 euros.

Trobada d’associacions 2012
Escola de Cases, 
Movimiento Ciudadano...
Amb unes jornades de dos dies 
amb ponències, grups de treball, 
concerts i experiències, tractar 
de potenciar la cooperació entre 
associacions. 1.000 euros.

Educant per la solidaritat i 
integració
Falla del Monte Piedad 
de Xirivella i diverses 
associacions benèfiques 
Treballar en protegir els drets 
de la infància i col·laborar amb 
ONG’s i associacions socials 
amb recollida de roba, una gal·la 
solidària, monuments fallers 
accessibles, entrega d’aliments 
i tallers de integració, entre 
d’altres. 1.500 euros.
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–––––––––––––––––––-----–––––– 
cursos
–––––––––––––––––––-----–––––– 
xirivella 
–––––––––––––––––––-----–––––– 
Curs Aprenent a 
organitzar una associació 
16i23defebrer,1demarçal Centre 
Jove.
Nocions bàsiques de gestió i 
organització d’una associació: 
LODA, documentació bàsica, 
tècniques de gestió, tràmits 
habituals de les associacions...

Tots els cursos que s’oferten 
són gratuïts i organitzats 
per la Fundació Horta Sud en 
col·laboració amb Caixa Popular, 
a més de la Mancomunitat 
Intermunicipal de l’Horta Sud i el 
organisme 
–––––––––––––––––––-----–––––– 
joves.net 
–––––––––––––––––––-----––––––
Ja està en marxa la nova 
programació d’Eines, el programa 
que integra les diferents accions 
de promoció de l’associacionisme, 
la participació i la formació per 
a la dinamització dels joves de la 
comarca. Són 9 cursos fins al mes 
d’abril. Informa’t
–––––––––––––––––––-----––––––
subvencions
–––––––––––––––––––-----–––––– 
Premis a la Participació 
Ciutadana. Fins al 20 de febrer. 
Té com a objectiu el foment de la 
participació ciutadana, a través 
del reconeixement de la labor 
realitzada per entitats locals, 
entitats ciutadanes o persones 
físiques en l’àmbit de participació 
ciutadana.

–––––––––––––––––––-----–––––– 
enllaços
–––––––––––––––––––-----–––––– 
Enllaços joves 
Malgrat a que en les webs 
municipals de cada ajuntament de 
la comarca pots trobar informació, 
et recordem les webs pròpies dels 
diferents centre juvenils a l’Horta 
Sud:
www.participem.alaquas.net 
www.aldaiaparticipa.com 
www.mislatajove.org 
www.culturapicassent.com 
www.quartjove.es 
www.sillacultural.com 
www.torrentjove.com 
www.xirivellajove.es
–––––––––––––––––––-----––––––
propostes
–––––––––––––––––––-----––––––
2012, Any Internacional de 
l’Energia Sostenible 
Amb la finalitat d’aprofundir 
en la presa de consciència de 
la rellevància de l’energia per al 
desenvolupament sostenible 
i conscients de la necessitat 
d’aplicar polítiques de promoció, 
l’ONU ha proclamat 2012 com l’Any 
Internacional d’Energia Sostenible 
i es prepara per al llançament 
d’una nova proposta a nivell 
mundial entre els objectius de la 
qual es troben:

Garantir l’accés a serveis 
energètics moderns.

Reduir la intensitat energètica 
mundial en eun 40%.

Incrementar l’ús de l’energia 
renovable a nivell mundial al 30%.

–––––––––––––––––––-----––––––
noticies
–––––––––––––––––––-----–––––– 
La Fundació Bertelsmann renova 
el conveni amb la Fundació Horta 
Sud 
D’esta forma, la Fundació 
segueix pertanyent a la Xarxa de 
Fundacions Cíviques d’Espanya, 
sent la segona entitat de la 
Comunitat i la primera de la 
provincia que ingressa en aquest 
cercle d’entitats de la societat civil 
que promouen la millora de les 
seues comunitats locals.
–––––––––––––––––––-----––––––
Xirivella obre un nou centre jove 
El centre jove és un espai que 
la Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Xirivella ha 
fet per als joves per a dur a 
terme iniciatives, compartir 
experiències, conèixer noves 
propostes, presentar creacions, 
aprendre en xarxa, comunicar-se o 
trobar tota la informació sobre els 
temes que interessen a la joventut. 
Està ubicat al carrer Levante UD - 
2, junt al parc Clara Campamor.
–––––––––––––––––––-----––––––
Tallers per a associacions 
juvenils a Quart 
El Consell de Joventut de Quart 
de Poblet, ha preparat una sèrie 
de tallers per a les associacions 
juvenils de Quart de Poblet, durant 
els pròxims mesos. Gestió de 
projectes, blogs, fer cartells o 
resoldre conflictes són alguns dels 
proposats.

APS
aprenentatge-servei 
Freqüentment, les accions solidàries es duen a terme al marge 
dels continguts escolars. Es viuen com un complement solidari que 
s’afig a un programa d’assignatures molt apretat amb el risc de no 
treballar-se. El servei a la comunitat no forma part del currículum. 
Afortunadament, hi ha una manera d’integrar-ho als centres 
docents: l’aprenentatge-servei.

Què és? Una metodologia educativa que consisteix en aprendre 
fent un servei a la comunitat. Combina processos d’aprenentatge i 
de servei a la comunitat en un únic projecte ben articulat en el que 
els participants aprenen alhora que treballen en necessitats reals 
de l’entorn amb la finalitat de millorar-ho. En poques paraules: fer 
una labor per a la societat de forma gratuïta, però treballar per la 
solidaritat puntua: va per a la nota final de curs.

Vols saber més?:  www.aprendizajeservicio.net

idees per al canvi

enfortint les associacions

com?

Este sistema pot implantar-se a les nostres associacions. 
Primer, acostant- nos als centres i oferint el nostre espai.
També buscant beneficis als associats que participen. I, per 
què no, a les administracions públiques per a l’hora de valorar 
subvencions. Treballar bé dona punts.
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