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A Paiporta tenim la sort de comptar amb un fort teixit associatiu, i des de les institucions 
apostem pel seu foment i enfortiment. Les associacions sou el cor del nostre poble, peça 
fonamental en el nostre desenvolupament. Per això al ple de l’Ajuntament hem reconegut 
a les associacions com a servei comunitari essencial.Tot açò ens porta a aquest estudi.Les 
associacions del nostre poble han sigut sacsejades per la pandèmia i ara toca donar-les su-
port. Vos necessitem per a tornar la vida al nostre poble i amb aquest estudi volem visibilitzar 
tot el que aporteu a Paiporta i per tant el que hem de recuperar darrere la pandèmia.Les as-
sociacions sou cor i motor fonamental a Paiporta per tot el que aporteu a la nostra vida com 
a poble en tots els vessants de la nostra societat.Una societat organitzada és garantia d’una 
societat de progrés i agermanada.

Esther Torrijos Alonso
Regidora de Cultura i Festes, Transparència, 
Comunicació i Participació Ciutadana
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Les associacions són el cor dels nostres municipis, dinamitzen l’activitat sociocultural i do-
nen vida als nostres pobles. Amb aquest estudi volem mostrar-ho d’una manera objectiva, 
perquè l’aportació que feu als nostres municipis és mesurable i imprescindible. La vostra 
aportació en l’activitat cultural, musical, esportiva, educativa, en la defensa del patrimoni i el 
territori, en la diversitat o la festa és una realitat en la qual no té lloc cap dubte.

La missió de les associacions és actuar d’una manera compromesa i crítica, però, a més, 
també és important que les vostres entitats actuen amb transparència respecte de la tas-
ca que realitzeu i dels recursos que mobilitzeu. En aquest sentit, la Fundació Horta Sud 
acompanya a les associacions des de fa quasi 50 anys, proporcionant eines que els ajuden 
a construir un teixit associatiu fort i autònom. Entre les nostres accions, i amb l’experiència i 
coneixement adquirit al llarg d’aquests anys al costat de les associacions, considerem fona-
mental l’elaboració de l’estudi de l’impacte del moviment associatiu sobre el nostre territori.

Vull aprofitar aquesta ocasió per a recuperar algunes de les idees que marquen el sentit de la 
Llei Orgànica del Dret d’Associacions, que reconeix la importància del teixit associatiu, com 
a instrument d’integració en la societat i de participació en els assumptes públics:

«En organitzar-se, els ciutadans es doten de mitjans més eficaços per fer arribar la 
seua opinió sobre els diferents problemes de la societat als qui prenen les decisions 
polítiques. Enfortir les estructures democràtiques en la societat reverteix en l’enfor-
timent de totes les institucions democràtiques i contribueix a la preservació de la di-
versitat cultural»

«les associacions exerceixen un paper fonamental en els diversos àmbits de l’activitat 
social, que contribueixen a un exercici actiu de la ciutadania i a la consolidació d’una 
democràcia avançada, i que representen els interessos dels ciutadans davant dels 
poders públics i desenvolupen una funció essencial i imprescindible, entre altres, en 
les polítiques de desenvolupament, medi ambient, promoció dels drets humans, jo-
ventut, salut pública, cultura, creació d’ocupació i altres de similar naturalesa, per a 
la qual cosa la Llei preveu l’atorgament d’ajuts i subvencions per part de les diferents 
administracions públiques d’acord amb el marc legal i reglamentari de caràcter gene-
ral que les preveu, i amb el marc específic que en aquesta matèria es regule legalment 
en el futur.»

Per tant la llei atorga unes funcions clares a les associacions i finançament perquè puguen 
fer-ho i en aquest informe demostrem que és la inversió més rendible per a un ajuntament.

Imma López Primo
Presidenta de la Fundació Horta Sud
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L’Ajuntament de Paiporta i la Fundació Horta Sud acompanyen a les associacions com-
promeses amb la defensa dels drets humans i dels valors democràtics i ajuden fer valdre 
el que aporten a la societat. Ajuden a enfortir el moviment associatiu des dels següents 
eixos:

1. Transparència i compliment de la legalitat. Les associacions hauran de fer un pas 
endavant i obrir les portes i les finestres de les seues entitats. Les associacions han 
de publicar els seus comptes, mostrar en què s’han gastat els diners, qui són les per-
sones de la Junta Directiva, els seus projectes, les memòries, etc.

2. Representatives, fortes i autònomes. Les associacions han d’incrementar la seua 
base social i ser més autònomes i independents també en el seu finançament. La 
seua base social i l’autonomia financera els donarà autoritat moral i capacitat crítica.

3. Treball en xarxa entre les entitats. És el moment de teixir xarxes per aprofitar les 
sinergies, millorar la nostra incidència i tindre més representativitat. És temps d’unir-
se i fusionar-se amb altres entitats.

4. Equilibri en el compliment de les quatre funcions del moviment associatiu. la Fun-
ció social (construcció de societat, valors, cultura, solidaritat entre les persones…); 
la Funció educativa (eduquen en competències, habilitats, responsabilitats, són es-
coles de democràcia, de diàleg, consens…); la Funció econòmica (generen llocs de 
treball, aporten al PIB de forma més justa i igualitària, mobilitzen recursos…); la Fun-
ció política (control de l’acció política, denuncien les causes dels problemes i actuen 
sobre les conseqüències, s’impliquen en la solució…).

5. Millora de la relació entre l’Administració i les associacions. La col·laboració entre 
l’Administració Pública i el teixit associatiu és fonamental, haurem de trobar formes 
de relacionar-se més eficaces, respectant les funcions pròpies de cadascuna de les 
parts. Ambdues comparteixen molts aspectes de l’esfera pública, però un sector no 
és competència de l’altre, tot el contrari. A tal fi, convé recordar l’esperit de la Llei Or-
gànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació:

- La necessitat que les associacions exercisquen la seua funció de representa-
ció i control polític, per salut democràtica de la societat.

- El paper fonamental que li assigna la llei a les associacions: les associacions 
representen els interessos dels ciutadans davant els poders públics i desen-
volupen una funció essencial i imprescindible, entre altres, en les polítiques de 
desenvolupament, medi ambient, promoció dels drets humans, joventut, salut 
pública, cultura, creació d’ocupació i altres de similar naturalesa. Des de les 
associacions haurem de fer-lo efectiu.

- L’Administració Pública ha de garantir la participació de les associacions en 
la vida social i política, des d’un esperit de llibertat i pluralisme, reconeixent, 
al mateix temps, la importància de la funció que compleixen com a agents de 
canvi i transformació social, d’acord amb el principi de subsidiarietat.

Introducció
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Crear un relat compartit entre el moviment associatiu i les institucions públiques sobre el 
que suposa l’aportació i l’impacte social i econòmic de les associacions no és fàcil. A di-
ferència d’altres sectors, no existeix cap organisme que arreplegue dades objectives sobre 
l’impacte del moviment associatiu a les ciutats. Ni tan sols les mateixes associacions siste-
matitzen les dades i, quan ho fan, no sempre segueixen els mateixos criteris.

