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•• Cursos formatius de la Fundació
El segon semestre de cursets del Centre

de Recursos Associatius està ja en marxa.
No fa falta recordar que pot servir d’una
eina valiossisima per a enfortir les vostres
entitats amb l’adequada formació.

Després dels cursos a Picanya, Torrent
i Picassent, hem començat els dies 18,
19, 20, 25 i 26 d’octubre a Picanya amb
el curs «Com treballar en equip (sense
tirar-nos els trastos al cap)».

De cara al futur més proper, la
Fundació està gestionant la possibilitat de
realitzar nous cursos a Torrent, Silla,
Mislata o Xirivella. El propòsit és arribar a
municipis on normalment no tenim massa
presència. Anirem informant-vos.
•• III Trobada d’associaciacions
ciutadanes a Torrent

Es va celebrar del 13 al 16 d’octubre,
patrocinada per l'Ajuntament de Torrent i
organitzada per la Federació
d'Associacions Ciutadanes (FAC)). 

Durant quatre dies, els diferents
col·lectius de la ciutat varen plasmar les
seues activitats mitjançant estands
informatius, tallers pràctics o actuacions
en públic.

No ha sigut només una trobada
informativa, sinó també formativa amb
xarrades sobre l’educació viaria i el medi
ambient o l’esforç en les associacions.
•• Voluntariat internacional

Valencia acollirà els propers dies 3 i 4 de
novembre el I Euro del Voluntariat,
organitzat per la Fundació de la Solidaritat
i el Voluntariat de la Comunitat
Valenciana, amb la col·laboració del

Centre Europeu del Voluntariat.
Baix el lema ‘Reptes comuns a l’Europa

dels 25’, l’event reunirà a uns 400
representants de tot el món del voluntariat
de tota Europa per a analitzar els
problemes als que s’enfronta la nostra
societat i el paper que el voluntariat té en
la seua solució.

L’Eurofòrum està obert a totes les
persones, associacions i institucions. Les
inscripcions es fan a la web:

www.solidaridadyvoluntariado.org/eu
roforum.
•• Eina interessant

Vos donem a conèixer una nova
aplicació de contabilitat per a associacions
i ONG’S que es pot descarregar
gratuitament a la web  solidària:
www.risolidaria.org.es.

ContaONG és una aplicació de
distribució gratuïta, desenvolupada en
VBA sobre Excel, que permeteix
presupostar, recollir les dades contables i
obtenir balanços sense que siga necessari

coneixements contables per al ús de les
seues funcions bàsiques. 
•• Cursos «eines» per a la tardor 2005

Des de la Xarxa Joves.net s’ha preparat
un ventall de cursos de formació adreçats
a qui treballa o vol treballar amb gent
jove, tot orientat a la dinamització.

A continuació detallem tots els cursos
oferits per la xarxa comarcal de joventut
dintre la seua programació trimestral:

- Introdució als ordinadors personals:
hardware i software.

- El vídeo com a eina per a la
dinamització social.

- Com treballar la diversitat de
l'orientació i la identitat sexual amb joves.-
Cursos de monitors/es de temps lliure.

- Curs bàsic de reciclatge d'ordinadors.
- Trobada-taller interculturalitat.
- L'esplai, un espai per la transformació

social
•• Guia de gestió d’entidades sense
ànim de lucre

A la web www.asociaciones.org
trobareu una guia que ofereix una visió
general de la gestió d’una entitat per a
aquelles persones noves en el tema

Només està disponible per internet i
s’inclou una recopilació de normes
legals i fiscals aplicables a associacions.



RECURSOS  ASSOCIATIUSRECURSOS  ASSOCIATIUS

126 propostes per a dinamitzar la126 propostes per a dinamitzar la
nostra associació (2)nostra associació (2)

PER A MILLORAR LA FORMACIÓ DELS NOSTRES
MEMBRES 

26. Organitzar-se entre associacions per a formular
propostes de formació conjuntes i gestionar-les conjuntament
davant de l'Administració (temes d'interés com) per a abaratir
costos i rendibilitzar esforços. 

27. Formar formadors, professionals contractats o voluntaris,
que multipliquen la formació en l'interior de les associacions,
ocupant-se específicament d'esta tasca.

28. Atés que no hem sigut educats per a la participació, hem
de potenciar la formació per a la participació interna, per al
treball en equip, en tots els nivells de l'organització i de l'acció. 

29. Donar major importància (temps, recursos, espais...) a la
formació en valors dels voluntaris en les associacions.

30. Incrementar la formació política (no partidària) en les
associacions, o siga, la consciència que el que pensem, diem i
fem té una repercussió social, política (molt major si unim
forces) i fer valdre este poder. 

31. Formació, especialment dels directius i gestors de les
associacions, en gestió de qualitat, aprenent i incorporant nous
mètodes de gestió que milloren la qualitat dels programes i del
propi funcionament organitzatiu, utilitzant les tecnologies de la
informació i la comunicació per a això. 

32. Impulsar la formació de tots els membres en el maneig
de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

33. Establir sistemes d'acollida per a les persones que
s'acosten a les nostres associacions, cuidant la seua formació
des de propostes basades en la pràctica concreta.

34. Establir unes condicions formatives mínimes per al
voluntariat, per a totes les persones que formen l'associació:
un mínim d'hores de formació, participació en reunions i
assemblees, etc. 

35. Negociar amb l'Administració, pressionar-la de manera
col·lectiva entre diverses associacions perquè preste especial
suport a la formació associativa contínua, amb finançament,
infraestructura o recursos humans. 

36. Implicar a la Universitat en la formació associativa i en
la investigació sobre els temes relacionats amb
l'associacionisme (participació, voluntariat, etc.). 

37. Implicar al professorat en la formació en valors,
l'educació participativa i cooperativa. Treballar conjuntament
amb l'escola i el sistema educatiu la formació en valors de
xiquets i jóvens. Sembrar valors participatius i solidaris. 

38. Evitar la reunionitis, és a dir, la saturació de reunions i
convocatòries que cremen a la gent. Cuidar molt l'eficàcia i
adequació de les reunions.

PER A MILLORAR LA PARTICIPACIÓ INTERNA 
39. Fer balanç de les nostres capacitats i recursos reals.

Conéixer les limitacions de cada membre de l'associació i
aprofitar al màxim les capacitats de cadascú. Ser realistes,

preparar i realitzar projectes a la mesura dels recursos que
tenim, per a evitar frustracions. 

40. No suposar, fer un esforç real per conéixer millor la
realitat de l'entorn i als destinataris de la nostra acció
associativa, les seues necessitats, interessos, etc., per a adequar
les nostres propostes de participació a les seues condicions
reals. 

41. Investigar quin és el perfil de les persones més actives en
les associacions, el nou perfil del militant/voluntari/activista.
Quines són les distintes situacions econòmiques, socials i
familiars de la gent que actua.

42. Definir millor els nostres objectius, concretar-los, aclarir-
los, presentar-los de manera que siguen fàcilment
comprensibles i assumibles per part dels destinataris i dels
ciutadans i ciutadanes en general. 

43. Millorar l'acollida i l'acompanyament, la informació i la
formació de nous membres, de nous voluntaris que vullguen
col·laborar amb les associacions. Respondre a les seues
expectatives i a les seues necessitats d'informació, per a
reforçar la seua motivació. Unificar criteris sobre voluntariat
(captació, acollida, formació, participació, etc.) en les distintes
parts de l'associació o col·lectiu, i entre associacions. 

44. Entendre perquè estan els voluntaris en les associacions,
identificar quines són les seues motivacions. Conéixer i
respectar els seus temps, la seua disponibilitat. Plantejar la
seua implicació com un procés gradual. 

45. Obrir espais reals de participació directa de la gent i
multiplicar les possibilitats de participació dels membres.
Flexibilitzar i diversificar les formes de participació en
l'associació. No tot el món ha de dedicar el mateix temps
(tenen distintes motivacions, capacitats o disponibilitat).
Inventar noves formes de fer les coses, noves activitats. 

46. Delegar responsabilitats i tasques, treballar en equip,
enfortir la relació i cohesió entre els membres. Animar que el
voluntariat de base prenga més iniciatives i involucrar-lo en
totes les fases de l'organització. Millorar el repartiment i
distribució de les tasques, avançar cap a formes organitzatives
més horitzontals. 

47. Apostar per associacions sentipensantes, per l'afectivitat
i l'escolta. Treballar el sentit de pertinença dins de l'associació,
la seua identitat col·lectiva. Accentuar els aspectes lúdics i
relacionals, en definitiva, passar-ho bé. Fer divertides i amenes
les reunions i les trobades i evitar el desgast per avorriment. 

48. Incentivar la participació amb actes i trobades
específiques. Donar publicitat dels èxits aconseguits pels
membres (parlar bé dels altres). 

49. Exigir a l'Administració el suport de tècnics especialitzats
dels que disposa, sol·licitar que els allibere perquè puguen
intervindre en projectes de les associacions. Sol·licitar que els
funcionaris disposen de les seues hores associatives i
pressionar perquè no es posen traves a la seua participació.



En els països que tenen por de ser qui
són, que els fa vergonya de ser com són
perquè viuen processos d'assimilació
cultural, és habitual l'aparició de
moviments de recuperació identitària. 

Aquests, però, no són percebuts d'una
manera neutra per la societat que els
genera, i això és així perquè, sovint, els
objectius polítics de l'estatus de poder no
coincideixen amb els que plantegen els
moviments reivindicatius, els quals els
resulten incòmodes ateses les diferències
en la definició d'identitat de què parteixen.

Dic això perquè a l'Horta, com al País
Valencià, no és encara normal fer cultura
en valencià; no són vistes com a normals,
encara, les actuacions reivindicatives de les
associacions que treballen per la
recuperació i dignificació de la principal
senya d'identitat: la llengua que
secularment ha servit per a la comunicació
i, sobretot, per a l'elaboració de totes les
manifestacions que configuren una visió
particular del món. 

Cal matisar, però, que en els processos
de substitució i d'assimilació se sol
preservar una part simbòlica del patrimoni
amb una funció merament consoladora i
que assoleix només l'adhesió emocional
(inconscient) d'aquells que, lluny
d'identificar-se amb el sistema cultural
menyspreat, en conreen puntualment
algun tret identitari. 

És per això que les associacions de
defensa del patrimoni -entés lato sensu-
són vistes de manera molt diversa per la
societat: com a tòpiques, anacròniques i
descontextualitades en la modernitat (cas
dels grups de ball o de música tradicional),
com a extremadament radicals (moviments
vindicatius diversos, com per exemple els
que reclamen una escola autènticament
valenciana), com a entreteniment
arqueològic per a alguns ferits de lletra o de

cultura (associacions patrimonials)...
Treballar hui d'una manera arrelada al

país resulta complicat, just perquè els
objectius del poder divergeixen dels d'un
grup social que -no ho oblidem- el mateix
poder anomena minoria en casa pròpia. 

Deixem clar que no hi ha cultures o
llengües minoritàries, sinó cultures o
llengües minorades, a les quals es lleva -
planificadament i conscient- la possibilitat
de ser el vehicle de cultura normal. Ací, a
ca nostra, s'actua de la manera més efectiva
per tal que la percepció social que se'n té
siga anormal, i com més anormal, millor. 

No és estrany que, en el deliri d'assolir
esta anormalitat institucionalitzada,
l'associacionisme que amb més o menys
serietat tracta de recuperar l'ús normal del
valencià per a tots o per a alguns àmbits de
la vida haja estat titlat d'estrany, d'alié o de
coses per l'estil. L'estratègia és ben clara: tu
divideix, estigmatitza i instrumentalitza,
que la resta ja ho farà el temps i la imitació
de les conductes.

Com en altres casos que ens brinda la
vida, els estereotips i els prejudicis són
només una part del problema. Cal ser
indulgent -i educar-lo, si es deixa- amb
l'ignorant involuntari reblit de judicis
injustificables, però cal denunciar les
invitacions que ens fan a la ignorància,
sovint disfressades amb les millors gales del
llenguatge persuasiu. 

La demagògia, en general, és percebuda
com un defecte, però cal aprendre a
distingir-la. I també a combatre-la...

OPINIÓOPINIÓ

Afortunadament a la nostra associació, Gent
Solidaria de l'Horta Sud, es respecta que cada
persona s'expresse en la seua llengua materna i mai
no hem tingut internament problemes en l'ús de la
llengua.

Una causa d'aquesta absència de conflicte es sens
dubte el tipus d'associació que som, una ONGD, on
les persones que formen part de la mateixa solen
tenir arrelats una sèrie de Valors com la tolerància, el
respecte als que no son iguals, i per tant a altres
cultures diferents a la seua, i una actitud de tractar de
comprendre al altre, les seues costums, les seues
necessitats, no solament econòmiques. Aquest tipus
de Valors i Actituds condicionen, per a be, la visió de
les persones i la manera de relacionar-se amb els
demés.

Altra causa d'aquesta convivència lingüística pot
ser que des de l'inici de l'associació les regles de joc
en aquest sentit estaven clares i sempre hem segut
coherents amb elles, per lo qual, els membres que
s'han anat incorporant en posterioritat, foren
valencianoparlants o castellanoparlants, han viscut
amb tota naturalitat, com un fet habitual, que cada
persona s'expresse en les reunions, i en qualsevol
àmbit, en la seua llengua, i que la majoria de
comunicats estiguen escrits en Valencià.

Pense que es important que en les associacions
estos siguen els Valors que predominen, i la manera
habitual de comportar-se, si volem que el
bilingüisme siga una realitat i que el Valencià siga una
llengua autènticament viva.

Cal tenir en compte, a més, que en moltes
ocasions les persones que formen part d'una
associació son líders socials en la seua família,
barriada, poble, i per tant son l'espill en el que molta
altra gent es mira.

TT rau la rau la llenguallengua el món associatiu?el món associatiu?

Oscar Pérez
Filòleg

Anterior
coordinador
de «Papers
associatius»

Paco Llobell
Gent Solidària de l’Horta Sud

l’associacionisme estigmatitzat la llengua no és problema a
la meua associació



••  ••  Data de fundació: Any 2000

••  ••  Socis:230

••  ••  Mode de contacte:
Escola Taller  C/Germanies, nº 7 o a la

direcció de correu electrònic:
s_cebrian@hotmail.com

••  ••  Activitats destacades:
Tallers: lectura, pintura, eixides museus i

teatre, recital de poesia, vivències corporals,
gimnàstica postural...

••  ••  Necessitats de l’associació: 
Recolzament econòmic.

••  ••  Què podem oferir a la resta de persones o
associacions locals i comarcals:

Les nostres experiències de 12 anys de vida
com a associació.

(Fotografies: Les dones progressistes de
Masssanassa estan adherides a la Xarxa
Feminista del País Valencià)

ENTREVISTA  AMB.. .ENTREVISTA  AMB.. .

Dones  Progress i s t e s  de  MassanassaDones  Progress i s t e s  de  MassanassaFem xarxa

Sabela Cebrian és la Presidenta de
l'Associació de Dones Progressistes de
Massanassa. Esta Associació junt amb
altres Associacions de dones de la
Comarca, organitzen l'Encontre de
Dones de la Comarca de l'Horta Sud,
que ha merescut el recolzament de la
Fundació Horta Sud i de Caixa Popular a
través del programa de Cooperació amb
Associacions.

• Com surgix la idea d'organitzar
l'encontre de Dones de la Comarca de
l'Horta Sud? 

• Vàrem constatar que existia una falta
de comunicació i de relació entre les
dones de la Comarca. Davant d'aquesta
situació ens vam ficar en contacte amb
distintes associacions i vam establir una
reunió mensual on poder intercanviar
experiències, comentar-nos activitats o
comentar la realitat de la dona en cada
població. 

A partir d'aquestes reunions sorgí la idea
de fer un encontre anual on vingueren a
parlar de temes que interessen a les dones
ponents de cert nivell.

• Per què un Encontre de Dones? 
• L'objectiu de moltes de les

Associacions que s'han implicat en
aquesta activitat era intentar millorar la
situació de la dona en diversos àmbits.
L'objectiu d'aquesta activitat és el mateix
però tractat a nivell comarcal. 

• Quines Associacions participeu? 
• Hi ha associacions de moltes

poblacions de la Comarca com són
Benetússer, Alcàsser, Paiporta, Xirivella,
Mislata, Aldaia, Alaquàs, Silla...i sense la
participació de tots no crec que aquest
acte tinguera la repercussió que té. 

L'any passat acudiren 160 dones i
enguany que tenim previst fer-lo en
novembre a Massanassa esperem superar

aquesta xifra.
• A nivell local, que és l'Associació de

Dones Progressistes? 
• Som una Associació que va nàixer fa

12 anys com a conseqüència d'un curs
d'autoestima que es feu. A l'Associació hi
ha dones de Massanassa, Catarroja,
Massanassa i València. 

L'objectiu que perseguim és la millora
de la dona en diversos àmbits com poden
ser el personal, el de l'oci, el de la
família... i per a aconseguir açò realitzem
xerrades, tallers, eixides i abans feiem una
revista.

• Col·laboreu amb alguna altra
Associació Local? 

• Sí amb l'EPA hem fet alguna activitat,
també fem junt amb les Ames de Casa
Tyrius i l'EPA la setmana de la Dona.

• Alguna cosa més? 
• Simplement, agrair a Caixa Popular i a

la Fundació l'Horta Sud la seua
col·laboració i convidar-vos al proper
Encontre de Dones de la Comarca de
l'Horta que farem a Massanassa el proper
26 i 27 de novembre.

Sabela 
Cebrián Carbonell

Associació de Dones Progressistes

(Torrent)
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• • Cursos formatius de la Fundació
El primer semestre de cursets del

Centre de Recursos Associatius està en
marxa.

Hem començat els dies 5,6, 9 i 10 de
maig a Picanya amb el curs «Com fer
que les nostres reunions siguen eficaces».
Ja per a finals de maig a Torrent «Règim
legal de les entitats sense ànim de lucre»
i a Benetússer (dies 23 i 25) «Com
aconseguir peles d’Europa». 

Per últim, per al mes de juny està
previst a Picassent el curs formatiu «Com
es fa i es ven un projecte»
• • III Trobada de la xarxa de grups de
dones

El 14 de maig tingué lloc la tercera
trobada de dones de la província de
València, en el que participaren
nombroses associacions de dones de
l´Horta com Femení Plural d'Aldaia, dones
de Quart de Poblet, Silla, Benifaió,
components de la Marxa 2000, Dones de
negre, Dones per la Salut i la Pau, a més de
nombroses a títol personal.

La jornada es realitzà en l'Institut Oleada
de Requena i girà entorn d'un treball
preparat prèviament per part de les
participants al voltant de “El preu d'un
fill“ de l'escriptora  Josune Aginaga. Un
treball que ha enriquit l'interés despertat
en les associacions de dones i on les
conclusions es plasmaren.
• • Ajudes a la Cooperació Internacional

Caixa Popular ha convocat les "Ajudes a
la Cooperació Internacional per al
Desenvolupament". Aquestes ajudes estan
dirigides a associacions o ONG's sense

ànim de lucre que durant l'any 2005
hagen posat o tinguen previst ficar en
funcionament una cooperativa, o haja fet
activitats per a consolidar una existent, en
algun país en vies de desenvolupament.

Els projectes de 2005 deuran presentar-
se abans de l 31 de maig de 2005.

• • Curses Popular de l'Horta Sud
Quinze clubs d'atletisme de l'Horta Sud,

s'han posat d'acord per a constituir una
associació que permeta la coordinació i la
creació d'un calendari de les distintes
proves atlètiques de la comarca. 

L’associació vol anar més enllà amb la
realització de cursos, xerrades o una
pàgina web on els atletes de les distintes
poblacions de la comarca puguen estar
informats de les proves a realitzar.
• • Publicació interessant

"Los retos en la gestión de las
organizaciones no lucrativas. Claves para
el fortalecimiento institucional del tercer
sector". Alfred Vernis; Maria Iglesias;
Beatriz Sanz, Angel Sanz. Ed. Granica, 2004.

AJUDES A LA COL·LABORACIÓ 
ENTRE ASSOCIACIONS 

DE LA COMARCA

La Fundació Horta Sud i Caixa
Popular han convocat, de nou, el
Programa de Cooperació per a
Associacions de la Comarca de l’Horta
2005.

Este programa destina 5.000 euros en
ajudes a les associacions que duguen a
terme estudis, programes o activitats de
desenvolupament cultural o social en la
nostra comarca. Les activitats han de
promoure la col·laboració entre distintes
associacions d’una mateixa localitat o
associacions de distintes localitats de la
comarca de l’Horta.

Amb estes ajudeses pretén reforçar
l’interassociacionisme i potenciar les
relacions entre les associacions de la
comarca.

Les propostes es poden presentar fins
al 17 d’octubre de 2005. A més de junt
esta revista, podeu obtenir les bases a les
oficines de Caixa Popular o visitant la
web: www.caixapopular.es



RECURSOS  ASSOCIATIUSRECURSOS  ASSOCIATIUS

1266  proposttees  peer  a  dinnammittzar1266  proposttees  peer  a  dinnammittzar
la  nnosttra  associació  (I))la  nnosttra  associació  (I))

PER A ACONSEGUIR UNA MAJOR REFLEXIÓ INTERNA I
AUTOANÀLISI EN LES NOSTRES ASSOCIACIONS 

1. Donar-nos temps per a la reflexió col·lectiva sobre els
nostres objectius, la nostra forma d'organitzar-nos i actuar, fins
i tot parant les activitats. Plantejar-nos en profunditat la missió
(finalitat) i la visió (com volem ser).

2. Planificar, incorporar als nostres programes i plans de
treball les dates i espais que cada associació dedicarà a la
reflexió interna, a l'avaluació i a la formació dels seus
membres. Destinar recursos concrets per a aquestes tasques
en els pressupostos associatius. 

3. Incrementar la reflexió en l'interior de les associacions
sobre el context social, sobre els canvis que s'estan produint en
el món i la influència que tindrà tot això sobre els nostres
objectius i els nostres projectes associatius.

4. Estendre en els nostres col·lectius la reflexió sobre la
renovació associativa i motivar-los per al canvi. Transmetre les
preguntes i reflexions d'aquests seminaris als altres membres
de les nostres associacions. 

5. Avaluar la satisfacció de tots els membres, professionals
contractats o voluntaris, i de tots els agents relacionats amb
l'associació (especialment els destinataris), el seu coneixement
i percepció de l'associació, les seues propostes de millora, etc. 

6. Facilitar llits per a l'opinió i la crítica als voluntaris i als
associats, que puguen fer arribar fàcilment la seua opinió als
dirigents sobre el funcionament i l'acció de cada entitat. 

7. Investigar junts (entre distintes associacions) i conéixer
altres experiències associatives per a poder definir i construir
models organitzatius més adequats als temps que vivim.
Marcar-nos objectius concrets per a la renovació associativa,
buscar experiències en la Unió Europea i en altres països. 

8. Revisar els valors, la ideologia de cada associació, els seus
principis fonamentals i els seus senyals d'identitat. Revisar si,
en el seu contingut i en la seua forma, responen a la realitat i
al temps actual. Revisar si responen a la nostra pràctica real, si
són coherents amb el que realment fem. 

9. Apostar per utilitzar mètodes i activitats innovadores,
potenciar la creativitat, la imaginació pròpia del sector. Fer
d'això un senyal característic del sector associatiu. 

10. Rendibilitzar, traure el màxim partit a les noves
tecnologies, explotar les oportunitats que ofereixen per a
millorar la comunicació i l'intercanvi entre els membres de les
nostres associacions. 

11. Realitzar activitats festives, lúdiques, de trobada,
d'intercanvi i coneixement mutu entre els membres, activitats
relacionals que ajuden a crear un clima favorable per a la
reflexió col·lectiva. 

12. Fomentar la identitat associativa, l'orgull, el sentit de
pertinença a l'associació o al col·lectiu. 

13. Avaluar, regularment i de forma col·lectiva, el
funcionament organitzatiu i el desenvolupament de l'acció en

les nostres associacions. És una assignatura pendent incorporar
l'avaluació col·lectiva a les nostres pràctiques. 

14. Realitzar auditories o avaluacions externes del nostre
funcionament i de l'estructura organitzativa i després, tindre-
les en compte per a millorar. 

15. Exercitar la modèstia, no creure'ns els millors. En la
societat hi ha altres formes vàlides de participació i
d'intervenció social.

PER A MILLORAR LA FORMACIÓ DELS NOSTRES
MEMBRES 

16. Investigar, conéixer, qüestionar-se, preguntar, detectar
les necessitats formatives dels diferents membres de les
associacions. Plantejar la formació a mesura d'aquestes
necessitats. 

17. Identificar les capacitats, els coneixements i habilitats
que són útils per a la formació dels propis membres. Impulsar
l'autoformació en les associacions, rendibilitzant els propis
recursos i experiències, les capacitats dels seus membres. 

18. Plantejar-se la formació contínua, de manera
permanent, en l'associació, no com una activitat excepcional,
sinó com una part del funcionament quotidià. Planificar la
formació associativa, incorporar-la als nostres plans anuals. 

19. Renovar els models i els formats de la formació
associativa, fer-los més “frescos”, més dinàmics i divertits, més
creatius, més pràctics i útils. Diversificar les formes i els
instruments de formació per a fer-los més atractius i
accessibles als membres de les associacions. 

20. No privatitzar la formació, evitar que es beneficien
només unes poques persones, multiplicar-la, buscar fórmules
perquè el que es deprén per uns pocs arribe a tots els
membres en l'interior de les nostres associacions. 

21. Potenciar les reunions interdisciplinars, entre membres
de distintes àrees i projectes, entre professionals contractats i
voluntaris, entre membres amb distintes tasques i funcions,
etc. Afavorir l'intercanvi d'experiències en cada associació. 

22. Arreplegar i sistematitzar les experiències associatives i
establir mitjans per a difondre-les i compartir-les entre els
membres, com a mètode de formació. Compartir la memòria
associativa, la història i l'experiència acumulada. 

23. Eixir de la pròpia associació. Viatjar (física i virtualment)
per a conéixer experiències organitzatives d'altres entorns,
camps temàtics i territoris, i deprendre d'elles. 

24. Crear xàrcies d'intercanvi de formació entre
associacions, amb els recursos formatius de cada una.
Aprofitar-se unes a altres com a recurs formatiu, “el que no sap
la una, ho sap l'altra”, per a reforçar els programes formatius
propis. Compartir aquells coneixements i habilitats en què
cada associació és mes fort. 

25. Aprofitar les trobades, els intercanvis d'informació,
d'experiències, etc., entre associacions per a reforçar la
formació mútua. Implicar en ells a tots els membres.



La participació dels joves a la vida
pública està normalment dirigida per
animadors, directius, mestres o
persones adultes que volem marcar-los
els estils i nivells de participació. Si
observem les entitats socials més grans
dels nostres pobles (falles, equips de
futbol, musicals,...), estan formades
principalment per joves, però qui forma
part de les directives?, qui són els
presidents d'aquestes entitats? Quin
nivell de representació tenen els joves a
l'hora de triar?.

Normalment trobem els joves com a
consumidors de les activitats que
dissenyem els adults, però quan parlem
de participació, són els joves els que
han de respondre a les seues pròpies
necessitats, han d'agafar un compromís
d'implicació en el procés de
transformació de la seua pròpia realitat.
La participació és la manera
responsable de relació amb els altres.     

Optar per treballar la participació no
és gens fàcil, més bé ens pot resultar
pesat i donar-nos resultats no esperats.
Les necessitats o visions dels col·lectius
en qui treballem no solen coincidir
pràcticament mai en les nostres i açò no
ens ha de desanimar. Participar no és

altra cosa que exercir el nostre dret a la
ciutadania i assumir les nostres
responsabilitats i implicacions com a
ciutadans. Participar ens fa madurar
com a persones assumint públicament
els nostres errors i les nostres victòries. 

Fomentar la participació no és
manipular ni organitzar activitats,
fomentar la participació ha de ser una
metodologia de treball, un estil de
relació amb els sectors de població amb
qui treballem. En la meua experiència
professional sols puc dir que per a
treballar la participació hem de treballar
en el temps, hem de saber deixar fer,
ser facilitadors, dotar-los de
ferramentes, promoure intercanvis
d'experiències, i per damunt de tot
assumir els resultats dels processos
participatius encara que no
coincidisquen amb el nostre punt de
vista. 

OPINIÓOPINIÓ

"A la buena gente se le conoce en que resulta mejor
cuando se la conoce" (Bertolt Bercht)

Jacinto García García falleció el pasado 23 de marzo
después de un desgraciado accidente y dieciséis días
luchando por quedarse con nosotros.

Jacinto era un punto de referencia y pilar básico para
gran parte del movimiento asociativo de l'Horta Sud.
Resulta difícil citar todas las asociaciones y los proyectos
donde participó, no lo vamos a hacer pero sí que
queremos dar una pinceladas a su vida asociativa.

Inició su trayectoria asociativa en el cristianismo de base
y el movimiento Scout. Más tarde coordinó los
campamentos de verano del Ayuntamiento de Quart de
Poblet, también trabajó en los centros juveniles de
Manises, participó en el Club de Montaña Politécnico, en
la Peña Ciclista Mislata,  los Barni, en el Club de Atletismo
Quart, etc. En el año 94 fue uno de los protagonistas en la
creación del movimiento de Casas de Juventud en la
Comunidad Valenciana y asesoró en la constitución de las
17 primeras. Desde este movimiento impulsó y participó
en decenas de proyectos de solidaridad, ecología,
intercambios juveniles y formación en valores para hacer
un mundo mejor, más justo y solidario.

Actualmente Jacinto era gestor de la Federación de
Casas de Juventud, informador juvenil y dinamizador de
Quart Jove, asesor del servicio de asesoría a asociaciones
del Ayuntamiento de Quart, profesor de la Escuela de
Formación de la Federación de Casas de Juventud,
generador de proyectos sociales en la asociación
Amalgama Ciudadana y en la Asociación de Vecinos del
Barrio San Francisco de Manises, colaborador de la
Fundación para el Desarrollo de l'Horta Sud y además
llevaba, voluntariamente, la contabilidad y la burocracia
muchas asociaciones.

