
 

 

NOTA DE PREMSA 

Les associacions de Castelló aporten un 25% de recursos propis en 
la gestió de serveis públics 

Les associacions també generen llocs de treball i mobilitzen a milers de persones voluntàries  

 

Torrent, 18 de novembre de 2019 | El Museu de Belles Arts de Castelló va acollir el 

dissabte 16 de novembre una trobada d’associacions amb l’objectiu de fer balanç de la 

participació durant els últims quatre anys a la ciutat. En el marc de la jornada també es 

va presentar l’estudi de l’Avaluació de l’Impacte de les associacions, on es demostra 

l'impacte positiu que tenen les associacions al conjunt de la societat. Una jornada 

organitzada per l’Ajuntament de Castelló i la Fundació Horta Sud. 

En la jornada es van abordar els reptes als quals fa front el teixit associatiu de Castelló, 

l'evolució en termes de participació ciutadana durant els últims anys i quins són els punts forts i 

les deficiències que cal reforçar. També es van compartir les experiències d'algunes 

associacions de la ciutat, és el cas de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes 

(FAMPA Penyagolosa Castelló) i l'Associació de Casas de Joves de Castelló 

En la jornada també intervindre María Jesús Pérez, Directora General de Participació de la 

Generalitat Valenciana, Miquel Àngel Aragón Brailoff, Director del Consell d’Associacions de 

Barcelona, i Francesc Mezquita, Regidor de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Castelló. 

Mezquita va assenyalar que “és molt encoratjador veure com cada vegada més veïnes i veïns 

s’integren en aquest teixit associatiu respecte al qual ara tenim un gran repte: renovar-lo i 

aportar joventut per a garantir la seua fortalesa”.  

 

PRESENTACIÓ DE L’AVALUACIÓ DE L’IMPACTE DE LES ASSOCIACIONS  

En el marc de la jornada es va presentar el segon estudi de l’Avaluació de l’Impacte de les 

associacions de Castelló, un informe elaborat per la Fundació Horta Sud i l’Ajuntament de 

Castelló. Julio Huerta, coordinador de la Fundació Horta Sud, va presentar els aspectes més 

rellevants de l’estudi des de diversos aspectes: social, econòmic i, sobretot, humà. L’estudi 

mostra el que aporten les associacions de Castelló a la societat, transformant en xifres quin és 

el resultat de la implicació, el compromís i la participació de tantes i tantes persones que 

treballen de manera voluntària. 

Com són les associacions de Castelló? 

En total han participat 134 associacions i entitats de la ciutat de Castelló, les quals han 

contestat al qüestionari que s’ha utilitzat per a preparar aquest estudi. La gestió de les dades 

s'ha realitzat a través de la Plataforma d’Avaluació de l’Impacte, una eina impulsada per la 

Fundació Horta Sud per tal de conéixer l’impacte de les associacions dels municipis de la 

Comunitat Valenciana (associacions.org). Aquestes 134 associacions representen 

aproximadament el 17% del total de les 803 entitats enregistrades al Registre Municipal 

d’Associacions de l’Ajuntament de Castelló.  



 

 

El gran dinamisme associatiu de Castelló es reflecteix també en l’ampli ventall de tipus 

d’associacions: educatives, veïnals, de cooperació i sensibilització, culturals, d’infància, 

adolescència i joventut, de dona, de persones majors, festives, mediambientals, d’assistència 

social, i esportives, principalment. L’àmbit cultural és en el que se situen la major part de les 

associacions seguit de les veïnals. 

L’estudi demostra que 1 de cada 2 associacions actuen en l’àmbit municipal, mentre que el 

19% són d’àmbit comarcal, el 26% d’àmbit autonòmic i el 2% d’àmbit nacional. El 44% de les 

associacions pertanyen a alguna federació i/o coordinadora, mentre que el 56% no estan 

federades.  

Persones associades, voluntariat i gènere  

Tenint en compte que l’estudi analitza les dades de les 134 associacions, destaca que a 

Castelló hi ha 12.141 persones associades, de les quals un 8% assumeix tasques de 

voluntariat. Un 65% de les persones voluntàries dedica entre una i dues hores a la setmana, un 

20% li dedica entre 2 i 5 hores setmanals i un 15% li dedica més de 5 hores a la setmana.  

Les 1.767 persones voluntàries de les 134 associacions participants de l’estudi, estarien 

dedicant aproximadament més de 2.193 hores a la setmana de forma desinteressada a la 

millora de la vida de les persones i de la ciutat. La població que participa en tasques de 

voluntariat a la ciutat de Castelló té entre 46 i 65 anys en el 35% dels casos. Un 27% tenen 

entre 30 a 45 anys, i el 24% són majors de 65 anys i un 14% menors de 30 anys. 

Pel que fa a la representativitat de gènere, un 53% de les persones associades són dones i un 

47% són homes, per tant la participació en les associacions és pràcticament paritària. Respecte 

a la representació per gènere a les Juntes Directives, els percentatges són molt pareguts, un 

51% són dones i un 49% són homes. En canvi, són les dones les que fan un pas endavant a 

l’hora d’assumir responsabilitats: la distribució del voluntariat és d’un 67% de dones front un 

33% d’homes que assumeixen tasques de voluntariat.   

Impacte econòmic  

De les vies de finançament amb les que compten les associacions destaquen, en primer lloc, 

els ingressos que reben per subvencions que representa un 76% del total. Un 25% dels 

recursos econòmics són recursos propis, via serveis, donatius, quotes de persones associades 

o mobilització de recursos a empreses. Per tant, de cada 4 € que costa la gestió dels projectes 

o serveis públics, 3 € els posa l’Administració pública i 1 € l’aporten les associacions. En total, 

els ingressos de les 134 associacions analitzades és de 8.258.613 €. 

L’estudi també confirma que el teixit associatiu genera llocs de treball. Les entitats que han 

participat en l’estudi han creat 383 llocs de treball a Castelló, dels quals 143 són a jornada 

completa i la resta són contractes a temps parcial (professorat de tallers, entrenadores i 

entrenadors esportius, entre altres). 

 

 

 



 

 

Objectius de l’estudi 

 Visibilitzar, valorar, agrair i reconéixer l'aportació social i econòmica que fan a la 

societat, quant a persones associades, voluntàries, hores de dedicació i recursos 

econòmics. 

 Disposar d'informació objectiva i actualitzada que demostre que la confiança en el tercer 

sector no és cega, que les organitzacions són transparents i que aporten i enriqueixen a 

la societat. 

 Donar rellevància a les associacions en la construcció d'allò públic "en moviment", 

trencant la visió de que allò públic fa només referència a l'Administració Pública, i fent 

valdre tota la tasca i tot el potencial que aporten les associacions a la ciutat de Castelló. 

 Fer pedagogia de la transparència i la importància de la col·laboració, i transmetre que 

totes les entitats són importants, i juntes són més fortes, més eficaces i més autònomes. 

 

> Avaluació de l’Impacte de les Associacions de Castelló 
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