Per altra banda, les associacions necessiten un major reconeixement i visibilitat de la seua 
aportació al bé comú del municipi. És un reclam que sorgeix de les mateixes associacions i 
que s’ha anat recollint al llarg de les diferents jornades de participació que des de la Funda-
ció Horta Sud portem a terme, en les quals s’analitza la realitat que les envolta i s’estudien 
propostes de millora.

Amb l’estudi volem mostrar el que aporten les associacions de Paiporta a la ciutat, transfor-
mant en xifres i mostrant el resultat de la seua implicació, el compromís i la participació de 
tantes i tantes persones que treballen de manera voluntària. Així mateix, amb aquest projec-
te, també volem:

- Donar visibilitat, valorar, agrair i reconèixer l’aportació social i econòmica que les 
associacions realitzen a la societat amb dades objectives: persones associades, vo-
luntàries, hores de dedicació, recursos econòmics, etc.

- Fomentar la corresponsabilitat entre l’Administració Pública i les associacions. 
Les ciutats necessiten la col·laboració recíproca d’ambdues entitats, cada una des 
del seu paper. No podrem afrontar la política, els reptes de futur de les nostres ciutats 
i del planeta, pensant que sols des de l’Administració es poden canviar les coses. La 
Llei Orgànica dóna un paper fonamental a les associacions que haurem de tindre en 
compte per començar a construir una relació de respecte i igualtat.

- Construir allò públic des de la cogestió. Les associacions fan una aportació vital dins 
de les seues comunitats de referència, ja que dinamitzen contínuament diferents es-
pais i persones dins dels nostres municipis. En aquest sentit, obrin espais on poder 
fer-se preguntes sobre com volem viure conjuntament. Volem trencar la visió de que 
allò públic sols és el que fa referència a l’Administració Pública. Cal posar en valor 
tota la tasca i el potencial que aporten les associacions a la nostra ciutat, perquè 
estan actuant a l’espai públic i, sobretot, gestionant projectes, espais i serveis amb 
vocació de servei públic.

-  Fer pedagogia. Les associacions han de ser transparents, arreplegar dades i avalu-
ar-les per poder avançar. Volem construir un relat comú i compartit entre totes les 
entitats. Totes les associacions som importants, juntes som més fortes, més eficaces 
i més autònomes.

Què es pretén amb aquest estudi?

Com s’ha realitzat?



Avaluació d’impacte de les associacions a Paiporta 2020 11

Per tal de donar resposta a les dues qüestions anteriors (la inexistència d’una plataforma 
que arreplegue les dades i la necessitat de reconèixer la tasca associativa), la Fundació Hor-
ta Sud va crear en el 2015 una plataforma informàtica amb l’objectiu de recollir i analitzar 
amb dades quantitatives l’impacte de les nostres associacions. Aquestes dades es poden 
consultar al web associacions.org.

De les 133 associacions inscrites en el Registre Municipal de l’Ajuntament de Paiporta, 34 
associacions han contestat al qüestionari de l’exercici de 2019 (un 26% del total d’associ-
acions inscrites) i 40 associacions han contestat al qüestionari de l’exercici de 2020 (un 
30% del total d’associacions inscrites). Hem de tindre en compte que el 2020 ha estat un 
any molt dur per a tots, també per a les associacions que no han pogut fer la seua activitat 
normal i estan en una situació molt complicada. 

És important destacar que, com que no comptem amb la suficient quantitat d’enquestes, no 
hem pogut fer extrapolació de dades en totes les preguntes i per tant els resultats extrets en 
l’estudi són una aproximació de la situació de la realitat del moviment associatiu de Paiporta 
el 2019 i el 2020. Tot i això, els resultats ens proporcionen l’oportunitat de reflexionar sobre 
les associacions del municipi i plantejar propostes de futur.

Metodologia en la recollida de les respostes:

- Disseny del formulari en línia per a arreplegar les dades corresponents als exercicis 
econòmics dels anys 2019 i 2020.

- Enviament d’un correu electrònic a les 133 associacions registrades a Paiporta en el 
que la Regidoria de Transparència, Comunicació i Participació Ciutadana donava a 
conèixer l’objectiu del projecte i animava a les associacions a emplenar el formulari. 
En el cos del correu s’incloïa l’url per a sol·licitar l’enllaç individual, únic per a cada 
entitat, amb el qual es podia respondre directament al qüestionari en línia.

- Difusió del projecte a través de les xarxes socials de la Fundació Horta Sud, l’Ajunta-
ment de Paiporta i publicació de notes de premsa.

- Des de la Regidoria Transparència, Comunicació i Participació Ciutadana s’ha refor-
çat la campanya de recollida d’enquestes telefonant a un gran nombre d’associaci-
ons per a motivar-les a respondre al qüestionari. Per part de la Fundació Horta Sud, 
també s’ha contactat amb totes les associacions que han participat en les sessions 
del servei d’assessories, els cursos de formació i en la convocatòria d’ajudes a Projec-
tes Interassociatius de la Fundació Horta Sud.

- Per a garantir major exactitud de les dades, des de la Fundació Horta Sud s’han verificat 
telefònicament les respostes d’algunes associacions, al mateix temps que part dels in-
gressos per subvencions han sigut contrastats amb la Base de Dades Nacional de Sub-
vencions, consultant, a més, algunes webs per disposar de diferents fonts d’informació.

- En total es replegaren 34 enquestes per a l’exercici 2019 i 40 enquestes per a l’exercici 
2020.

- La recollida d’enquestes es va fer entre els mesos d’abril a juny. El termini per a rebre 
les enquestes contestades estava previst per al 30 d’abril, però donat que les associ-
acions continuaven enviant les seues enquestes, es va allargar fins al 13 de juliol. Cal 
destacar, en aquest sentit, la inestimable col·laboració de les associacions que han 
contestat el qüestionari i han atès les telefonades posteriors, necessàries per a aclarir 
dubtes respecte a les dades, a fi de confirmar- les per tal d’ajustar l’estudi a la realitat.



És hora de mostrar el que aportem a la societat12

Despesa en activitats associatives per habitant 1. https://www.ine.es/jaxiT3/
Datos.htm?t=2903
2. Dades corresponents a 
l’exercici de 2021, facilitades 
per l’Ajuntament de Paiporta
3. https://presupuestos.
gobierto.es/
4. Elaboració pròpia a partir 
de les dades publicades a 
ww.presupuestos.gobierto.es 
5. https://presupuestos.
gobierto.es/mapas/2020
6. Dades facilitades per 
l’Ajuntament de Paiporta 
corresponents a l’exercici 
2021

Habitants: 26.514 persones1

Pressupost municipal: 17.502.370 €2

Despesa per habitant: 660 €

660 €
Despesa 
per habitant

Pressupost per a associacions: 295.000 €6

Associacions al Registre Municipal: 133

Associacions que reben subvencions municipals: 54

Percentatge del pressupost 
municipal destinat a associacions 1,7% %

Pressupost destinat a 
associacions: 1,7 %

11,13

Dades generals

Pressupost per a associacions
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7. Dades obtingudes als es-
tudis d’avaluació de l’impacte 
de Torrent (2018) i Quart de 
Poblet (2017), Castelló (2019), 
València (2018)

La millor inversió d’un municipi. 