Jacinto siempre estaba dispuesto a echar una mano,
iniciar proyectos, resolver dudas, dar cursos, preparar
materiales de formación en valores, donar dinero a ONG's,
etc. y todo esto de forma incondicional, sin pedir nada a
cambio y con una sonrisa en la boca.

Pero, sobre todo, Jacinto era una persona que resultaba
mejor persona cuando se le conocía. Ahora ya no está
entre nosotros, pero Juani, sus padres, sus hermanos, sus
sobrinos y sus amigos nos hemos conjurado para que viva
siempre en nosotros. Nos enseñó y nos quiso tanto que su
sueño por un mundo mejor sigue entre nosotros y su
compromiso por una sociedad más justa y solidaria  será el
nuestro.

¿Dificultats que trobe per a fer
participar a les associacions en les
activitats organitzen per a elles?

Quan organitzem alguna activitat per
a col·lectius i la participació no és
l'esperada, els esforços dedicats a
portar-la a terme semblen no haver
servit per molt. 

Poden ser molts els motius de la poca
implicació. Inclús, en molts casos les
bones idees, la intuïció i l'experiència
de qui organitza una activitat poden,
per contra, encaminar estoicament els
nostres esforços cap a accions que no
sempre són el que més necessiten o
desitgen les associacions, que pot ser
siguen menys vistoses i mediàtiques
però més profitoses.

Un problema important és que
volem fer que les associacions
participen en les nostres activitats i no
fomentem que les associacions puguen
organitzar elles soles les activitats,

donant-los el suport material i
econòmic necessari per fer-ho, perquè
les associacions són diverses en
finalitats, objectius, membres.

És difícil fer-les coincidir en un
mateix moment i espai, trobant poca
implicació quan les associacions i
col·lectius estan allunyades en
interessos.

De més profit serà detectar la
necessitat d'organitzar l'activitat o el
format de l'esdeveniment i fer-ho
conjuntament amb els col·lectius
implicats per tal d'aconseguir una major
participació tant en el  disseny com el
producte final.

CCoomm  CCoomm  iinncceennttiivvaarriinncceennttiivvaarr eell  mmóónn  aassssoocciiaattiiuu??eell  mmóónn  aassssoocciiaattiiuu??

Pau Beneit
Incitador a la
participació
(Casal jove de
Silla)

Julio 
Huerta

Amic i
company 

Francesc
Guillem
Tècnic de
joventut
d’Alaquàs

ser jove en un món associatiu

com moure l’entorn associatiu

l’exemple de jacinto garcía



••  ••  Data de fundació: Any 2000

••  ••  Socis: 125 persones junt a les 7
persones de Junta Coordinadora, i 20
socis col·laboradors habituals

••  ••  Mode de contacte: A les seus
d’Alaquàs, C/ San Joan de Ribera 44-
baix; Silla, C/ Juan Ramon Jiménez 1-
baix; al telèfon 655 201 296; fax 96
121 07 31; la web www.animaccio.org
; i el mail animaccio@animaccio.org

••  ••  Activitats destacades:
Organitzem festes i activitats infantils

de tot tipus, des d’animacions de
comunió fins festes d'aniversari, festes
fi de curs, festes de falles... A banda,
col·laborem en projectes socials
d'altres entitats com Intermon , grups
Scouts, associacions de veïns-barri...

Tenim també projectes propis d'acció
social com "De Poble en Poble" (animació i
desenvolupament rural), "Info-Europa" (Difusió
d'informació europea); projectes de formació "no
formal" (Contacontes, tècniques de circ, recursos
d'animació juvenil...); projectes internacionals
(Programa Joventut, Xarxa Eurodesk)

••  ••  Necessitats de l’associació: 
Necessitem gent amb idees i ganes de fer

activitats per a canviar les coses de la nostra
societat que no ens agraden. Necessitem gent
activa i motivada per a treballar amb xiquets i
joves.

Necessitem gent jove amb ganes de viatjar per

Europa per a conéixer altres cultures.

••  ••  Què podem oferir a la resta de persones o
associacions locals i comarcals:

Oferim col·laboració per a projectes de caire
social relacionats amb infància o joventut.

Oferim el nostre local per a qualsevol entitat o
grup que el necessite (dins les normes d'us que
hem marcat en la nostra assemblea)

Oferim ajuda per a trobar finançament europeu
per a projectes locals d'associacions juvenils.

Oferim ajuda per a organitzar activitats
internacionals amb fons europeus.

Oferim informació per a viatjar, estudiar,
treballar... a l'estranger.

ENTREVISTA  AMB.. .ENTREVISTA  AMB.. .

Animacció  -  Alaquàs/SillaAnimacció  -  Alaquàs/SillaFem  xarxa

"El séptimo arte" és un projecte de
cinema itinerant realitzat per les
associacions torrentines de la UDP,
l'Associació de Veïns Camí la Nòria i
l'Associació de Veïns camí d'Albal i que
ha merescut el recolzament de la
Fundació Horta Sud i de Caixa Popular a
través del programa de Cooperació amb
Associacions.

• Com és que una Associació de
Jubilats s'implica d'esta manera en el barri? 

• Diguem que veiem als xiquets i als
joves per les vesprades sentats en el jardí
avorrint-se i sense masa coses a fer, i este
és el primer pas per a caure en males
temptacions. A partir d'ací creguem que
no podem ser alçar els muscles i que hem
de fer alguna cosa.

• Què decidireu fer?  
• Parlant amb les associacions de veïns

de la zona, considerarem que lo millor era
crear una alternativa d'oci per als jove i
per a tot el barri és per això que ens
llançàrem amb el projecte "El séptimo
arte" que ha merescut l'ajuda de la
Fundació Horta Sud i de Caixa Popular. 

Es tracta d'un projecte de cinema
itinerant que pretén emetre una sèrie de
pel·lícules de caràcter cultural, formatiu,
ètic i de valors, acompanyat d'un fòrum

de debat sobre els distints temes que es
tracten.

• Per quin motiu decidireu juntar-se les
tres associacions per a dur a terme el
projecte? 

• Raons hi ha moltes però jo destacaria
per una banda el compartir els esforços,
però sobre tot per que un projecte que
pretén ajudar al barri necessita de la
implicació de les realitats associatives del
barri per a que puga funcionar.

• Tenen algun altre contacte associatiu
a nivell comarcal o local?

• Nosaltres estem en la FAC de Torrent
a més de la comarcal de la UDP on estan
altres associacions de la comarca com la
de Paiporta, Xirivella, Barri del Crist,
Picanya etc.

Enrique Bessini

UDP

(Torrent)
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• • Subvencions per l’ús del valencià
Fins al proper 21 de març està en marxa

el termini de presentació per a les ajudes
de 2005 de la Generalitat Valenciana per
activitats de promoció de l’ús del valencià
en associacions cíviques.

Tres són les activitats subvencionables:
retolació de les dependències de
l’associació, cursos d’ensenyança del
valencià o activitats que difonguen la
seua utilització.

Per a més informació o recollir les
bases i instàncies teniu els telèfons 96
386 61 43 i 96 386 76 97, a més dels
ajuntaments de l’Horta.

• • ...y Dios creó a la mujer
Aquest és el títul de la posada en

escena que l'Associació Femení-Plural
d'Aldaia representà al Teatre de Mercat
d'Aldaia el passat 4 de març amb motiu
del Dia Internacional de la Dona.

Tractà de mostrar als  espectadors en
to de denúncia la situació de pobresa i
injustícies que pateixen les dones en tot
el món, el que els especialistes en
sociologia ha denominat com la
"feminització de la pobresa".

Es representaren quatre models de
dones, quatre formes de patir la pobresa,
segons les zones del món on es troben:
Llatinoamèrica, Àsia, Àfrica i el primer
món. 

Dones que viuen en la injustícia de
distintes formes segons les societats que
representen però amb un element en
comú: han de fer front a elles en el més
immediat en condicions de desigualtat
que les fan més vulnerables. 

• • Rellançament dels cursos
Després d’anys de menor activitat, el

Centre de Recursos Associatius de la
Fundació Horta Sud (sempre, amb la
col·laboració de Caixa Popular) s’ha
marcat com a meta per a este 2005
reforçar la seua presència a la vida

associativa comarcal mitjançant cursos. 
Com ja es marca de la casa, l'objectiu

és enfortir les associacions oferint-les
recursos formatius i informatius. Enguany,
la pretensió és enfortir l'entorn associatiu
de municipis on el CRAHS no ha estat
present fins ara o només s'ha iniciat un
tímid camí. 

El 13 d’abril a les 19:30 en l’Ajuntament
de Picanya es presentarà «Com fer que les
nostres reunions siguen més eficaces».
Però l’oferta és més ampla: com fer
projectes, màrqueting de serveis,
subvencions europees, comunicació
digital o treball en equip.

• • Neteja de l’Albufera
L'Albufera és el Parc Natural Europeu

que més a prop està d'una capital, açò i els
barrancs que hi desemboquen fan que els
residus sòlids es queden aturats a les seues
mates.

Desde la xarxa joves.net s’han
organitzat jornades de neteja els
dissabtes 5, 12 de març i 9 d’abril des
del port de Silla. Des dels ajuntaments
d’Alaquàs, Mislata, Moncada, Paterna,
Picanya, Picassent, Quart de Poblet,
Sedaví, Silla, Torrent i Xirivella s’estan
fent grups.
• • Agermanament entre ciutats

Aquesta interessant convocatòria
està destinada a recolzar els actes
d'agermanament de ciutats i
associacions que contribueixin a
l'apropament dels pobles de la Unió
Europea i al reforçament de la
consciència europea.

Amb un pressupost de 10 milions
d’euros es financien reunions i
conferències que aglutinin a ciutadans en
el marc del acords d'agermanament, nous
o ja existents, entre ciutats i municipis.

Per a obtindre més informació (en
anglés) teniu les webs www.guiafc.com o
www.europa.eu.int 
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PP H I L I PSH I L I PS 6.66.6
Estem davant d’una tècnica amb un objectiu molt clar:

promoure la participació de totes les persones del grup per a
que aporten les seues idees, propostes o pensaments cap a
l’òptim funcionament de l’associació. No importa la grandària
del grup, perquè en un breu interval es pot prendre una
decisió entre tots o obtindre informació del que pensa
cadascú.

Un grup gran es subdivideix en subgrups de sis persones
per a discutir durant sis minuts el tema a qüestió (per
exemple, per als lectors de la nostra revista: com millorar el
funcionament de l’associació, cap a on enfocar els projectes,
revisar les últimes activitats, pensar de noves...) i així arribar
després a una conclusió general entre tots i sense vergonyes o
por a opinar.

És una tècnica molt útil per a grups de més de vint persones
amb ganes de treballar i aportar idees. Tanta gent a la vegada
parlant pot frenar el treball, així que d’esta manera es criben
idees i s’acosten a les millors propostes.

Requereix molt poca preparació i basta amb que qui
aplique la tècnica conega el procediment. És bona d’aplicar
tant amb temes predeterminats o per a trobar nous que
apareguen espontàniament.

El primer pas és el gran grup. El coordinador formula la
pregunta i explica la forma de dividir-se els sis grups. Cada
subgrup designa un coordinador (que controla el temps) i un
secretari (que pren notes).

En cada subgrup, quan comença l’aportació d’idees, cada
persona disposa d’un minut per a parlar i expressar els seus
arguments, plantejaments o comunicar les seues idees.

El coordinador anirà controlant el torn de paraules, mentre
que el secretari recull les conclusions per escrit. Són dos
papers básics en esta tècnica, però, això sí, ells també tenen el
seu minut per a aportar la seua visió.

Acabat el temps, es torna al gran grup i els secretaris
procedeixen a la lectura de les conclusions o les millors
propostes. Al mateix temps, una persona del gran grup anota
en una pissarra una nova síntesis dels informs llegits pels
secretaris.

D’esta manera, tot el grup té coneixement (d’una manera
ràpida, si es vol aprofundir, ja es qüestió individualitzada) dels
diversos punts de vista obtesos. Amb açò, es trauen les
conclusions generals, un resum final o la proposta a treballar o
organitzar a l’associació.

Amb esta dinàmica es busca afrontar un problema tan
freqüent com és la recerca de noves idees o projectes per
l’ens associatiu. Es fica molt d’èmfasi en duur a bon terme els
projectes propis, però molt poc en crear noves propostes a les
ja tradicionals. A més, ajuda a estar pendents dels nous canvis
que es produeixen al gran grup (el concepte de la pròpia
associació, cap on es dirigeix) o les iniciatives personals dels
membres.

Amb esta tècnica  de creativitat, es desenvolupen exercicis
de reflexió grupal i de recerca d’innovació, però a més, ajuda
a trencar l’aïllament dels membres de l’associació més
tímids, ja que els obliga a aportar, almenys, un minut del seu
temps i, moltes vegades, es descobreix que tots poden aportar
les millors propostes i que tots tenen coses a dir en la
associació, afegir el seu gra d’arena.

És, sense cap dubte, la tècnica d’anàlisi de la realitat pròpia
més coneguda i estesa al món. Mots són els noms amb els que
se li dóna: brainstorming, tempesta cerebral, torbellí d’idees,
explosió, pluja o tempesta d’idees.

Però el gran problema és que a força de conèixer-la, pareix
que ha caigut en desús. És una tècnica tan fàcil d’executar i
d’unes aplicacions tant positives que, paradoxalment, en les
associacions no és sol utilitzar i es substitueix per el debat i les
opinions personals.

El seu objectiu és proposar ràpidament idees i propostes.
Estimula en gran mesura l’aventura de crear, innovar... a més,
fomenta un esperit esportiu, simpàtic i agradable. Com a regla
general és que ningú jutja a ningú. Tots poden equivocar-se,
però no hi ha autocrítica. És millor equivocar-se que no

intervindre i callar-se. Quantes més idees, millor.

Tot comença amb la posada damunt de la taula d’un
problema o la necessitat en l’associació de buscar nous
projectes. A continuació, es passa a la producció d’idees.
Qualsevol comentari es deu ubicar damunt de la taula. De les
idees menys esperades o absurdes pot sorgir l’encadenament
a la solució final. És important la presència d’un coordinador
que recorde la brevetat i evite les explicacions o discussions.

Una vegada soltades i exprimides totes les idees dels caps
dels associats comença l’avaluació i discriminació de
propostes fins arribar a la d’aprovació general. Per això, és
important la figura del secretari que prenga notes o que la
tempesta d’idees es volque a la vegada al paper.

TT EMPESTAEMPESTA DD ’’ I DEESIDEES



Soc sòcia d'una AMPA i tinc molt  clar
que la participació no pot ser a soles a
l'escola, esta forma part d'un barri, d'un
municipi, d'allò que diuen "societat".

Les dones poden i hem de participar,
però el problema el trobem quan limitem
la nostra capacitat a l'organització de
tasques tradicionalment domèstiques com
fer entrepans, organitzar festes, fer
disfresses, etc. Des de l'escola veig prou
important la participació per dos motius
que em pareixen fonamentals.

· Primer, per la pròpia experiència
enriquidora al compartir objectius comuns:
lluitar per aconseguir millorar l'educació.

· En segon lloc, em pareix molt
important sevir de model per als nostres
fills i filles com a persones involucrades i
responsables amb l'entorn.

D'esta manera, una descobreix la
Participació Ciutadana, en majuscules.
Però al mateix temps, te n'adones del poc
que interessa, no sols „als  ciutadans de a
peu" , sinó, i molt pitjor, al propi poder:
polítics, directors, etc.  

Pareix que sovint s'obliden que la
democràcia els ha posat ahí per a
representar-nos, i açò no és ni més ni
menys que l'expressió  política  de la
participació dels ciutadans . A les hores, jo
pense: „ i si no hi ha participació … ¿no
s'acabarà  la democràcia?"

És molt important que les ciutadanes i
ciutadans vullguem participar, que sapiem
com i puguem fer-ho. Tot açò produirà que
el nostre esforç participatiu, que moltes
vegades és verdaderament gran, servisca
per contribuir a millorar la salut social del
nostre poble, a crear xàrcies que ens
permeten fer més coses, saber més coses,
canviar més coses.

OPINIÓOPINIÓ

Mirar el número de asociaciones que conviven en
una comunidad es una buena forma de tomar el
pulso de la democracia y contrastar el nivel de
mejora de vida de nuestras ciudades, pues en ellas
se plasman inquietudes, canalizamos nuestras
reivindicaciones y, como consecuencia, damos
contenido a la democracia. 

Hay que destacar el avance en participación de
las mujeres en el mundo del asociacionismo en un
tiempo relativamente corto (25 - 30 años). Pues,
hasta hace muy poco tiempo, no estaba bien visto
nuestra participación si no era una actividad
parroquial u otra tarea asistencial. Este hecho está
coincidiendo con el proceso de incorporación de la
mujer al mundo laboral, lo cual nos da una idea del
sobreesfuerzo que supone a nivel personal.

Hoy, ya se empieza a normalizar que las mujeres
acudan a actividades fuera del ámbito familiar. Pero
no es fácil. Lo hacemos contrarrestando presiones
sociales y familiares y, pese a ello, hay muchos
impedimentos para llegar a un nivel aceptable, pues
nosotras mismas nos marcamos pautas de exigencia
para con nuestras obligaciones domésticas.

La mujer se incorpora poco a poco a las entidades
culturales, recreativas, solidarias, educativas, lúdicas,
reivindicativas, de defensa de los derechos de la
mujer, etc. en mayor medida que el hombre, según
especialistas de organismos públicos. En algunos
colectivos, el número de mujeres es mayoritario y,
pese a este hecho, los cargos directivos no suelen
ocuparlos  ellas; constatándose  la misma paradoja
que sucede en el entramado social. 

¿Qué impulsa a una mujer a decidir formar
parte de una asociación?

¿Qué impide que la mujer avance en
compaginar actividad colectiva y privada?

Las Asociaciones existentes dan muestra de las
expectativas que buscamos las mujeres en ellas:
desarrollo personal, inquietudes solidarias,
formación, búsqueda de un espacio vital o canalizar
reivindicaciones  y derechos de la mujer. A modo de
reflexión, vemos que las AMPAS de los colegios de
nuestros hijos se han convertido en  asociaciones de
madres. ¿A qué es debido? 

Acaso, hemos asumido que en lo que atañe a la
educación reglada de nuestros hijos es cosa de las
mujeres. ¿Concretizamos a nivel social la
prolongación de nuestros roles?

Sea como fuere, el paso adelante que las mujeres
estamos dando es importante porque lo damos en
una época en que nos abrimos camino en el mundo
laboral sin abandonar en gran medida las labores
domésticas y atenciones familiares. Deducimos que
cuando decidimos formar parte de una asociación,
lo hacemos triplicando nuestros esfuerzos:
atendemos el espacio privado, el laboral y el
compromiso que supone participar. Algo difícil que
ralentiza el proceso de igualdad de los derechos de
las mujeres, pero que como toda búsqueda de la
libertad , siempre se abre paso como el tiempo.

¿Pueden las mujeres participar?
Podemos y debemos. Las mujeres, como
ser humano, tenemos dos tareas que
desarrollar al largo de la vida, la personal e
íntima y la colectiva.

La colectiva es la que nos lleva a la
participación en la sociedad, esta
necesidad ha sido el motor que ha movido
la historia de las mujeres y el resultado es:
nuestra presencia en el proceso de
construir el mundo. 

Lo que ocurre, es que una parte
importante de participación recae en la
época de la mujer joven (entre 25 y 40
años) donde debe afianzar y/o asegurar su
trabajo, criar a sus hijos, armonizar el
espacio familiar y desarrollar sus deseos.

Es como si toda la
lucha histórica de otras
mujeres y todo lo que
se ha logrado en estos
momentos, dada la
actual realidad del
funcionamiento de la
sociedad, no se pudiera
materializar,  ya que el
factor trabajo, al que a
nadie se le puede
privar, está formado por
un engranaje donde no
se contemplan horarios
mas flexibles y equidad
en sueldos.

La mujer, como ser humano, debe tener
el amparo de la igualdad y solidaridad para
libremente decidir el participar, pero sin
perder y formar parte activa de la historia.

La historia es como una dispensa de
comida en una casa: ¿Qué podemos hacer
para entrar en ella y alimentarnos de lo que
nos hace falta? Encontrar un espacio que
nos comunique con otras mujeres, poner
en practica aquello que una desea.

PPooddeenn  lleess  PPooddeenn  lleess  ddoonneessddoonneess ppaarrttiicciippaarr??ppaarrttiicciippaarr??

Gemma Solà
Presidenta AMPA
Gregori Maians
(Xirivella)

Marga Rincón
Dones de Femení-Plural (Aldaia)

Fina Ferriols
Dolors Tarín
Grup de dones Aloma
(Benetússer)

AMPA, dona i participació

ser dona en un món participatiu

les dones i l’associació



••  ••  Nom de l’associació: Grup de Dones Aloma

••  ••  Sòcies: 112

••  ••  Membres de la junta: 14 membres

••  ••  Lloc de reunió: C/ Marqués del Túria 45-baix 
46910 - Benetússer

••  ••  Mode de contacte: 96 375 62 08
mdtb@telefonica.net

••  ••  Activitats destacades:
Set tallers de distints àmbits: memòria, dansa del

ventre, taichi, cuina, teatre, espais de llibertat i
lectura. Suposen una oportunitat de aprofitar el
temps lliure d’una manera col·lectiva i d’oci.

A més, entre les activitats setmanals destaca un
programa central a desenvolupar al llarg de l’any,
tratant cada any un tem distint, sempre al voltant
de la qualitat de vida de les dones.

••  ••  Necessitats de l’associació: 
Principalment, informatitzar-nos, començar a

traure profit a la xarxa d’internet i el món de
l’ordinador.

Igualment, aconseguir la col·laboració de
professionals especialitzats per a desenvolupar el
programa de treball amb voluntaris. Un altre punt,
en la que ens veiem amb manca de capacitats és
en la gestió de subvencions  per afrontar millor les
nostres activitats o projectes.

••  ••  Què podem oferir a la resta de persones o
associacions locals i comarcals:

Moltes coses. Primerament el nostre local social.
A més, la possibilitat de formar part de la xarxa
comarcal de dones o participar en totes les
activitats dels tallers (estan oberts a qualsevol
persona que no és de la nostra població o que, sent
de Benetússer, no és sòcia). 

També intentem fer programes en col·laboració
amb altres associacions locals o comarcals, sempre
al voltant del món de la dona.

ENTREVISTA  AMB.. .ENTREVISTA  AMB.. .

Aloma -  Benetúss erAloma -  Benetúss erFem  xarxa

Enguany, un centre de Juniors MD de
Torrent, concretament La Asunción-
Amparo Alabarta, ha sigut associació
guanyadora al programa de Cooperació
amb Associacions de la Comarca
(convocat per la Fundació Horta Sud i
Caixa Popular) per un projecte
d’activitats lúdiques i tallers amb
trobades comarcals.

• Un poc d’història. Quan naix el vostre
centre?

• Pareix mentida, però des de l’any
1968 el nostre centre juniors està en
marxa. Primer com una branca de l’Acció
Catòlica i després com a part integrant del
moviment diocesà valencià infantil. Anem
cap als 40 anys d’atenció, formació i
activitats participatives. 

A més, hem ajudat a fundar o créixer
altres centres de Torrent o Picanya. No
podríem quantificar quants xiquets i joves
s’han desenvolupat personalment des del
nostre centre, són tants...

• Quin tipus d’activitats realitzeu?
• Primer de res, volem remarcar que

tant el nostre centre com tot el moviment
diocesà es centra en la formació cristiana
de xiquets entre 9 a 18 anys. 

És una part essencial, que ens dona
sentit, però que en la pràctica també es
tradueix en jocs, tallers, el
desenvolupament personal, l’assentament

de la personalitat, la relació amb xiquets
de la mateixa edat, coneixement de
l’entorn urbà i natural... un fum
d’activitats per a créixer d’una manera
global i espiritual.

• Heu merescut una de les ajudes de la
Fundació Horta Sud i Caixa Popular. Com
es concreta el vostre projecte?

• A banda de les activitats pròpies com
a centre, en cada curs participem en
quatre o cinc trobades a nivell comarcal,
com nomenem nosaltres de la “Zona
Camí l’Horta”. 

Cada centre cobra una quota als xiquets
per pagar este despeses. Nosaltres no.
Primer, per l’alta quantitat de xiquets amb
menys poder adquisitiu que tenim. Segon,
perquè apostem per la possibilitat de que
amb tallers o obres de teatre ens
autofinancem estes trobades.

Amb esta ajuda podem afrontar millor
les excursions i no carregar la butxaca de
xiquets i pares.

• Dieu que les trobades són comarcals.
Des del centre fomenteu el coneixement
de les associacions o centres d’altres
pobles de l’Horta Sud?

• Clar. Primer, perquè tenim un
contacte molt estret amb la resta de
centres de Torrent. Però especialment,
perquè el fet d’organitzar les cinc o sis
trobades anuals és per a que coneguen
persones de la mateixa edat amb les
mateixes inquietuds però que viuen en
altres pobles, molts propers però llunyans
a la vegada.

• I com és la resposta?
• Comencen amb vergonya, però

després es donen comte de l’important de
conèixer altres xiquets. Amb el temps
conten amb orgull que tenen amics als
pobles veïns, es telefonen, coneixen més
dels pobles veïns... En definitiva, cauen en
el sentit de comarcalitat, d’una identitat
religiosa a nivell de l’Horta. 

Salva Llópez
José Manuel Ortí

Centre Juniors MD

La Asunción- Amparo Alabarta

(Torrent)
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• • VII Trobada d’Associaciacions
¿El ric moviment associatiu de l’Horta

Sud és capaç de fer valdre la seua opinió
davant de problemes concrets que afecten
la comarca? Este tema, el paper de la
societat civil en la nostra realitat, va ser
analitzat en la VII Jornada de Diàleg i
Convivència de les Associacions de l’Horta
Sud, organitzada per la Fundació i Caixa
Popular, amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Benetússer, la qual tingué lloc a
l’EPA de Benetússer el dissabte 27 de
novembre.

La jornada, que comptà amb l’assis-
tència de representants de 40 associacions
de la comarca, començà amb la ponència
debat del tècnic i expert en associa-
cionisme Enrique Deltoro, sobre el paper
de la societat civil en la nostra realitat.
Digué que el paper de la societat civil
apareix difuminat hui en un món
globalitzat i de pensament únic, en què
han mort les ideologies i ha disminuït la
mobilització de masses. Davant d’esta
nova situació, Deltoro plantejà que les
associacions actuals, si volen ser eficaces i
fer sentir la seua veu, han d’actuar d’acord
amb les lleis del mercat i han de comptar
amb un producte, activitat o causa per
vendre, un patrimoni humà actiu de gestió
i, sobretot, per a existir saber traslladar la
seua reivindicació als mitjans de
comunicació. 

Després d’una pausa-café, la jornada
conclogué amb una activitat pràctica. Un
taller sobre responsabilitats civils i penals
de les persones associades, a càrrec de
Jacinto García.

• • Tots amb el sud-est asiàtic
Tota la comunitat internacional es

mobilitza per a ajudar a pal·liar els efectes
del sisme submarí que ha deixat desenes
de milers de víctimes mortals al sud-est
d’Àsia i més d’un milió de damnificats.
L’ONU ha demanat ajuda generosa i
immediata a la comunitat internacional,
però ha advertit que ha de ser «a llarg
termini i de qualitat». Per tant, cal que
l’associacionisme estiga atent a les
necessitats i a les millors maneres de
col·laborar.

Joves.net ha recollit les dades de les
institucions i organitzacions no gover-
namentals que estan vehiculant les
aportacions i la intervenció d’emergència i
reconstrucció per a fer front a la terrible
catàstrofe que ha afectat el sud-est asiàtic.
Entra i col·labora! www.joves.net

També podeu trobar tota la informació
disponible en esta altra pàgina del tercer
sector: www.asociaciones.org

• • Nous recursos associatius
La Guía de Gestión de Entidades sin

Ánimo de Lucro de la Fundación Gestión y
Participación Social acaba d’estrenar una
nova imatge. Juntament amb això,
incorporen alguns continguts nous
d’interés per a la nostra vida associativa:
direcció estratègica, màrqueting i
comunicació... i amplien de manera
important el de recursos humans. Les
consultes online continuen sent gratuïtes.
Visiteu-los en www.asociaciones.org.

• • Sauqala, la solidaritat que calfa
El Nadal es viu de moltes maneres. La

Comissió Solidària de la Casa de Joventut
Sauqala (Alaquàs) n’ha triat una de ben
solidària i a peu de carrer, sense fotos per
a la posteritat i suportant el fred que
pertoca a este mes. Un Sopar Solidari i la
Campanya d’Objectes Usats amb
destinació al Mercat Solidari han aportat
uns fons per a projectes de cooperació
internacional al desenvolupament del
projecte del Joc Solidari 2005. Més enllà
de les quantitats recaptades, el que
importa són les actituds i assegurar que
continuen molts anys més. Enhorabona!

ll’’HHoorrttaa  SSuuddll’’HHoorrttaa  SSuudd
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Tècniques per al coneixement 
i l’anàlisi de la realitat (III)

L’ARBRE SOCIAL

L’objectiu de la tècnica, adaptada d’una altra del mateix
nom presentada en el llibre Técnicas participativas para
la educación popular, és facilitar la reflexió del grup

sobre la realitat en què viu, ajudar a identificar i discriminar
els seus diversos trets característics i facilitar la percepció de
les relacions entre ells.

Necessitarem un temps aproximat d’unes dos hores.
Necessitarem també uns fulls de paper, llapis, cartolines (o un
rotafolis) i retoladors.

L’exercici es basa en l’analogia de la comunitat social amb un
arbre. Això és: es tracta d’utilitzar la imatge d’un arbre per a
representar per mitjà d’ella la realitat dels participants i
caracteritzar la comunitat social del seu entorn.

