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• II Fira d’Associacions de Mislata
Amb un gran èxit de participació ciutadana i associativa, s’ha celebrat a Mislata la
II Fira d’Associacions.
En aquesta edició participaren una
trentena d’associacions i milers de ciutadans que, al llarg de tres dies es donaren
cita a l’avinguda Gregorio Gea. Concerts
de música, tallers de manualitats, concursos culturals, degustacions gastronòmiques, exhibicions diverses, xarrades, activitats 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 reflexions 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 passat dissabte 22 de maig el Dia sense Cotxe.
Al voltant d’este acte s’organitzaren conferències, competicions de bicicletes,
exposicions, etc. L’objectiu era conscienciar la població de la localitat perquè utilitzara mitjans de transport alternatius al
vehicle particular. En les activitats tingueren un paper rellevant distintes associacions 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 trabajar 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 ocasió 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’assessoria 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.
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• 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 constituir 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 personalitat 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 estableix 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/seccion1.htm i www.asociaciones.org.
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RECURSOS ASSOCIATIUS

«Mobiliari bàsic
per a associacions» (II)
Extret del CRAC

El tamboret de la participació
taburetaburetaburetaburetaburetabureta
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1.
Que els membres
«vulguen»
participar:

2.
Que els membres
«sàpien»
participar:
FORMACIÓ

MOTIVACIÓ

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

• Saben fer les activitats
de l’associació.
• Saben fer-les amb els
altres membres.
• Saben organitzar i mantindre 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 comunicació.
• Hi ha mitjans i canals
per a participar en la gestió associativa.

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.
I en el pròxim número... el nostre «retrat robot»



OPINIÓ
Consciència ecològica
i resposta ciutadana
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 tractem d’arribar al major nombre de persones

Colla Ecologista l’ÀlberEcologistes en Acció de Quart
Una de las actividades que en estos
momentos estamos realizando y que creemos 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 también incluímos sus riberas, así como cualquier elemento natural o artificial que
pudiera alterar su entorno natural.
Un ejemplo: gracias a las aguas residuales sin depurar que se vierten del P.I. de la
Fuente del Jarro de Paterna, nuestro río es

Plataforma NO A FERVASA
per Femení Plural - Aldaia

La Comissió de Veïns per la NOampliació 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, especialment 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 arribat a molta gent dels pobles afectats per les

possible per donar a
conéixer una visió diferent a la que transmeten habitualment els
mitjans de comunicació (diaris, TV, ràdio),
molt
influïts
pels
poders polítics i econòmics. És una tasca molt
costosa per als moviments ciutadans, que
no compten amb cap
suport econòmic. La
plataforma només compta, ara per ara,
amb una gran dosi d’imaginació i creativitat 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 creativitat) hem aconseguit que este macroprojecte haja sigut qüestionat per la Comisió
Europea de Medi Ambient i el Govern
Espanyol s’haja vist forçat a modificar-lo.
una cloaca. Y necesitamos que eso cambie.
Y queremos que nuestros vecinos participen 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.
males olors que produeix la planta i esperem que en les actuacions futures que realitzarem, 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 consciència de la degradació de la zona i no consenten 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 arreplegades ben prompte, ja que encara
estem esperant a ser atesos, tot i que
l’Ajuntament d’Aldaia ho ha sol·licitat reiteradament als responsables del Pla.

identiDAd de nuestras
asociaciones
medioambientales
PER

MARIA ALBERT -

SOCIÒLOGA

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 medioambiental: escaso número de asociaciones (17), con reducido número de asociados. Cierta supeditación urbana
a la ciudad de Valencia.
2. Los rasgos que mejor definen el asociacionismo de este campo en la comarca de l’Horta Sud
serían su juventud (reciente creación), exigüidad
(pocas asociaciones), informalidad (incipiente institucionalización y asamblearismo), debilidad (tamaño
reducido, estructura simple de recursos, etc.), moderadamente crítico (practica una reivindicación moderada), 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 situación actual de la comarca de l’Horta Sud: urbanización 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 subterráneas (nitratos), contaminación y destrucción de la
Albufera, contaminación acústica y atmosférica, presencia de industrias peligrosas en el interior de los
cascos urbanos, conversión de la comarca en un conjunto 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, implantada en todos y cada uno de los pueblos, con estructuras orgánicas de coordinación, que sea capaz de
hacer frente a las dimensiones de la crisis medioambiental 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 atomizado 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 correspondencia 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 alcance de dicha correlación entre la jerarquía de necesidades (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.

ENTREVISTA AMB...
•Com veus l’associacionisme comercial
a la comarca?
•Per una banda amb optimisme, perquè hi ha prou associacions a la comarca.
Totes intenten fer coses, dur endavant projectes que milloren la posició competitiva
del comerç local. Pense que l’associacionisme 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 consum 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 busquem 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 competitius i afrontar millor la pressió de la competència. En eixe sentit, la Targeta de
Compra que tenim a Alaquàs suposa un
avanç important.



Salvador Ballesteros
President de CADA
(Comerciants Associats d’Alaquàs)
Neus José

•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 acudeix a eixos centres per motius d’oci i acaba
també fent les compres. També l’ampliació
de l’horari comercial suposa una gran dificultat, ja que per al xicotet comerç és molt difícil 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 campanyes promocionals: sortejos de viatges,

Fem xarxa
• 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 tradicional 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.

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 competitiu.
•Existeix cooperació o projectes de cooperació 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 distintes circumstàncies, les iniciatives no han acabat de quallar. Hi ha moltes associacions de
comerciants a la comarca, però falta fer eixe
pas endavant per a acabar fent coses conjuntes.
•Pot el xicotet comerç sobreviure sense
estar associat?
•Com a poder, segurament podrà, però
ho farà en pitjors condicions que si està associat. Tindre un interlocutor fort davant de les
institucions per a defendre els teus interessos, que puga establir vies de col·laboració
conjuntes, tindre accés a fer campanyes promocionals 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.

El Realenc - Picanya
• Les nostres principals necessitats: La nova incorporació de persones, tant al cos de ball com a la rondalla.