La diferència entre les associacions que hi ha registrades i les que demanen subvenció a 
l’ajuntament és molt gran i fa sospitar que hi haja associacions que no tinguen activitat i que 
no s’hagen donat de baixa al registre. Per tant és difícil estimar quantes associacions hi ha a 
Paiporta amb activitat.

Les associacions s’encarreguen diàriament de donar vida al municipi, organitzen la major 
part de l’activitat de temps lliure de totes les edats: esports, educació musical, festes, activi-
tats extraescolars, juvenils, dona, tallers culturals, etc. Per mantenir tota aquesta oferta d’ac-
tivitats al municipi l’ajuntament destina només un 1,7 % del pressupost municipal. Una ciu-
tat sense activitat associativa és una ciutat sense vida, per tant és una inversió necessària.

Però queda molt per avançar en fórmules de gestió d’aquestes activitats i espais. Paiporta 
encara té recorregut per incrementar el percentatge de pressupost que destina per a que 
les associacions gestionen directament serveis i/o activitats per a la ciutadania. És una altra 
manera d’entendre la participació de la ciutadania en la gestió de part del pressupost mu-
nicipal. 

És necessari crear sistemes que donen més estabilitat en el temps i recursos més enllà de 
les convocatòries de subvencions anuals. A altres països d’Europa la gestió de serveis, pro-
jectes o espais públics per part de la ciutadania ha estat més desenvolupada des que va 
acabar la II Guerra Mundial. Per exemple en França, la majoria de les Cases de Joventut i 
Cultura són gestionades per la FFMJC (Fédération Française des Maisons des Jeunes et de 
la Culture) que compta amb més de 560 Cases associades, 12.000 persones voluntàries i 
2.500 llocs de treball. A Itàlia, l’article 118 de la Constitució defineix i regula el principi de 
subsidiarietat segons el qual “L’Estat, les Regions, les províncies, les ciutats metropolitanes i 
els municipis afavoreixen la iniciativa autònoma dels ciutadans, individuals i associats, per la 
realització d’activitats d’interès general, basats en el principi de subsidiarietat”. A Barcelona, 
18 Casals de Barri de l’Ajuntament són gestionats per agrupacions d’associacions amb la 
fórmula de Gestió Cívica.

Paiporta ha incorporat al seu recent Reglament de Participació Ciutadana la Gestió Cívica 
com a fórmula de gestió d’espais públics per part de la societat civil organitzada i obri una 
via innovadora per a Gestió Cívica i Comunitària de projectes, serveis i espais municipals.
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Associacions federades

Al voltant del 25% de les associacions de Paiporta formen part d’alguna federació, una xifra 
que està per sota de la resta de municipis participants en els estudis realitzats per la Funda-
ció, que és al voltant del 45 %, on pràcticament totes les associacions esportives, les AMPAs, 
juvenils i festives estan estructurades de manera federativa.8

Les associacions han de fer una reflexió per a compartir esforços i recursos amb altres as-
sociacions, gestionar projectes de forma compartida, treballar en xarxa, coordinar-se o fe-
derar-se. 

Després de la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19, moltes entitats es veuen 
afectades per la reducció d’ingressos. Per altra banda, l’augment els últims anys de la buro-
cràcia mitjançant obligacions documentals, fiscals, laborals, entre altres, són reptes per als 
quals algunes entitats han trobat fórmules federatives per a fer-les front, compartint recur-
sos i estalviant despeses.

Compartir materials, contractar assegurances, resoldre temes com la Llei de Protecció de 
Dades, compres col·lectives o la gestoria, són temes que es poden resoldre de manera més 
fàcil si les entitats es federen. Fer projectes amb altres associacions o des de les Federaci-
ons sempre és més enriquidor.

En definitiva, és temps d’unir esforços per multiplicar resultats, és temps de pensar en la 
unió o fusió de les associacions i, pot ser, no tant de fundar-ne noves.

8.  Associacions federades: 
Castelló 2020: 31%; València 
2019: 61%; Quart de Poblet 
2017: 41%; Torrent 2019: 74%

25% federades 
75% no federades

Paiporta 25%

Castelló 2020: 31% 

València 2019: 61% 

Quart de Poblet 2017: 41%

Torrent 2019: 74%
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Associacions declarades d’Utilitat Pública

Àmbits d’actuació

La declaració d’utilitat pública és un reconeixement per part del govern de l’Estat a la tasca 
social que fan algunes associacions que promouen l’interès general, no sols de les seues 
persones associades, sinó de la societat en general. Per a demanar aquest reconeixement, 
les associacions han de complir els requisits que marca la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de 
març, reguladora del Dret d’Associació, i iniciar el procediment administratiu per a la seua 
sol·licitud.

Un 6% de les associacions estan declarades d’utilitat pública, amb els avantatges fiscals 
que suposa aquest reconeixement.

6% declarades d’Utilitat Pública
84% no declarades d’Utilitat Pública

El 53,5% de les associacions que presentaren les seues dades de 2020 actuen en l’àmbit 
local. El 23% té una actuació en l’àmbit autonòmic. El 13% de les associacions actuen a 
escala estatal i el 8% actuen al voltant de la comarca. Finalment, el 2,5% manté l’actuació 
dins l’àmbit internacional. Com és lògic les dades del 2019 són pràcticament iguals. Per tant, 
podem dir que, en general, les associacions paiportines, mostren una clara predominança, 
per l’actuació més localista, amb més de la meitat de les seues entitats preocupades pel seu 
territori més pròxim.

Es tracta d’un percentatge més baix que a altres pobles de la comarca (Quart de Poblet, té 
un 70% de les associacions amb actuació local, Torrent amb un 65% d’associacions amb ac-
tuació local). Aquest concepte varia quan estudien els casos de les capitals de província. A 
la ciutat de Castelló, per exemple, ens trobem que el 26% de les associacions actuen a l’àrea 
autonòmica, mentre que a la ciutat de València aquest percentatge augmenta fins al 30%.

Local 53,5%
Comarcal 8%
Autonòmic 23%
Estatal 13%
Internacional 2,5%
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Camps d’acció

La pregunta sobre a quin camp d’acció i/o activitat es dediquen les associacions és una pre-
gunta múltiple i es podien assenyalar, per ordre de prioritat, fins a tres opcions. Hi ha un gran 
ventall de tipus d’associacions que han participat en l’estudi, i per això pràcticament queden 
representats tots els sectors, circumstància que ofereix una imatge prou clara de la dinamit-
zació existent a la localitat per part de les entitats de la societat civil. L’àmbit educatiu és el 
camp més assenyalat, seguit de les associacions culturals i esportives. 