L’elecció de l’arbre no és casual. L’arbre és un organisme viu,
que creix, es desenvolupa, canvia, evoluciona... de la mateixa
manera com fa la comunitat social de la qual formem part.
També en l’arbre podem distingir distintes parts, amb funcions
diferents, que no obstant això estan estretament relacionades
entre si... igual que en la comunitat del nostre entorn. En fi, és
una imatge que serveix adequadament per al nostre objectiu.

Així que invitem els participants perquè dibuixen en un full en
blanc la imatge d’un arbre i seguisquen els passos següents:

1r pas
Sobre les arrels d’eixe arbre (mitjançant les quals l’arbre se

sosté i pren de la terra l’aigua i els minerals de què s’alimenta)
descriu amb quatre o cinc frases breus les formes més
característiques a través de les quals la comunitat del teu entorn
concret se sosté i satisfà les seues necessitats bàsiques, les seues
formes de producció i treball, de generació de riquesa
econòmica, els seus principals recursos econòmics i materials
(agricultura, xicotetes indústries, comerç, servicis, subsidis, etc).
Hauràs d’assenyalar quina és la situació socioeconòmica de la
comunitat: quines fonts de recursos estan en alça, quines en
baixa, de quina manera afecta això la població (hi ha
desocupació?, a quins sectors afecta especialment?, hi ha
desequilibris socioeconòmics marcats, situacions de marginació o
exclusió, a quins sectors afecten?, etc.). Indica, en relació a eixos
traços principals, com t’afecten a tu i al teu grup, on es troba el
grup o sector social a què pertanys en eixa part de l’arbre.

2n pas
A continuació, sobre el tronc de l’arbre -que dóna forma i

estructura a l’arbre- descriu amb quatre o cinc frases breus les
formes més característiques de relació i organització social, les
estructures que articulen la teua comunitat, les institucions
(socials, religioses, econòmiques, culturals, educatives,

polítiques, associatives...) que existeixen i tenen major
importància i influència. Hauràs d’assenyalar com és la realitat
socioorganitzativa de la comunitat i com funciona (de quina
manera participa, es relaciona i s’organitza la gent?, hi ha grups
o sectors socials que no intervenen, que no participen
activament en la vida social del municipi?, quins?). Indica, amb
relació a eixos traços principals, com t’afecten, on es troba el
grup o sector social a què pertanys en eixa part de l’arbre.

3r pas
Finalment, sobre la copa de l’arbre, sobre les seues fulles i

fruits -que són la manifestació més visible de l’arbre, allò que li
confereixen la seua identitat i el distingeixen més fàcilment
d’altres arbres- descriu amb quatre o cinc frases breus les formes
més característiques de pensar, els hàbits socials, els costums i
tradicions culturals més marcades, les formes d’expressió
col·lectiva que hi ha en la teua comunitat (quins en són els valors
i creences dominants?, hi ha situacions de desigualtat,
desequilibri, discriminació cultural o educativa?, a quins grups o
sectors afecten?). Indica, en relació amb estos traços principals,
com t’afecten, on es troba el grup o sector social a què pertanys
en eixa part de l’arbre.

Quan hages conclòs eixos tres passos, revisa el teu «arbre
social», comprova que els traços que has destacat són, en la teua
opinió, els més significatius dins de cada bloc -les arrels (la seua
economia), el tronc (la seua organització social) i la copa (la seua
cultura). Mira si hi ha una relació clara entre els uns i els altres
(perquè, com en l’arbre, en la nostra comunitat estan
directament connectades les distintes parts i els valors culturals
tenen molt a veure amb l’economia i les formes d’organització i
relació social). En suma, comprova que, per separat i en conjunt,
eixos traços són els que, en la teua opinió, millor descriuen la
realitat del teu entorn.

Imagina que hagueres de contar a un foraster, en poques
paraules, com és la comunitat social en què vius i treballes.
¿Eixos traços serien els més importants i els que li donarien una
millor visió de conjunt?

Després del treball individual, que podrà durar entre 10 i 15
minuts com a mínim, ens dividirem en subgrups (3 a 6
persones), contrastarem les nostres respostes, sintetitzarem
aquelles qüestions que siguen coincidents en cada un dels
nivells de l’arbre social i elaborarem un únic arbre per subgrup.
Per a això podrem emprar al voltant de 40 minuts.

Finalment, posarem en comú les conclusions dels subgrups,
intentant destacar les coincidències i reflexionant col·lectiva-
ment sobre els resultats finals. Per a això emprarem uns altres 40
minuts.



Gent Solidària de l’Horta Sud
Merce Albors

La asociación Gent Solidària de l’Horta
Sud (antes Aldaia Solidària) tiene como fin
principal «desarrollar proyectos de
sensibilización, así como programas
concretos de ayuda humanitaria y
programas de cooperación y desarrollo con
el Pueblo Saharaui». Iniciamos nuestra
andadura en el año 1994 con el primer
programa de acogida temporal «Vacances
en Pau» para niños saharauis entre 8 y 12
años, y al año siguiente se constituyó como
asociación.

Desde hace 4 años estamos llevando a
cabo diferentes proyectos de desarrollo en
el campo de la agricultura. Hace 3 años se
creó el «Grupo de Trabajo Agrícola», que es
el que lleva estos proyectos; ahora mismo
estamos recaudando fondos para el
proyecto «Construcción de un Centro
Experimental Agrícola en el Huerto 9 de

Junio» en Tindouf-Argelia que es donde se
encuentran los campamentos de
refugiados saharauis. Además de un
proyecto de «Equipamiento para el
internado 12 de Octubre», la «Caravana
per la Pau» donde recogemos alimentos
para enviar a los campamentos y diferentes
actuaciones de sensibilización a la
población sobre la situación en la que se
encuentra el Pueblo Saharaui desde hace
30 años.

Nuestra financiación es muy sencilla. Los
gastos fijos que tenemos son: gasto de
teléfono y el pago de la cuota a la
Federación de Asociaciones Amigas del
Pueblo Saharaui de la CV y gastos en
material de archivo. Esto lo finaciamos con
las cuotas de nuestros socios (30 euros
anuales) y con la lotería de Navidad. Para
los diferentes proyectos que realizamos
conseguimos financiación mediante
subvenciones de distintas entidades, tanto
públicas como privadas. Siempre que
podemos participamos en las diferentes
poblaciones en ferias que realizan y ahí
vendemos algunos materiales originarios
del pueblo saharaui. Estas ventas son una
pequeña ayuda a nuestra financiación. El
trabajo que realizamos es totalmente
voluntario.

Gent Solidària de l’Horta Sud
Tel. 618 130 211
gentsolidariadelhortasud@aldaiaparticipa.com

www.aldaiapart ic ipa.com

OPINIÓOPINIÓ

LL’’aauuttooffiinnaannççaammeenntt::

qquuiimmeerraa  oo  qqüüeessttiióó  dd’’iimmaaggiinnaacciióó??

Se habla mucho, últimamente, de la «burbuja
inmobiliaria»: todo el país está hipotecado hasta
las cejas para comprarse una vivienda -cuyos
precios crecen y crecen- y el día que suban los
intereses hipotecarios, miles y miles de familias
no podrán pagar y el estruendo del desastre se
escuchará hasta en Pekín. Creo que también
estamos ante una «burbuja asociativa». 

El Estado, las administraciones públicas, han ido
delegando y encomendando cada día más
tareas a las asociaciones, ONG, fundaciones....
que se han cargado de programas y estructuras
técnicas... al mismo tiempo que (el Estado, las
administraciones públicas) multiplicaban las
normativas, marcos legales, reglamentos,
requisitos burocráticos, registros... a la vez que
(el Estado, las administraciones públicas)
incumplían sistemáticamente, en tiempo y
forma, los compromisos con las organizaciones
sociales.

Las asociaciones, ONG, fundaciones... están
atrapadas. Han asumido enormes compromisos
(con sus destinatarios, con la comunidad social y
con sus propios miembros y trabajadores),
dependen de la Administración, de los recursos
públicos que ésta administra, para desarrollar su
acción y, en muchos casos, hasta para sobrevivir
como organizaciones.

La gestión pública de esos recursos es un
desastre (clientelismo, descoordinación
administrativa, incumplimiento de plazos,
retrasos sistemáticos en el pago de servicios y
subvenciones...), y obliga a las organizaciones
sociales a malcontratar y malpagar a sus
trabajadores, a endeudarse con los bancos (para
adelantar los medios públicos que siempre
llegarán tarde), a endeudarse con sus
proveedores y colaboradores, a recortar o
rebajar el nivel de sus servicios...

Hay muchas asociaciones en nuestro país «con
la soga al cuello», «pendiendo de un hilo», a
punto de tirar la toalla... que, además, no se
atreven a rechistar (hay mucho miedo) y a
denunciar esta situación delirante.

Esto de la participación ciudadana, el tejido
asociativo y la iniciativa social no puede ser una
carrera de obstáculos, tan difícil, con tanta
presión... o la «burbuja asociativa» estallará.

* El CRAC es el Centro de Recursos Asociativos
de la Bahía de Cádiz.
Artículo extraído de:
http://217.125.64.60/www/crac/modules.php?
name=News&file=article&sid=83

La ´burbujaLa ´burbuja

asociAtivaªasociAtivaª
FEERRNNAANNDDOO DDEE LLAA RIIVVAA.  CRAC*

AE Argila. Alaquàs
Vicent Ferrer

L’Agrupament Escolta Argila és un
agrupament que s’inclou dins el Moviment
Escolta de València (MEV) i, al seu torn, en
la Federació d’Escoltisme Valencià (MEV).
Per altra banda, la Parròquia de la Mare de
Déu de l’Olivar és l’entitat que acull el
nostre grup.

El finançament de l’agrupament és divers
i pot variar segons el moment. Aixó, el
sustent principal es deu a l’ingrés efectiu
que els associats (els joves escoltes) fan en
iniciar el curs pagant la quota. Aquesta taxa
varia segons l’agrupament, i en el nostre cas
és de 47 euros per xiquet (quantitat que es
redueix si hi ha germans al grup). La segona
font d’ingressos és la loteria. Tots els
membres venem loteria de Nadal (per valor
d’uns 30 euros). I la tercera font són les
subvencions que rebem d’algunes
institucions, com l’Ajuntament d’Alaquàs.

Finalment, les activitats extraordinàries
com les eixides, les acampades o els

campaments van a banda, i les paguen els
associats. Alhora, si alguna secció vol fer
algun projecte per al qual necessita diners,
realitza «extra-jobs», que són xicotets
treballs esporàdics que els permeten
guanyar els diners necessaris (vendre
plantes, rentar cotxes, repartir
propaganda...).

Per altra banda, les despeses principals
que tenim són la quota que paguem al
MEV-FEV (que inclou una assegurança) i la
compra de material per a les activitats de
l’Agrupament, els cursos dels animadors, la
renovació del material de campament,
l’aportació a la parròquia i el manteniment
de les tendes de campanya.



Sumar esforços és igual a multiplicar resultats. Esta es la
filosofia que guia les ajudes de la Fundació i Caixa Popular
a associacions de la comarca que realitzen activitats
interassociatives en l’àmbit local i comarcal, i els premiats
ho saben molt bé.

Les associacions que han rebut subvenció (per un valor
total de 4.800 euros) són: APAHU (Paiporta) pel seu treball
d’acollida de xiquets de Kosovo i ajuda al poble sahrauí en
col·laboració amb altres associacions de la comarca; el
Moviment Júnior Amparo Alabarta de la Parròquia de
l’Assumpció de Torrent, que amb les seues activitats
lúdiques i tallers afavoreixen la participació dels xiquets en
trobades comarcals; l’associació Dones de València i de
l’Horta Sud, amb seu a Benetússer, el programa més
emblemàtic de la qual és l’organització de la Trobada
Comarcal de Dones de l’Horta Sud; i finalment les
associacions de Torrent Camí la Nòria i Camí d’Albal, que
desenvolupen un programa de cine que treballa per
establir llaços i contactes entre xiquets, jóvens i majors a
través del seté art.

• • Associació Humanitària de Paiporta APAHU (2 pro-
jectes): 1.500 euros.
• • Moviment Júnior Parròquia de l’Assumpció-Amparo
Alabarta: 1.500 euros.
• • Associació de Veïns Camí la Nòria i Camí d’Albal: 800
euros.
• • Associació Dones Progressistes: 1.000 euros.

SOLIDARITAT INTERNACIONAL
D’altra banda, el Consell Executiu de la Fundació va
aprovar també les ajudes del programa Solidaritat
Internacional a dos ONG de la comarca que treballen en
programes de cooperació a l’Amèrica Llatina. Es tracta de
les Religioses Trinitàries, que desenvolupen un programa
educatiu per a xiquets pobres a San Francisco de Cúcuta
de Colòmbia (ajuda de 1.000 euros); i l’associació
AEDIHAL, que du a terme un projecte de menjador
assistencial i prevenció de l’absentisme escolar a
Bucaramanga (Colòmbia), dotada amb 2.000 euros.

• ¿Qué es APAHU?
• APAHU es una asociación humani-

taria de cooperación al desarrollo, que
nace en Paiporta hace 8 años, en 1996.

• ¿Cómo nace la asociación?
• Hace unos años el Ayuntamiento

trajo varios niños para que fueran
acogidos por distintas familias de Paiporta.
A partir de ahí las familias de acogida
fuimos reuniéndonos y decidimos crear la
asociación con el objetivo de continuar
canalizando nuestras inquietudes en este
aspecto. En la actualidad somos 120
socios.

• ¿Qué tipos de actividades realizáis?
• Una de las actividades es la de

acogida de niños saharauis que viven en
campos de refugiados en medio del
desierto. También organizamos caravanas
de ayuda que van destinada a los campos
de refugiados. El voluntariado es otro
aspecto de nuestro trabajo. Tenemos
voluntarios permanentes en Bosnia y
Kosovo. También traemos niños enfermos
o con secuelas de la guerra y les damos
tratamiento médico para que puedan
superar sus enfermedades.

Últimamente, por nuestra sede están
pasando muchos inmigrantes que nos

solicitan asesoramiento sobre la docu-
mentación que precisan para estar de
manera legal en nuestro país.

• ¿En qué consiste el proyecto que ha
merecido una de las ayudas que convocan
la Fundació i Caixa Popular?

• La ayuda otorgada por Caixa Popular
y la Fundació Horta Sud va destinada a la

realización de un encuentro inter-
asociativo entre las distintas asociaciones
de la comarca que se dedican a la acogida
de niños saharauis, con el objetivo de
coordinar nuestras acciones, reforzar
nuestra presencia en los medios de
comunicación y reunir a los chavales.

• ¿Crees que la relación con otras
asociaciones os ayuda a mejorar las
actividades de vuestra asociación?

• Por supuesto. De hecho estamos
asociados a Tareas Solidarias, una
federación donde colaboramos  con
asociaciones de varias provincias anda-
luzas, de La Rioja y valencianas. Este tipo
de alianzas es la que nos permite
mantener de manera permanente a dos
voluntarios en las zonas en las que
estamos trabajando, Kosovo y Bosnia,
además de compartir las experiencias y
mejorar nuestro servicio.

• ¿Algo más?
• Simplemente dar las gracias a Caixa

Popular y a la Fundación Horta Sud por la
ayuda, y decir que nuestra sede, situada
en la calle Ansiàs March, 16 de Paiporta,
está abierta de lunes a viernes de 18.30 a
20 horas.

ENTREVISTA  AMB.. .ENTREVISTA  AMB.. .

Yolanda Chavarr i
Presidenta d’APAHU

Redacció

APAHU (Associació Humanitària de
Paiporta) ha sigut una de les
associacions guanyadores del
Programa de Cooperació amb
Associacions de la Comarca,
convocades per la Fundació Horta
Sud i Caixa Popular, pel seu projecte
interassociatiu de trobada d’asso-
ciacions de la comarca d'ajuda al
poble sahrauí.

SSuummaarr  eessffoorrççooss  ttéé  pprreemmii ++  ==  xx
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• • L’escola multicultural
L’Associació Interampes de Torrent,

organitzà el passat dia 4 de desembre una
taula redona on es parlà de la nova
situació d’interculturalitat que s’està
donant a les escoles amb l’aplegada de
xiquets immigrants i les manera d’afrontar-
la. L’acte tingué lloc a la Casa de la Cultura
de Torrent i fou patrocinat per Caixa
Popular i l’Ajuntament de Torrent.

• • Guia comarcal per a immigrants
El Centre de Comunicació i Serveis

Intercomunitaris de la Mancomunitat ha tret
una Guía de servicios de la comarca de
l’Horta Sud para inmigrantes, una
ferramenta que pot resultar molt útil per als
nouvinguts. Fins ara, la resposta de
l’associacionisme en este sector és escàs,
amb respostes que resulten insificients o poc
satisfactòries. El paper de les associacions és
imprescindible i valuós, però és tan sols una
part del repertori de recursos al qual
l’administració ha de proporcionar servicis.
Al costat d’això, el CCSI ha començat a
publicar el butlletí ¿Inmigrante?, amb
col·laboracions d’interés.

ccsi@mancohortasud.es

• • Dones per la renovació
El passat dia 4 d’octubre tingué lloc una

trobada d’associacions de dones de la
Comunitat Valenciana amb el lema "Dones
per la renovació". La trobada fou acollida
per l’Ajuntament de Quart de Poblet, i hi
participaren 13 associacions de dones de
diversa índole: culturals, d’oci, reivindi-
catives, d’ames de casa… i ha suposat un

pas avant en la possibilitat de crear una
xarxa d’associacions de dones amb el
compromís de refermar estes trobades de
forma anual, així com el contacte
interassociatiu, de manera que enriquirà
les experiències i els projectes tan
individuals i col·lectius.

• • La VI Jornada: un punt de trobada
Unes quaranta associacions de Torrent,

Benetússer, Alaquàs, Silla, Paiporta, Mislata,
Aldaia, Alfafar, Catarroja i del Barri del Crist
es reuniren en la VI Trobada d’Associacions
de l’Horta Sud, que tingué lloc a Aldaia el
passat 29 de novembre. Enguany, la jornada
centrà l’activitat principal a potenciar el
treball cívic de l’associacionisme des de la
qualitat dels serveis i la seua projecció
comarcalista. Per això, Carles X. López
desenvolupà el tema «Salvem les
associacions. Claus des del màrqueting per
a millorar la comunicació i els serveis de les
nostres associacions». Maria Albert ens
presentà el seu llibre L’associacionisme a
l’Horta Sud, i Julio Huerta i Jacinto García
ens regalaren el taller «Vés-te’n a casa amb
els estatuts actualitzats!».

• • Quart ja té assessoria
L’Ajuntament de Quart, per mitjà de la

Regidoria de Participació Ciutadana,
acaba de posar en marxa una assessoria
per a les associacions de la localitat.
L’horari d’atenció, amb cita prèvia, és els
dimecres de 5 a 7.30 de la vesprada.
Podeu demanar cita per telèfon (96 154
75 97) o al correu electrònic 

ciutada@quartdepoblet.org

• • Associacions de discapacitats
El 3 de desembre celebràvem el Dia

Internacional de les Persones Discapa-
citades, a més que el 2003 n’havia estat
declarat Any Europeu. Diversos col·lectius
com ara AMIAR (Alaquàs) i ACYPSA
(Aldaia) ho van celebrar fent valdre el lema
europeu «Tots som diferents però amb els
mateixos drets». Per això, desenvolupen
diversos programes amb un objectiu
principal: aconseguir la plena integració
laboral i social; una labor en què hem de
col·laborar tots: governs, empresaris,
associacions, cada un de nosaltres...

Bon Nadal 
i Bon Any
associatiu



El passat 24 de novembre tingué lloc a la seu de la Fundació
Horta Sud el lliurament de les ajudes a projectes que,
anualment, convoquen la Fundació i Caixa Popular. Com en les
edicions anteriors, es pretén impulsar el moviment associatiu a
la comarca, però des d’una perspectiva més enriquidora: des de
la col·laboració entre dos o més entitats en la realització d’un
projecte concret. El nostre punt de vista és sumar esforços per a
multiplicar resultats.

En la convocatòria d’enguany, a la qual es destinaven 4.800
euros, han resultat premiades les següents activitats:

Associació de Veïns Barri del Crist: 1.700 euros
Llibre i CD-ROM «Història

gràfica del Barri del Crist»: este
projecte arranca d’una sèrie
d’activitats prèvies de recopilació
de més d’un miler de fotografies
amb la col·laboració de les
associacions, entitats i veïnat del
barri, un premi de fotografia,
exposició de les millors fotos, tres
projeccions per mitjà de canó digital, etc. La necessitat de dotar
el Barri del Crist d’un llibre amb la seua història propicia
l’aparició d’estes iniciatives, la qual cosa pot dinamitzar la vida
associativa i el moviment ciutadà del barri.

Fòrum Comarcal d’Empresaris de l’Horta Sud: 1.500 euros
«Trobades de treball i debat sobre la realitat comarcal»: es

tracta d’una de les activitats que desenvolupen des de 1999, en
les quals un ponent expliquen als assistents la seua posició sobre
un tema d’interés comarcal, i tot seguit es crea un un debat en
què els participants pregunten o exposen amb plena llibertat
d’intervenció diversos aspectes relacionats amb el tema.
Anualment se’n celebren una mitjana de 7 reunions. Entre els
temes abordats trobem la penetració de l’AVE a la comarca, les
infraestructures a l’Horta Sud, mitjans de comunicació social, les
noves tecnologies, la contractació d’immigrants, robatoris a les
empreses de les zones industrials, la falta de sòl industrial, etc.

Federació d’Associacions
Ciutadanes de l’Horta Sud:
1.600 euros

«I Trobada de les Associacions
de Torrent»: l’activitat, realitzada
del 23 al 26 d’octubre d’en-
guany, volia difondre les activitats
que realitzen entre les asso-
ciacions federades o no. Entre

altres accions, incloïa exposicions, conferències, mostres
diverses, actes culturals, etc. Hi van participar més d’una
trentena d’associacions, sobretot de caire veïnal.

RECURSOS  ASSOCIATIUSRECURSOS  ASSOCIATIUS

L’interassociacionisme,
té premi!

Associacions de solidaritat
internacional

• • Aldaia Solidària.
Federació d’Associacions
d’Ajuda al Poble Saharià.
Tinduf (Algèria): «Projecte
de construcció del centre
d’experimentació agrícola a
l’hort "9 de Juny", dels
campaments de refugiats
sahrauís, de Tinduf»: 1.500
euros.

• • Religiosas Trinitarias.
Corregimiento de San

Francisco Cúcuta-
Colòmbia: «Projecte

d’ajuda a xiquets i jóvens
AMCAF»: 1.500 euros.

D’esquerra a dreta: Merce Albors (Aldaia Solidària), Vicent Comes
(Fundació Horta Sud) i sor Mª Concepción Cabanes Chuliá (Trinitàries)

També el dia 24 de novembre es féu el lliurament de
les ajudes a projectes de solidaritat internacional,
convocades i dotades per la Fundació. Els projectes,
premiats pel seu interés per al desenvolupament de
països del Tercer Món, són els següents:



AVV 25 d’Abril - Torrent
Fernando Yagüe

Una primera duda:
¿realmente, las asociacio-
nes nos estamos moviendo
contra el AVE? Afortuna-
damente la respuesta sería
que sí,  aunque con dos
matices: de manera tardía
y poco organizada.

El individualismo y la
pasividad de nuestra sociedad también
parecen haber impregnado nuestro tejido
asociativo. Parece haber desengrasado uno
de los engranajes principales de los
movimientos vecinales: la reivindicación
con, o frente a nuestras instituciones, ante
los agravios que éstas producen a la
sociedad civil.

Nuestro derecho a opinar, a que se
tengan en cuenta nuestras opiniones
fundadas, se sitúa más en lo que es un
paradigma de democracia formal que de
democracia real, la cual todos y todas
tenemos la obligación de defender de
manera enérgica y cotidiana, como
ciudadanos y como representantes de
organizaciones sociales.

Pese a todo, a finales del mes de
noviembre surge en Torrent el primer
germen de respuesta civil organizada. Una
plataforma de entidades sociales diversas
que pretende aglutinar y coordinar
acciones ya iniciadas individualmente en
otras poblaciones de la comarca, como
Alcàsser, Alfafar o Sedaví. De esta manera
comienzan a concretarse acciones como
recogidas de firmas conjuntas, concen-

traciones o manifestaciones, y generándose
un clima de opinión entre los ciudadanos. 

Se va consiguiendo aunar bajo un
mismo fin común, «un AVE con el menor
impacto medioambiental posible en
l’Horta», distintos objetivos y sensi-
bilidades. Algunas, entre las que se
encuentra la propia,  que considera el AVE
como algo innecesario, que beneficia a los
grandes capitales, y a una élite de usuarios.
Un AVE que desvía inmensas cantidades de
recursos públicos, y descapitaliza servicios
esenciales como la sanidad, la calidad
educativa, los servicios sociales fundamen-
tales y los servicios públicos de transporte
que sí utilizamos la inmensa mayoría de los
ciudadanos.

Sin embargo, ante la irreversibilidad de
la decisión tomada, sólo cabe la
racionalidad: que se haga con las mejores
condiciones posibles. Con el menor
impacto medioambiental y humano en
l’Horta.

A partir de ahora, con el músculo
reivindicativo ya tensado, y establecida la
necesaria coordinación comarcal que
supere los localismos ineficientes, llega el
momento de la movilización ciudadana. En
primer lugar creando conciencia en cada
uno de los pueblos y barrios de nuestra
comarca. Posteriormente, saliendo a la
calle y manifestando nuestra opinión de
manera civilizada.

En este empeño esperamos el
espaldarazo de nuestros representantes en
las instituciones, que alejados de cualquier
rentabilidad política, apoyen la legítima y
justificada acción de la sociedad civil.

OPINIÓOPINIÓ

AAVVEE,,  ccoommaarrccaa,,  ppaattrriimmoonnii......

La polèmica de
l’AVE ha posat
en relleu, una
vegada més, la
falta de visió i de
consens polític a
l’hora d’afrontar
conjuntament
els problemes
comuns que afecten la ciutat de València i els
44 pobles de l’Horta Nord i Sud.

En les últimes quatre dècades, la dotació de
serveis i d’infraestructures comarcals s’ha fet
més pensant en les necessitats de la capital que
no en els municipis del seu voltant. Això ha
convertit la comarca en un albelló d’installacions
molestes per a València (les plantes d eresidus i
de depuració d’aigües, per exemple) i en una
cruïlla densa i estrident d’autovies, pensades
sobretot per a comunicar València amb la resta
de les capitals del país i d’Europa, que no per a
vertebrar les poblacions de l’Horta.

Este model ha creat greus impactes ambientals
de conseqüències imprevisibles. La dotació
d’una nova infraestructura en superfície, com
és l’AVE Madrid-València, no fa més que
perpetuar eixa situació de subordinació de la
comarca als interessos estratègics de València
i, per tant, la degradació de l’entorn i la
qualitat de vida de les persones que viuen a
l’Horta.

Els tres trams que afecten la comarca de
l’Horta Sud han provocat el rebuig general
d’ajuntaments i associacions, pel efectes
negatius que genera l’AVE: contaminació
acústica, destrucció d’horta, efecte barrera i
augment del risc d’inundacions.

D’altra banda, la polèmica de l’AVE ha deixat
fora del debat ferroviari la necessitat de
millorar les línies de transport públic comarcal,
ja que actualment una bona part dels
municipis no tenen línies d’autobús o de tren
que els comunique directament. Però, d’això
no han pres nota ni la Generalitat ni el
Ministeri de Foment. Volen fer l’AVE sense
diàleg, ja que no volen escoltar els
ajuntaments i no valoren alternatives tèc-
niques amb menys impacte. Esta tossudesa ha
motivat també la mobilització de la societat
civil en contra de l’AVE en superfície. Ara són
els polítics els qui tenen la paraula. Esperem
que no ens defrauden.

*President de la Fundació Horta Sud

AAVe Ve 

i societat civili societat civil
VIICCEENNTT COOMMEESS IGGLLEESSIIAA*

Fòrum Comarcal d’Empresaris
Joan Martí

Puntualitzant, el món
associatiu s’ha manifestat
i mobilitzat no en contra
de l’AVE com a tren
d’alta velocitat Madrid-
València; del que és
contrari és del traçat de
penetració a València en
terraplé, creant una
muralla que arruinarà en

tots els sentits l’Horta de València. En el
nostre cas ens dolguem per l’Horta Sud,
per la penetració de l’AVE més els trens de
mercaderies des de Picassent a València. A
l’Horta Nord tenen el mateix problema i
estem unint esforços i accions per a parar
aquesta barbaritat de conseqüències
irreversibles.

El Fòrum Comarcal d’Empresaris de
l’Horta Sud està sent una part vital de la
societat civil i de la nostra comarca, i per
eixe motiu, al març del 2000 va dedicar una
de les seues sessions de treball a parlar i
rebre informació de primera mà sobre
l’AVE. L’aleshores director de l’Institut de
Robòtica i catedràtic, Gregorio Martín, ens
va informar de les alternatives de l’AVE i les
seues conseqüències. Des d’eixe dia el
Fòrum es va manifestar dient: «Sí a l’AVE,
però per l’actual traçat Silla-Catarroja,
soterrat i com a últim cas pel traçat
dissenyat, però indispensablement soterrat».

Creien que vam ser la primera agrupació
que va opinar sobre el particular, i això ha
influït en la presa de posició d’altres
associacions. No podíem deixar d’estar en un
tema amb tanta transcendència econòmica,
social, ecològica i cultural que ens afecta a
tots els qui vivim en aquesta comarca.

AVE: què fa que les associacions es moguen?



••  ••  Nom de l’associació: Comunic@tic. Associació de
Foment de Noves Tecnologies per a la Comunicació
i Participació Social 

••  ••  Data de fundació: es constitueix oficialment el 14
de març del 2002, a Quart de Poblet.

