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• Associacionisme jove
Dos nous espais per la gent jove que es
mou han estat inaugurats a la comarca: El
Passatge a Alaquàs, i Quart Jove a Quart de
Poblet. Amb sales per a activitats, per a
informar-se, per a assajar grups de música,
per a trobar-se, per a accedir a Internet...
El Passatge, a l’avinguda Blasco Ibáñez, 57
d’Alaquàs (96 150 23 43 - passatge@alaquas.org), i Quart Jove, al carrer de la
Torreta, 1 de Quart de Poblet (96 153 14
59 - joventut@quartdepoblet.org).

• Centre Associatiu L’Horta
Caixa Popular posa a disposició de totes
les associacions de la comarca el Centre
Associatiu L’Horta. Es tracta d’un local
situat al carrer del capellà Forriol,
d’Alaquàs, dotat amb diversos despatxos i
una aula amb capacitat per a 40 persones,
en les quals podreu realitzar reunions,
cursos, conferències, jornades, etc. que
organitzeu en la vostra associació. Si voleu
reservar el local, telefoneu al 96 150 28 86
i pregunteu per Violeta.

• III Trobada d’Associacions d’Aldaia
Organitzada per l’Ajuntament d’Aldaia i
patrocinada per Caixa Popular es va
celebrar la III Trobada d’Associacions
d’Aldaia. A les jornades acudiren una bona
quantitat d’associacions de la localitat que
van tindre l’ocasió de conéixer, de mans
d’un expert, la nova Llei d’associacions.

• Per fi, biblioteca al Vedat
El passat 10 de maig va tindre lloc la
inauguració de la Biblioteca de l’Associació de Veïns El Vedat, situada a
l’avinguda de Sant Llorenç, 148 d’este
barri torrentí. El servici compta amb
ordinadors connetats a Internet i amb uns
500 volums de consulta.
asociacion@avv-vedat.com

• Societat civil i AVE
El passat 16 de maig, al Museu Comarcal
es va presentar en roda de premsa un nou
manifest demanant una construcció de
l’AVE més racional i que tinga en compte la
realitat humana i patrimonial de la comarca de l’Horta. En esta ocasió, la Fundació
signà el manifest juntament amb l’IDECO
de l’Horta Sud, el Fòrum Comarcal d’Empresaris, el Centre d’Estudis de l’Horta
Nord i la Unió de Llauradors i Ramaders.
D’acord amb un dels compromisos, s’ha
tramés el document a tots els membres de
la comissió de Medi Ambient del Parlament
Europeu perquè consideren les propostes.

• Associació per a famílies nombroses
Des de fa quatre mesos està funcionant
a la nostra comarca ASFANA (Associació
de Famílies Nombroses d’Aldaia), la qual
treballa per defendre i protegir els drets
d’estes famílies. Fins ara ja s’hi han associat
unes 80 persones d’Aldaia, Alaquàs i
Quart. El seu lloc d’atenció habitual és el
Centre Cultural Joaquín Sorolla (plaça de
la Constitució, d’Aldaia). Si voleu
conéixer-los millor, a més de trobar
informació actualitzada sobre recursos,
drets i deures, podeu visitar
www.aldaiaparticipa.com/asfana

Fes-te corresponsal de la teua associació.
Envia’ns les teues cròniques i les publicarem.



FUNDACIÓ HORTA SUD

AJUDES A LA COL·LABORACIÓ
ENTRE ASSOCIACIONS
DE LA COMARCA
La Fundació Horta Sud i Caixa Popular
han convocat el Programa de Cooperació per a Associacions de la Comarca
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associacions de distintes localitats de la
comarca de l’Horta.
Amb estes ajudes es pretén reforçar
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relacions entre les associacions de la
comarca.
Les propostes es poden presentar fins
a l’11 d’octubre. En podeu arreplegar les
bases a les oficines de Caixa Popular o
visitant la pàgina web:
www.caixapopular.es
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RECURSOS ASSOCIATIUS

La realitat associativa:
una anàlisi prospectiva
Una
trentena
de
tècnics
municipals de Participació Ciutadana, de Joventut, de Cultura i de
Benestar Social de l’Horta Sud van
assistir el proppassat 20 de juny a la
Jornada de Treball que tingué lloc a
l’Alqueria de Moret, de Picanya. La
jornada, convocada per la Fundació
Horta Sud, tenia entre els seus
objectius presentar l’estudi L’associacionisme a l’Horta Sud. Un
estudi de la societat civil formal en
l’àmbit comarcal, elaborat per
Maria Albert, amb la direcció i
supervisió del professor Antonio
Ariño, del Departament de
Sociologia de la Universitat de
València.
L’acte comptà amb la participació
dels autors esmentats, a més de
Vicent Comes (president reelegit de
la Fundació), Vicent Botella (de la
Caja de Ahorros del Mediterráneo,
entitat patrocinadora de l’edició), i
Josep Almenar (alcalde de Picanya).
En una segona part es treballà en
gran grup al voltant de les
conclusions d’este llibre i tenint en
compte el document «Plan estratégico del voluntariado en la
Comunidad Valenciana», del pro-