L’estructura del món associatiu es caracteritza per l’heterogeneïtat, hi ha associacions que 
es dediquen a molts camps d’actuació o sectors. Com bé s’assenyala al llibre ‘L’associaci-
onisme a l’Horta Sud’, investigació realitzada per Antonio Ariño i Maria Albert, mentre que 
en altres moments històrics l’associacionisme dels nostres territoris tenia un caràcter mul-
tifuncional (l’Ateneu o el Casino, per exemple, els quals complien múltiples funcions, i el 
mateix va succeir després amb les associacions veïnals dels anys 70-80), l’associacionisme 
contemporani tendeix a l’especialització funcional. 

Per altra banda, la contínua creació de noves associacions manté la creixent tendència a 
l’atomització i l’especialització del moviment associatiu, encara que aquest fenomen no està 
fent que les taxes d’afiliació del conjunt de la població augmenten.

Camp d’acció d’associacions
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Activitats que realitzen

Tant el 2019 com el 2020, ha estat un any marcat per la pandèmia de la COVID-19, totes les 
associacions han vist afectada la seua activitat; unes han hagut de suspendre-la totalment i 
altres han adequat les activitats a la situació pandèmica, modificant-les totalment o parcial-
ment adequant-les a les noves necessitats de la població o fent-les de forma virtual. Encara 
això, les associacions que han participat en l’estudi, han fet al voltant de 500 activitats pun-
tuals anuals al municipi, amb una participació entorn d’un centenar de persones de mitja 
per activitat. Respecte de les activitats periòdiques, s’han vist més afectades, però se situen 
en una mitja de 250 activitats periòdiques, amb una participació de més de 40 persones de 
mitjana per activitat.

Amb les dades rebudes, i tenint en compte la situació pandèmica, estimen que a Paiporta, 
les associacions del municipi, posen a l’abast de la ciutat unes 1.500 activitats puntuals al 
llarg de l’any i unes 750 activitats periòdiques.

Queda molt més patent la incidència de les reduccions d’aforament i els mesos de tanca-
ment de locals arran de la situació provocada per la COVID-19 en l’execució de les activitats 
periòdiques, que són, sense dubte, les més perjudicades pel tancament de locals.

Pel mateix motiu, la mitjana de participants també decau considerablement en 2020, re-
duint-se, en la majoria dels casos per les limitacions d’aforament, a més de la meitat de 
persones en les activitats puntuals.

Aquestes activitats que es fan a la ciutat, amb vocació de servei públic i de les quals pot 
gaudir tot el poble, és també la manera de participar i incidir en la vida i en les polítiques pú-
bliques. Les associacions veïnals s’organitzen per dinamitzar i reivindicar la vida als barris, 
les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPAs) intenten millorar la política educativa 
i participativa dels centres escolars, les associacions juvenils vetlen pel compliment i desen-
volupament d’una política d’oci i temps lliure més sana i arrelada al territori, les associacions 
de dones lluiten per la igualtat de gènere i contra els assassinats masclistes, les associaci-
ons festives mantenen i gestionen la festa i les tradicions de la ciutat, i centenars d’altres 
associacions intenten millorar la vida de les persones i de la comunitat. Aquesta és la ma-
nera de fer cultura i d’incidir a través de la participació en les polítiques públiques, generant 
una acció política en tant que té incidència en la nostra “polis”. A més, ho fan d’una manera 
estable en el temps, organitzada, que genera comunitat i pensa en el bé comú per damunt 
del bé particular i l’individualisme.

1.500 750
Activitats puntuals Activitats periòdiques

Mitjana de persones 
participants:

Mitjana de persones 
participants:

100 45



És hora de mostrar el que aportem a la societat18

Persones associades i voluntariat

9.000  
persones associades

35% 
de la població

La taxa d’associacionisme es calcula amb una altra metodologia i fent una enquesta al total 
de la població. Però, podem fer una aproximació del percentatge de persones associades, 
extrapolant les dades obtingudes al total de les associacions existents. No obstant això, les 
persones participen en més d’una associació al mateix temps. Per tal d’apropar-nos a una 
dada més acurada, apliquem la taxa de multiafiliació, la qual considerem que està al voltant 
de l’1.9

Per tant, calculem que a Paiporta hi ha més de 9.000 persones associades, és a dir, més d’un 
35 % de paiportins i paiportines pertanyen a alguna associació.

Aquestes xifres se semblem molt a la que dóna el CIS de taxa d’associacionisme que es 
publicà al Baròmetre del CIS núm. 3.195 de novembre de 2017, on s’indica que el 39% de la 
població pertany i participa activament en alguna associació.
La multiafiliació és un fenomen que va en augment a causa d’una major especialització 
del moviment associatiu i a la fragmentació i individualització de la societat. Segons el CIS, 
aquest fenomen va creixent: en 1980 era el 4.5% de la població la que participava en més 
d’una associació, en 1988 el percentatge estava en un 15.4% i en 2002 havia augmentat fins 
al 17.4%.

El nombre de persones associades és clau per valorar l’impacte del moviment associatiu de 
Paiporta. No obstant això, les dades arreplegades al qüestionari ens fan pensar que exis-
teixen diferents criteris a l’hora de considerar el nombre de persones associades, i que les 
dades arreplegades engloben els diferents nivells de compromís i participació d’una associ-
ació sense fer distincions entre:

– Persones beneficiàries o consumidores, considerant així a totes aquelles perso-
nes que es beneficien o consumeixen activitats o serveis puntuals. Es tracta del 
nivell més baix de compromís amb l’associació.

– Persones usuàries que utilitzen els serveis de les associacions i participen de les 
seues activitats. 

– Persones associades que, segons la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, regula-
dora del Dret d’Associació, tenen una sèrie de deures i drets respecte de l’associ-
ació i que, tal vegada, no serien aplicables a les persones usuàries i consumidores.

9. Diferents estudis realitzats 
per Tomás Alberich (2007, 
2017) ens indiquen que 
la taxa de multiafiliació va 
fluctuant entre l’1.4 i l’1.6. No 
obstant això, al llarg de la 
nostra pràctica diària amb 
les associacions, podem 
observar com el fenomen 
de l’associacionisme està 
fagocitant-se poc a poc (cada 
vegada hi ha associacions 
més menudes) i les persones 
solen participar en una gran 
diversitat d’associacions al 
mateix temps: educatives, 
esportives, culturals, etc. Es 
per això que hem decidit 
treballar amb la taxa de 
multiafiliació d’1.9.
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Per tant, és important que en un futur puguem dimensionar correctament la base social 
de l’associacionisme de Paiporta, diferenciant clarament a les persones associades d’altres 
possibles figures segons els nivells de participació. Aquest projecte d’avaluació de l’impac-
te pot ajudar a animar a aquestes entitats perquè reflexionen sobre els diferents nivells de 
participació de la seua base social. A partir d’ací, poden sistematitzar la recollida de dades 
i encetar estratègies per tal d’incrementar el nivell de compromís de les seues persones 
associades.

Per altra banda, cal recordar que, segons el Reglament d’Organització, Funcionament i Rè-
gim Jurídic de les Entitats Locals, les associacions inscrites al Registre d’Associacions Muni-
cipal han de notificar el nombre de persones associades o qualsevol modificació.