••  ••  Membres de la Directiva:
President: José Domingo Martínez
Secretari gral: Juan Medina Cobo
Tresorer: David Herrero García

••  ••  Socis: 21 persones físiques, 4 entitats jurídiques

••  ••  Lloc de reunió: Av. Ramón y Cajal, 4
46930 Quart de Poblet

••  ••  Contacte: 96 129 77 23
correu-e: admin@comunicatic.com
web: www.comunicatic.com

••  ••  Què oferim: Dotar i aportar al teixit associatiu
instruments i formació que faciliten la transmissió
eficaç del seu missatge social, promovent la
participació i la implicació civil en els programes

d’accions
so l idàr ies
de les orga-
nitzacions no
lucratives. Es-
tructurar siste-
mes eficaços de
comunicació de les
organitzacions no
lucratives,  facilitant
l’acostament de les
seues accions a la societat per mitjà del domini de les
Noves Tecnologies de la Informació i la
Comunicació...

••  ••  Activitats associatives principals:
@ Potenciar la cultura d’ús de les TIC.
@ Dissenyar ferramentes de comunicació digital i

participativa: webs, programa sms, vídeo
corporatiu, fotografia, butlletins...

@ Crear xarxes ciutadanes i fòrums de participació
social per mitjà de les TIC.

@ Formar i assessorar les associacions en l’ús de les
Noves Tecnologies.

• Vas titular la teua participació en
la VI Jornada «Salvem les associacions»:
això significa que estem en perill? 

• En efecte, podem dir que moltes
associacions estan en perill. D’una banda,
el moments que vivim no és que
impossibilite el fet associatiu, però el
dificulta prou. El sistema de democràcia
més formal que real; l’augment de
l’individualisme; l’avanç de les polítiques
neoliberals; l’intent continu de despoli-
tització de la ciutadania, en el sentit més
ampli del terme; la vivència d’una gran
part de les persones d’un oci més
consumista que alliberador, i la manca
d’una ciutadania compromesa amb la
ciutat, dificulten que el teixit social de les
nostres ciutats siga fort i vital. Per una
altra, moltes associacions no són cons-
cients d’aquestes dificultats «ambientals»,
d’una realitat tan complexa, tan canviant,
i dels nous reptes que es plantegen i que
cal afrontar ja. Això les situa en una
situació perillosa que cal resoldre.

• Renovar-se o morir?
• Més o menys, eixa és la qüestió. Les

associacions, de qualsevol tipus, han de
millorar els seus serveis, les seues acti-
vitats, les seues estructures de funciona-
ment i els seus processos interns de
participació. La ciutadania organitzada no
pot funcionar en el 2003 com al maig del

68, o com al principi del procés de
democratització del nostre estat. Així com
evoluciona la societat, i tots nosaltres com
a part d’ella, les associacions hem
d’evolucionar, adaptar-nos a la realitat
d’ara, hem de preveure el que ens passarà
en uns anys, i sobretot hem d’avaluar si el
que fem està servint per a aconseguir els
objectius que ens demanen els nostres
conciutadans i els que figuren en els
nostres estatuts.

• Quines claus es poden plantejar en
aquest sentit?

• El més important pot ser que siga la
formació de les persones que han optat per
associar-se, amb l’objectiu d’afavorir la
implantació de les noves tecnologies de
gestió i de comunicació, així com potenciar
la reflexió al voltant dels models de ciutat
que volem i del tipus de relació que hem
de tindre entre les nostres associacions i les
administracions públiques, amb les
empreses i amb altres organitzacions no
lucratives. També hem d’aprendre molt del
màrqueting social, i més concretament del
màrqueting de serveis.

• Què ens
pot aportar el
màrqueting de
serveis a les
associacions?

• Ens pot
ajudar a millo-
rar els nostres
serveis i les nostres activitats d’una forma
integral, com a filosofia i com a tècnica.
Com a filosofia ens situa al centre de la
nostra organització els desitjos, necessitats
i problemes de la ciutadania. I com a
tècnica ens aporta instruments i
mecanismes per a poder dissenyar,
produir, posar en marxa i garantir la
màxima qualitat dels nostres serveis. Per
exemple, ens indica com detectar les
persones destinatàries de les nostres
accions, com tindre-les en compte en el
disseny dels serveis, com comunicar-nos
millor amb la resta de ciutadania, com
analitzar la nostra competència, com
eliminar els defectes de les nostres
actuacions... entre altres qüestions.

• Per tant, el màrqueting és la solució? 
• No és la solució, però l’hem de tindre

en compte metodològicament per a poder
millorar el que fem des de les nostres
associacions, i ens pot ajudar molt a so-
breviure com a associacions vives i actives
en aquest principi de segle.

ENTREVISTA  AMB.. .ENTREVISTA  AMB.. .

Carles X.  López
Dinamitzador social

Redacció

Comunic@tic -  Quart  de  Poble t-  Quart  de  Poble tFem  xarxa
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• • 25 anys del Grup de Danses Quart
L’any 1978 naixia a Quart un Grup de

Danses, amb la sana intenció de recuperar
i rescatar la identitat d’un poble de l’Horta
Sud. Un treball difícil de fer, quan ben
poques coses de l’ambient acompanyen
en este sentit. Ara celebren 25 anys
d’aquells inicis, una fita que costa molt
d’assolir. Per això, han preparat a la Casa
de Cultura l’exposició «25 anys del Grup
de Danses de Quart de Poblet. 25 anys
d’un grup. 25 anys d’un poble», oberta fins
a l’11 d’octubre. Moltes felicitats!

• • «Eines» per a la participació
Els Ajuntaments d’Alaquàs, Mislata,

Picassent, Quart de Poblet, Silla i Xirivella i
els Consells de la Joventut de l’Horta
posen en marxa una nova edició del
programa «Eines de formació» per a la
dinamització juvenil, en què s’integren
totes les accions de les regidories de
Joventut i els Consells de la Joventut
d’aquests municipis de l’Horta orientades
a la promoció de l’associacionisme, la
participació i la formació per a l’animació
i la dinamització dels i de les jóvens.

• • Naix la revista Joves.net
El dimecres dia 29 d’octubre es

presentava a Alaquàs el primer número de
la revista Joves.net, una iniciativa de la
Xarxa JOVES.net, i que és resultat d’un
projecte comú de setze municipis:
Alaquàs, Aldaia, Benetússer, Bonrepòs i
Mirambell, Burjassot, Mislata, Montcada,
Meliana, Paterna, Picanya, Picassent, la
Pobla de Farnals, Quart de Poblet, Sedaví,

Silla, Tavernes Blanques, Torrent i Xirivella.
Aquesta revista vol ser un punt
d’informació útil i accessible per als jóvens
de la comarca de l’Horta. El primer
número es presenta amb un especial sobre
les malalties de l’anorèxia i la bulímia.

• • I Trobada d’Associacions de Torrent
El dijous 23

d’octubre s’inau-
gurava a Torrent la I
Trobada d’Asso-
ciacions Ciutada-
nes, en què partici-
paren 21 associa-
cions federades.
L’objectiu de la FAC
era difondre les
activitats que realit-
zen, fer conéixer
allò que saben fer i servir de ganxo per als
ciutadans, per tal que els ciutadans s’hi
associen o en creen de noves.

• • 29 de novembre: tots a Aldaia
Durant el matí del dissabte 29 tindrà

lloc a la Casa del tio Carmelo d’Aldaia la VI
Jornada de Convivència de les Asso-
ciacions de l’Horta Sud, convocada un
any més per la Fundació Horta Sud. Ben
prompte rebreu a casa la informació sobre
els continguts, els quals prometen ser de
molt d’interés i d’actualitat per a la vostra
vida associativa. Reserveu-vos ja la data en
l’agenda. Hi parlarem de com millorar els
servicis de la nostra associació,
presentarem i regalarem el llibre
L’associacionisme a l’Horta Sud i podreu

anar-vos-en a casa amb els estatuts de
l’associació adaptats a la nova legislació.

• • Atorgades les ajudes a projectes
El programa d’ajudes a projectes

interassociatius de la Fundació i Caixa
Popular ha estat resolt de la manera
següent: Federació d’Associacions
Ciutadanes de l’HS (Torrent), al projecte «I
Trobada d’Associacions Ciutadanes: 1.600
euros; Fòrum Comarcal d’Empresaris de
l’Horta Sud, amb el projecte «Trobades
mensuals a l’Horta Sud»: 1.500 euros; i
Associació de Veïns Barri del Crist (Aldaia-
Quart), amb el projecte «Edició de llibre i
CD-Rom sobre història gràfica del Barri»:
1.700 euros.

Per una altra banda, en el programa de
Solidaritat Internacional de la Fundació
Horta Sud, han resultat premiats estes
activitats: «Projecte d’ajuda a xiquets i
jóvens-AMCAF», presentat per les
Religioses Trinitàries; i també «Construcció
del centre d’experimentació agrícola a
l’hort 9 de Juny, dels campaments de
refugiats sahrauis-Tinduf (Algèria)», de
l’associació Aldaia Solidària. A tots ells,
l’enhorabona i bon treball.



RECURSOS  ASSOCIATIUSRECURSOS  ASSOCIATIUS

Tècniques per al coneixement 
i l’anàlisi de la realitat (I)

LOS TRES DESEOS DEL GENIO

Esta técnica es muy útil para que el grupo formule y analice
objetivos para su acción. Necesitaremos papel y lápices y algo
más de una hora de tiempo.

Recordaremos a los participantes los múltiples cuentos
en los que aparece un genio (del interior de una
botella, una lampara, etc.) y concede tres deseos
al protagonista.

Éste es nuestro caso: tenemos un genio
dispuesto a concedernos tres deseos en relación
a alguna situación o problema determinado (por
ejemplo, en relación al desarrollo de la
asociación,  a la solución de algún problema que
le afecte, etc.). Sólo pide que esos deseos sean
posibles y realistas, o sea, que se puedan
conseguir sin recurrir a fuerzas extraordinarias o
sobrenaturales, que dependan de la acción humana
y sean coherentes con las condiciones concretas y reales
existentes. Pide también que esos tres deseos sean los más
importantes porque respondan a las principales necesidades
relacionadas con el tema o cuestión que hayamos
seleccionado.

Cada participante deberá pensar y escribir sus tres deseos.
Luego nos repartiremos en subgrupos y compararemos, durante

media hora, nuestros deseos, intentando seleccionar, de entre
todos, los tres más importantes en opinión de todo el subgrupo.

A continuación realizaremos una puesta en común, en la que
el portavoz de cada subgrupo irá
exponiendo sus deseos, mientras vamos
tomando nota de todos ellos en la pizarra
o rotafolio.

Cuando estén todos reflejados,
eliminaremos aquéllos que sean más
«mágicos», que dependan de la voluntad o
la acción de otras personas ajenas al grupo,
que no sean realistas, que no sean
fundamentales. Luego agruparemos
colectivamente los que queden por su

afinidad o similitud. Por último,
seleccionaremos los tres deseos comunes

que vamos a pedirle al genio.

Los genios, como todo el mundo sabe, sólo existen en los cuentos.
El único «genio» que conocemos es el propio grupo (la asociación),
capaz con su esfuerzo de lograr lo que se proponga y esté a su
alcance. En consecuencia, tomaremos uno por uno los deseos y
debatiremos entre todos la forma de alcanzarlos, identificando los
pasos necesarios que debemos dar para que se lleven a cabo.

Associacions,

llibres
i AVE

Una de les activitats de formació/
informació  que la Fundació ha dut a
terme en els darrers mesos és la
presentació de l’anàlisi prospectiva
L’associacionisme a l’Horta Sud, a
càrrec de Maria Albert Rodrigo,
coautora de l’estudi. Després d’una
primera presentació i discussió amb els
tècnics de Participació Ciutadana de la
comarca (Picanya, 20 de juny), s’ha
convocat les associacions de la comarca
en estos altres pobles:
• • Albal: 2 d’octubre.
• • Quart de Poblet: 7 d’octubre.
• • Picassent: 16 d’octubre.
En els diversos actes de presentació, el
president de la Fundació ha exposat les
iniciatives portades des de desembre de
2002 pel que fa a la reivindicació d’un
AVE que cause el menor impacte
possible a la comarca de l’Horta Sud.
Heus ací el calendari d’accions dutes a
terme:

• • Desembre 2002: 482 associacions de
la comarca s’adhereixen al manifest
de la Fundació.

• • 16 de maig 2003: presentació a
Torrent d’un manifest conjunt, signat
per la Fundació Horta Sud, l’IDECO,
el Fòrum Comarcal d’Empresaris, la
Unió de Llauradors i el Centre
d’Estudis de l’Horta Nord. L’acord és
comunicat al president del Govern, al
ministre de Foment, al president de la
Generalitat, al conseller d’Obres
Públiques, a les Corts Valencianes i a
la Comissió de Medi Ambient del
Parlament Europeu.

• • 3 d’octubre 2003: presentació al
president de la Generalitat i al delegat
del Govern d’una sol·licitud en què es
demana audiència.

• • 17 d’octubre 2003: presentació
d’una sol·licitud als diversos grups de
les Corts Valencianes perquè facen
seues estes reivindicacions socials.



Associació de Veïns El Vedat
Carlos Bessini

El pasado mes de
diciembre de 2002,
participé en un curso
titulado «Como conseguir
pelas de Europa»,
convocado por la
Fundació Horta Sud, en
colaboración con la

Delegació de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de Torrent.

Pensé que la asistencia a estas clases sería
masiva, por parte de los integrantes de las
distintas directivas de los colectivos
asociativos de nuestra ciudad. Pero,
¡sorpresa!: de las 30 asociaciones
integradas en la FAC (Federación de
Asociaciones Ciudadanas), sólo se dieron
cita unas 15 personas.

El curso tenía como objetivo que
aprendiésemos, «navegando en Internet», a
buscar las subvenciones que concede la
Unión Europa a este tipo de entidades, y a
solicitarlas formalmente, con el fin de poder
obtener financiación de fondos europeos

para el desarrollo de actividades o
proyectos. Incluso, nos prepararon una
página web para nuestro uso exclusivo en
tal menester, y cuya información se
actualiza diariamente. Debo comentar que
nosotros la utilizamos en nuestra
asociación.

«El fin, en ocasiones, justifica los
medios», tuvo que plantearse la Fundació
para el Desarrollo de l’Horta Sud, al
organizar esta actividad en beneficio de la
labor social que desempeñan las
asociaciones. A pesar de que los medios
eran los adecuados, la paradoja resultó
comprobar que, salvo dos o tres alumnos, la
mayoría no sabía ni encender el ordenador,
lo que propició que el fin perseguido fuese
aprovechado minoritariamente.

Destacar, asimismo, el meritorio trabajo
de la Fundació de fomentar la continua
formación cultural dentro del mundo
asociativo. Opino que, las diferentes
agrupaciones cívicas, deberían aprovechar
estas iniciativas, que posibilitarían el
desarrollo de proyectos asociativos de
ámbito europeo.

OPINIÓOPINIÓ

LLaa  ffoorrmmaacciióó,,  aapplliiccaaddaa

Como colaboradora del CRAHS, me gustaría
poder transmitir lo que desde aquí he
compartido con vosotros. Paseando en mi
memoria sobre los cursos y sobre las cosas que
de ellos contáis sobre vuestras experiencias
asociativas, es fácil llegar al camino y ver que no
es recto y ancho, sino que se os presenta con
muchas irregularidades; que quien comparte y
se compromete en ese caminar habla de que el
«trabajo» es desorganizado; que en mayoría de
ocasiones (y en el mejor de los casos), lo
describís como un montón de acciones
individuales que «con suerte tienen un resultado
colectivo»; que incluso algunos asumís que poco
o nada tiene que ver con la misión de vuestra
asociación. Decís sin ningún género de duda:
«somos pocos, con tareas reconcentradas y
cabreados», con ganas pero con poca
participación del resto de asociados, con ideas
pero sin saber de dónde sacar «la pasta», con
proyectos y en ocasiones «algo parecido» hecho
con muy buena voluntad. Que el camino que
emprendisteis un día es largo y en ocasiones no
se obtienen los resultados que queréis por falta
de muchas cosas...

Al comienzo de la formación, todos los
presentes en los cursos sienten la necesidad de
saber cómo hacer las cosas de otra forma,
cómo obtener resultados mejores que los que
obtienen y como conseguir recetas mágicas que
les permitan subsanar las carencias que
detectan. Lo bien cierto es que cuando nos
ponemos en marcha y empezamos a facilitar las
herramientas necesarias para hacer y poner en
buen funcionamiento nuestros proyectos y
obtener resultados satisfactorios, entonces y sólo
entonces, somos conscientes de la necesidad de
cambio y de cuáles son nuestras posibilidades
reales, ya que QUEREMOS hacer cosas,
PODEMOS hacerlas y conseguimos a través
de la formación SABER CÓMO hacerlas.

A partir de las sesiones de formación, y como
si de magia se tratara, comenzamos a ver claro y
más amplio el camino... Y entonces, asumimos
por medio de un buen trabajo estructurado y de
herramientas sencillas para llevarlo a cabo,
somos capaces de todas aquellas cosas que
hicieron que un buen día cada uno de nosotros
formáramos parte de un proyecto asociativo
como en el que nos vemos inmersos con
independencia de nuestro campo de trabajo. 

Además ocurre algo fantástico que no deja de
sorprenderme, que es el encuentro, ese darse
cuenta de otras realidades asociativas que
estaban ahí pero que no teníamos muy claro a
qué se dedicaban. Ese compartir experiencias y
posibilidades hace que nos hagamos
conscientes de que somos un recurso posible
para otros, que el trabajo en red redunda en
beneficios propios y ajenos y que hace que
dejemos (en cierta forma) de «mirarnos el
ombligo» para construir un mundo mejor para
todos.

AASÕ HE VISTO LSÕ HE VISTO LAASS

COSCOSAASS
ALLIICCIIAA JUUAANN HIIDDAALLGGOO

Consell de la Joventut CV
Gema Frías

Mucho se ha hablado a lo largo de los
años de la formación, tanto de la que
recibimos desde la educación formal
(sistema educativo) como desde la
educación no formal (fuera del sistema
educativo) y desde la educación informal
(familia, medios de comunicación, etc). 

Pero, lo que en este caso nos ocupa es
hablar de si esa formación es de calidad, si
está adaptada a nuestras necesidades, a
nuestras expectativas y al ámbito
asociativo, donde más tarde la pondremos
en práctica.

En mi caso la formación recibida en la
Universidad me ha sido útil o no,
dependiendo de la asignatura y del/de la
docente encargado/a de impartirla, ya que

como todos/as sabemos, muchas veces ésta
es una formación teórica, alejada de la
realidad y la metodología empleada clásica
y exenta de participación y dinamismo.
Aunque no siempre es así.

La formación que he recibido fuera del
sistema educativo ha sido por lo general
mucho más satisfactoria, ya que en primer
lugar es elegida voluntariamente, por lo
que se parte con una motivación previa, en
segundo lugar conoces los contenidos que
van a impartirse por lo que sabes si se
adaptará a tus necesidades y en tercer lugar
puedes conocer la entidad e incluso el
docente que la impartirá, y de este modo
intuir la metodología de trabajo.

Los cursos que he realizado han sido de
muy diversa índole, pero siempre, o casi
siempre relacionados con las ciencias
sociales (animación juvenil, orientación
laboral, educación para la participación,
mediación intercultural, educación para la
paz, etc.), por lo que me han sido útiles
tanto para el desarrollo de la vida laboral,
como de la asociativa.

Aunque siempre hay una distancia entre
lo aprendido y su puesta en práctica, es
muy importante la formación del capital
humano en las asociaciones, una
formación integral que nos permita trabajar
en las diferentes áreas de nuestras
entidades, formar a las nuevas personas
que se incorporen.

Com fem útil la formació 
per tal de millorar la nostra associació?



••  ••  Nom de l’associació: Societat Cultural i Recreativa
«La Terreta» - Massanassa

••  ••  Data de fundació: 1950.

••  ••  Membres de la junta:
President: Amadeu Ciscar
Vicepresident: José Manuel Payá
Secretari: Antonio Ferrer
Vocals: Ricardo Brines

José Zarzo
Juan Alfonso
Lluís Alonso
Francisco Olmos
Vicente Ramón Campos
Mariló Gradolí

•• ••  Socis: 430

••  ••  Lloc de reunió: C/ València, 48 de Massanassa

••  ••  Telèfon de contacte: 96 125 00 37

••  ••  Què oferim: Oferim un lloc de cultura i d’intercanvi
social. Pretenem ser una entitat catalitzadora de la
vida social de Massanassa, volem ser un punt de
trobada en què a més de fer relacions socials la gent
puga aprendre, conviure i intercanviar experiències i
idees.

••  ••  Activitats: Les activitats que oferim són molt
variades: des de la simple partideta de després de
dinar a conferències sobre temes socials,
presentacions de llibres de distintes temàtiques,
exposicions, actes musicals, taules redones, actes
culturals, etc. Som l’entitat que va tindre la primera
biblioteca a Massanassa quan els llibres encara no
estaven a l abast de tot el món.

• Com va nàixer Guaix?
• Vam nàixer després de molts anys

d’estar amb la CAPPEPV amb moltes
comarques que ara ja tenen coordinadora
pròpia, com ara el Guaix a l’Horta Sud
(Camp de Morvedre, Horta Nord, Camp
de Túria, València ciutat i Horta Sud). Va
ser després de la Trobada de Torrent de
l’any 98.

El Guaix funciona com a coordinadora
a l’Horta Sud tota sola des del setembre
del 1998 per coordinar la trobada a
Aldaia. (Per ordre, ha sigut Aldaia,
Alaquàs, Quart de Poblet, Xirivella, Alfafar
i, per al 2004, Picanya).

• Quins objectius perseguiu en Guaix?
• La total  normalització de la comarca

de l’Horta Sud, però principalment a
l’escola donant difusió al Programa
d’Ensenyament en Valencià i al
d’Immersió Lingüística, així com la seua
ampliació, ja que segons Conselleria
aquests són els programes òptims.

• Quines activitats realitzeu? 
• Cronològicament: Coordinació de la

Trobada al poble que hi correspon,
concurs de cartells per a la Trobada,
coordinació dels Premis Sambori de tota
la comarca, i totes les mogudes que són
de la Federació d’Escola Valenciana, en la
qual estem plenament integrats, amb una
coordinació mensual.

• Com heu aconseguit implicar tantes
AMPA, associacions, ONG, etc. en les
Trobades d’Escoles en Valencià? 

• Pensem que el nostre currículum com
a Coordinadora a la comarca ens
acompanya i va fent que la gent ens
conega i confie en les nostres propostes.

• Si no existira aquesta intercooperació
entre els distints col·legis, AMPA,
professorat, seria possible un acte com el
de les Trobades d’Escoles en Valencià?

• La Trobada és un acte més i és
possible gràcies a la participació de moltes

persones anònimes que amb el seu treball
la fan possible.

• Teniu contactes amb altres
associacions que estiguen realitzant un
altre tipus d’activitats, com poden ser
associacions ecologistes, de veïns,
culturals?

• De moment només estem en la
Federació Escola Valenciana i també hem
col·laborat amb l’IDECO en l’àmbit
comarcal, però estem oberts a qualsevol
col·laboració si el tema és normalitzar
com cal la comarca.

• Com veus el futur del valencià a la
nostra comarca?

• Com cal, sempre endavant. La lluita
diària continua, on es nota el compromís
pel valencià és en el treball diari i les
actituds enfront dels atacs continuats als
drets lingüístics (ex: l’Alcúdia o Xàbia),
davant els quals cal reaccionar amb
energia. Que ens escolten. 

• Creus que l’associacionisme és un
instrument vàlid per a aconseguir que el
valencià no es perda? 

• Ja ens agradaria no haver de ser la
consciència present en molts moments de
la vida diària; de moment no tenim un
país normal ni normalitzat, i per tant
continuem lluitant.

ENTREVISTA  AMB.. .ENTREVISTA  AMB.. .

Vicent  Moreno
Responsable de «Guaix»

Redacció

La Terre ta  -  MassanassaLa T erre ta  -  MassanassaFem  xarxa

Foto de família dels premiats l’any passat.



• • Associacionisme jove
Dos nous espais per la gent jove que es

mou han estat inaugurats a la comarca: El
Passatge a Alaquàs, i Quart Jove a Quart de
Poblet. Amb sales per a activitats, per a
informar-se, per a assajar grups de música,
per a trobar-se, per a accedir a Internet...
El Passatge, a l’avinguda Blasco Ibáñez, 57
d’Alaquàs (96 150 23 43 - passatge@-
alaquas.org), i Quart Jove, al carrer de la
Torreta, 1 de Quart de Poblet (96 153 14
59 - joventut@quartdepoblet.org).

• • III Trobada d’Associacions d’Aldaia
Organitzada per l’Ajuntament d’Aldaia i

patrocinada per Caixa Popular es va
celebrar la III Trobada d’Associacions
d’Aldaia. A les jornades acudiren una bona
quantitat d’associacions de la localitat que
van tindre l’ocasió de conéixer, de mans
d’un expert, la nova Llei d’associacions.

• • Societat civil i AVE
El passat 16 de maig, al Museu Comarcal

es va presentar en roda de premsa un nou
manifest demanant una construcció de
l’AVE més racional i que tinga en compte la
realitat humana i patrimonial de la comar-
ca de l’Horta. En esta ocasió, la Fundació
signà el manifest juntament amb l’IDECO
de l’Horta Sud, el Fòrum Comarcal d’Em-
presaris, el Centre d’Estudis de l’Horta
Nord i la Unió de Llauradors i Ramaders.
D’acord amb un dels compromisos, s’ha
tramés el document a tots els membres de
la comissió de Medi Ambient del Parlament
Europeu perquè consideren les propostes.

• • Centre Associatiu L’Horta
Caixa Popular posa a disposició de totes

les associacions de la comarca el Centre
Associatiu L’Horta. Es tracta d’un local
situat al carrer del capellà Forriol,
d’Alaquàs, dotat amb diversos despatxos i
una aula amb capacitat per a 40 persones,
en les quals podreu realitzar reunions,
cursos, conferències, jornades, etc. que
organitzeu en la vostra associació. Si voleu
reservar el local, telefoneu al 96 150 28 86
i pregunteu per Violeta.

• • Per fi, biblioteca al Vedat
El passat 10 de maig va tindre lloc la

inauguració de la Biblioteca de l’Asso-
ciació de Veïns El Vedat, situada a
l’avinguda de Sant Llorenç, 148 d’este
barri torrentí. El servici compta amb
ordinadors connetats a Internet i amb uns
500 volums de consulta.

asociacion@avv-vedat.com

• • Associació per a famílies nombroses
Des de fa quatre mesos està funcionant

a la nostra comarca ASFANA (Associació
de Famílies Nombroses d’Aldaia), la qual
treballa per defendre i protegir els drets
d’estes famílies. Fins ara ja s’hi han associat
unes 80 persones d’Aldaia, Alaquàs i
Quart. El seu lloc d’atenció habitual és el
Centre Cultural Joaquín Sorolla (plaça de
la Constitució, d’Aldaia). Si voleu
conéixer-los millor, a més de trobar
informació actualitzada sobre recursos,
drets i deures, podeu visitar 

www.aldaiaparticipa.com/asfana
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AJUDES A LA COL·LABORACIÓ
ENTRE ASSOCIACIONS

DE LA COMARCA

La Fundació Horta Sud i Caixa Popular
han convocat el Programa de Coope-
ració per a Associacions de la Comarca
de l’Horta.

Este programa destina 4.800 euros en
ajudes a les associacions que duguen a
terme estudis, programes o activitats de
desenvolupament cultural o social en la
nostra comarca. Les activitats han de
promoure la col·laboració entre distintes
associacions d’una mateixa localitat o
associacions de distintes localitats de la
comarca de l’Horta.

Amb estes ajudes es pretén reforçar
l’interassociacionisme i potenciar les
relacions entre les associacions de la
comarca.

Les propostes es poden presentar fins
a l’11 d’octubre. En podeu arreplegar les
bases a les oficines de Caixa Popular o
visitant la pàgina web:

www.caixapopular.es
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La realitat associativa:
una anàlisi prospectiva
Una trentena de tècnics

municipals de Participació Ciuta-
dana, de Joventut, de Cultura i de
Benestar Social de l’Horta Sud van
assistir el proppassat 20 de juny a la
Jornada de Treball que tingué lloc a
l’Alqueria de Moret, de Picanya. La
jornada, convocada per la Fundació
Horta Sud, tenia entre els seus
objectius presentar l’estudi L’asso-
ciacionisme a l’Horta Sud. Un
estudi de la societat civil formal en
l’àmbit comarcal, elaborat per
Maria Albert, amb la direcció i
supervisió del professor Antonio
Ariño, del Departament de
Sociologia de la Universitat de
València.

L’acte comptà amb la participació
dels autors esmentats, a més de
Vicent Comes (president reelegit de
la Fundació), Vicent Botella (de la
Caja de Ahorros del Mediterráneo,
entitat patrocinadora de l’edició), i
Josep Almenar (alcalde de Picanya).

En una segona part es treballà en
gran grup al voltant de les
conclusions d’este llibre i tenint en
compte el document «Plan estra-
tégico del voluntariado en la
Comunidad Valenciana», del pro-

fessor Ariño. Les reflexions dels
participants resultaren molt útils per
a revisar el treball municipal que es
realitza amb les associacions locals, i
per a descobrir noves línies
d’actuació local. Entre les més
interessants destaquem l’elaboració
d’una política de subvencions amb
criteri per part de les administra-
cions municipals, però lligada a una
transparència en la despesa de les
associacions; també s’hi parlà del
paper que pot jugar l’administració
com a interrelacionadora dels
col·lectius locals, o de la impor-
tància dels fòrums i consells en
l’articulació de la societat civil.

Tot seguit oferim un extracte de
l’índex del llibre. Si esteu interessats
en l’estudi, o també en el document
de treball, podeu demanar-los a la
Fundació.

