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• V Jornada de Convivència
Un total de 60 persones, de 25 associacions de la comarca, es van reunir el passat 30 de novembre a Aldaia amb motiu
de la jornada de convivència i diàleg que
cada any convoca la Fundació Horta Sud.
La jornada es desenvolupà en dos parts:
una primera en què s’exposaren les novetats que presenta la nova Llei
d’Associacions respecte de l’anterior (a
càrrec de Xavier Forment, assessor jurídic),
i una segona part en què els assistents
debateren sobre l’organització dels documents indispensables perquè funcione
adequadament qualsevol associació (conduïda per Julio Huerta i Jacinto García).
A més del debat, tingué lloc una «Fireta
d’Associacions», una exposició en què es
pogueren veure i consultar els materials
que editen o preparen les associacions
participants. Amb esta mostra es pretenia
intercanviar informació i experiències perquè els distints grups i associacions es
coneguen millor i puguen compartir idees
i activitats.
El president, Vicent Comes, presentà a
les associacions assistents el manifest elaborat per la Fundació per a exigir el soterrament de l’AVE al seu pas per l’Horta.
Vora un miler d’associacions han rebut el
material explicatiu, i a hores d’ara ja s’estan rebent les primeres adhesions.
• Fòrums de Medi Ambient
Aldaia i Alaquàs han constituït recentment sengles fòrums de Medi Ambient.
Estos òrgans consultius canalitzen la participació ciutadana en matèria ambiental, i
entre els seus membres es troba un gran
nombre de representants de les associacions locals.



FUNDACIÓ HORTA SUD

• Cursos del CRAHS
El Centre de Recursos Associatius de la
Fundació, amb la col·laboració de Caixa
Popular, ha realitzat en el darrer bimestre
de 2002 quatre cursos a Aldaia i Torrent:
«Màrqueting de serveis per a associacions», «Com convertir les teues idees en
acció», i dos edicions del ja clàssic «Com
traure peles d’Europa».
• Carta de Participació Ciutadana
Quart de Poblet ja té Carta de
Participació Ciutadana. El document, consensuat amb les associacions, és el resultat
d’un llarg treball orientat a reconéixer el
paper de la societat civil en la construcció
del municipi. Si la voleu consultar, teclegeu www.quartdepoblet.com.
• Nadal solidari
Si tens joguets, llibres... que ja no gastes
i que es troben en bon estat, no els tires al
fem! Pots portar-los a la Casa de Joventut
Sauqala (c/ Mare Oviedo, 5 Alaquàs) de
dilluns a divendres de 17 a 20 h. Els objectes serviran per a contribuir al Mercat
Solidari (4 i 5 de gener) i els diners obtinguts es destinaran a Projectes de
Cooperació Internacional del Projecte del
Joc Solidari 2003. Més informació al 96
151 94 29 / comisolidaria@alaquas.net.
• SOADI obri portes
SOADI (Servei d’Orientació i Atenció
d’Immigrants), associació sense ànim de
lucre, pretén treballar amb els immigrants
que arriben a Alaquàs amb l’esperança de
trobar unes condicions de vida més dignes. El passat 14 de desembre inauguraven
entre una gran festa la seua seu, situada al
c/ Pare León, 5-b d’Alaquàs.

• Premi a la Fundació
El 14 de desembre, la Fundació Horta
Sud va rebre el premi «Lluna Nova» de
l’associació Ràdio Lluna de Manises, pel
seu suport a diversos moviments ciutadans
de la localitat.
• Silla intercultural
Les associacions culturals de Silla es reuniren a la darreria de novembre el el parc
municipal per tal de celebrar el I Encontre
Interpobles. Els participants, com a representants dels diferents pobles i cultures
que viuen a la localitat, realitzaren una
mostra folklòrica i gastronòmica perquè
tots els assistents conegueren una part de
la seua cultura. Les danses, la música i les
degustacions de lats típics foren els protagonistes de la jornada.
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RECURSOS ASSOCIATIUS