Motius pel que pertany o va pertànyer a alguna associació

Els motius pels quals les persones s’animen a participar en alguna associació són diversos i 
personals. Més enllà d’això, el més important és que la gent s’organitze, s’associe i participe. 
Resulta interessant comprovar el que diu el Baròmetre del CIS, núm. 3.195 de novembre de 
2017, respecte dels motius pels quals s’associen les persones.

Podem observar com, a les associacions amb un component marcadament solidari o carita-
tiu, les persones hi participen per motius ideològics i de principis, o perquè consideren que 
cal implicar-se amb el món que els envolta. Veiem, per exemple, com aquests percentatges 
suposen el 38,1% en el cas de participar en associacions pacifistes i de defensa dels Drets 
Humans, o el 39,3% que consideren que implicar-se en una associació caritativa és una 
qüestió totalment necessària.

Per altra banda, en les associacions esportives o culturals, trobem motius més relacionats 
amb la sociabilitat i veiem com el sentit que mobilitza a les persones a participar en elles és 
el d’ocupar el temps lliure en una activitat que els resulta agradable i beneficiosa.
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Alguna 
associació de 
caritat o ajuda 
social (Cáritas, 
Cruz Roja, etc.)

Un club o 
associació 
esportiva

Un grup cultural 
o d’oci

Una 
organització 
ecologista 
(Greenpeace, 
etc.)

Una 
organització 
pacifista, de 
drets humans, 
de comerç 
just (Intermón, 
Amnistía 
Internacional, 
SOS Racismo, 
etc.)

Una associació 
juvenil o 
estudiantil

Un altre tipus 
d’associació 
voluntària 
(associacions 
de pares
i mares, 
associacions 
veïnals pero 
no comunitats 
veïnals etc.)

Per ocupar el temps en 
una activitat que li agrada

4,9% 68,6% 40,2% 7,2% 0,5% 16,6% 6,8%

Per posar en pràctica 
les seues idees, valors, 
principis

30,6% 4,0% 9,5% 36,0% 38,1% 17,4% 12,3%

Perquè de manera 
conjunta es poden 
aconseguir més objectius 
que individualment

10,6% 2,0% 4,2% 16,2% 11,3% 14,1% 22,4%

Per defensar els seus 
interessos

0,9% 1,7% 2,0% 0,9% 1,5% 10,4% 13,2%

Per relacionar-se amb 
altres persones

1,4% 6,9% 20,4% 1,8% — 12,4% 3,1%

Per tradició familiar 2,8% 2,9% 3,3% 0,9% 1,5% 0,8% 0,9%

Perquè considera a la 
implicació personal o 
ciutadana és necessària

39,3% 2,7% 5,7% 27,0% 37,1% 7,1% 19,1%

Per informar-se — 0,2% 0,9% 0,9% — 2,5% 9,0%

Per amistat 1,4% 3,5% 5,9% — — 8,7 1,9%

Per obligació professional 0,7% 1,8% 0,7% — 0,5 0,4 2,4%

Un altre motiu 0,2% 1,0% 0,4% — — 1,2% 3,1%

N.C. 7,2% 4,7% 6,8% 9,0% 9,3% 8,3% 5,9%

(N) (568%) (595%) (455%) (111%) (194%) (241%) (424%)

Baròmetre del CIS núm 3195 de novembre de 2017

Distribució de persones associades i voluntariat

Segons les dades rebudes, el nombre de persones 
associades que assumeixen tasques de voluntariat, no varia 
pràcticament entre 2019 (1.239 persones) i 2020 (1.227 
persones). Podríem dir, que el 15% de les persones que 
participen en les associacions de l’estudi, estan dedicant 
hores de la seua vida a dinamitzar el seu barri, promovent la 
cultura local o millorant la qualitat de vida de les persones.

15% 
persones voluntàries  
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Value of volunteer work People volunteering*

Country (millions US $) number (thousands) percent of adult population

Argentina $2,693.2 1,913 8%

Australia $4,484.8 1,832 13%

Austria $1,380.4 550 8%

Belgium $4,197.7 809 10%

Brazil $754.1 6,483 6%

Colombia $229.1 1,149 5%

Czech Rep. $196.4 381 5%

Egypt $22.1 233 1%

Finland $2,657.5 326 8%

France $41,929.6 6,536 14%

Germany $48,433.0 7,071 10%

Hungary $49.7 277 3%

India $1,355.9 16,490 2%

Ireland $715.6 293 11%

Israel $894.7 235 6%

Italy $8,290.7 2,048 4%

Japan $23,354.8 485 0.5%

Kenya $52.0 955 6%

Mexico $219.6 30 0.1%

Morocco $98.4 699 4%

Netherlands $16,991.6 1,962 16%

Norway $4,255.8 1,847 52%

Pakistan $68.1 133 0.2%

Peru $38.2 729 5%

Philippines $775.9 2,833 6%

Poland $150.8 3,614 12%

Romania $155.0 325 2%

Slovakia $7.3 149 4%

South Africa $960.5 2,659 9%

South Korea $2,433.2 1,204 3%

Spain $7,055.1 1,681 5%

Sweden $10,206.1 2,009 28%

Tanzania $289.5 2,092 11%

Uganda $30.5 2,606 23%

United Kingdom $21,976.2 14,357 30%

United States $109,012.6 44,564 22%

Total $316,415.6 131,557 -

Developing / transitional country average 6%

Developed country average - 15%

All-country average - 10%

Volunteering, 36 countries,1995-2000
*See methodological appendix for estimating procedures.
SOURCE: Lester M. Salamon, S. Wojciech Sokolowski, and Associates, Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofi t Sector, Volume 
Two (Bloomfi eld, CT: Kumarian Press, 2004).
Country-specifi c data, including data published after 2004 can be found in the Center for Civil Society Studies publications database. 

El voluntariat a diferents païssos

Segons el Center for Civil Society Studies de la Universitat John Hopkins, entre el període 
comprés entre els anys 1996 i 2000, el percentatge de població voluntària a l’Estat Espanyol 
era del 5%.

No obstant això, sembla que el voluntariat ha anat augmentant i, segons dades de la ‘Plata-
forma del Voluntariado de España’, el percentatge de persones voluntàries arriba al 10,7% 
actualment. A Paiporta, les dades indiquen que el 5,6% de la població està fent tasques de 
voluntariat a la seua associació. Molt lluny de la mitjana europea, situada en un 19,3%.
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Percentatge de persones voluntàries per països 

Noruega 48,0
Holanda 40,3
Dinamarca 38,7
Luxemburgo 36,7
Suiza 36,5
Suecia 35,5
Finlandia 34,1
Islandia 32,8
Eslovenia 30,4
Irlanda 29,0
Alemania 28,6
Austria 28,3
Reino Unido 23,3
Francia 23,0
Belgica 20,4
Unión Europea 19,3
Estonia 16,4
Lituania 16,3
Polonia 13,8
República Checa 12,2
Italia 12,0
Grecia 11,7
Yugoslavia i R. Macedonia 11,2
España 10,7
Croacia 9,7
Portugal 9,0
Malta 8,8
Eslovaquia 8,3
Lituania 7,3
Chipre 7,2
Hungría 6,9
Bulgaria 5,2
Servia 5,2
Rumanía 3,2

Font: ‘Plataforma del Voluntariado de España’,

El concepte de voluntariat és molt difús i és un terme relativament nou al nostre país. No fa 
tant de temps que s’utilitzava aquest concepte per a referir-se a aquell jove que se n’anava 
al servei militar de forma voluntària, accepció que encara es conserva al diccionari de la 
Real Academia de la Lengua Española. En altres moments no hi ha hagut necessitat de di-
ferenciar a aquelles persones que dins d’una associació assumien tasques i compromisos 
dins de l’associació, en tot cas eren les persones associades, militants, membres de la Junta 
Directiva, etc.
 