96 155 32 27
fundacio@fhortasud.org
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SOADI-Alaquàs
Pep Ferrer

SOADI és un col·lectiu d’Alaquàs que
tracta d’ajudar els immigrants en llurs
necessitats i problemes en la mesura de les
nostres posibilitats. Tenim un local prou ben
condicionat però ens manquen algunes
coses com ara ordinador i telèfon (que per
cert, si algú s’anima...), però a més i
sobretot ens falta «ma d’obra», o siga, gent.

I per a qué?, us preguntareu alguns.
Doncs us proposem algunes tasques
concretes com ara:

• Fer de guies per ensenyar, donar a
conéixer i tractar d’integrar els nouvinguts a
la nostra  ciutat.

• Fer una base de dades (amb
l’ordinador que encara no tenim però que
tindrem aviat) dels immigrants que hem
atés fins ara.

• Ens vindria molt rebé l’ajut d’algun
estudiant avançat, d’algun estudiant de
magisteri o amb la carrera acabada per fer
classes de repàs als fills dels immigrants per
al curs vinent.

• Col·laborar en temes d’integració
sociocultural.

El Servei d’Orientació i d’Acollida dels
Immigrants està al carrer Pare León núm. 5
d’Alaquàs, i obrim els dimarts i dijous de
19.30 a  21.30 h. T’animes?

OPINIÓOPINIÓ

EEll  vvoolluunnttaarriiaatt  eessppoorrààddiicc

Extret de Quaderns de Cristianisme i Justícia,
núm. 105 (2001)

Podem intentar una definició del que ha de ser el
voluntariat, a risc de limitar un procés que és viu,
dinàmic, personal i, per tant, sempre canviant i
difícilment definible. En podem assenyalar algunes
característiques. La persona que fa un voluntariat:

1. Ho fa desinteressadament: no cobra cap
remuneració econòmica, però tampoc no obté cap
altre tipus de benefici, com seria el cas d’un
estudiant que fa pràctiques laborals o un objector.
Les motivacions mai no són del tot «pures» ni la
gratuïtat és total: algunes persones poden desitjar
augmentar el seu currículum, fer amics, sentir-se
útils... Processos de formació i acompanyament ben
orientats poden ajudar a depurar i reorientar
aquestes motivacions.

2. És una persona sana psíquicament i físicament.
Una persona que pateix una depressió, per posar un
exemple una mica exagerat, no pot fer un
voluntariat perquè no està en condicions de fer-ho.
Això no significa que una persona amb algun
problema de salut no puga ser voluntària, sinó que
ha de ser més o menys sana i equilibrada. Resulta
difícil generalitzar: en cada cas caldria valorar la
situació concreta de cada persona.

3. Fa un treball d’una manera contínua i des d’un
compromís amb la institució. Si bé no existeix cap
relació laboral, sí que hi ha un compromís, en el
qual són imprescindibles la constància i la
responsabilitat.

4. És una persona responsable en tots els àmbits
de la seua vida. La persona que fa un voluntariat el
fa després d’haver atés les seues obligacions
familiars, laborals, socials, etc. No té cap coherència
visitar una velleta solitària dues vegades la setmana,
quan es deatén un vell de la pròpia família.

5. Té un esperit crític i és conscient que treballa
per un món més just i solidari. la persona voluntària
s’informa i té interés per conéixer els problemes
socials, les seues causes, i té present un model de
societat diferent. Aquesta visió global és la que li
permet tenir present totes les dimensions dels
problemes: encara que desenvolupe una tasca
assistencial, per exemple, és conscient que ho fa
com una part d’un projecte de transformació molt
més ampli, al qual tendirà sempre que siga possible.

6. Està disposat a iniciar processos personals, a
deixar-se interpel·lar. Defuig tota actitud paternalista,
perquè sap que no està «donant» sinó «compartint». El
voluntariat no és unidireccional, sinó bidireccional.
Totes les persones implicades han d’estar disposades a
donar i a rebre, a compartir i a créixer.

7. Treballa en el marc d’una institució o grup
organitzat, en el marc d’un projecte, uns objectius,
compartit amb altres persones. Sempre han existit, i
existiran, bones persones que ajuden i alleugen les
situacions dels qui tenen més a prop, però per
parlar estrictament de voluntariat cal que estiguen
dintre d’una associació, fundació, grup, etc.

Com es defineix Com es defineix 

el voluntariat?el voluntariat?

LOOUURRDDEESS ZAAMMBBRRAANNAA

El cas del voluntariat
ambiental de Torrent
Xavier Salas-Cap de Secció

de Medi Ambient•Aj. de Torrent

Hi ha persones que consideren
important oferir una part del seu temps
lliure, de manera altruista, a tasques
considerades d’interés per a la societat. Per
una altra banda, les administracions
públiques i les entitats privades sense ànim
de lucre necessiten aquesta gent per tal
d’implementar les tasques abans esmen-
tades.

D’aquestes dues premisses sorgeix el
voluntariat tal i com el coneixem en
l’actualitat, i es troba perfectament regulat i
acceptat per la ciutadania. Ara bé, què
passa amb les persones que no poden
dedicar molt de temps o d’una manera
regular a realitzar aquestes activitats? Una
possible opció és el voluntariat esporàdic.

A Torrent existeix des de l’any 1997 un
voluntariat esporàdic, el voluntariat am-
biental, que es duu a terme cada any als
mesos d’estiu. Aquest voluntariat pretén
dedicar els seu esforços a la vigilància i cura
de l’entorn natural de Torrent, en torns que
començaren sent de 15 dies sense per-
noctar i que en l’actualitat són d’una
setmana amb pernocta. En un primer
moment trobàrem dificultats, amb falta de
gent per a completar torns i fins i tot torns
sense realitzar. Després d’alguns canvis en
el model de gestió (acurtant la durada a
una setmana amb pernocta, incorporant
activitats de temps lliure i construint un

refugi per a pernoctar i fer activitats de
formació), en l’actualitat l’activitat és un
èxit amb una mitjana de participació de 10
persones per torn.

Tanmateix, l’èxit d’aquest voluntariat
esporàdic planteja també alguns dubtes. El
primer és l’edat de les persones participants.
Encara que l’activitat està majoritàriament
adreçada a la joventut, s’han donat casos de
participació de persones de més de 50 anys.
La uniformitat d’edats sembla l’opció més
funcional, però la diversitat és enriquidora i,
en el fons, tot depén de la capacitat
d’adaptació de les persones i de la seua
última motivació per l’activitat.

I precisament la motivació és l’altre gran
dubte que es planteja. La pregunta és: la
gent participa realment per vocació de
col·laborar en la vigilància del medi am-
bient? Hi ha altres motivacions predo-
minants?: les activitats annexes (temps
lliure, aventura...), el simple fet de «ajuntar-
se» amb gent de la mateixa edat, conéixer
cares noves o simplement «lligar».
Segurament podem concloure que de tot hi
ha, i aleshores ens sorgeix la pregunta de si
realment val la pena. I la meua resposta és
SÍ, perquè donem oportunitats a persones
compromeses i col·laboradores que a més
en el cas del voluntariat esporàdic permet
adaptar horaris i temps lliure, perquè d’una
manera efectiva tenim cura del nostre
entorn, perquè oferim possibilitats de
participació a persones discapacitades i/o
amb dificultats d’integració, perquè donem
a conéixer un patrimoni natural valuós i
perquè, en el fons, a tot el món alguna cosa
li queda i, només per això, ja val la pena.

Com enganxem els voluntaris
sense una associació fixa?



••  ••  Nom de l’associació: Agrupació Musical «Els
Majors de l’Horta Sud».

••  ••  Data de fundació: principis de 2002.

••  ••  Membres de la junta:
President: Fernando Miras
Vicepresident: Mariano García
Secretari: José María Benlloch
Tresorer: Francisco Guzmán
Vocals: Eduardo Folch

Juan Bautista Andrés
Juan Bautista Mas
Joaquín Sanchis
Vicente Guasp
Fructuoso Piqueras
Marcelino Galindo
Francisco Carretero

•• ••  Socis: uns 40 músics, a més de col·laboradors i
oients habituals.

••  ••  Lloc de reunió: C/ Major, 20 b, d’Aldaia.

••  ••  Telèfon de contacte: 96 150 87 70

••  ••  Línies d’actuació: Es tracta de la primera formació
musical de persones majors amb un àmbit d’actuació
comarcal, composta per músics veterans, jubilats i
pensionistes.

••  ••  Què oferim: Volem acostar la pràctica musical a les
persones majors de la comarca, poder desenvolupar
les seues capacitats creatives, estimular la
intel·ligència i aprofitar el valor terapèutic de la
música. En fi, millorar la qualitat de vida d’este
col·lectiu.

• Com sorgeix la idea de crear Àgora
Ciutadana?

• Des de l’Associació de Veïns del Barri
de Sant Francesc de Manises ens vam
plantejar la idea de crear un debat per a
poder treballar pel futur barri a llarg
termini. A partir d’aquesta idea vam vore
que seria interessant debatre, no solament
del nostre barri sinó de tota la població.

• A partir d’ací vàreu començar els
debats?

• No, vam traslladar la idea a altres
associacions de veïns perquè consi-
deràvem que com més associacions hi
participaren, més enriquidor seria el
debat. A més d’Associacions de Veïns
també s’incorporaren associacions cultu-
rals, l’Associació de Comerciants...

• Quin objectiu perseguiu amb aquest
projecte?

• L’objectiu que perseguim és poder
definir quin futur volem per a Manises,
per a la població en què vivim, però amb
la llibertat de no estar lligats als 4 anys del
cicle polític.

• Quina ha sigut la resposta per part
dels polítics?

• A tots els partits polítics de la població
els hem fet arribar les nostres propostes;
dels 7 grups, tres ens han demanat més
còpies per a treballar-les i l’Ajuntament
està aplicant ja alguna de les idees que els
hem passat.

• Teniu previst que aquest fòrum siga
permanent?

• Ens agradaria poder continuar els
debats, però no d’una manera tan global.
Voldríem centrar-nos en distints aspectes
puntuals que vérem que se’n podia traure

més suc, aspectes com la ceràmica o
l’ecologia.

• Com valoraries aquesta relació entre
associacions?

• Crec que un projecte com aquest
afavoreix el coneixement entre les
associacions, les inquietuds i les neces-
sitats i ens ajuda a millorar el teixit social
del poble; de fet, un efecte col·lateral ha
sigut la revitalització de la Coordinadora
d’Associacions de Veïns del poble, que
arran d’aquesta experiència ha començat
a treballar de nou.

ENTREVISTA  AMB.. .ENTREVISTA  AMB.. .

Enrique del  Toro
Coordinador del projecte 

Àgora Ciutadana de Manises
Redacció

AM «Els  Majors  de  l ’Horta Sud»AM «Els  Majors  de  l ’Horta Sud»Fem  xarxa

Àgora Ciutadana és un projecte
impulsat per les Associacions de
Veïns de Manises, que pretén ser un
fòrum de debat sobre el futur del
poble. Aquesta iniciativa interasso-
ciativa fou una de les guanyadores
del Programa de Cooperació amb
Associacions organitzat per la
Fundació Horta Sud i Caixa Popular

Àgora Ciutadana recull una de les nostres ajudes
a projectes interassociatius.



• • Ajudes a la Cooperació Internacional
Caixa Popular ha convocat les Ajudes a

la Cooperació Internacional per al
Desenvolupament. Estes ajudes estan diri-
gides a associacions o ONG sense ànim de
lucre que durant l’any 2003 hagen posat o
tinguen previst posar en funcionament una
coopertiva, o hagen fet activitats per a con-
solidar-ne una d’existent, en algun país en
vies de desenvolupament. Els projectes de
2003 s’han de presentar abans del 31 de
maig de 2003.

• • Les AMPA de Torrent i l’adolescència
Dotze AMPES dels distints col·legis

públics i instituts de Torrent, convocades a
instància de l’AMPA del col·legi Antonio
Machado, han organitzat una xarrada amb
el títol «Adolescència: tolerància i respec-
te». Amb aquest acte han volgut compartir
experiències i prendre contacte entre els
distints membres de les AMPA de la pobla-
ció, a més d’orientar els pares en l’educa-
ció dels seus fills en una etapa tan comple-
xa com l’adolescència. L’acte ha estat
patrocinat per Caixa Popular i l’Ajun-
tament de Torrent.

• • Associació de Dones Filòsofes
El passat 14 de febrer naixia a Quart de

Poblet l’Associació de Dones Filòsofes,
presentada a la casa de la Dona d’esta
localitat. Esta associació té el seu origen en
uns sopars-tertúlia en què participaven
representants de la Comissió Municipal
per a l’Eradicació de la Violència de
Gènere, i han sabut passar de les huit par-
ticipants a la vintena actual.

• • Nous cursos del CRAHS
El Centre de Recursos Associatius de

l’Horta Sud ha iniciat l’any amb una nova
oferta de cursos per a les associacions de la
comarca. A Aldaia tenia lloc els passats 28
de febrer i 4, 7 i 11 de març el curs «Com
es fa i es ven un projecte», impartit a un
grup d’entitats locals per Alicia Juan, i amb
la col·laboració de Caixa Popular. Es tracta
d’un nou contingut que cal afegir a la llista
de cursos que, des de l’any passat, ofereix
la Fundació gratuïtament als col·lectius
comarcals.

• • Jornades sobre Memòria Històrica
Organitzades per l’Associació de Veïns

del Barri de Sant Francesc, Amalgama
Ciutadana i el Club de Muntanya del Barri
de Sant Francesc, van tindre lloc a Manises
els passats 21 i 22 de febrer les II Jornades
«Recuperació de la Memòria Històrica».
Aprofitant el marc de les jornades, Carlos
Agüero presentà un nou col·lectiu:
l’Associació per a la Recuperació de la
Memòria Històrica.

• • Jornades comarcals per al Tercer Sector
La Federació Associativa Quart per

l’Esport (FAQE) ha organitzat per als prò-
xims dies 11 (vesprada) i 12 (matí) d’abril
les Primeres Jornades sobre Asso-
ciacionisme Local, amb el lema "Noves
vies de desenvolupament associatiu en
l’àmbit local". Les jornades, obertes a la
comarca, tractaran temes de molt d’interés
per al tercer sector, com ara el marc legal
de l’associacionisme, les associacions com
a «impulsores» del desenvolupament local,
el mercat laboral i les associacions sense
ànim de lucre, el finançament de les enti-
tats sense ànim lucratiu, o la responsabili-
tat dels agents associatius. Les sessions tin-
dran lloc al saló d’actes de la Casa de
Cultura de Quart de Poblet. Per a més
informació, podeu telefonar al 96 152 24
41 o al 96 153 62 10, i enviar les inscrip-
cions a esports1@quartdepoblet.org. El
termini d’inscripció és entre el 24 de març
i l’11 d’abril.

• • Tertulàndia de concursos
L’associació Tertulàndia, de Benetússer,

ens envia les bases dels seus concursos lite-
raris i de fotografia. El termini d’admissió
finalitza el 18 de maig. Podeu demanar-los
més informació al tel. 96 376 29 37.

-  NOTÍCIES  -  CONVOCATÒRIES  -  CITES  --  NOTÍCIES  -  CONVOCATÒRIES  -  CITES  -
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RECURSOS  ASSOCIATIUSRECURSOS  ASSOCIATIUS

Juguemos a ser una
asociación

Uno de los objetivos prioritarios de la
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento
de Paterna es fomentar la participación de
los/las jóvenes. 

Basándonos en este y teniendo como
marco legal la Constitución Española (art.
48), la Declaración Universal de Derechos
Humanos, las Leyes educativas vigentes y
la Ley de Bases de Régimen Local, pone-
mos en marcha en el IES Peset Aleixandre
de Paterna el Proyecto de Educación para
la Participación: Juguemos a ser una
Asociación en el curso 2001-2002 (en la
actualidad seguimos con el proyecto
2002-2003), trabajando con alumnos/as
de 4º de ESO  y 1º de Bachillerato.

La finalidad de nuestro trabajo es incre-
mentar los niveles de participación, y para
ello el objetivo principal de nuestra pro-
puesta es el de posibilitar a los alumnos y
alumnas la experiencia de una acción real
de participación, que favorezca su sensi-
bilización respecto a la necesidad de dar
respuestas colectivas a la desigualdad e
injusticia socioambiental y provoque su
implicación a corto y medio plazo en el
mundo de la solidaridad.

Utilizamos la animación sociocultural
como metodología que tiene como carac-
terísticas principales el protagonismo de
los ciudadanos y ciudadanas en su propio
desarrollo y aprendizaje; es flexible, diná-

mica, participativa y parte del juego, de lo
lúdico como técnica de aprendizaje. Todo
ello es un reto, por lo que ha significado
romper con el modelo tradicional de
enseñanza y ofrecer a los alumnos y alum-
nas un papel activo en su aprendizaje.

El curso evoluciona en dos planos. El
primero en relación al trabajo de cohesión
del grupo y a la creación del necesario
clima de confianza (FASE I: CONOCI-
MIENTO). El segundo es la actividad edu-
cativa propiamente dicha, que para los
alumnos y alumnas va a consistir en un
juego de simulación. En éste, el aula deja
de serlo para convertirse en una asocia-
ción y los/las alumno/as van a unirse for-
mando comisiones de trabajo por un
interés o tema común (Ej.: maltrato a la
mujer, ocio juvenil, medio ambiente, etc.)
y a conocerlo desde la investigación y
experiencia individual (FASE II:
INVESTIGACIÓN). Luego plantearán
acciones o actividades en relación a dicho
tema (FASE III: PLANIFICACIÓN) y las
ejecutarán (FASE IV: ACCIÓN). Sólo que-
dará evaluar y analizar resultados para
«quizás» volver a empezar (FASE V:
EVALUACIÓN y PROPUESTAS DE MEJO-
RA).

Es aconsejable el desarrollo de este tra-
bajo durante todo un año, tal y como ha
sido nuestra experiencia durante el curso
2001-2002 (2 clases a la semana unidas

en una de 100 minutos de duración,
aproximadamente). Hemos encontrado el
espacio que buscábamos dentro de la
educación formal, en concreto en la asig-
natura de Alternativa a la Religión, y se
han valorado positivamente otras opcio-
nes como Ética, Religión, Viaje a otras cul-
turas, tutorías y la transversalidad.

Nuestro trabajo, Unidad Didáctica:
Juguemos a ser una asociación, suscitó
el interés de la ONGD Acsud-Las Segovias
cuando lo conocieron en unas jornadas
celebradas en Silla y en noviembre de
2002 nos lo publicaron, ya que contaban
en el marco de su programa «Tomamos la
Palabra» con la publicación de materiales
didácticos para la activación social.

De izquierda a derecha:
Paco Estellés. Educador de Juventud.
Rafa Mauri. Director de la ONGD Acsud-Las Segovias
Jose García. Concejal de Juventud del Ayto. de
Paterna
Gema Frías. Educadora de Juventud.
Manuela Roca. Docente del IES Peset Aleixandre de
Paterna

Assessoria  jurídicaAssessoria  jurídica
Consulta:¿Hay algún plazo para la adaptación de los esta-

tutos de nuestra asociación a la nueva Ley de Asociaciones?

Respuesta: En la Disposición Transitoria Primera se estable-
ce que en el plazo de dos años deberán adaptar sus estatutos
a la nueva ley. Asimismo, en ese mismo plazo, a partir de que
entre en vigor esta nueva Ley de Asociación, deberán declarar
ante el Registro que se encuentran en funcionamiento, así
como la identidad de los componentes de los órganos de
gobierno y representación y la fecha de elección o designación
de éstos.

No obstante, debido a que la nueva ley deberá ser comple-
tada con un Reglamento que desarrolle y aclare el sentido de

la misma, no es conveniente por el momento proceder a nin-
guna adaptación, y apurar al máximo el plazo para adaptar,
pues nos podemos encontrar en la situación de haber adapta-
do los estatutos con anterioridad a la publicación del regla-
mento y que los estatutos adaptados sean contrarios a lo que
establezca el reglamento.

AAsssseessssoorriiaa  jjuurrííddiiccaa  ppeerr  aa  aassssoocciiaacciioonnss  ddee  ll’’HHoorrttaa  SSuudd

SSii  tteennss  aallgguunn  dduubbttee  rreellaacciioonnaatt
aammbb  llaa  tteeuuaa  vviiddaa  aassssoocciiaattiivvaa,,

aarraa  ppoottss  rreessoollddrree’’ll..
FFeess-nnooss-eell  aarrrriibbaarr
ii  eett  rreessppoonnddrreemm..

AAFFIICCOO,,  CCBB
Av. País Valencià, 70, 1r-6ª

Torrent
Tel. 96 156 34 34

Horari: dimarts i dijous,
de 17 a 19.30 h

per Paco Estellés
i Gema Frías



Associació de Veïns
Sant Francesc - Manises

Si per una cosa destaca esta Associació
en el transcórrer de la vida política d’esta
població és la seua constant presència en
tots aquells fòrums o òrgans públics de par-
ticipació, sabent-nos executors d’un paper
"corrector" de l’execució i quefer dels que
ocupen els llocs de regidors representants.

Quan s’aproximen les eleccions organit-
zem alguna taula redona on sol·licitem a les
distintes candidatures que ens presenten
els seus programes i facen balanç del pro-
jecte anterior. No sols ens preocupa el que
de "bonic" ens puguen oferir per al nostre
barri, sinó volem saber d’un projecte més
global per al conjunt de la població.

Ens preocupa l’empobriment quant a
"participació" que l’actual equip de Govern
ha elaborat  en un distanciament de tot el

que puga ser moviment veïnal crític, ali-
mentant un confusionisme pervers pel que
l’augment del cens d’organitzacions festi-
ves queda traduït com "enriquiment del
moviment participatiu ciutadà". A poc a
poc la "regidoria de Participació Ciutadana"
va transformant-se en un succedani de
Junta Local Festiva.

Diem que ens preocupa, perquè ens
reconeixem vius com a veïns agrupats no
per a la festa sinó per a la construcció
d’una ciutat i una ciutadania que no es pot
permetre el luxe de "delegar en altres " la
seua responsabilitat històrica.

Així ens predisposem a afrontar una nova
campanya, on "carregarem més el bombo"
però la partitures va a mantindre’s. Enguany
amb la Federació d’Associacions de Veïns
constituïda tindrem oportunitat d’expressar
el nostre pensament d’una manera més
representativa....Ens van a sentir!

Cercle Cultural i Recreatiu
Benetússer

Desde el año 1979, y en cada período
electoral, el Círculo ha hecho posible la
realización de un acto colectivo de todos
los cabezas de lista a las elecciones munici-
pales para realizar un debate-coloquio
sobre el programa que cada formación
política presenta a los comicios.

La participación de los ciudadanos
(socios y no socios de esta entidad) ha sido
masiva y ha permitido, en una sola sesión,
descubrir los planteamientos de los distin-
tos candidatos. Planteamientos que se han
realizado de una forma serena y muy lejos
de lo que pueda ser un mítin electoral.

Todos los asistentes han podido pregun-
tar aspectos generales que han sido contes-
tados por los candidatos, o aspectos parti-

culares, que ha respondido el candidato
aludido.

Este año, y ante la próxima campaña
electoral, de nuevo se realizará este tradi-
cional acto al que ya han dado su confor-
midad y apoyo las diversas candidaturas
que se presentan en la localidad.

Uno de los aspectos a reivindicar por
este Círculo Cultural (y esperamos que
también por las demás entidades culturales
de la población), sería la creación de un
Consejo Local de Cultura. Este Consejo
tendría que servir tanto para mostrar las
diversas opiniones sobre el particular,
como la coordinación de las diversas activi-
dades culturales de la localidad (que son
muchas) y servir de asesoramiento, tanto al
concejal de Cultura, como a la comisión
municipal en esta materia.

OPINIÓOPINIÓ

LLeess  aassssoocciiaacciioonnss
ddaavvaanntt  lleess  eelleecccciioonnss

Hace años que desde la Fundación Horta
Sud venimos destacando el protagonismo que
en una sociedad democrática madura debería
corresponder a la sociedad civil. Hemos aclara-
do, además, que esa sociedad civil tenía un
papel propio, sin competencia ni interferencias
con el espacio que corresponde a otras organi-
zaciones sociales (por ejemplo, los partidos
políticos) en una sociedad democrática abierta.

Pues bien, dos acontecimientos recientes
han mostrado prácticamente algo de lo que
nosotros veníamos teorizando. Las reacciones
de la sociedad gallega y española ante el acci-
dente del Prestige y la amenaza de guerra en
Irak (hecha tristemente realidad cuando escri-
bimos estas líneas), son dos ilustrativos ejem-
plos de la importancia y vitalidad de la socie-
dad civil cuando se trata de liderar un movi-
miento ciudadano de las características que
estos días estamos viendo. A todos nos ha
asombrado y maravillado la capacidad de res-
puesta y movilización que se ha desatado.

La desesperanza que a muchos embargaba
ante la aparente apatía de nuestra sociedad
civil ha quedado cambiada por una honda
esperanza de que no estamos ante un espejis-
mo ni ante un fenómeno pasajero, sino ante
una fuerza viva que ha despertado en situacio-
nes tan críticas como las que estamos viviendo
estos últimos meses. Son los jóvenes, los uni-
versitarios, las gentes de un amplio espectro
ideológico, los artistas y personas públicas, los
sindicalistas, nuestros vecinos votantes de dere-
chas o de izquierdas... Es, en definitiva, «la
sociedad civil» la que ha acudido espontánea-
mente a ayudar (en el caso del desastre gallego)
o a manifestar su opinión (ante una guerra
injusta e ilegal) porque no podía permanecer
inactiva o silenciosa ante acontecimientos de
tanta gravedad. Y, lógicamente, no ha tenido
ningún inconveniente en hacerlo acompañada
de esa parte de la sociedad que está organiza-
da en partidos y sindicatos, sin que hasta el
momento hayan surgido riñas o división por el
protagonismo de cada cual.

No se trata, es claro, de «echar las campanas
al vuelo». Es tan sólo un síntoma esperanzador
para quienes queremos fortalecer esa sociedad
civil desde el entramado asociativo que nos es
cercano.

* Vicent Comes és el president
de la Fundació Horta Sud

La sociedad civil,La sociedad civil,

una lecciÛnuna lecciÛn

esperanzadoraesperanzadora

PPEERR VIICCEENNTT COOMMEESS IGGLLEESSIIAA*

Associació
de Comerciants de Paiporta

Maite Casañ

La primera cosa que voldríem és que els
nostres representants se donaren compte
de la importància que el comerç local té
per a l’economia i la vida social del poble.
No podem oblidar que el xicotet comerç
dóna treball a moltes persones, genera
ingressos per als ajuntaments i anima la
vida de les poblacions. Sense esta activitat
econòmica els carrers estarien morts. Per
açò, en el cas concret de Paiporta, consi-

derem important la creació d’una Regi-
doria de Comerç que ens permeta tindre
un interlocutor al qual dirigir-nos i plantejar
les nostres inquietuds i reivindicacions.

Una altra cosa que els demanem és la
possibilitat de realització d’activitats con-
juntes de manera que puguem ajudar l’a-
juntament en la divulgació de campanyes i
al mateix temps potenciar la compra per
part de la gent en Paiporta.

Som conscients de l’esforç que fan
quant a la formació del comerciant, els
agraïm el seu recolzament en este tema i
els animem a continuar en este camí.

Què esperem dels partits polítics
de cara a les pròximes eleccions?



••  ••  Nom de l’associació: Club de Bàsquet del Barri
del Crist

••  ••  Data de fundació: 1982; el Nadal passat han fet el
20é aniversari.

••  ••  Membres de la junta:
President: Luis Mayor
Vicepresident: José Vte. Vergara
Secretària: Mª José Serrano
Tresorer: Alfonso López
Vocals: Faustino Serrano

Encarnación Vergara
Francisco García
Rocío Moreno
Mª Carmen Gallego
Andrés Nicolás López

••  ••  Socis: 200.

••  ••  Lloc de reunió/entrenament: Poliesportiu del Barri
del Crist «El Perdiguer».

••  ••  Línies d’actuació: Es tracta d’un club esportiu que
pretén inculcar en el joves l’esperit de sacrifici, esforç
i treball en equip que suposa un esport com és el bàs-
quet. Per això tenen equips de totes les edats, des dels
més joves fins als seniors, a més de ser membres d’es-
te club els monitors de les escoles municipals.

••  ••  Què oferim: Des del nostre naixement, el club ha
funcionat com un element de cohesió social, com a
alternativa per a la joventud enfront del carrer o del
bar. A més el club ha funcionat com a element d’in-
tegració entre gent de distintes ètnies.

• Com va nàixer la iniciativa per a pro-
tegir este paratge?

• Fou allà per l’any 1994 quan  gran
part de la Comunitat Valenciana estava en
flames i el paratge va sofrir un incendi
prou important en la zona de la Canyada.
A partir d’allò un grup de veïns i diverses
associacions vam decidir moure’ns per a
intentar aconseguir la protecció per al
paratge.

• Com aconseguíreu implicar associa-
cions de distintes poblacions?

• El 94 era un moment de gran sensibi-
litat pel tema dels incendis; hi havia dis-
tintes associacions de veïns, AMPA, asso-
ciacions cíviques, grups ecologistes... que
tenien interés en el tema i el que vam fer
fou aglutinar-les al voltant de la
Coordinadora. Crec que som una mostra
d’allò que el món associatiu pot aconse-
guir.

• Quines activitats feu per a aconseguir
protegir el paratge?

• Des del 94 ja hem fet moltes activi-
tats, algunes pretenien cridar l’atenció
com podia ser la baixada en canoa del riu
Túria. Altres tenen un caràcter més forma-
tiu o de conscienciació, com són la realit-

zació d’itineraris guiats per a associacions,
col·legis, xarrades, fullets explicatius o la
pàgina web www.geocities.com/bosque-
delturia.

• Quins són el avanços que esteu acon-
seguint?