Ajudes a projectes interassociatius
Fundació Horta Sud-Caixa Popular
En el Centre Associatiu l’Horta, de Caixa
Popular, tingué lloc l’entrega de les ajudes
per a associacions de l’Horta que convoca
la Fundació Horta Sud amb Caixa Popular.
Amb esta convocatòria, les dos entitats
pretenen impulsar el moviment associatiu a
la comarca, facilitant les relacions interassociatives i comarcals. Les associacions seleccionades per a la convocatòria d’este exercici han sigut:
• IDECO (Institut d’Estudis Comarcal de
l’Horta Sud), de Torrent, per al projecte «Arts
plàstiques. Pintura i escultura del s. XX». Es
tracta d’un projecte d’investigació i desenvolupament sobre les arts plàstiques dins del
segle XX i la seua presència a la comarca de
l’Horta Sud. A este projecte s’han assignat
2.000 euros.
• SOADI (Servei d’Orientació i Atenció a
Immigrants) i Caritas Interparroquial,
d’Alaquàs, per al projecte «Formació per a
dones en noves tecnologies». Atés que
SOADI té com a fi l’atenció als immigrants i
que el Projecte Dona de Cáritas
Interparroquial d’Alaquàs busca la promoció
de les dones en situació de dificultats socials,
les dos entitats decideixen unir-se per a oferir un projecte formatiu en noves tecnologies
per al col·lectiu de dones, immigrants o no,
en situació de marginació i risc social i amb
dificultats d’inserció sociolaboral. Té com a
objectiu formar-les en noves tecnologies que
faciliten la seua inserció laboral i que, al
mateix temps, permet que puguen relacionar-se entre elles per a establir llaços d’autoajuda, relació i amistat, per tal de facilitar la
seua inserció social. L’import de l’ajuda concedida és de 1.200 euros.

• Associació de Veïns Barri de Sant
Francesc, de Manises, per al projecte
«Àgora Ciutadana». L’Àgora Ciutadana és un
fòrum de debat sobre el futur de Manises,
una proposta de punt de trobada de tots els
ciutadans d’esta població, en què poder parlar sobre el futur de la ciutat i contribuir a un
desenvolupament més ampli i eficaç, independentment de l’entorn polític del
moment. És un projecte interassociatiu que
parteix de la societat civil i que implica la
coordinació i participació d’altres associacions de Manises com l’AAVV Centre
Històric, AAVV de la Finca Roja, AAVV Sant
Fèlix, Casa de Joventut Nau, Amalgama
Ciutadana,
Ascoma-Associació
de
Comerciants de Manises, a més de l’AAVV
del Barri de Sant Francesc, promotora de la
iniciativa. L’ajuda concedida a este projecte
és de 1.000 euros.
• Coordinadora Ciutadana per a la
Defensa del Bosc Metropolità de les
Riberes del Túria, que està formada per
associacions de veïns i les APA de Manises,
l’Eliana, Sant Antoni de Benaixeve, Paterna,
la Canyada... per al projecte «Campanya
per a la declaració de paratge natural municipal del bosc de les Riberes del Túria». Per
a això pretenen l’aprovació del compromís
dels distints ajuntaments per a presentar la
iniciativa de Declaració de Paratge Natural
Municipal a la Conselleria de Medi Ambient.
Així es podrà protegir i defendre de forma
més efectiva un dels pocs paratges naturals
d’este tipus que sobreviuen en l’àrea metropolitana de València. El projecte compta
amb la col·laboració d’altres associacions
com el Club de Muntanya del Barri de Sant

Francesc, Casa de Joventut Nau, Amalgama
Ciutadana, Colla Ecologista l’Alber, Cases de
la Joventut La Cebollera i L’Amagatall...
L’ajuda concedida és de 600 euros.
El total de les ajudes concedides és de
4.800 euros. A l’hora de concedir estes ajudes, el jurat ha valorat especialment els projectes que implicaven el treball conjunt de
diverses associacions, ja foren de la mateixa
població o comarcals.

SOADI

Àgora Ciutadana

Coordinadora Ciutadana...

OPINIÓ
Les relacions
A d m i n i s t r a c i ó -a
associació

PER IÑAKI

Jesús Martí

Tècnic de Joventut-Quart de Poblet
Les Administracions, de principi, haurien de tindre tres funcions respecte de
les associacions:
1. Potenciar les iniciatives socials d’intervenció en la comunitat:
- compartint recursos,
- fomentant l’aparició d’associacions
en aquells àmbits on no n’hi ha,
- formant el voluntariat...
2. Intentar que les actuacions sobre un
mateix territori i/o població estiguen
coordinades (començant per coordinar
les seues) facilitant la creació d’estructures estables de relació entre entitats.
3. I controlar la bona utilització dels
recursos que han facilitat, ja que són els
responsables d’eixos béns públics.

I tot això es concreta en diners (convenis, recerca conjunta de finançament...),
en personal, en locals, en material, en
campanyes mediàtiques per millorar la
imatge de la labor voluntària, en programes conjunts, en compartir objectius, en
creació de xarxes, en estudis de la realitat...
És a dir: facilitar la participació a tots
els nivells: informació, investigació, diagnosis, decisió, programació, execució,
avaluació...
I les associacions, tenint en compte tot
açò, farien el que voldrien, entrarien en
eixe joc o no, que per això són entitats
independents, però l’Administració,
inclús en eixe cas, no hauria de deixar
d’apostar per la participació.

