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• 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’Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar,
Beniparrell, Catarroja, Mislata, Massanassa, 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 convocades per Caixa Popular i la Fundació Horta
Sud.
• Intercanvi Alaquàs-Bonaventura
Un total de 45 persones amb problemes auditius participaren la segona setmana d’octubre en un intercanvi europeu
organitzat per Bonaventura-CV Associació
de Sords Sense Fronteres amb l’Ajuntament 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’organitzar unes Jornades Internacionals d’Educació per a la Participació. Paterna serà
l’escenari els dies 27, 28 i 29 per a la trobada i l’intercanvi entre diferents agents
del Nord i del Sud interessats en
l’Educació per a la Participació. Més informació 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 promoure la integració d’hòmens i dones en
àmbits no tradicionals adquirint nous comportaments i canvis en els valors socialment dominants.

• Formació per a associacions
El mes de novembre està ple d’activitats de formació per a les associacions de
la comarca. Aldaia, Mislata i Torrent acolliran 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.
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• 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 cultura autòctona, l’artesania i el coneixement del patrimoni cultural valencià. Entre
d’altres, s’hi troben persones vinculades al
món de l’art, l’ensenyament, la comunicació 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 xarxes que definisquen i desenvolupen estratègies col·lectives d’intervenció social. Si hi
esteu interessats, podeu demanar informació i encomanar-lo de matí al 902 190 611,
o consultar fundacion @esplai.org.
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RECURSOS ASSOCIATIUS

Identitat
de les associacions

Extret del CRAC

Retrat robot de l’associació
El cap: més o menys gran segons siga la
nostra capacitat de pensar i organitzar.

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

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

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

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

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’associació.

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.



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



OPINIÓ
Discapacitats
i societat de la solidaritat
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 actividades diarias; posiblemente así comprenderían nuestras reivindicaciones,
también sería conveniente que se llevasen 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 vehículos públicos con elevadores, etc.

AVANT JUNTS
Quart de Poblet

Les associacions de no discapacitats
podrien mantindre conductes normalitzades i evitar conductes desintegradores, com ara, la llàstima, el morbo..., a
més de comptar amb les persones amb
discapacitat igual que amb altres associacions. Al costat de tot això, cal afavorir 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

En segundo lugar, estoy convencido
de que es necesaria la unión del colectivo de asociaciones para conseguir las
metas que individualmente es muy difícil
llevar a cabo. El asociacionismo es necesario 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, pràcticamente no mantiene colaboración con
otras asociaciones, pero lo vamos a corregir: llevamos constituidos como asociación
tan sólo 3 años; comenzamos 5 personas,
y en estos momentos somos 22 los asociados 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 integración de nuestro colectivo y nuestras metas
se podrán realizar con más facilidad y
menos esfuerzo con la ayuda de todos.

més semblances que no diferències. A
més, l’associació de persones no discapacitades podria fer un treball d’educació en valors cap a la diversitat.
Encara que les primeres barreres en
les que pensem són les arquitectòniques, són encara més importants les
barreres psicològiques i socials.
Cal, per tant, comunicar-se, ja que
el fet d’establir relacions entre les persones amb i sense discapacitat ja és important per a «ampliar horitzons», tant per
a uns com per als altres.

Les associacions
de servicis socials
a líhorta sud
PER

MARIA ALBERT -

SOCIÒLOGA

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 tècnics 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 proporcionar habitatges socials a sectors immersos
en la precarietat social o programes per a atendre les persones afectades per processos de
desestructuració i crisi familiar).Tampoc l’associacionisme 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 voluntariat 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 majoritàriament jove d’aquest l’associacionisme ens parla
d’una promesa de futur. Aquesta joventut l’entenem com a expressió d’una tendència a l’increment 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. (...)

ENTREVISTA AMB...
• 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 estados nacionales pierden protagonismo y
cobran importancia las grandes empresas y
las organizaciones cívicas. Es imprescindible que las entidades solidarias se ganen la
confianza de la gente porque realizan tareas 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 manera 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 organizaciones 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?



Adela Cortina
Catedràtica de Filosofia i
Ètica de la UV
Elvira Aliaga*

• 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,

Fem xarxa

no sólo sobre el papel. La Administración
ha de vigilar el trabajo de las ONG y colaborar en aquellos proyectos que ocasionen
un bien social, y las empresas comprometerse con asociaciones y apoyarlas. Por su
parte, las organizaciones solidarias tienen
que informar y sensibilizar a los poderes
políticos y económicos sobre las situaciones de injusticia y sobre cómo resolverlas.
(...)
• ¿La disposición de las personas a cooperar, 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 inteligentes 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 porque 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)

Fund. V. Blasco Ibáñez-Alaquàs

• 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’ocupació 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 desocupats, 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 intergeneracionals, impulsant programes socials orientats als
sectors amb més dificultat d’integració en les localitats de la Comunitat Valenciana i, molt especialment,
l’Horta Sud.