• Crec que una cosa de les més impor-
tant és la conscienciació social que estem
aconseguint. Fa uns anys hi havia molta
gent de les poblacions del voltant que no
sabia que passava aigua pel riu i ara estan
entenent la importància del paratge.
Quant a les administracions i els polítics,
la cosa és més lenta, el tema apareix en els

programes polítics, els ajuntament han
aprovat la declaració de paratge municipal
protegit, però llevat de l’Ajuntament de
Paterna cap altre no ha presentat la docu-
mentació a la Conselleria.

• Quines són les principals amenaces
del paratge?

• La urbanització de la zona. Cal tindre
en compte que el paratge es troba entre
diverses poblacions de gran creixement
urbanístic. L’emissió d’aigües residuals tant
residencials com industrials sense depurar
són altres de les amenaces. Però a pesar
de tot, sóc optimista.

ENTREVISTA  AMB.. .ENTREVISTA  AMB.. .

Jul io Huerta
Coordinadora per a la Defensa

del Bosc de les Riberes del Túria
Paco Alòs

Club de  Bàsquet-Barri  del  CristClub de  Bàsquet-Barri  del  CristFem  xarxa

El paratge del qual parlem és una
superfície de 1.600 hectàrees verte-
brades pel riu Túria, en el qual
podem trobar una varietat impor-
tant de fauna i flora. A més és una
zona amb importants restes arque-
ològiques de l’Edat de Bronze, l’èpo-
ca romana o la Guerra Civil.

Julio Huerta arreplega una de les ajudes a projectes
interassociatius de la Fundació i Caixa Popular



• • V Jornada de Convivència
Un total de 60 persones, de 25 associa-

cions de la comarca, es van reunir el pas-
sat 30 de novembre a Aldaia amb motiu
de la jornada de convivència i diàleg que
cada any convoca la Fundació Horta Sud.
La jornada es desenvolupà en dos parts:
una primera en què s’exposaren les nove-
tats que presenta la nova Llei
d’Associacions respecte de l’anterior (a
càrrec de Xavier Forment, assessor jurídic),
i una segona part en què els assistents
debateren sobre l’organització dels docu-
ments indispensables perquè funcione
adequadament qualsevol associació (con-
duïda per Julio Huerta i Jacinto García).

A més del debat, tingué lloc una «Fireta
d’Associacions», una exposició en què es
pogueren veure i consultar els materials
que editen o preparen les associacions
participants. Amb esta mostra es pretenia
intercanviar informació i experiències per-
què els distints grups i associacions es
coneguen millor i puguen compartir idees
i activitats.

El president, Vicent Comes, presentà a
les associacions assistents el manifest ela-
borat per la Fundació per a exigir el soter-
rament de l’AVE al seu pas per l’Horta.
Vora un miler d’associacions han rebut el
material explicatiu, i a hores d’ara ja s’es-
tan rebent les primeres adhesions.

• • Fòrums de Medi Ambient
Aldaia i Alaquàs han constituït recent-

ment sengles fòrums de Medi Ambient.
Estos òrgans consultius canalitzen la parti-
cipació ciutadana en matèria ambiental, i
entre els seus membres es troba un gran
nombre de representants de les associa-
cions locals.

• • Carta de Participació Ciutadana
Quart de Poblet ja té Carta de

Participació Ciutadana. El document, con-
sensuat amb les associacions, és el resultat
d’un llarg treball orientat a reconéixer el
paper de la societat civil en la construcció
del municipi. Si la voleu consultar, tecle-
geu www.quartdepoblet.com.

• • Nadal solidari
Si tens joguets, llibres... que ja no gastes

i que es troben en bon estat, no els tires al
fem! Pots portar-los a la Casa de Joventut
Sauqala (c/ Mare Oviedo, 5 Alaquàs) de
dilluns a divendres de 17 a 20 h. Els objec-
tes serviran per a contribuir al Mercat
Solidari (4 i 5 de gener) i els diners obtin-
guts es destinaran a Projectes de
Cooperació Internacional del Projecte del
Joc Solidari 2003. Més informació al 96
151 94 29 / comisolidaria@alaquas.net.

• • SOADI obri portes
SOADI (Servei d’Orientació i Atenció

d’Immigrants), associació sense ànim de
lucre, pretén treballar amb els immigrants
que arriben a Alaquàs amb l’esperança de
trobar unes condicions de vida més dig-
nes. El passat 14 de desembre inauguraven
entre una gran festa la seua seu, situada al
c/ Pare León, 5-b d’Alaquàs.

• • Cursos del CRAHS
El Centre de Recursos Associatius de la

Fundació, amb la col·laboració de Caixa
Popular, ha realitzat en el darrer bimestre
de 2002 quatre cursos a Aldaia i Torrent:
«Màrqueting de serveis per a associa-
cions», «Com convertir les teues idees en
acció», i dos edicions del ja clàssic «Com
traure peles d’Europa».

• • Premi a la Fundació
El 14 de desembre, la Fundació Horta

Sud va rebre el premi «Lluna Nova» de
l’associació Ràdio Lluna de Manises, pel
seu suport a diversos moviments ciutadans
de la localitat.

• • Silla intercultural
Les associacions culturals de Silla es reu-

niren a la darreria de novembre el el parc
municipal per tal de celebrar el I Encontre
Interpobles. Els participants, com a repre-
sentants dels diferents pobles i cultures
que viuen a la localitat, realitzaren una
mostra folklòrica i gastronòmica perquè
tots els assistents conegueren una part de
la seua cultura. Les danses, la música i les
degustacions de lats típics foren els prota-
gonistes de la jornada.
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RECURSOS  ASSOCIATIUSRECURSOS  ASSOCIATIUS

Ajudes a projectes interassociatius
Fundació Horta Sud-Caixa Popular

En el Centre Associatiu l’Horta, de Caixa
Popular, tingué lloc l’entrega de les ajudes
per a associacions de l’Horta que convoca
la Fundació Horta Sud amb Caixa Popular.

Amb esta convocatòria, les dos entitats
pretenen impulsar el moviment associatiu a
la comarca, facilitant les relacions interasso-
ciatives i comarcals. Les associacions selec-
cionades per a la convocatòria d’este exerci-
ci han sigut:

• IDECO (Institut d’Estudis Comarcal de
l’Horta Sud), de Torrent, per al projecte «Arts
plàstiques. Pintura i escultura del s. XX». Es
tracta d’un projecte d’investigació i desenvo-
lupament sobre les arts plàstiques dins del
segle XX i la seua presència a la comarca de
l’Horta Sud. A este projecte s’han assignat
2.000 euros.

• SOADI (Servei d’Orientació i Atenció a
Immigrants) i Caritas Interparroquial,
d’Alaquàs, per al projecte «Formació per a
dones en noves tecnologies». Atés que
SOADI té com a fi l’atenció als immigrants i
que el Projecte Dona de Cáritas
Interparroquial d’Alaquàs busca la promoció
de les dones en situació de dificultats socials,
les dos entitats decideixen unir-se per a ofe-
rir un projecte formatiu en noves tecnologies
per al col·lectiu de dones, immigrants o no,
en situació de marginació i risc social i amb
dificultats d’inserció sociolaboral. Té com a
objectiu formar-les en noves tecnologies que
faciliten la seua inserció laboral i que, al
mateix temps, permet que puguen relacio-
nar-se entre elles per a establir llaços d’auto-
ajuda, relació i amistat, per tal de facilitar la
seua inserció social. L’import de l’ajuda con-
cedida és de 1.200 euros.

• Associació de Veïns Barri de Sant
Francesc, de Manises,  per al projecte
«Àgora Ciutadana». L’Àgora Ciutadana és un
fòrum de debat sobre el futur de Manises,
una proposta de punt de trobada de tots els
ciutadans d’esta població, en què poder par-
lar sobre el futur de la ciutat i contribuir a un
desenvolupament més ampli i eficaç, inde-
pendentment de l’entorn polític del
moment. És un projecte interassociatiu que
parteix de la societat civil i que implica la
coordinació i participació d’altres associa-
cions de Manises com l’AAVV Centre
Històric, AAVV de la Finca Roja, AAVV Sant
Fèlix, Casa de Joventut Nau, Amalgama
Ciutadana, Ascoma-Associació de
Comerciants de Manises, a més de l’AAVV
del Barri de Sant Francesc, promotora de la
iniciativa. L’ajuda concedida a este projecte
és de 1.000 euros.

• Coordinadora Ciutadana per a la
Defensa del Bosc Metropolità de les
Riberes del Túria, que està formada per
associacions de veïns i les APA de Manises,
l’Eliana, Sant Antoni de Benaixeve, Paterna,
la Canyada...  per al projecte «Campanya
per a la declaració de paratge natural muni-
cipal del bosc de les Riberes del Túria». Per
a això pretenen l’aprovació del compromís
dels distints ajuntaments per a presentar la
iniciativa de Declaració de Paratge Natural
Municipal a la Conselleria de Medi Ambient.
Així es podrà protegir i defendre de forma
més efectiva un dels pocs paratges naturals
d’este tipus que sobreviuen en l’àrea metro-
politana de València. El projecte compta
amb la col·laboració d’altres associacions
com el Club de Muntanya del Barri de Sant

Francesc, Casa de Joventut Nau, Amalgama
Ciutadana, Colla Ecologista l’Alber, Cases de
la Joventut La Cebollera i L’Amagatall...
L’ajuda concedida és de 600 euros.

El total de les ajudes concedides és de
4.800 euros. A l’hora de concedir estes aju-
des, el jurat ha valorat especialment els pro-
jectes que implicaven el treball conjunt de
diverses associacions, ja foren de la mateixa
població o comarcals.

Àgora Ciutadana

SOADI

Coordinadora Ciutadana...



Jesús Martí
Tècnic de Joventut-Quart de Poblet

Les Administracions, de principi, hau-
rien de tindre tres funcions respecte de
les associacions:

1. Potenciar les iniciatives socials d’in-
tervenció en la comunitat:

- compartint recursos,
- fomentant l’aparició d’associacions

en aquells àmbits on no n’hi ha,
- formant el voluntariat...
2. Intentar que les actuacions sobre un

mateix territori i/o població estiguen
coordinades (començant per coordinar
les seues) facilitant la creació d’estructu-
res estables de relació entre entitats.

3. I controlar la bona utilització dels
recursos que han facilitat, ja que són els
responsables d’eixos béns públics.

I tot això es concreta en diners (conve-
nis, recerca conjunta de finançament...),
en personal, en locals, en material, en
campanyes mediàtiques per millorar la
imatge de la labor voluntària, en progra-
mes conjunts, en compartir objectius, en
creació de xarxes, en estudis de la reali-
tat...

És a dir: facilitar la participació a tots
els nivells: informació, investigació, diag-
nosis, decisió, programació, execució,
avaluació...

I les associacions, tenint en compte tot
açò, farien el que voldrien, entrarien en
eixe joc o no, que per això són entitats
independents, però l’Administració,
inclús en eixe cas, no hauria de deixar
d’apostar per la participació.

OPINIÓOPINIÓ

LLeess  rreellaacciioonnss
AAddmmiinniissttrraacciióó-aassssoocciiaacciióó

Extret del llibre Cultura y ciudad. Manual de
política cultural municipal. Ed. Trea, 2001;
p. 229-234.

El tema del asociacionismo, y en general de la
sociedad civil y su promoción, está de moda. (...)
Ciertamente nos movemos en un terreno com-
plejo y peligroso en el que resulta fácil hacer el
juego a posturas ideológicas opuestas a las pro-
pias. Dependiendo que quién y cómo lo diga,
hablar de promover la sociedad civil puede signi-
ficar una apuesta por la profundización de la
democracia o una defensa pura y dura del libre
mercado. No es lo mismo glosar las excelencias
de la sociedad civil en la gestión de la sanidad
que en el terreno sociocultural, por lo que todo
lo que aquí se diga ha de ser relativizado.

En cualquier caso proponemos una secuencia
de tres peldaños: promover la interacción,
desarrollar el asociacionismo y articular meca-
nismos de participación que profundicen la
democracia. (...)

La Administración, y especialmente la local,
tiene una labor de primer orden en la promoción
del asociacionismo. La intervención de la
Administración local sobre los colectivos locales
ha de partir de que las asociaciones merecen
apoyo, por su propia existencia y por los proyec-
tos que realizan, y de que se trata de buscar con
ellas la complementariedad y no de competir.

La medida más evidente es el apoyo económi-
co directo mediante subvenciones. Nos encon-
tramos ante el aspecto más extendido en el ámbi-
to municipal, y a la vez el más discutido (...).

Un asunto vital, mucho más que las subven-
ciones, es la disponibilidad de locales e infraes-
tructuras. El asociacionismo necesita espacios
donde desarrollarse y unos medios materiales
mínimos. En el tipo de equipamientos que diseña
cada municipio se ve claramente su filosofía al
respecto. No todo vale para lo mismo (...)
Igualmente, el Ayuntamiento puede adquirir otro
tipo de infraestructuras para su uso común por
asociaciones: escenarios, equipos de luz y soni-
do, megafonía de coche, etc.

Por último, apuntamos otras formas de apoyo
complementarias a las ya citadas: remitir infor-
mación periódica sobre recursos, convocatorias o
actividades que puedan ser de utilidad para las
asociaciones; prestar asesoramiento técnico para
la preparación de sus actividades; agilizar la tra-
mitación burocrática de permisos, subvenciones,
etc.; facilitar la formación y el encuentro intera-
sociativo mediante la programación de jornadas,
escuelas de formación para asociaciones, etc.;
financiar la edición y distribución de guías de las
entidades de la localidad... Lo fundamental es la
voluntad política, los medios son sencillos de
encontrar.

La promociÛn delLa promociÛn del
asociacionismoasociacionismo

y la participaciÛny la participaciÛn
PPEERR IÑÑAAKKII LÓÓPPEEZZ DDEE AGGUUIILLEETTAA

Encarna Redón
Regidora de Participació Ciutadana

Ajuntament de Torrent

Les relacions amb les associacions des
de l’Ajuntament són bones i fluïdes. En
principi, no hi ha límits des de
l’Administració respecte de les necessi-
tats que té cadascun dels col·lectius
d’esta ciutat. Evidentment, l’Admi-
nistració ha de col·laborar econòmica-
ment amb les associacions en la mesura
que no es convertisca en una relació de
dependència, ja que, al meu parer,
d’esta manera només s’aconsegueix que
les associacions deixen de ser entitats
lliures i democràtiques.

És evident que el treball fonamental
des d’esta delegació és aconseguir que
les relacions entre l’Ajuntament i el tei-
xit associatiu siguen fluïdes, que qualse-
vol projecte que isca del consistori porte
impresa la marca dels col·lectius que
representen els ciutadans, amb les seues
opinions de millora de la ciutat, ja que
són ells a qui ha d’anar encaminada la
política municipal.

Les subvencions es canalitzen per
mitjà de la FAC (Federació
d’Associacions Ciutadanes). En una
assemblea, esta entitat decidí que prefe-
ria este sistema, i les subvencions es
reparteixen segons els projectes i activi-
tats. Es reserven unes quantitats per al
manteniment de locals. Tot i això, la
Delegació de Participació Ciutadana
col·labora en altres necessitats dels
mateixos locals.

Per part d’esta Delegació, també es
fan cursos dirigits a la formació dels
col·lectius, no sols sobre temes de gestió
interna, sinó també sobre altres que
puguen interessar (manualitats, informà-
tica, primers auxilis...). Evidentment,
estos cursos es preparen d’acord amb
les demandes de les pròpies associa-
cions.

Assessoria  jurídica  per  a  associacions  de  l’Horta  Sud

Si  tens  algun  dubte  relacionat
amb  la  teua  vida  associativa,

ara  pots  solucionar-llo.
La  Fundació  Horta  Sud  posa
al  teu  servici  una  assessoria

gratuïta:

AFICO,  CB
Av. País Valencià, 70, 1r-6ª

Torrent
Tel. 96 156 34 34

Horari: dimarts i dijous,
de 17 a 19.30 h



••  ••  Nom de l’associació: Associació per a la
Conservació de la Serra Perenxisa.

••  ••  Data de fundació: 28 de juliol de 1999.

••  ••  Membres de la junta:
Artemio Mulas Gimeno (president)
Alfredo Benlloch Barrachina (secretari)
Rosa Ros Mora (tresorera)

••  ••  Socis: 50.

••  ••  Telèfon de contacte: 620 693 347.

••  ••  Seu: Av. País Valencià, 90 entresol - porta 1.

••  ••  Finalitat i objectius: Conservació del medi natural,
amb especial atenció a la serra Perenxisa.
•• ••  Línies d’actuació: Sensibilització, educació ambien-
tal, formació i acció.

••  ••  Què oferim: Eixides de camp, itineraris per al
coneixement del medi, exposicions, butlletí informa-
tiu, publicacions, treballs d’investigació del medi 

natural, actuacions (campanyes de neteja, cura de la
vegetació natural, control d’impactes ambientals…),
campanyes d’educació ambiental.

••  ••  Les nostres necessitats: Seu social de cessió muni-
cipal (en l’actualitat, el lloguer de la seu té un cost
elevat per a una associació); socis voluntaris per a
portar endavant projectes i iniciatives; suport econò-
mic; elements propis adequats a les activitats (mate-
rials d’audiovisual, millor equipament informàtic,
material de camp...).

• ¿Por qué un grupo de gente se reúne
alrededor de un juego tradicional como el
canut?

• El coordinador de la Delegación de la
Tercera Edad de aquí, de Mislata, me
comentó un día: «Vicente, a ti que te gusta
tanto este juego, ¿por qué no formas un
grupo de canut?». De esto hace ya nueve
años. Entonces éramos veinticinco perso-
nas, y hoy somos ya cuarenta y cinco,
todos nosotros jubilados.

• ¿Cuál es la dinámica de vuestra aso-
ciación?

• Todo el grupo nos reunimos todas las
mañanas en la sede del Hogar del
Mercado, situada en la calle Fernando
Sastre de Mislata, allí almorzamos y charla-
mos, ya que todos nosotros, además de
compartir la afición por el canut, mantene-
mos una buena relación. Por las tardes,
hasta aproximadamente las cinco de la
tarde, entrenamos. Durante el año realiza-
mos varios torneos, como el «Maratón del
Canut», el «Trofeo de Fallas», que lo patro-
cina Caixa Popular; el campeonato de
canut que se celebra en septiembre con
motivo de las fiestas de San Miguel y que
lo patrocina el Ayuntamiento; el «Trofeo de
Navidad», o el torneo que realizamos con
el club de Carcaixent entre el 10 y el 15 de
octubre.

• ¿Estáis en contacto con otras asocia-
ciones que tengan una orientación pareci-
da?

• Con el club que más estamos en con-
tacto es con el de Carcaixent, con el que
realizamos un torneo anualmente.
También mantenemos el contacto con los
colegios de aquí, en los cuales damos,
desinteresadamente, clases a todos aque-
llos alumnos y profesores que lo deseen.
Por último, mantenemos el contacto con
las asociaciones de los pueblos de Picanya,
Massamagrell (por mediación de Caixa
Popular) y Nazaret.

Sé también que en pueblos como
Alaquàs, Benissanó, La Pobla de Vallbona y
Benaguasil hay gente que se reúne para

jugar al canut, aunque todavía, muy a mi
pesar, no he tenido la oportunidad de
conocerlos.

En realidad me haría mucha ilusión
poder realizar un campeonato en el que
pudieran participar todos los pueblos de
alrededor, pero es muy caro, y sin algún
tipo de ayuda o subvención, no se lo
podrían permitir.

• ¿Qué tipo de relación mantienen con
la Federación de juegos populares de la
Comunidad Valenciana?

• He hablado con su presidente en algu-
na ocasión, y él siempre insiste en la idea
de que nos federemos, pero, una vez más,
tropezamos con el inconveniente de los
gastos, puesto que la Federación sólo
correría con el 40% de los gastos en con-
cepto de transportes, y esto, hoy por hoy
nos resulta insuficiente.

• ¿Qué puede encontrar la gente que
aún no os conoce?

• Nosotros tenemos las puertas abiertas
para todo el mundo que quiera conocer-
nos, estamos encantados de enseñar a
jugar a la gente que quiera, de hecho nos
anunciamos para tal fin en el Canal 25, la
TV de Mislata, y también enseñamos a
niños de varios colegios de aquí cerca que
querían aprender a jugar.

ENTREVISTA  AMB.. .ENTREVISTA  AMB.. .
Vicente Mart ínez

President de la Penya
«El Canut» (Mislata)

Neus José

ACOSPER-TorrentACOSPER-TorrentFem  xarxa



• • III Encontre de Bandes Juvenils
Manises va celebrar el III Encontre de

Bandes Juvenils de Música de la Comarca,
en el qual participaren agrupacions d’Ala-
quàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar,
Beniparrell, Catarroja, Mislata, Massanas-
sa, Paiporta, Picanya, Barri del Crist, Quart
de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent, Xirivella i
Manises, a més d’una agrupació italiana
convidada. Este III Encontre, que va tindre
una gran resposta de públic, obtingué una
de les ajudes del Programa de Cooperació
amb Associacions de la Comarca convoca-
des per Caixa Popular i la Fundació Horta
Sud.

• • Intercanvi Alaquàs-Bonaventura
Un total de 45 persones amb proble-

mes auditius participaren la segona setma-
na d’octubre en un intercanvi europeu
organitzat per Bonaventura-CV Associació
de Sords Sense Fronteres amb l’Ajun-
tament d’Alaquàs. Es tracta d’un projecte
comunitari multilateral aprovat per la UE,
anomenat «Oïdes en Connexió».

• • Jornades de Participació Ciutadana
El Consell de la Joventut de la

Comunitat Valenciana, el Consell de la
Joventut d’Espanya, ACSUD-Las Segovias,
la xarxa Joves.net i l’Ajuntament de
Paterna han unit esforços per tal d’organit-
zar unes Jornades Internacionals d’Edu-
cació per a la Participació. Paterna serà
l’escenari els dies 27, 28 i 29 per a la tro-
bada i l’intercanvi entre diferents agents
del Nord i del Sud interessats en
l’Educació per a la Participació. Més infor-
mació al telèfon 963 510 120, o en
http://www.joves.net/jornades2002.

• • Igualtat d’oportunitats hòmens/dones
«Tú cocinas, yo programo» és el nom

del curs que està realitzant el col·lectiu
Femení Plural d’Aldaia, orientat cap a una
distribució més paritària de la vida familiar
i professional. Les associades i els seus
marits/companys/fills aprenen per mitjà de
tallers a compartir les tasques domèstiques
i l’atenció dels fills fent-los compatibles
amb el treball fora de casa. A més, es
busca la sensibilització i conscienciació en
l’ús diferenciat del temps entre hòmens i
dones; promoure canvis d’actituds per a
modificar els comportaments actuals i pro-
moure la integració d’hòmens i dones en
àmbits no tradicionals adquirint nous com-
portaments i canvis en els valors social-
ment dominants.

• • Formació per a associacions
El mes de novembre està ple d’activi-

tats de formació per a les associacions de
la comarca. Aldaia, Mislata i Torrent acolli-
ran la celebració de 4 cursos dirigits a les
necessitats bàsiques dels associats. Per a
més informació, marqueu el telèfon de la
Fundació: 96 155 32 27. A més, el 30 de
novembre tindrà lloc la V Jornada de
Convivència comarcal, al voltant de la
nova Llei d’associacions.

• • Teatre a Quart de Poblet
El pròxim dia 24 de novembre tenim

una cita a Quart. L’associació AVANT
JUNTS realitzarà una Mostra de Teatre i
Dansa a l’Auditori El Molí de la Vila.
L’entrada és totalment gratuïta.

• • «Set d’Arts», nova associació
Un grup de persones de l’Horta Sud i

de València han impulsat la creació de
«Set d’Arts», dedicada al foment de la cul-
tura autòctona, l’artesania i el coneixe-
ment del patrimoni cultural valencià. Entre
d’altres, s’hi troben persones vinculades al
món de l’art, l’ensenyament, la comunica-
ció i el disseny.

• • Sumar forces=multiplicar resultats
La Fundació Esplai acaba de publicar el

quart quadern pràctic: Redes asociativas.
Els autors, Antonio Moreno i Fernando de
la Riva (del CRAC) ens proposen de fer un
salt qualitatiu en la manera d’organitzar-nos
per a treballar junts. Com? Construint xar-
xes que definisquen i desenvolupen estratè-
gies col·lectives d’intervenció social. Si hi
esteu interessats, podeu demanar informa-
ció i encomanar-lo de matí al 902 190 611,
o consultar fundacion @esplai.org.
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I d e n t i t a t
de les associacions

Extret del CRAC

Retrat robot de l’associació

I en el pròxim número... Fem una enquesta sobre l’associació?

El cap: més o menys gran segons siga la
nostra capacitat de pensar i organitzar.

Les orelles: més o menys grans
segons siga la nostra capacitat
d’escoltar, d’escoltar-nos i d’es-
coltar els altres.

Els braços: més o menys llargs
segons siga la nostra capacitat
d’arribar amb l’acció.

El nas: més o menys gran
segons el nostre «olfacte» per a
percebre les ocasions i les opor-
tunitats.

La boca: més o menys gran
segons la nostra capacitat de
comunicar-nos, de fer arribar
els nostres missatges.

El cor: més o menys gran
segons siga la qualitat dels
valors, del «cor» de l’asso-
ciació.

Els ulls: més o menys grans segons la nostra
capacitat d’observar la realitat i l’entorn.

Les mans: més o menys grans
segons la nostra capacitat d’acció.

El tronc: més o menys gran segons
la nostra capacitat d’estructurar i
relacionar les distintes parts de
l’associació.

Les cames: més o menys llargues
segons la nostra capacitat de
«recórrer» la realitat, el carrer.

Els peus: més o menys grans segons
siguen els «suports», la base social,
la connexió amb la realitat.



ADFA-Aldaia
per Antonio Contreras

A la pregunta de qué podrían hacer
las asociaciones (en general) para ayudar
a la integración de los minusválidos, creo
que, en primer lugar, tener interés en
conocer los problemas, inquietudes y
necesidades de los disminuidos físicos e
intentar comprender la problemática en
su totalidad, no de forma parcial.
Nuestras limitaciones son muchas en
todos los órdenes de la vida; el día a día,
para nosotros, está lleno de obstáculos.
Yo invitaría a la gente en general y en
especial a las personas que trabajan en
las asociaciones (gente concienciada en
diversos aspectos de la sociedad), a pasar
un día entero sentados en una silla de
ruedas e intentar llevar a cabo sus activi-
dades diarias; posiblemente así com-
prenderían nuestras reivindicaciones,
también sería conveniente que se lleva-
sen a cabo campañas de sensibilización
con nuestros problemas para que la
sociedad colabore con nosotros en hacer
cumplir la normativa: rampas de acceso
a lugares de ocio. deportes, viviendas,
aseos bien equipados, suficientes vehícu-
los públicos con elevadores, etc. 

En segundo lugar, estoy convencido
de que es necesaria la unión del colecti-
vo de asociaciones para conseguir las
metas que individualmente es muy difícil
llevar a cabo. El asociacionismo es nece-
sario en una sociedad progresista y
moderna, y desde aquí invito al resto de
asociaciones de nuestro pueblo a que
nos conozcan y colaboren con nosotros:
unas jornadas de hermanamiento serían
muy interesantes para «caminar» juntos. 

Hasta ahora, nuestra asociación, pràc-
ticamente no mantiene colaboración con
otras asociaciones, pero lo vamos a corre-
gir: llevamos constituidos como asociación
tan sólo 3 años; comenzamos 5 personas,
y en estos momentos somos 22 los asocia-
dos y esperamos ser más, ya que el grupo
de personas con problemas de movilidad
existentes en el pueblo es mayor.

Creo firmemente que es muy positivo
y necesario ampliar nuestra relación con
las otras asociaciones que trabajan en
nuestro pueblo y a través de estas líneas
les invito a conocernos y a que colaboren
con nosotros en la medida de lo posible,
ya que el conocernos facilitará la integra-
ción de nuestro colectivo y nuestras metas
se podrán realizar con más facilidad y
menos esfuerzo con la ayuda de todos.

OPINIÓOPINIÓ

DDiissccaappaacciittaattss
ii  ssoocciieettaatt  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittaatt

Extret del capítol dedicat a les associacions de
servicis socials. Font: L’associacionisme a l’Horta
Sud. Un estudi de la societat civil formal d’àmbit
comarcal (en premsa).

(...) En la Guia d’associacions de l’Horta Sud
s’han comptabilitzat un total de 54 associacions
d’aquest camp. D’elles, 23 són grups de Cáritas
parroquials o interparroquials que nosaltres
hem inclòs en la categoria d’Exclusió Social.
Estem davant d’un camp amb una estructura
decantadament asimètrica, ja que dos sectors
concentren la majoria de les associacions:
Minusvalideses i Exclusió Social. El primer es
caracteritza per una atomització o dispersió
local, i el segon pel fet d’estar ocupat per una
única associació (Cáritas, amb les seues distintes
seus parroquials).

L’impacte social de l’associacionisme en
aquest sector és escàs. Si considerem la llista de
necessitats més importants elaborada pels tèc-
nics dels Servicis Socials municipals de la
comarca en 1997, mitjançant un estudi Delphi,
podem veure les deficiències en les polítiques
socials (per a problemes com la desocupació i la
inserció laboral de sectors socials vulnerables,
per a l’atenció dels malalts mentals, per a pro-
porcionar habitatges socials a sectors immersos
en la precarietat social o programes per a aten-
dre les persones afectades per processos de
desestructuració i crisi familiar).Tampoc l’asso-
ciacionisme ha sabut ser sensible a aquestes
necessitats, ja que no hi ha generat respostes o
les que hi ha són clarament insuficients i poc
satisfactòries. En aquest aspecte no s’acaba de
corroborar aquella tesi segons la qual el volun-
tariat és més sensible a les necessitats i és més
capaç d’innovació que l’administració pública.
En el sector dels minusvàlids, només els propis
familiars dels afectats han generat recursos i
equipaments per tal d’atendre’n la socialització
i la inserció social.