Encarna Redón

Regidora de Participació Ciutadana
Ajuntament de Torrent
Les relacions amb les associacions des
de l’Ajuntament són bones i fluïdes. En
principi, no hi ha límits des de
l’Administració respecte de les necessitats que té cadascun dels col·lectius
d’esta ciutat. Evidentment, l’Administració ha de col·laborar econòmicament amb les associacions en la mesura
que no es convertisca en una relació de
dependència, ja que, al meu parer,
d’esta manera només s’aconsegueix que
les associacions deixen de ser entitats
lliures i democràtiques.
És evident que el treball fonamental
des d’esta delegació és aconseguir que
les relacions entre l’Ajuntament i el teixit associatiu siguen fluïdes, que qualsevol projecte que isca del consistori porte
impresa la marca dels col·lectius que
representen els ciutadans, amb les seues
opinions de millora de la ciutat, ja que
són ells a qui ha d’anar encaminada la
política municipal.

Les subvencions es canalitzen per
mitjà
de
la
FAC
(Federació
d’Associacions Ciutadanes). En una
assemblea, esta entitat decidí que preferia este sistema, i les subvencions es
reparteixen segons els projectes i activitats. Es reserven unes quantitats per al
manteniment de locals. Tot i això, la
Delegació de Participació Ciutadana
col·labora en altres necessitats dels
mateixos locals.
Per part d’esta Delegació, també es
fan cursos dirigits a la formació dels
col·lectius, no sols sobre temes de gestió
interna, sinó també sobre altres que
puguen interessar (manualitats, informàtica, primers auxilis...). Evidentment,
estos cursos es preparen d’acord amb
les demandes de les pròpies associacions.

Assessoria jurídica per a associacions de l’Horta Sud
Si tens algun dubte relacionat
amb la teua vida associativa,
ara pots solucionar-ll o.
La Fundació Horta Sud posa
al teu servici una assessoria
gratuïta:

La promociÛn del
asociacionismo
y la participaciÛn

AFICO, CB
Av. País Valencià, 70, 1r-6ª
Torrent
Tel. 96 156 34 34
Horari: dimarts i dijous,
de 17 a 19.30 h

LÓPEZ

DE

AGUILETA

Extret del llibre Cultura y ciudad. Manual de
política cultural municipal. Ed. Trea, 2001;
p. 229-234.
El tema del asociacionismo, y en general de la
sociedad civil y su promoción, está de moda. (...)
Ciertamente nos movemos en un terreno complejo y peligroso en el que resulta fácil hacer el
juego a posturas ideológicas opuestas a las propias. Dependiendo que quién y cómo lo diga,
hablar de promover la sociedad civil puede significar una apuesta por la profundización de la
democracia o una defensa pura y dura del libre
mercado. No es lo mismo glosar las excelencias
de la sociedad civil en la gestión de la sanidad
que en el terreno sociocultural, por lo que todo
lo que aquí se diga ha de ser relativizado.
En cualquier caso proponemos una secuencia
de tres peldaños: promover la interacción,
desarrollar el asociacionismo y articular mecanismos de participación que profundicen la
democracia. (...)
La Administración, y especialmente la local,
tiene una labor de primer orden en la promoción
del asociacionismo. La intervención de la
Administración local sobre los colectivos locales
ha de partir de que las asociaciones merecen
apoyo, por su propia existencia y por los proyectos que realizan, y de que se trata de buscar con
ellas la complementariedad y no de competir.
La medida más evidente es el apoyo económico directo mediante subvenciones. Nos encontramos ante el aspecto más extendido en el ámbito municipal, y a la vez el más discutido (...).
Un asunto vital, mucho más que las subvenciones, es la disponibilidad de locales e infraestructuras. El asociacionismo necesita espacios
donde desarrollarse y unos medios materiales
mínimos. En el tipo de equipamientos que diseña
cada municipio se ve claramente su filosofía al
respecto. No todo vale para lo mismo (...)
Igualmente, el Ayuntamiento puede adquirir otro
tipo de infraestructuras para su uso común por
asociaciones: escenarios, equipos de luz y sonido, megafonía de coche, etc.
Por último, apuntamos otras formas de apoyo
complementarias a las ya citadas: remitir información periódica sobre recursos, convocatorias o
actividades que puedan ser de utilidad para las
asociaciones; prestar asesoramiento técnico para
la preparación de sus actividades; agilizar la tramitación burocrática de permisos, subvenciones,
etc.; facilitar la formación y el encuentro interasociativo mediante la programación de jornadas,
escuelas de formación para asociaciones, etc.;
financiar la edición y distribución de guías de las
entidades de la localidad... Lo fundamental es la
voluntad política, los medios son sencillos de
encontrar.