Amb la Llei de Voluntariat 4/2001 de la Generalitat Valenciana, aquest perfil ha d’aparèixer 
definit als estatuts de les entitats, concretant-se clarament els seus drets i deures.

En qualsevol cas, el fet que més gent assumisca responsabilitats a les associacions és un 
tema pendent per al moviment associatiu. Les persones més compromeses de l’associació 
solen convidar als socis i sòcies al fet que s’incorporen a la Junta Directiva sense definir les 
responsabilitats i tasques concretes.
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Hores de dedicació de les persones voluntàries

En general, al voltant del 57% de les persones voluntàries dedica entre una i dues hores a la 
setmana. Les diferències entre 2019 i 2020 apareixen en les següents franges de dedicació. 
En 2019, el 18% dedica entre 2 i 5 hores setmanals i el 25% dedica més de 5 hores a la set-
mana, mentre que en 2020, el 33% dedica entre 2 i 5 hores setmanals i només el 7% dedica 
més de 5 hores a la setmana. Aquesta diferència pot ser provocada per la disminució d’acti-
vitat de les entitats durant la pandèmia.

Les més de 1.240 persones voluntàries, de les entitats participants en l’estudi, dediquen més 
de 2.900 hores a la setmana de forma desinteressada a la millora de la vida de les persones 
i del municipi.

Si tractàrem de quantificar econòmicament el nombre d’hores dedicades pel voluntariat de 
forma desinteressada a les seues associacions, estaríem parlant de més d’1 milió i mig d’eu-
ros que no apareixen valorats en cap lloc.

A Espanya, tres milions de persones es consideren “voluntàries” i practiquen el voluntariat 
(afiliades o no), de les quals un poc més d’un milió dediquen almenys 20 hores al mes a la 
seua acció voluntària10. 

Peter Drucker, al seu llibre “Las Nuevas Realidades” introdueix el terme de PIB ocult, re-
ferint-se a aquelles accions que fan les persones voluntàries per millorar la comunitat, les 
quals no apareixen valorades al PIB d’un país, però que hauríem de tindre-ho en compte.

10. Alberich, Tomás. Revista 
de estudios de juventud, 
marzo 07 | n.° 76, capítol 4.

2019 Entre 0 i 2 hores: 57%
2 a 5 hores: 18%
Més de 5 hores: 25%

2020 Entre 0 i 2 hores: 60%
2 a 5 hores: 33%
Més de 5 hores: 7%
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11. https://www.ine.es/
jaxi/Tabla.htm?path=/
t20/e245/p05/a2014/
l0/&file=00046001.px&L=0

Distribució per edat, persones voluntàries

En les associacions participants en l’estudi, la franja de població que més participa en tas-
ques de voluntariat a Paiporta són les persones menors de 30 anys, seguides de les per-
sones d’entre 30 i 45 anys. Li segueixen els que tenen entre 46 i 65 anys, i finalment, les 
persones majors de 65 anys.

Si comparem les dades resultants amb les dades del padró per edat, destaca que amb un 
menor percentatge de població jove, hi ha major participació com a voluntariat. Aquesta 
discordança pot venir definida per les característiques específiques de les entitats partici-
pants. És per aquest motiu que por no podem extrapolar-la per al teixit associatiu paiportí.

Menys de 30 anys: 28%
30 a 44 anys: 33%
45 a 65 anys: 25%
Majors de 65 anys: 14%

48% menys de 30 anys  
28% 30 a 45 anys  
20% 46 a 65 anys  
5% més de 60 anys  

Distribució per edat de la població a Paiporta11 

Distribució per edat, persones voluntàries
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Distribució per gènere, persones associades

Distribució per gènere, Junta Directiva

Tant l’any 2019 com el 2020, el 56% de les persones associades són dones i el 44% són ho-
mes, el que situa l’afiliació un poquet per damunt de les dones enfront dels homes. Açò no 
vol dir que les associacions tinguen aquest percentatge de representació, el percentatge és 
sobre el total de les persones associades. Malgrat aquestes dades, continuem tenint el repte 
de fer les nostres associacions més paritàries i, sobretot, d’educar en la igualtat dins de les 
associacions, en les actituds, repartiment de responsabilitats, respecte, etc.

Respecte a la representació per gènere a les Juntes Directives, les dades de 2019 i 2020 
coincideixen, de forma que, segons les entitats participants, el 55% són dones i el 45% d’ho-
mes.

Dones 56%
Homes 44%

Dones 55%
Homes 45%
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Personal contractat

Persones a tepms 
parcial

10
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40
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Persones a tepms 
parcial dones

Persones a tepms 
parcial homes

Persones a tepms 
complet

Persones a tepms 
complet dones

Persones a tepms 
complet homes

Personal contractat 2019
63 persones contractades

Personal contractat 2020
77 persones contractades

En aquest apartat no hem fet extrapolacions i per tant aquesta gràfica representa la foto de 
les entitats que han contestat a l’estudi. El motiu és que les associacions són molt hetero-
gènies en general i en particular en el tema de personal. 

L’any 2019 associacions de Paiporta, que participen en aquest estudi, generaren 63 llocs 
de treball, dels quals el 37% són a temps complet i el 63% a temps parcial (professorat de 
tallers, dinamitzador i dinamitzadores culturals, etc.). Dins dels contractes de treball a temps 
complet, el 52% són dones i el 48% són homes, mentre que dins dels contractes de treball a 
temps parcial, el 55% són dones i el 45% són homes.
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complet homes
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Ingressos totals

L’any 2020 les associacions participants de l’estudi generaren 77 llocs de treball, dels quals 
el 30% són a temps complet i el 70% a temps . Quant als contractes de treball a temps 
complet, el 57% són dones i el 43% són homes, Respecte als contractes de treball a temps 
parcial, el 52% són dones i el 48% són homes.

Les associacions enquestades destinen en personal al voltant del 40% dels seus pressu-
postos. Tenint en compte que del pressupost per a despeses de personal, aproximadament 
el 40% d’aquest cost de personal són impostos, és a dir, una part important  dels ingressos 
de les associacions tornen a les arques públiques en quotes de la Seguretat Social i IRPF.