D’altra banda, però, el caràcter majoritària-
ment jove d’aquest l’associacionisme ens parla
d’una promesa de futur. Aquesta joventut l’en-
tenem com a expressió d’una tendència a l’in-
crement de les respostes solidàries formals, tot i
que hi ha un associacionisme més antic que
està ara redefinint les seues pautes, en procés
d’acomodació. És el cas de Cáritas o d’altres
organitzacions que tenien un plantejament
assistencial o prestacional i ara parlen en termes
d’integració plena i de superació de l’exclusió,
d’enfocament promocional. (...)

Les associacionsLes associacions
de servicis socialsde servicis socials

a líhorta suda líhorta sud
PPEERR MAARRIIAA ALLBBEERRTT -  SSOOCCIIÒÒLLOOGGAA

AVANT JUNTS
Quart de Poblet

Les associacions de no discapacitats
podrien mantindre conductes normalit-
zades i evitar conductes desintegrado-
res, com ara, la llàstima, el morbo..., a
més de comptar amb les persones amb
discapacitat igual que amb altres asso-
ciacions. Al costat de tot això, cal afavo-
rir activitats conjuntes entre associacions
de persones amb i sense discapacitat,
per conéixer l’àmbit de les persones
amb discapacitat i adonar-se que hi ha

més semblances que no diferències. A
més, l’associació de persones no disca-
pacitades podria fer un treball d’educa-
ció en valors cap a la diversitat.

Encara que les primeres barreres en
les que pensem són les arquitectòni-
ques, són encara més importants les
barreres psicològiques i socials.

Cal, per tant, comunicar-se, ja que
el fet d’establir relacions entre les perso-
nes amb i sense discapacitat ja és impor-
tant per a «ampliar horitzons», tant per
a uns com per als altres.



••  ••  Nom de l’associació: Fundación V. Blasco Ibáñez
de la Comunidad Valenciana
••  ••  Data de fundació: 23 de desembre de 1999.
••  ••  Membres de patronat:

Agustín Cosgaya Urbina (president)
Fernando Cercano Mullor
Miguel Aroca González
Ricardo Villarroya García
Francisco Pérez Ruiz

••  ••  Telèfons de contacte: 96 151 84 42
Correu-e: fundasoc@ono.com

••  ••  Lloc de reunió: les instal·lacions centrals es troben
a Alaquàs, c/ Antonio Machado, 11-baix. També té
delegacions a Castelló i Camporrobles.

••  ••  Principals activitats: en el capítol dels programes
d’acció social s’està desenvolupant un taller d’ocu-
pació d’Auxiliar d’Escoles Infantils, pioner a la
Comunitat Valenciana, dirigit a dones majors de 25
anys. També es porten a terme programes de
Voluntariat Intergeneracional i Tutories d’Immigrants.
S’imparteixen cursos i tallers de formació per a des-
ocupats, així com activitats de campament per a l’a-

profitament i gaudi de l’oci i temps lliure dels jóvens
a l’estiu.

••  ••  Què oferim: contribuir a millorar la qualitat de
vida fomentant les relacions interculturals i interge-
neracionals, impulsant programes socials orientats als
sectors amb més dificultat d’integració en les locali-
tats de la Comunitat Valenciana i, molt especialment,
l’Horta Sud.

• Empresas, administraciones públicas,
¿y el Tercer Sector, qué papel desempeña
en la construcción de una sociedad mejor?

• El Tercer Sector gana importancia en
tiempos de globalización, cuando los esta-
dos nacionales pierden protagonismo y
cobran importancia las grandes empresas y
las organizaciones cívicas. Es imprescindi-
ble que las entidades solidarias se ganen la
confianza de la gente porque realizan tare-
as que nadie más puede cubrir. 

• ¿Cree usted que las ONG sustituyen,
en cierto modo, a los partidos políticos en
la función de representar al conjunto de la
sociedad?

• No, lo que ocurre es que cuando yo
estudiaba la carrera sólo existía una mane-
ra de participar en la sociedad: a través de
los partidos políticos. Hoy día ya no es así,
la gente sabe que puede participar desde
otros ámbitos, como por ejemplo las orga-
nizaciones solidarias que están, además,
recibiendo un fuerte apoyo social.

• ¿Cómo debe articularse la colabora-
ción entre administraciones públicas,
empresas y entidades sociales, y qué papel
debe jugar cada uno de los tres sectores?

• El poder político tiene que realizar la
Justicia; el económico debe crear riqueza
para toda la humanidad, y el sector social
asumir la función de generar solidaridad.
Deben apoyarse con acciones concretas,

no sólo sobre el papel. La Administración
ha de vigilar el trabajo de las ONG y cola-
borar en aquellos proyectos que ocasionen
un bien social, y las empresas comprome-
terse con asociaciones y apoyarlas. Por su
parte, las organizaciones solidarias tienen
que informar y sensibilizar a los poderes
políticos y económicos sobre las situacio-
nes de injusticia y sobre cómo resolverlas.

(...)
• ¿La disposición de las personas a coo-

perar, a ser voluntarias, tiene que ver con
la sociedad a la que pertenecen o es un
sentimiento universal?

• Las personas que invierten parte de
su tiempo en actividades de voluntariado
es porque son lo suficientemente inteligen-
tes como para darse cuenta de que entre
todos los seres humanos existe un lazo de
unión. Cuando yo descubro que tengo una
ligazón con el otro, de manera espontánea
me sale dedicarle tiempo y esfuerzo por-
que es como si lo empleara en mí misma.
Hay personas que descubren esto y otras
que no, pero todos tenemos la capacidad.

*Extracte de l’entrevista publicada en
Diario de la Fundación Esplai, núm. 1.
Octubre 2002)

ENTREVISTA  AMB.. .ENTREVISTA  AMB.. .

Adela Cortina
Catedràtica de Filosofia i

Ètica de la UV
Elvira Aliaga*

Fund.  V.  Blasco  Ibáñez-AlaquàsFund.  V .  Blasco  Ibáñez-AlaquàsFem  xarxa



• • II Fira d’Associacions de Mislata
Amb un gran èxit de participació ciuta-

dana i associativa, s’ha celebrat a Mislata la
II Fira d’Associacions.

En aquesta edició participaren una
trentena d’associacions i milers de ciuta-
dans que, al llarg de tres dies es donaren
cita a l’avinguda Gregorio Gea. Concerts
de música, tallers de manualitats, concur-
sos culturals, degustacions gastronòmi-
ques, exhibicions diverses, xarrades, activi-
tats d’animació a la lectura, exposicions,
etc. animaren durant un cap de setmana
esta localitat de l’Horta Sud.

• • Trobada d’Associacions d’Aldaia
El dissabte dia 1 de juny es van reunir

a Aldaia una quarantena d’associacions
locals amb la finalitat de posar en comú el
treball del curs i de ser informats d’altres
possibilitats per tal de millorar la labor
social que porten a terme. La Fundació
Horta Sud oferí els servicis del CRAHS i el
president, Vicent Comes, oferí unes refle-
xions personals sobre la realitat associativa
a la comarca. Tot seguit, l’Ajuntament va
presentar el portal <Participa.com> i el
dia finalitzà amb un dinar i activitats de
germanor.

• • Dia sense cotxe a Manises
La localitat de Manises celebrà el pas-

sat dissabte 22 de maig el Dia sense Cotxe.
Al voltant d’este acte s’organitzaren con-
ferències, competicions de bicicletes,
exposicions, etc. L’objectiu era conscien-
ciar la població de la localitat perquè uti-
litzara mitjans de transport alternatius al
vehicle particular. En les activitats tingue-
ren un paper rellevant distintes associa-
cions de la localitat.

• • Cursos abril-juny del CRAHS
El Centre de Recursos Associatius ha

realitzat en el segon trimestre de l’any els
següents cursos: «Cómo convertir tus ideas
en acción» a Picanya (foto); «Disseny de
fullets informatius» a Quart; «Cómo traba-
jar en equipo sin tirarnos los trastos» a
Alaquàs, i «Cómo conseguir pelas de
Europa» a Aldaia. Estos cursos compten
amb la col·laboració de Caixa Popular.

• • Jornada de Convivència al novembre
La Jornada de Convivència i Diàleg de

les Associacions de l’Horta Sud es realitzarà
enguany al mes de novembre. En esta oca-
sió s’informarà i es discutirà al voltant de la
nova Llei d’Associacions. El CRAHS
començarà a convocar al mes de setembre.

• • Assessoria jurídica per a associacions
Les associacions de la comarca ja es

poden beneficiar d’un servici gratuït d’as-
sessoria fiscal i jurídica, a càrrec de la
Fundació, que ha subscrit un conveni amb
el gabinet AFICO CB de Torrent. Si teniu
alguna consulta, podeu dirigir-vos a l’Av.
País Valencià 70, 1r-6a, o telefonar al 96
156 34 34 (pregunteu per Desirée Torres).
L’horari d’atenció és els dimarts i dijous de
17,00 a 19,30 hores.

• • Comentari a la Llei d’Associacions
Francisco Barreda, del Negociat de

Participació Ciutadana de l’Ajuntament de
Torrent, ens fa arribar esta informació
sobre alguns dels canvis més rellevants que
recull la Llei:

Hi ha algunes modificacions pel que fa
a la constitució d’associacions: la nova llei
fa un aclariment respecte del nombre
mínim de persones necessàries per a cons-
tituir una associació, i el fixa en 3, i no en
2 com admetia el Registre Nacional
d’Associacions el passat any 2000. Així
mateix, es ratifica l’adquisició de persona-
litat jurídica des de la firma de l’Acta
Fundacional.

Pel que fa a la utilitat pública, l’article
32.1 de la Llei estableix que: «Els membres
dels òrgans de govern i representació que
perceben retribucions, no ho faran a
càrrec de fons i subvencions públiques».

Per una altra banda, cal destacar que
en la Disposició Transitòria primera esta-
bleix que en el termini de dos anys, les
associacions hauran d’adaptar els seus
estatuts a la nova Llei.

Si voleu consultar el text, el trobareu
en: www.boe.es/boe/dias/2002-03-26/sec-
cion1.htm i www.asociaciones.org.
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« M o b i l i a r i  b à s i c
per a associacions» (II)

Extret del CRAC

El tamboret de la participació

El «tamboret de la participació» en les associacions se sosté sobre 3 potes.
Si en falla alguna, cau.

Les 3 han d’estar equilibrades i han de ser revisades contínuament.

1. 
Que els membres

«vulguen»
participar:

MOTIVACIÓ

• • Senten com a propis els
objectius.
• • Se senten part d’un grup.
• • Se senten útils.
• • Altres motivacions.

2. 
Que els membres

«sàpien»
participar:

FORMACIÓ

• • Saben fer les activitats
de l’associació.
• • Saben fer-les amb els
altres membres.
• • Saben organitzar i man-
tindre l’organització.

3. 
Que els membres

«puguen»
participar:

ORGANITZACIÓ
DELS  MITJANS

• • Hi ha mitjans i canals
per a participar en l’acció.
• • Hi ha mitjans i canals per
a participar en la comuni-
cació.
• • Hi ha mitjans i canals
per a participar en la ges-

tió associativa.

I en el pròxim número... el nostre «retrat robot»
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Plataforma Barranc de Xiva
per Josepa Benavent

De la nostra experiència es desprén
que els hòmens i dones de la comarca
manifesten una gran sensibilitat amb els
problemes mediambientals  

La Plataforma Ciutadana «Per un
barranc viu... sense formigó» està formada
per diverses associacions i grups ecologistes
de diferents pobles riberencs del barranc,
que en un moment donat i amb l’objectiu
de protegir el pas natural de l’aiguas i
defensar la conservació de l’únic corredor
biològic natural i cultural que ens queda en
la comarca fan un front comú.

Són molts els ciutadans i les ciutadanes
que una vegada informats del que pretén
fer la CHX al nostre barranc, es posicionen
d’una manera activa en contra del projecte
de canalització, i que saben reconéixer el
seu valor natural i històric. Nosaltres trac-
tem d’arribar al major nombre de persones

possible per donar a
conéixer una visió dife-
rent a la que transme-
ten habitualment els
mitjans de comunica-
ció (diaris, TV, ràdio),
molt influïts pels
poders polítics i econò-
mics. És una tasca molt
costosa per als movi-
ments ciutadans, que
no compten amb cap
suport econòmic. La
plataforma només compta, ara per ara,
amb una gran dosi d’imaginació i creativi-
tat per cridar l’atenció dels mitjans de
comunicació per tal que es facen ressò de
les nostres reivindicacions. Gràcies al bon
ús dels recursos humans (imaginació i crea-
tivitat) hem aconseguit que este macropro-
jecte haja sigut qüestionat per la Comisió
Europea de Medi Ambient i el Govern
Espanyol s’haja vist forçat a modificar-lo.

OPINIÓOPINIÓ

CCoonnsscciièènncciiaa  eeccoollòòggiiccaa
ii    rreessppoossttaa  cciiuuttaaddaannaa

Conclusions del capítol dedicat a les associacions
de defensa mediambiental a l’Horta Sud. Font: El
asociacionismo en l’Horta Sud. Un estudio de la
sociedad civil formal de ámbito comarcal (inèdit):

1. Debilidad del asociacionismo medioambien-
tal: escaso número de asociaciones (17), con reduci-
do número de asociados. Cierta supeditación urbana
a la ciudad de Valencia.

2. Los rasgos que mejor definen el asociacionis-
mo de este campo en la comarca de l’Horta Sud
serían su juventud (reciente creación), exigüidad
(pocas asociaciones), informalidad (incipiente institu-
cionalización y asamblearismo), debilidad (tamaño
reducido, estructura simple de recursos, etc.), mode-
radamente crítico (practica una reivindicación mode-
rada), con escasa vertebración, de actuación local
aunque de orientación global.

3. Contrastan con estos rasgos identificativos, los
numerosos problemas medioambientales, típicos de
las sociedades contemporáneas, que definen la situa-
ción actual de la comarca de l’Horta Sud: urbaniza-
ción anárquica e insaciable, sin planificación, sin
organización del espacio de acuerdo con criterios de
calidad de vida y sostenibilidad medioambiental;
contaminación de sus aguas superficiales y subterrá-
neas (nitratos), contaminación y destrucción de la
Albufera, contaminación acústica y atmosférica, pre-
sencia de industrias peligrosas en el interior de los
cascos urbanos, conversión de la comarca en un con-
junto de corredores para las infraestructuras básicas
de transporte (tren, by-pass, carreteras, avenidas,
autopistas), destrucción de la Huerta como espacio
agrario y de todo su patrimonio histórico-cultural.

4. En la comarca no sólo no existe una conciencia
o sensibilidad medioambiental robusta y fuerte, sino
que se carece de una red asociativa básica, implanta-
da en todos y cada uno de los pueblos, con estructu-
ras orgánicas de coordinación, que sea capaz de
hacer frente a las dimensiones de la crisis medioam-
biental y presionar a las instituciones locales para que
desarrollen políticas acordes con las necesidades que
genera. El movimiento, si es que se puede hablar de
tal, es débil, fragmentado ideológicamente y atomiza-
do localmente. No existe integración vertical y se da
una escasa integración horizontal en el plano local.

Es dudoso, incluso, que si desde la ecología como
disciplina científica se efectuase un diagnóstico de
necesidades y peligros medioambientales en la
comarca, hubiese alguna aproximación o correspon-
dencia entre los objetivos de las asociaciones y la
escala de necesidades que aparecería en el citado
diagnóstico. En estudios que tienen un carácter más
general (auscultar la conciencia medioambiental en
la Comunidad Valenciana) se ha explorado el alcan-
ce de dicha correlación entre la jerarquía de necesi-
dades (científicamente construida) y las prioridades
de las asociaciones (medida a través de los objetivos
perseguidos), llegando a la conclusión de que no
existe una aproximación entre unas y otras. De
hecho, son poco numerosas las asociaciones que
muestran una conciencia ecológica más amplia y más
estructural.

identiDidentiDAd de nuestrasAd de nuestras
asociacionesasociaciones

medioambientalesmedioambientales
PPEERR MAARRIIAA ALLBBEERRTT -  SSOOCCIIÒÒLLOOGGAA

Plataforma NO A FERVASA
per Femení Plural - Aldaia

La Comissió de Veïns per la NO-
ampliació de la planta de residus urbans
denominada FERVASA (integrada per les
associacions d’Aldaia, Quart de Poblet,
etc.) ha donat per finalitzada la campanya
d’arreplegada de firmes, que han sigut més
de 15.000.

Les associacions que hem participat en
l’arreplegada de dites firmes, estem molt
satisfetes per la resposta ciutadana, espe-
cialment l’obtinguda per part de la gent
jove; ens ha sorprés gratament l’alt nivell
de conscienciació existent entre ells. Estem
convençuts que, en general, el missatge
que hem llançat en esta campanya ha arri-
bat a molta gent dels pobles afectats per les

males olors que produeix la planta i espe-
rem que en les actuacions futures que rea-
litzarem, cada vegada, comptarem amb
més suport dels veïns.

S’ha enviat als membres de la Comissió
de Medi Ambient del Parlament Europeu
un dossier sobre el mal estat de la planta.
Amb açò esperem que prenguen conscièn-
cia de la degradació de la zona i no con-
senten que es porte a terme el Pla Zonal de
Residus aprovat per la Conselleria de Medi
Ambient, que contempla la construcció
d’una nova planta de fem en el mateix lloc
que FERVASA.

Esperem poder entregar les firmes arre-
plegades ben prompte, ja que encara
estem esperant a ser atesos, tot i que
l’Ajuntament d’Aldaia ho ha sol·licitat reite-
radament als responsables del Pla.

Colla Ecologista l’Àlber-
Ecologistes en Acció de Quart

Una de las actividades que en estos
momentos estamos realizando y que cree-
mos más bonitas y esperanzadoras es el
conseguir que el río Turia a su paso por
nuestra ciudad deje de ser un río muerto y
sea un punto de encuentro y de unión entre
la naturaleza y el hombre. Cuando decimos
río no queremos decir sólo la porción de
agua que corre hacia el mar. En el río tam-
bién incluímos sus riberas, así como cual-
quier elemento natural o artificial que
pudiera alterar su entorno natural.

Un ejemplo: gracias a las aguas residua-
les sin depurar que se vierten del P.I. de la
Fuente del Jarro de Paterna, nuestro río es

una cloaca. Y necesitamos que eso cambie.
Y queremos que nuestros vecinos partici-
pen en ese cambio.

El Ayuntamiento de Quart, en estos
momentos, impulsado por las actuaciones
de limpieza y de concienciación que a lo
largo de 4 años nuestro grupo ha estado
realizando en el río, está ejecutando un
interesante proyecto para la recuperación
del Turia en Quart. Eso está muy bien, pero
nosotros queremos más y junto con otros
grupos ecologistas y colectivos vecinales y
de jóvenes de poblaciones vecinas estamos
inmersos en un programa gloval para que
las riberas del Turia desde Riba-roja hasta
Quart sean declaradas Paraje Natural
Intermunicipal. Una zona de ocio y de
esparcimiento para todos sus ciudadanos.



••  ••  Nom de l’Associació: Grup de Danses El Realenc
de Picanya.
••  ••  Data de fundació: 10 de desembre de 1984.  
••  ••  Nombre de socis: 30

••  ••  Junta: Presidenta: Amparo Iniesta
Secretària: Xelo Navarro
Encarregat de vestuari: Alfred Morell
Professora: Patxi Ferrer
Tresorera: Nela Chardí
Vocals: Mª Carmen Mas

Fanni Císcar
Àngel Irala

••  ••  Telèfons de contacte: Amparo Iniesta 96 156 80 16 
Fax: 96 156 62 87 
Correu-e: italcom@hotmail.com

••  ••  Lloc de reunió: C/ Ricardo Capella, 20 de Picanya
(46210).

••  ••  Principals activitats: Recuperació del folklore tradi-
cional des de la música, el ball i la indumentària de la
cultura valenciana. Participació en festivals de danses,
actuacions i intercanvis culturals amb altres comunitats.

••  ••  Les nostres principals necessitats: La nova incor-
poració de persones, tant al cos de ball com a la ron-
dalla.

•Com veus l’associacionisme comercial
a la comarca?

•Per una banda amb optimisme, per-
què hi ha prou associacions a la comarca.
Totes intenten fer coses, dur endavant pro-
jectes que milloren la posició competitiva
del comerç local. Pense que l’associacionis-
me és l’únic mitjà que té el xicotet comerç
per a anar a més.

Però, per una altra banda, sóc conscient
que encara queda molt per fer. És necessària
més professionalització en les associacions.
Hi ha associacions que, com la nostra, tenen
el suport de l’Ajuntament, i això ens facilita
comptar amb persones especialitzades i amb
formació que ens ajuden. En CADA són més
de 180 comerços i eixa dimensió també ens
facilita fer accions importants.

•Quins són els objectius de CADA?
•Sobretot treballem per potenciar el con-

sum dels alaquassers en el propi comerç
local. És important que la gent compre al seu
poble i que la riquesa que generen estes
compres es queden al poble. També bus-
quem que es coneguen els avantatges que el
comerç local dóna als seus clients. I un altre
objectiu important és millorar els servicis que
donem els comerciants, per a ser més com-
petitius i afrontar millor la pressió de la com-
petència. En eixe sentit, la Targeta de
Compra que tenim a Alaquàs suposa un
avanç important.

•Quines són les amenaces per al xicotet
comerç?

•L’oci que proporcionen els grans centres
comercials suposa un important problema
per als comerciants locals, ja que la gent acu-
deix a eixos centres per motius d’oci i acaba
també fent les compres. També l’ampliació
de l’horari comercial suposa una gran dificul-
tat, ja que per al xicotet comerç és molt difí-
cil igualar els horaris.

•Quins tipus d’activitats esteu fent des de
CADA per a evitar estes amenaces?

•En CADA treballem eixe aspecte en dos
fronts diferenciats. Per una banda, fent cam-
panyes promocionals: sortejos de viatges,

regals directes, vals per a la fira per als
xiquets...; preparem activitats especials per
al Nadal, etc. I per una altra, organitzem
cursos de formació i xarrades per a millorar
la formació dels comerciants i que puguen
estar cada vegada en millors condicions per
a afrontar els reptes d’un mercat tan com-
petitiu.

•Existeix cooperació o projectes de coo-
peració entre les associacions de comerciants
de la comarca?

•Realment, no. Hem intentat en diverses
ocasions dur endavant projectes comuns,
s’han iniciat algunes accions però, per distin-
tes circumstàncies, les iniciatives no han aca-
bat de quallar. Hi ha moltes associacions de
comerciants a la comarca, però falta fer eixe
pas endavant per a acabar fent coses conjun-
tes.

•Pot el xicotet comerç sobreviure sense
estar associat?

•Com a poder, segurament podrà, però
ho farà en pitjors condicions que si està asso-
ciat. Tindre un interlocutor fort davant de les
institucions per a defendre els teus interes-
sos, que puga establir vies de col·laboració
conjuntes, tindre accés a fer campanyes pro-
mocionals i de publicitat conjuntes, que
segurament no podria fer un comerç a soles,
etc. són possibilitats que ajuden el comerç a
millorar la seua posició competitiva.

ENTREVISTA  AMB.. .ENTREVISTA  AMB.. .
Salvador Ballesteros

President de CADA
(Comerciants Associats d’Alaquàs)

Neus José

El Realenc  -  PicanyaEl Real enc  -  PicanyaFem  xarxa



• • Text de la Llei d’Associacions
El BOE del 26 de març va publicar la

Llei  Orgànica 1/2002,  de  22  de  març,
reguladora  del Dret d’Associació. Podeu
trobar el text a les adreces següents:
http://www.boe.es/boe/dias/2002-03-
26/seccion1.htm i www.asociaciones.org.
A més, esta darrera pàgina inclou uns inte-
ressants comentaris sobre els canvis que
entraran en vigor el dia 26 de maig.

• • Premis a projectes associatius
La Fundació Horta Sud i Caixa Popular

han convocat el «Programa de Cooperació
per a Associacions de la Comarca de
l’Horta». Este programa destina 4.800 euros
en ajudes a les associacions que duguen a
terme estudis, programes o activitats de
desenvolupament cultural o social de tipus
interassociatiu. Les propostes es poden pre-
sentar fins a l’11 d’octubre. Podreu trobar-
ne les bases a la Fundació Horta Sud, a les
oficines de Caixa Popular o en la seua pàgi-
na web: www.caixapopular.es.

• • Aire net a Aldaia i rodalia
En les proximitats d’Aldaia, des de fa

anys, hi ha la planta de residus orgànics
FERVASA, la qual causa problemes d’olors
quasi a diari als veïns dels pobles limítrofs
amb la planta (Aldaia, Alaquàs, Quart,
Xirivella).  L’Ajuntament d’Aldaia està rea-
litzant un estudi sobre la possible contami-
nació i la salubritat de les aigües subterrà-
nies, i ha demanat la col·laboració a totes
les associacions del poble per a realitzar
accions encaminades a aconseguir que
FERVASA no siga convertida en l’abocador
de gran part dels pobles de la Comunitat.
Les associacions locals han fet bloc amb el
consistori per tal d’ajudar en qualsevol

acció que es mamprenga, i demanen als
pobles que tenen també este problema
que actuen de la mateixa manera.

• • El Barri del Crist recupera història
L’Associació de Veïns i Veïnes del Barri

del Crist, situat a cavall dels termes
d’Aldaia i Quart de Poblet, ha dut a terme
una iniciativa que pretén recuperar la
història d’esta mancomunitat. Amb este
objectiu han organitzat una recopilació de
fotografies antigues sobre el barri amb la
idea de crear un arxiu històric amb les
fotografies recollides per a posteriorment
editar un llibre i un CD-ROM.

• • Ajudes a la cooperació internacio-
nal per al desenvolupament

Caixa Popular convoca, a través del seu
Fons de Formació i Promoció Cooperativa,
les Ajudes a la Cooperació Internacional
per al Desenvolupament, amb una dotació
de 7.000 euros. Amb estes ajudes es vol
impulsar la creació i execució d’experièn-
cies cooperatives o la consolidació de les
que estiguen ja en funcionament.

A estes ajudes pot accedir qualsevol
Associació o Organització No Governa-

mental, o qualsevol altra fórmula associati-
va sense ànim de lucre que, al llarg del
2002 hagen posat o tinguen previst posar
en marxa una experiència cooperativa en
qualsevol país en vies de desenvolupa-
ment. Els projectes poden estar referits a
qualsevol sector, tant productiu com de
serveis, ensenyament, agrari, sanitari, etc.
Cal que presenteu les propostes abans del
29 de juny, a qualsevol oficina de Caixa
Popular, on també es poder arreplegar les
bases de la convocatòria. També estan dis-
ponibles en la pàgina web de l’entitat:
www.caixapopular.es.

• • La FAC premia la Fundació
La Federació d’Associacions Ciuta-

danes de Torrent i Comarca va celebrar el
passat dia 27 d’abril el lliurament del
premi «Ciutadà 2002», que enguany ha
correspost a la Fundació per al
Desenvolupament de l’Horta Sud, en
reconeixement d’una trajectòria d’acció
sociocultural que s’allarga més de 30 anys.
Enric Martí, vicepresident de la Fundació,
com a representant de l’entitat, rebé el
guardó de mans del secretari de la FAC,
Joan Sanchis.
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RECURSOS  ASSOCIATIUSRECURSOS  ASSOCIATIUS

« M o b i l i a r i  b à s i c
per a associacions» (I)

Extret del CRAC

L a  t a u l a  d e  l ’ a s s o c i a c i ó

La "taula de l’associació" necessita les 4 potes per tal de mantindre’s dreta i sòlida.
Les 4 han d’estar equilibrades.

Entre les 4 s’ha de repartir el temps i els recursos que tenim.

1. 
Aconseguir
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objectius
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l'associació

2.
Que

l'associació
se sostinga

(mitjans,
estructura...)

3. 
Que 
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entre els
membres

4.
Que

funcione la
comunicació

i
les relacions
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altres

(comunitat,
altres

associacions,
institucions...)

I en el pròxim número... el «taburet de la participació»
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Comisión Arciprestal de
Inmigrantes - Cáritas Torrent

por Santiago Miquel

Hace tiempo que nos hemos habi-
tuado a situaciones de desesperación y
de crímenes contra la humanidad, de
tal manera que se nos remueve la con-
ciencia cuando los medios de comuni-
cación nos lo recuerdan. Pero cuando
dejan de sacarlo parece como si ya se
hubiera terminado el problema; en el
fondo sabemos que esto continúa.

Ahora tenemos la oportunidad de
hacer algo: fijémonos en los inmigran-
tes que vemos en nuestros pueblos; son
personas en la mayoría de los casos que
han venido huyendo de una situación
precaria.

Cuando alguien se arriesga a cruzar
de cualquier manera nuestras fronteras
(pateras, camiones, a pie...) sin ninguna

protección, nos tiene que hacer pensar
lo mala que es su situación en origen.
Desde aquí os invito a que os unáis a
las organizaciones, instituciones y per-
sonas que día a día trabajan con los
inmigrantes. Muchas veces necesitan
sobre todo un hombro donde desaho-
garse, alguien que les escuche.

Tú lo puedes hacer y te aseguro que
es un tiempo no dedicado a ellos, sino
un tiempo que tú ganas y que fortalece
y cambia para bien nuestras vidas. De
verdad descubres qué grande y qué
bella es la humanidad, pese a estos ren-
glones torcidos.

*La parroquia de la Asunción de
Torrent obtuvo en el año 2001 una de
las ayudas del «Programa de
Cooperación para Asociaciones de la
Comarca de l’Horta», de Caixa Popular
y la Fundación.

OPINIÓOPINIÓ

CCoomm  ttrreebbaalllleemm  llaa  iimmmmiiggrraacciióó
ddeess  ddee  lleess  aassssoocciiaacciioonnss??