ENTREVISTA AMB...
Vi c e n t e M a r t í n e z
• ¿Por qué un grupo de gente se reúne
alrededor de un juego tradicional como el
canut?
• El coordinador de la Delegación de la
Tercera Edad de aquí, de Mislata, me
comentó un día: «Vicente, a ti que te gusta
tanto este juego, ¿por qué no formas un
grupo de canut?». De esto hace ya nueve
años. Entonces éramos veinticinco personas, y hoy somos ya cuarenta y cinco,
todos nosotros jubilados.
• ¿Cuál es la dinámica de vuestra asociación?
• Todo el grupo nos reunimos todas las
mañanas en la sede del Hogar del
Mercado, situada en la calle Fernando
Sastre de Mislata, allí almorzamos y charlamos, ya que todos nosotros, además de
compartir la afición por el canut, mantenemos una buena relación. Por las tardes,
hasta aproximadamente las cinco de la
tarde, entrenamos. Durante el año realizamos varios torneos, como el «Maratón del
Canut», el «Trofeo de Fallas», que lo patrocina Caixa Popular; el campeonato de
canut que se celebra en septiembre con
motivo de las fiestas de San Miguel y que
lo patrocina el Ayuntamiento; el «Trofeo de
Navidad», o el torneo que realizamos con
el club de Carcaixent entre el 10 y el 15 de
octubre.



President de la Penya
«El Canut» (Mislata)
Neus José

• ¿Estáis en contacto con otras asociaciones que tengan una orientación parecida?
• Con el club que más estamos en contacto es con el de Carcaixent, con el que
realizamos un torneo anualmente.
También mantenemos el contacto con los
colegios de aquí, en los cuales damos,
desinteresadamente, clases a todos aquellos alumnos y profesores que lo deseen.
Por último, mantenemos el contacto con
las asociaciones de los pueblos de Picanya,
Massamagrell (por mediación de Caixa
Popular) y Nazaret.
Sé también que en pueblos como
Alaquàs, Benissanó, La Pobla de Vallbona y
Benaguasil hay gente que se reúne para

Fem xarxa
• Nom de l’associació: Associació per a la
Conservació de la Serra Perenxisa.
• Data de fundació: 28 de juliol de 1999.
• Membres de la junta:
Artemio Mulas Gimeno (president)
Alfredo Benlloch Barrachina (secretari)
Rosa Ros Mora (tresorera)
• Socis: 50.
• Telèfon de contacte: 620 693 347.
• Seu: Av. País Valencià, 90 entresol - porta 1.
• Finalitat i objectius: Conservació del medi natural,
amb especial atenció a la serra Perenxisa.
• Línies d’actuació: Sensibilització, educació ambiental, formació i acció.
• Què oferim: Eixides de camp, itineraris per al
coneixement del medi, exposicions, butlletí informatiu, publicacions, treballs d’investigació del medi

jugar al canut, aunque todavía, muy a mi
pesar, no he tenido la oportunidad de
conocerlos.
En realidad me haría mucha ilusión
poder realizar un campeonato en el que
pudieran participar todos los pueblos de
alrededor, pero es muy caro, y sin algún
tipo de ayuda o subvención, no se lo
podrían permitir.
• ¿Qué tipo de relación mantienen con
la Federación de juegos populares de la
Comunidad Valenciana?
• He hablado con su presidente en alguna ocasión, y él siempre insiste en la idea
de que nos federemos, pero, una vez más,
tropezamos con el inconveniente de los
gastos, puesto que la Federación sólo
correría con el 40% de los gastos en concepto de transportes, y esto, hoy por hoy
nos resulta insuficiente.
• ¿Qué puede encontrar la gente que
aún no os conoce?
• Nosotros tenemos las puertas abiertas
para todo el mundo que quiera conocernos, estamos encantados de enseñar a
jugar a la gente que quiera, de hecho nos
anunciamos para tal fin en el Canal 25, la
TV de Mislata, y también enseñamos a
niños de varios colegios de aquí cerca que
querían aprender a jugar.

ACOSPER-Torrent
natural, actuacions (campanyes de neteja, cura de la
vegetació natural, control d’impactes ambientals…),
campanyes d’educació ambiental.
• Les nostres necessitats: Seu social de cessió municipal (en l’actualitat, el lloguer de la seu té un cost
elevat per a una associació); socis voluntaris per a
portar endavant projectes i iniciatives; suport econòmic; elements propis adequats a les activitats (materials d’audiovisual, millor equipament informàtic,
material de camp...).