El moviment associatiu genera llocs de treball. Segons el Center for Civil Society Studies de 
la Universitat John Hopkins, el sector sense ànim de lucre ja és el que genera més ocupació 
en moltes de les economies industrials més avançades del món, ja que ocupa a 56 milions 
de treballadors i treballadores a jornada completa.

És probable que aquests percentatges augmenten a un ritme constant en els pròxims de-
cennis a mesura que l’ocupació passe d’una economia de mercat molt automatitzada a una 
economia social que requereix el treball humà.

Els ingressos totals de 2019 de les 34 associacions de Paiporta que han participat en l’estudi 
s’estimen al voltant d’1.000.000 d’euros. Respecte a les vies de finançament de les associ-
acions, en primer lloc destaquen els ingressos que reben per quotes de les persones as-
sociades, els quals representen el 56% del total. En segon lloc, trobem l’apartat referent als 
ingressos per subvencions, amb el 20%. El 9% dels ingressos provenen de donatius, mentre 
que el 15% corresponen a pres tació de serveis, recursos propis i patrocinis d’empreses, al-
tres vies. Per tant, les associacions s’autofinancen al 80%.

Quotes 56%
Subvencions 20%
Donatius 9%
Altres vies 15%

2019
1.000.000 €



És hora de mostrar el que aportem a la societat28

Quant al 2020, els ingressos totals de les associacions de Paiporta que han participat en 
l’estudi s’estimen al voltant d’1.150.000 d’euros. En aquesta diferència a l’alça dels ingressos 
entre 2019 i 2020 cal tenir en compte que 6 associacions més presentaren les seues dades.

Respecte a les vies de finançament de les associacions de 2020, es manté com a prime-
ra via de finançament els ingressos que reben per quotes de les persones associades, els 
quals representen el 61% del total. En segon lloc, trobem l’apartat referent als ingressos per 
subvencions, amb el 21%. El 8% dels ingressos corresponen als rebuts per donatius, mentre 
que el 10% restant correspon a serveis, recursos propis, patrocinis d’empreses i altres. Per 
tant, les associacions que formen part de l’estudi per a l’exercici econòmic de 2020, s’auto-
financen al 79%.

Podríem dir que, de cada euro que posa l’Administració Pública, el moviment associatiu 
de Paiporta el multiplica per cinc.

Segons Ruiz Olabuénaga (1999), l’aportació total de les entitats sense ànim de lucre suposa 
el 4,6% del PIB espanyol, arribant a aconseguir el 5,9% en el cas que imputàrem el “treball” 
aportat pel voluntariat.

Quotes 61%
Subvencions 21%
Donatius 8%
Altres vies 10%

2020
1.150.000 €
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Ingressos per subvencions

Segons la Fundación Lealtad, és necessari que l’origen dels fons de les associacions estiga 
diversificat. D’aquesta manera, l’associació assegura la seua independència en la presa de 
decisions sense estar subjecta a les directrius que puga marcar el seu principal finança-
dor. Un finançament diversificat assegura l’estabilitat i la continuïtat de l’entitat en el cas 
que alguna d’aquestes fonts d’ingressos desaparega. També és important que compte amb 
un mínim de finançament privat, que reflectisca el suport de la societat i li permeta cobrir 
unes mínimes despeses d’estructura per a la gestió de l’organització. Aquestes entitats, per 
tant, hauran de diversificar el seu finançament amb fons públics i privats. En cap cas, els 
ingressos privats haurien de ser inferiors al 10% dels ingressos totals. Les organitzacions 
comptaran així amb una varietat de vies de finançament externes que afavorisquen la conti-
nuïtat de la seua activitat. Cap d’elles hauria d’aportar més del 50% dels ingressos totals de 
l’organització de forma continuada durant els dos últims anys.

L’any 2019, la major part dels ingressos per subvencions procedeixen de l’Ajuntament de 
Paiporta amb el 57,5%, mentre que el 34% són subvencions autonòmiques i el 8% provenen 
de l’Estat. El 0,5% restat pertany a subvencions de la Diputació Valenciana.

Respecte a l’any 2020, les diferències són mínimes. Les associacions continuen rebent la 
major part dels ingressos per subvencions procedeixen de l’Ajuntament de Paiporta amb el 
55%, el 34% són subvencions autonòmiques i el 8% provenen de l’Estat. El 3% restat pertany 
a subvencions de la Diputació Valenciana i altres comunitats autònomes. 

Ajuntament de Paiporta 57,5%
Autonòmiques 34%
Estat 8%
Diputació Valenciana 0,5%

2019

Ajuntament de Paiporta 55%
Autonòmiques 34%
Estat 8%
Diputació Valenciana 3%

2020
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Despeses

L’any 2019, les despeses estimades de les associacions de Paiporta superen els 950.000 
d’euros. El 33% de les despeses es destinen a la gestió del personal contractat. El 34% està 
dirigit a desenvolupar les activitats pròpies del teixit associatiu. El de manteniment de les 
entitats i altres despeses suposen 15% i 18% respectivament, quedant un 2% per a la difusió 
de les entitats i activitats.

L’any 2020, les associacions que han participat en 2020 han tingut unes despeses al voltant 
d’1.000.000 d’euros, de les quals han destinat un  41% del seu pressupost a personal. Les 
despeses en activitats han suposat un 29% de les seues despeses. Les despeses en man-
teniment de locals i altres són un 12% i 15% respectivament, mentre que per a difusió són 
un 3% en 2020.  

Gestió del personal 41%
Activitats 29%
Manteniment 12%
Altres despeses 15%
Difusió 3% 2020

1.000.000 €

Gestió del personal 33%
Activitats 34%
Manteniment 15%
Altres despeses 18%
Difusió 2% 2019

950.000 €
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Conclusions i propostes de futur

Els resultats d’aquest estudi són un punt de partida, una invitació a la reflexió del moviment 
associatiu sobre aspectes que van des de l’organització interna fins a la diversificació de 
fons de finançament.

La recollida i sistematització de les dades ens fa tindre informació objectiva per tal de 
prendre decisions respecte del futur en les nostres organitzacions. Les associacions ens 
hem d’acostumar a fer- ho de forma habitual.

L’Ajuntament de Paiporta podria incorporar en la justificació de subvencions la fitxa uti-
litzada en aquest estudi, per tal d’elaborar cada any una avaluació de l’impacte associatiu 
sobre allò que aporten les associacions que han rebut alguna subvenció. Seria una bona 
fórmula per a desmuntar falsos mites sobre l’associacionisme i desfer discursos interessats 
que demanen que es deixe de subvencionar a les associacions.

És molt important que l’ajuntament mantinga el registre actualitzat i centralitzat per a totes 
les àrees municipals. 

Cal cercar fórmules per a afrontar la burocràcia i les exigències legals, fiscals, laborals o 
administratives. És un repte de futur que haurem de plantejar-nos. Ja existeixen algunes fór-
mules que estan funcionant com federar-se, fusionar associacions o buscar l’empara d’al-
tres entitats. També els ajuntaments hauran de plantejar-se disminuir la burocràcia.