«Pacha Mama», diuen els indígenes quítxues
d’Equador; «al ardo ummatuna», diuen en àrab;
«Souf  ó Beuk», parlen a Senegal. 

L’Horta Sud, racó especulat de la nostra identitat,
que ens dóna la vida i on vivim. Origen i arrels del
que som, on treballem i somniem gents nascudes ací
i gents vingudes d’altres terres, a través de cent mars,
que són la mateixa, que és de tots i no és de ningú.
Gents vingudes d’Amèrica i l’Àfrica, d’Àsia i Oceania,
d’aquest vell continent de contínues immigracions a
altres llocs més allà dels horitzons. 

Treballadors del camp i de la indústria que van
abandonar les terres que els van veure nàixer i créi-
xer per a trobar el seu dret a una vida digna, aquest
dret que un món de tantes riqueses extremes els roba
a colp de deutes externs, crèdits interessats i guerres
en què ells moren perquè uns altres siguen més i més
poderosos.

Els Drets Humans mai són il·legals. El treball
digne, el dret al desenvolupament personal i col·lec-
tiu, el desig de millorar l’existència són consubstan-
cials a la condició humana. Malgrat les lleis de bron-
ze que adoren el tràfic de mercaderies i beneficis i
persegueixen el caminar lliure de les persones, les
associacions ciutadanes de l’Horta Sud tenim la pos-
sibilitat d’exercitar la fraternitat de l’abraçada i la
benvinguda a qui deixen entre nosaltres el seu tre-
ball, els seus esforços i les seues il·lusions. 

Les actituds racistes i xenòfobes que, lamentable-
ment, avancen en tot Europa són la febre d’un món
futur en el present sense cor, o com deia un vell indí-
gena colombià, d’una Europa que té «de plata freda
el cor».

Un món gris on la diferència és castigada amb
l’exclusió. Podem i hem de ser portaveus de qui ni
veu tenen, de qui són clandestins enfront de l’o-
pulència d’uns i la por conservadora d’injustícies
resabudes d’uns altres.

Convertir-nos en militants orgullosos del plaer de
la diversitat que ens enriqueix i ens fa més fills de la
Terra. Convertir-nos en militants orgullosos de les
ganes de conéixer tots aquests altres mons que, com
diuen els indígenes mexicans que van sortir del silen-
ci, la indiferència i el menyspreu de segles, caben en
aquest món que és un de sol i en són tants. 

Els col·lectius i moviments ciutadans de l’Horta
Sud podem i hem de demostrar que no hi ha lloc
entre nosaltres per als racismes i xenofòbies de «baixa
intensitat», aquells que s’expressen còmplices en rot-
llanes i grupuscles del «jo no sóc racista... però»;
aquells que no s’expressen amb banderes del passat
ni marxen al pas de l’oca com pels carrers del barri
de Russafa desfilaven les esquadres del feixisme fa
escasses setmanes, però endureixen el nostre esperit.

Les associacions i moviments ciutadans hem de
denunciar no sols aquestes situacions, aquestes lleis,
aquestes actituds: hem de con-viure d’una altra
manera. Hem d’obrir les nostres portes i les nostres
reivindicacions a qui són exclosos fins i tot de la
pobresa i la dignitat. 

Podem convertir-nos en exemple quotidià que
altra manera de viure i conviure és possible.

militants orgullososmilitants orgullosos
del plaerdel plaer

de la diferËnciade la diferËncia
PPEERR QUUIIQQUUEE CAANNOO •• ACSUD-LLas  Segovias

Càritas Interparroquial-SOADI
per Eva Bonaviña

A la pregunta realitzada de què fa la
vostra associació pels immigrants?
Moltes respostes ens vénen al cap: 

Donar-los en un principi la possibili-
tat de comprar a meitat de preu els ali-
ments bàsics, parlar amb empresaris
relacionats amb l’associació per donar-
los feina i arreglar-los «els papers» en un
primer moment. 

Però no solament s’han de cobrir les
necessitats primàries sinó que volem
arribar a ajudar-los a parlar el nostre
idioma, a saber cuinar barat amb els
productes d’ací o a conéixer i estimar la
nostra cultura que ara enriquirà la seua.

També és molt important donar-los
ales perquè milloren en la feina, ja que
per la seua condició d’immigrants es

veuen exclosos d’ocupar un lloc de tre-
ball del qual són llicenciats o diplomats
però amb una titulació del seu país que
no es vàlida al nostre. Amb aquest
objectiu, SOADI i Càritas, han sol·licitat
a diverses entitats el començament d’al-
guns cursos formatius d’informàtica que
els òbriga les portes d’alguns treballs
inaccessibles.

I és que no hem d’oblidar que els
que vénen són pobres d’una manera
transitòria i que tots volen millorar la
seua condició i la dels que els envolten,
per això hem de saber veure les seues
mancances quan arriben i intentar
cobrir-les el més ràpidament possible
per després, quan ja s’han establert, i
tenen unes xarxes socials fetes, integrar-
los com a voluntaris en l’associació, per
enriquir encara més la interculturalitat i
les accions de Càritas.

ACSUD



•  •  Nom de l’Associació: ACSUD l’Horta
•  •  Data de fundació: pel setembre de 1999, després que
un grup de persones treballaren en la xarxa per l’abolició
del deute extern, es creà el primer grup local d’ACSUD
l’Horta a Silla.  
•  •  Nombre de socis: 30
•  •  Junta: Presidenta: Núria Mirto

Secretari: Vicent Tronchoni
Tresorer: Juli Romaguera
Vocals: Xavi Tronchoni.

Pau Beneit
Salvador Donat
Jaume Sobrevela
Mª José Former

•  •  Telèfons de contacte: 96 123 58 59 i 96 120 00 29
Fax: 96 380 64 82
Correu-e: acsurval@nodo50.org

•  •  Llocs de reunió: actualment tenim grups a Paterna,
Picassent i Silla, i també formem part de la directiva
d’ACSUD València.
•  •  Principals activitats: projectes de cooperació internacional
amb organitzacions populars de l’Amèrica Llatina. A l’Horta,
organitzem campanyes de sensibilització i educació per al
desenvolupament. Realitzem col·laboracions de comunicació
alternativa i intentem generar consciència de xarxa social per
a dur a terme accions de transformació social. 

•  •  Què oferim: pluralitat, interculturalitat, participació-
acció, encara que també tenim exposicions, tallers, cursos
de formació, conferències, intercanvis i brigades a
l’Amèrica  Llatina...

•  •  Les nostres principals necessitats: el canvi de la cons-
ciència col·lectiva en temes d’immigració, NORD/SUD,
classes socials i participació. Aquesta mancança de partici-
pació es veu en el fet que la majoria dels socis som multi-
militants en diversos
moviments socials, ja
que sempre som les
mateixes persones en
tots els actes que es
realitzen a València.

•¿Cómo definiríais la labor del Centro?
•El  CCSI pretende ser un espacio al ser-

vicio de toda la población de la comarca,
especialmente de inmigrantes, minorías
étnicas y otros colectivos sociales, orientado
a la promoción de actividades que ayuden
a la plena integración de todas las personas
en una sociedad multicultural, solidaria y
tolerante, en la que la diversidad sea consi-
derada como un elemento enriquecedor y se
supere así cualquier tipo de discriminación
por motivos de sexo, etnia, religión, ideo-
logía, cultura o situación económica. El
Centro está gestionado por la Mancomunitat
Intermunicipal de l’Horta Sud, la cual integra
a los 20 municipios de la comarca

•En síntesis, ¿cuáles son los objetivos? 
•Nuestros objetivos son:
I. Promover actividades formativas de

atención y asesoramiento de acuerdo con las
necesidades de los colectivos citados y de las
personas que la componen. 

II. Promover actividades de sensibiliza-
ción y de comunicación Intercultural.

III. Realizar exposiciones y actos repre-
sentativos de las diversas culturas.

IV. Utilizar las nuevas tecnologías para
favorecer la comunicación intercultural, faci-
litando el conocimiento y uso de las mismas,
fomentando así la participación en la socie-
dad de la información.

V. Favorecer el acceso al mundo laboral
mediante la realización de itinerarios perso-
nalizados de inserción socio-laboral para

aquellas personas que lo necesiten.
VI. Facilitar la coordinación y colabora-

ción con las distintas instituciones y organi-
zaciones que trabajan en la comarca con
objetivos parecidos a los de este centro.

VII. Acceder a programas de las entida-
des públicas de ámbito provincial, autonó-
mico, central y europeo, que tengan relación
con los objetivos arriba indicados y fomentar
la investigación.

•¿Qué pueden encontrar las personas
que os necesiten? 

•Nuestra labor se estructura en 6 àreas
básicas, con estos servicios.

1) ÁREA JURÍDICA: servicio itinerante a los
ayuntamientos, asesoría y tramitaciones.

2) ÁREA LABORAL: bolsa de empleo y cur-
sos de formación.

3) ÁREA PSICOSOCIAL: servicio itinerante a
los ayuntamientos, atención psicológica
individualizada, atención a familias, grupos
de autoayuda, talleres de habilidades socia-
les para adolescentes y adultos, mediación

para el acceso a la vivienda, asesoramiento
psicopedagógico y programas de educación
intercultural.

4) ÁREA DE INTERPRETACIÓN: servicio itine-
rante a los ayuntamientos, traducción de
conversaciones y documentos en árabe,
francés y rumano, clases de castellano,
francés y árabe.

5) ÁREA DE ACTIVIDADES: servicio itinerante,
talleres de interculturalidad, de creatividad
para niños, clases de informática básica,
talleres de henna, de baile árabe, charlas y
seminarios, y otros cursos de formación.

y 6) ÁREA DE DOCUMENTACIÓN, para lo cual
disponemos de un fondo documental y
biblioteca, además de dossiers de prensa.

ENTREVISTA  AMB.. .ENTREVISTA  AMB.. .
Cristina Vila

Tècnica de Coordinació del Centro de
Comunicación y Servicios Interculturales

Dori Escribano

Associació  ACSUD l ’Horta -  SillaAssociació  ACSUD l ’Horta -  SillaFem  xarxa

C/ Virgen de la
Soledad, 24
46900 Torrent
Tel.: 96 157 00 31
Fax: 96 158 82 48

e-mail: ccsi.gestion@telefonica.net



• • Per continuar prenent la paraula
Ja està en funcionament el Fòrum de

les Jornades Internacionals de Participació
Juvenil que se celebraren a Burjassot i Silla
al novembre passat, organitzades per la
Xarxa JOVES.net, ACSUD-Las Segovias,
etc. (Mireu el web www.joves.net/prenem-
laparaula). Hi trobareu els materials i les
conclusions del que es parlà allí, i tenen la
ferma intenció de continuar el debat obert
amb tota la gent que hi vulga participar.
Entra, apunta’t i parla.

• • Mapes comarcals
En el marc del sopar anual de l’IDECO,

es va presentar una carpeta de mapes de
l’Horta Sud destinada sobretot a les esco-
les de la comarca. L’aplec, realitzat per
l’IDECO i la Coordinadora Guaix, consta
de 10 làmines amb diferents mapes (recur-
sos hídrics, utilització del sòl, indústria,
demografia, comunicacions, etc.), i té un
preu de 3 euros. Si hi esteu interessats,
podeu telefonar al 96 155 32 27 (pregun-
teu per Lina).

• • Benestar Social a Alaquàs
El proppassat 19 de gener es va cele-

brar a Alaquàs la I Jornada de Benestar
Social, la qual aplegà una trentena d’asso-
ciacions locals que treballen en aquest sec-
tor. Vicent Comes, president de la
Fundació Horta Sud, va parlar als assistents
sobre l’estat i el paper de l’associacionisme
a la comarca, i a continuació es constituï-
ren uns grups de treball dedicats a conéi-
xer-se els diferents col·lectius. Els resultats
satisfactoris de l’encontre han suposat una
base sòlida per al treball coordinat de les
associacions participants.

• • Una parada en la xarxa
La pàgina de la xarxa Joves.net ofereix

una gran varietat d’informació en el seu
racó «Què fer». Si us interessa saber què
podeu fer als pobles de l’Horta Sud, el
web recull una llarga llista de premis, con-
cursos, opcions per al temps lliure, forma-
ció, tallers, ofertes de treball jove... A més,
podreu baixar-vos tota esta oferta en for-
mat pdf, per a una consulta més tranquil·la
a casa vostra. No deixeu de visitar-los en
l’adreça: http://www.joves.net.

• • Els cursos del CRAHS
El Centre de Recursos Associatius de

l’Horta Sud (CRAHS), una de les àrees
d’actuació de la Fundació, ha iniciat l’ofer-
ta de formació en este mes de febrer. Amb
la col·laboració de Caixa Popular, s’han
celebrat els següents cursos: a Aldaia,
«Com convertir les teues idees en acció» i
«Com portar la paperassa al dia», i a
Alaquàs, «Com aconseguir peles
d’Europa». Entre març i abril es farà un
taller a Quart de Poblet titulat «Disseny de
fullets informatius». Així mateix, pròxima-
ment es farà pública una altra oferta de
cursos gratuïts per a les associacions de la
comarca a realitzar als mesos d’abril, maig
i juny. Demaneu-nos informació.

• • Dia de la Dona a Aldaia
Les associacions de dones d’Aldaia han

organitzat una setmana llarga plena d’acti-
vitats. Entre el 27 de febrer i el 8 de març,
les tertúlies, el teatre, els jocs i esports, la
música i una aula-taller sobre «La ciutat i la
dona» marcaran l’actualitat cultural i social
d’Aldaia. Està previst que en la cloenda del
8 de març es presente el II Pla Local
d’Igualtat d’Oportunitats.
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RECURSOS  ASSOCIATIUSRECURSOS  ASSOCIATIUS

12 receptes
per a coordinar-se entre associacions (i II)

7

8

9

Extret de la revista Enredando, 10. CRAC

10

12

11

Para que la coordinación funcione es imprescindible
la transparencia en la toma de decisiones y en el manejo
de los recursos. Si las cosas no están claras, si sospecha-
mos lo más mínimo de que algunos manipulan, en pro-
vecho propio, las decisiones y los recursos, la coordina-
ción estará herida de muerte. Y no basta con que «parez-
ca» transparente (la mancha siempre vuelve a salir.

No basta con decir que «queremos coordinarnos». Es
preciso un compromiso real, evaluable y evaluado, de
cada una de las organizaciones. Si unas trabajan mucho
por la coordinación y otras nada, el asunto durará muy
poco (hasta que se cansen los «pringaos»). La coordina-
ción requiere que todas las organizaciones participen, se
mojen, en la medida de sus posibilidades reales (que no
son las mismas para todas). Hay que diversificar las tare-
as y las formas de participación en la coordinación, para
que todas las asociaciones PUEDAN participar. Es preci-
so evitar fuertes desequilibios en la participación. Y si hay
desequilibrios (porque alguna asociación no puede parti-
cipar como quisiera), que sean razonados, argumenta-
dos, «conscientes» y asumidos. Y solidarios.

Que las tareas de cada asociación en el proyecto de
coordinación común estén
claras y sean conocidas,
por cada organización -por
toda la organización- y por
todas las demás. Eso signi-
fica conocer bien el
«mapa» de nuestra red,
tenerlo siempre en el
coco.

Evaluar, revisar -conjuntamente, responsablemente- la
acción común, los proyectos y actividades comunes, y el
funcionamiento de la coordinación. No hacer por hacer,
sino hacer y aprender a hacer mejor. No tenemos un
«modelo» sobre la forma de coordinarse entre asociacio-
nes: hay que inventarlo cada día, probando. Así que, si
no queremos repetir siempre los mismos errores, hay que
evaluar la cooperación para poder mejorarla. Y al que le
duela, que se rasque.

Antes era mucho más fácil para las asociaciones
comunicarnos y coordinar nuestras fuerzas, nuestras
acciones. Pero hoy en día, con esas nuevas tecnologías
podemos hacer cosas que nunca pensamos. Ahí están los
ejemplos de las grandes campañas sociales que utilizan
Internet para coordinase y en las que participan miles y
miles de colectivos diferentes en todas partes del mundo.
Las asociaciones que quieran coordinarse tenemos que
aprovechar las oportunidades que, para la información y
la comunicación, nos ofrecen esas nuevas tecnologías.
Así que: ¡A prepararse, chic@s! (formación, formación,
formación).

Sí, amig@s, al final de todo, esto de la coordinación,
como todo, como la vida misma... depende de las personas

concretas, de nuestra volun-
tad personal, de nuestras
ganas de encontrarnos y
hacer cosas junt@s. Así
que, eso: a querer y querer-
se, a sumar fuerzas, gentes -
¿como tú?- que quieran
arrimar el hombro para
cambiar las cosas.

TRANSPARENCIA: LAVE SU COORDINACIÓN CON OMO!

OJO A LO QUE SE HACE, NO SÓLO A LO QUE SE DICE

TODO EL MUNDO TIENE CLARO QUÉ HACE TODO EL MUNDO

EVALUACIÓN, ESA COSA TAN MENTADA

ESOS APARATICOS TECNOLÓGICOS

QUERER Y QUERERSE



AFOCEJ

EN...RED...ANDO... trabajando en
Red hacemos avanzar y mejorar nuestra
asociación. Si hemos sido capaces de
crear una asociación desde un grupo de
personas que comparte unos intereses,
debemos dar un paso más, un paso «aso-

ciativo» (grupal) que nos acerque a otras
entidades con las que compartimos una
realidad, un territorio... lo que nos permi-
tirá conocer otras experiencias, metodo-
logías, mejorar en definitiva nuestras
actuaciones y resultados. Requiere esfuer-
zos pero merece la pena.

OPINIÓOPINIÓ

AAjjuunnttaarr-ssee  aammbb  aallttrreess::
mmééss  ttrreebbaallll  oo  mmééss  ffoorrççaa??

¿Cuáles son las claves para que las REDES ASOCIA-
TIVAS sean un aspecto tan importante en este
momento? He aquí algunas respuestas «incomple-
tas»:

• • Ha cambiado el contexto de nuestras prácticas.
La relación entre lo global y lo local, las nuevas rela-
ciones económicas, las nuevas manifestaciones cultu-
rales, las distintas fórmulas de acción, la heterogenei-
dad, las mezclas, el discurso de la diferencia…etc.

• • El nuevo paradigma del Estado Relacional. Donde
los intereses colectivos dejan de ser considerados
como patrimonio exclusivo del Estado, y la participa-
ción de la sociedad (principalmente a través de las
asociaciones y las organizaciones de finalidad no
lucrativa) se convierte en algo no sólo deseable sino
también legítimo.

• • Surgen problemas complejos que requieren un
tratamiento complejo. Problemas que suelen ser
multicausales y donde intervienen distintos actores
(asociaciones, administración, empresas, universida-
des…etc.) para su abordaje, lo cual requiere de un
REFUERZO DE LAS ACCIONES COLABORATIVAS.

• • No podemos seguir trabajando en soledad,
vamos a compartir!! De lo contrario empezamos a
repetir esquemas, proyectos, actividades, «tocando de
oído», sin analizar la realidad. Quienes se paran a
observarla llegan a la conclusión de que en un mismo
territorio, gentes con los mismos objetivos desaprove-
chan RECURSOS Y ESFUERZOS, debido a una gran falta de
información entre colectivos (paradoja de la sociedad
de la información).

• • Necesitamos reforzarnos organizativamente.
Mejorar nuestros sistemas de organización, de repar-
tos de tareas, de participación interna… se incremen-
ta cuando nos sentimos parte de un sector, desde la
coordinación externa… que requiere de la coordina-
ción interna de todas las personas de cada colectivo.
La doble cara (interna y externa) de la misma mone-
da: el fortalecimiento de la participación. La necesi-
dad de RENOVAR NUESTRAS ASOCIACIONES.

• • …pero no queremos perder autonomía. Es ahí
donde otras fórmulas han fracasado, recordemos
algunas experiencias de Federaciones, donde la dis-
tancia entre los colectivos «de base» y la estructura de
segundo grado es enorme. CONSTRUIMOS REDES PARA LA

ACCIÓN, no sólo para la representación y la interlocu-
ción. La acción coordinada nos lleva a la interlocución
coordinada, pero desde el respeto a la autonomía y
peculiaridades de cada grupo.

• • Las nuevas tecnologías de la información posibi-
litan la acción coordinada de forma eficiente. En
este momento INTERNET nos posibilita la realización de
tareas relacionadas con la COORDINACIÓN DE UNA FORMA

FÁCIL. Podemos estar informad@s a través de listas de
correo electrónico, podemos consensuar reuniones,
preparar documentos de forma colectiva, debatir a
distancia mediante Chats…etc. El cambio operado
con la introducción del fax ayudó a muchas iniciativas
de coordinación; con Internet las prácticas en el inte-
rior de las asociaciones están cambiando.

El Trabajo en redEl Trabajo en red
Antonio Moreno

Amalgama Ciutadana Manises

Cuando la comunicación y la veloci-
dad son motores de nuestra sociedad y de
un sistema que muchas veces no nos con-
vence, se trata de utilizar sus mecanismos
a nuestro favor, sumando esfuerzos, recur-
sos, ilusiones, iniciativas, ideas...etc. para
mejorar la sociedad en la que vivimos.

Debemos tener claro quiénes son las
entidades que están en nuestra red,
teniendo plena confianza en ellas. A partir
de ahí se puede comenzar a desarrollar
proyectos conjuntos, distribuyendo las
tareas, se puede tener una comunicación
fluida, recortando los tiempos de realiza-
ción de las consultas. Cuando trabajamos
en Red, nuestros esfuerzos se rentabilizan
y los resultados se multiplican, la iniciativa
se propaga más, se involucra a más gente,
la velocidad de su difusión es mayor y per-
mite una colaboración y un trabajo más
hombro con hombro con otras entidades. 

En muchas ocasiones nos encontramos
en nuestro municipio un movimiento aso-
ciativo formado por asociaciones con no
muchos socios  y a la vez con poca capa-

cidad de movilización. Son muchas las
asociaciones que se quejan de que es difí-
cil movilizar e implicar a la gente, pero por
otro lado es frecuente que por falta de
coordinación se solapen actividades del
mismo tipo y que se podrían haber hecho
conjuntamente. Estamos desperdiciando
muchos esfuerzos que nos podríamos
ahorrar si nos coordinásemos, nos comu-
nicásemos mejor, si la información fluyera
de forma más personal y continuada, en
definitiva si trabajáramos en red desde el
tejido asociativo. Si esto lo hiciéramos nos
sorprendería la gente que se mueve en
nuestra dirección, la capacidad de movili-
zación que tenemos, los esfuerzos que nos
ahorraríamos, el éxito de nuestras activi-
dades, el trabajo que hacemos en balde
en muchas ocasiones sin darnos cuenta de
que la asociación de al lado ya lo tiene
hecho pero no lo sabemos.

A pesar de que en ocasiones moverse
en red supone más trabajo, por el esfuerzo
de coordinación, de comunicación y de
consenso, en estos momentos, si queremos
mejorar la sociedad en la que vivimos, sim-
plemente trabajar en red se hace necesario.

Grup d’Educació
Ambiental d’Aldaia
El Grup d’Educació Am-

biental d’Aldaia ha tingut la
satisfacció d’haver realitzat un
dels projectes més ambiciosos
dels seus darrers anys de treball:
la publicació del llibre Els arbres
d’Aldaia tenen nom.

Un projecte que no haguera
estat possible sense la col·labora-
ció de diferents associacions i entitats de la
localitat, com ara la Coordinadora
Ecologista i Veïnal d’Aldaia, el grup
mediambiental Apalput, la Societat de
Colombaires d’Aldaia, l’Associació per la
Normalització Lingüística, l’Institut de
Secundària Carles Salvador i el CEFIRE de
Torrent, que varen aconseguir un impor-
tant premi atorgat per Caixa Popular i
Fundació Caixa Torrent, que potenciava,

precisament, la participació inte-
rassociativa.

Des de la idea inicial, com-
plementada a partir de les apor-
tacions dels diferents col·lectius,
es va dur a terme una tasca
d’anàlisi de l’objecte d’estudi,
de tots i cadascun dels arbres
del nostre nucli urbà, realitzada
gràcies a la col·laboració de l’a-
lumnat de l’IES Carles Salvador,
amb una observació guiada i

detallada de les diferents espècies.
Aquesta activitat didàctica fou la base per
a l’elaboració del treball, que anà prenent
forma a partir d’un estudi més complet i
rigorós, alhora que creatiu i artístic: amb
l’aportació de dibuixos originals de les
fulles i els fruits, fitxes completes de totes
les característiques de cada espècie, il·lus-
tracions fotogràfiques, textos literaris, glos-
sari terminològic, etc.



•  •  Nombre: Asociación de Comerciantes y Pequeños
Empresarios
•  •  Fecha de fundación: 1996, después de muchas reu-
niones de los fundadores para decidir los pasos a seguir.
•  •  Número de socios: 104
•  •  Junta:
Presidente: Antonio Ramón Sandemetrio
Vicepres. Económico-admvo: Enrique Amaya Pedrós
Vicepres. Comercial: Joaquín Lozano García
Secretario: Rafael Ramón Sánchez
Vicesecretaria: Eduvina Chust Celda
Tesorera: María Victoria Tejedor Gil
Contador: Juan Antonio Ferrer Baixauli
Delegado de Fiestas: Sebastián Verdeguer Sanchis
Delegados Animación Comercial: Florencio Zanón
Tripiana y Ángel Sáez Navarro
Defensor del socio: Martín Veces Monzó
Vocales: Juan Carlos Domingo Morellà i Rafael Codoñer
Barberà.
•  •  Tel. de contacto: 96 127 51 30. Fax: 96 126 51 06
•  •  E-mail: acype@catarroja.infoville.net
•  •  Lugar de reunión: Av. Ramón y Cajal, 72b, de
Catarroja.
•  •  Principales actividades: Realización de campañas de
promoción comercial para fomentar la venta dentro de la

población y atraer tambén a clientes de pueblos cerca-
nos. Labores varias de ayuda y asesoramiento al comer-
ciante.
•  •  Nuestras principales necesidades: Necesitamos más
apoyo tanto de los propios socios como de las institucio-
nes locales y comunitarias. Ideas nuevas para la realiza-
ción de promociones comerciales. Participación de los
comerciantes en todas las actividades formativas o de
otro tipo de la asociación.
• • Lo que ofrecemos: A los comerciantes y a sus emplea-
dos ofrecemos cursos de formación gratuitos, campañas
comerciales, tramitación de subvenciones varias y otros
trámites con el Ayuntamiento.

•Las bandas de música consti-
tuyen uno de los pilares funda-
mentales de la música de nuestros pue-
blos. ¿Cómo ve la salud de estas entida-
des en la comarca?

•Las sociedades musicales de la
comarca, actualmente gozan de una
salud estable. La sociedad en general va
cambiando y, por consiguiente, las ban-
das de música, siguiendo su trayectoria
musical, intentan aunar esfuerzos con el fin
de aclimatarse a la sociedad actual. Las ban-
das actuales son distintas a las de hace varios
años atrás, ya que la formación de sus músi-
cos es superior y a su vez ofrecen una más
amplia actividad cultural.

•¿Cuánta gente hay involucrada?
•El movimiento bandístico de la comarca

está compuesto por 30 sociedades musicales
y con un montante de personas distribuidas
de la siguiente forma: 3.175 músicos federa-
dos, 1.300 músicos de bandas juveniles,
3.658 alumnos en las escuelas de música de
las sociedades, así como 13.872 socios. Todo
ello hace que 22.005 personas estén directa-
mente involucradas en el mundo musical
bandístico de esta comarca.

Además, cabe destacar las relaciones que
establecemos con los ayuntamientos y otras
entidades asociativas de la comarca, como
fallas, clavarios, hermandades, parroquias...

•La Comarcal que usted preside ha obte-
nido una de las ayudas de la Fundación
Horta Sud y Caixa Popular a un proyecto de
ámbito comarcal. ¿En qué consiste?

•En primer lugar, mi más sincero agrade-
cimiento a estas entidades por esta ayuda al
proyecto presentado. Se trata del III
Encuentro de Bandas de Música Juveniles y
Conjuntos Instrumentales. En esta actividad
comarcal participan más de 2.000 personas,
y con ello pretendemos ampliar la conviven-
cia de los músicos más jóvenes de las socie-
dades musicales, impulsar inquietudes y esti-
mular el desarrollo musical. Este año 2002,
tendrá lugar en Manises, y la fecha prevista
es el 29 de junio.

•¿Cuáles son hoy las necesidades de las
bandas de música?

•Son muchas las necesidades
que tienen a diario para poder

desarrollar y realizar todo cuanto es fun-
damental para el funcionamiento, como
mantener una escuela de música con la
variedad de profesorado para las distintas
especialidades que se imparten (banda,
conjuntos instrumentales, corales, orques-
tas...). Pero también otras como las insfra-
estructuras para poder hacer las clases,

ensayos, reuniones, o la falta de medios
económicos. Las ayudas que se reciben de las
instituciones oficiales resultan insuficientes
para un buen funcionamiento.

•¿Cuáles son las principales citas en la
comarca a corto plazo?

•Las bandas de música, por su progra-
mación, están llevando a cabo actos, con-
ciertos, festivales, etc. a lo largo de todo el
año. Los actos previstos son:

-XI Festival de Bandas de Música de la
Comarca, que se realizará a lo largo de este
año en 10 poblaciones.

-III Encuentro de Bandas de Música
Juveniles y Conjuntos Instrumentales:
Manises, 29 de junio.

-I Encuentro de Jóvenes Orquestas de la
Comarca, a celebrar en la localidad de
Aldaia a primeros de octubre de 2002.

Con independencia de estas actividades,
la cita más próxima será el 20 y 21 de abril
en el Certamen de Bandas de Música
Provincial, patrocinado por la Diputación de
Valencia, en el cual participarán algunas
bandas de la comarca.

ENTREVISTA  AMB.. .ENTREVISTA  AMB.. .

Rafael Pérez Rodríguez
President Comarcal de la FSMCV
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