Augmentar la base social de les associacions ens donarà legitimitat. Cal centrar-se a definir 
clarament entre els diferents tipus de compromisos quant a la participació de les persones 
en aquestes entitats. Això ens donarà una imatge més real de la situació de les organitzaci-
ons i del percentatge de població associada. A més, ens possibilitarà aconseguir informació 
per marcar estratègies de futur per a cadascun dels nivells de participació que podem trobar 
a les associacions: persones beneficiàries o consumidores, usuàries o associades.

És molt important sistematitzar la informació respecte a les vies de finançament de les en-
titats, ja que ens hem d’acostumar al fet que els ingressos vinguen de fonts diversificades. 
Aquesta és una manera de garantir l’autonomia i la independència de les associacions.

Les associacions aporten recursos, hores de treball no valorades, gestionen projectes i ser-
veis públics, multipliquen recursos, etc. Construir, per tant, un relat compartit entre totes 
les associacions que transcendisca al relat individual de cada associació, d’acord amb les 
dades arreplegades, donarà força i legitimitat al moviment associatiu.

L’associacionisme tendeix cap a l’especialització funcional. Mentre que en altres mo-
ments històrics l’associacionisme dels nostres territoris tenia un caràcter multifuncional (els 
Ateneus obrers, els Casals o les associacions veïnals actuaven de paraigües per abastir una 
gran diversitat d’activitats al seu interior), la càrrega burocràtica i les obligacions legals ens 
faran repensar-nos tornar a aquestes fórmules.



És hora de mostrar el que aportem a la societat32

La realitat participativa de les dones dins del moviment associatiu evoluciona positiva-
ment. Associar-se implica eixir de l’aïllament social, ajuntar-se amb persones amb interes-
sos semblants, posar en marxa iniciatives que engresquen i dinamitzen a les nostres comu-
nitats. Cal, per tant, aprofitar aquests avanços fets des del moviment associatiu i utilitzar a 
les nostres entitats com a espais que eduquen en la igualtat i que, a més, suposen un recurs 
contra la violència masclista.

Necessitem organitzacions per a seguir construint una societat plural, democràtica i soli-
dària, mantenint les seues funcions per a cohesionar la comunitat, transformar-la i continu-
ar provocant l’acció.

La inversió més rendible

Invertir en el teixit associatiu és una de les inversions més rendible per a qualsevol Admi-
nistració Pública. En el cas de l’Ajuntament de Paiporta, amb només l’1,7% del pressupost 
municipal, té la pràctica totalitat de la gestió i programació de les activitats del poble gestio-
nades per les associacions. El teixit associatiu multiplica per cinc la inversió de l’Administra-
ció Pública. Els diners es queden al municipi, contribuint així al comerç i l’economia local. A 
més, retorna a l’Administració Pública part dels ingressos via impostos de Seguretat Social 
i IRPF, sense comptar el que retorna via IVA. I tot això sense tenir en compte el valor de les 
hores de voluntariat i els llocs de treball que genera el moviment associatiu.

Amb tot açò hauríem de deixar de parlar de subvencions i començar a parlar d’inversió en 
serveis a les persones de la ciutat. Convindria, pel bé de la ciutat, dotar a les associacions 
d’una partida pressupostària estable, independent del partit polític que governe, amb con-
venis plurianuals que donen estabilitat i simplifiquen la burocràcia. Tal vegada, seria un bon 
objectiu arribar al fet que un 5% del pressupost de l’Ajuntament de Paiporta fora gestionat 
per la mateixa ciutadania organitzada, i que en els serveis i les activitats públiques relaciona-
des amb persones s’incentivara la gestió cívica per davant de la gestió privada.

La intel·ligència col·lectiva

No podem menysprear el gran capital social i la intel·ligència col·lectiva del moviment as-
sociatiu. Ara, més que mai, ho necessitem. A més d’atendre als col·lectius més vulnerables, 
sosté pràcticament tota l’activitat esportiva, musical, de temps lliure, diversitat funcional, ex-
traescolar, etc. És capaç d’organitzar les Falles, la Setmana Santa, les festes dels municipis i, 
sobretot, dinamitza, dóna vida i construeix comunitat en la nostra societat individualitzada.
Recuperarem l’esperança, ens llevarem les pors i ens tornarem a trobar en les nostres asso-
ciacions, amb elles tornarem als carrers dels nostres pobles a celebrar la vida, a recuperar la 
comunitat, el bé comú, a construir un món millor sense oblidar- nos dels grans reptes que 
tenim com a humanitat.
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Recuperen els valors...
Associacions que recuperen els valors, la cultura, la 
solidaritat, el compromís en millorar la societat, que 
generen idees, nous projectes i pensament crític.

Transformen la realitat...
Associacions que generen llocs de treball, que mobilitzen 
recursos, que detecten les necessitats del seu entorn.

Eduquen...
Associacions que eduquen en la democràcia, en el 
diàleg, en la participació real, en una ciutadania activa i 
compromesa.

Compromeses...
Associacions que es comprometen amb la millora del 
seu municipi i amb la defensa dels Drets Humans i Valors 
Democràtics
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Gràcies a les associacions participants

1. ACASI - Asociación Contra el Abuso Sexual Infantil 
2. Agrupament Escolta Gaia
3. ALDIS - Asoc. Local de Discapacitados
4. Amamanta Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna
5. AMPA CEIP Ausiàs March
6. AMPA CEIP L’Horta
7. AMPA IES Andreu Alfaro
8. AMPA IES La Sènia
9. AMPA Rosa Serrano
10. APAHU Asociación Humanitaria de Paiporta
11. Asoc. Cult. El Barranc
12. Asoc. Cult. Falla Avenida Francisco Ciscar - Plaza La Iglesia
13. Asoc. Cult. Falla Jaume I Paiporta
14. Asoc. Cultural Falla Plaza de Cervantes
15. Asociacio Musical “El Palleter” de Paiporta
16. Asociacion de Bolilleras de Paiporta
17. Asociación Miastenia de España
18. Banda Primitiva de Paiporta
19. Ben-A-Kies Paiporta
20. Centro Formación Vida
21. Club de espeleología l’Horta de Paiporta
22. Club de Futbol E1 Valencia
23. Club Defensa Personal Revolution
24. Club Dep. Atletico Ciudad Paiporta
25. Club deportivo Carmen López Molina
26. CLUB DEPORTIVO TAMASHI-DO
27. Club Esportiu Hàndbol Femení Paiporta
28. Club Karate Naoki Paiporta
29. Club Patinaje de Velocidad de Paiporta
30. Club Taekwondo Paiporta
31. cofradia Ntra. Sra. del Rosari 1617-1997
32. Colla el Palleter de Dolçaines i Tabals de Paiporta 
33. Cruz Roja Española Asamblea Comarcal Horta Sud
34. Euroamigos
35. FAAVEM -Federación Valeciana de Estudiantes
36. Falla Verge Dels Desamparats Dr. Dr. Fleming ( Falla del Poble)
37. Federación InterAMPA de Paiporta
38. Grup de Teatre Lliure de Paiporta
39. Junta Coordinadora Moros i Cristians de Paiporta
40. Peña El Arre de Paiporta
41. Só de Bassi
 