fessor Ariño. Les reflexions dels
participants resultaren molt útils per
a revisar el treball municipal que es
realitza amb les associacions locals, i
per a descobrir noves línies
d’actuació local. Entre les més
interessants destaquem l’elaboració
d’una política de subvencions amb
criteri per part de les administracions municipals, però lligada a una
transparència en la despesa de les
associacions; també s’hi parlà del
paper que pot jugar l’administració
com a interrelacionadora dels
col·lectius locals, o de la importància dels fòrums i consells en
l’articulació de la societat civil.
Tot seguit oferim un extracte de
l’índex del llibre. Si esteu interessats
en l’estudi, o també en el document
de treball, podeu demanar-los a la
Fundació.
96 155 32 27
fundacio@fhortasud.org

Índex
I. L’associacionisme en el marc local i comarcal
II. Una panoràmica general de l’associacionisme a l’Horta Sud
III. Cultura i educació
III.1. Producció de béns culturals
III.2. Defensa del patrimoni cultural
III.3. Afirmació d’identitats ètniques
III.4. Associacions de mares i pares d’alumnes
IV. Servicis socials
V. Salut
VI. Desenvolupament i promoció comunitària
VII. Medi ambient
VIII. Defensa cívica
VIII.1. El moviment ciutadà
VIII.2. La defensa dels drets de la dona
VIII.3. Altres
IX. Solidaritat internacional
X. Sociabilitat
X.1. Associacions juvenils
X.2. Associacions de dones
X.3. Associacionisme de majors
XI. Jocs de competició i esport
XII. Festa

XII.1. Confraries, comissions i germandats
XII.2. Comissions falleres
XII.3. Comparses de moros i cristians
XII.4. Les penyes taurines

XIII. Vitalitat associativa i participació ciutadana
XIV. Envits de l’associacionisme de l’Horta Sud
XV. Bibliografia

OPINIÓ
El voluntariat esporàdic
Com enganxem els voluntaris
sense una associació fixa?
SOADI-Alaquàs
Pep Ferrer

SOADI és un col·lectiu d’Alaquàs que
tracta d’ajudar els immigrants en llurs
necessitats i problemes en la mesura de les
nostres posibilitats. Tenim un local prou ben
condicionat però ens manquen algunes
coses com ara ordinador i telèfon (que per
cert, si algú s’anima...), però a més i
sobretot ens falta «ma d’obra», o siga, gent.
I per a qué?, us preguntareu alguns.
Doncs us proposem algunes tasques
concretes com ara:
• Fer de guies per ensenyar, donar a
conéixer i tractar d’integrar els nouvinguts a
la nostra ciutat.

El cas del voluntariat
ambiental de Torrent

Xavier Salas-Cap de Secció
de Medi Ambient•Aj. de Torrent
Hi ha persones que consideren
important oferir una part del seu temps
lliure, de manera altruista, a tasques
considerades d’interés per a la societat. Per
una altra banda, les administracions
públiques i les entitats privades sense ànim
de lucre necessiten aquesta gent per tal
d’implementar les tasques abans esmentades.
D’aquestes dues premisses sorgeix el
voluntariat tal i com el coneixem en
l’actualitat, i es troba perfectament regulat i
acceptat per la ciutadania. Ara bé, què
passa amb les persones que no poden
dedicar molt de temps o d’una manera
regular a realitzar aquestes activitats? Una
possible opció és el voluntariat esporàdic.
A Torrent existeix des de l’any 1997 un
voluntariat esporàdic, el voluntariat ambiental, que es duu a terme cada any als
mesos d’estiu. Aquest voluntariat pretén
dedicar els seu esforços a la vigilància i cura
de l’entorn natural de Torrent, en torns que
començaren sent de 15 dies sense pernoctar i que en l’actualitat són d’una
setmana amb pernocta. En un primer
moment trobàrem dificultats, amb falta de
gent per a completar torns i fins i tot torns
sense realitzar. Després d’alguns canvis en
el model de gestió (acurtant la durada a
una setmana amb pernocta, incorporant
activitats de temps lliure i construint un

• Fer una base de dades (amb

l’ordinador que encara no tenim però que
tindrem aviat) dels immigrants que hem
atés fins ara.
• Ens vindria molt rebé l’ajut d’algun
estudiant avançat, d’algun estudiant de
magisteri o amb la carrera acabada per fer
classes de repàs als fills dels immigrants per
al curs vinent.
• Col·laborar en temes d’integració
sociocultural.
El Servei d’Orientació i d’Acollida dels
Immigrants està al carrer Pare León núm. 5
d’Alaquàs, i obrim els dimarts i dijous de
19.30 a 21.30 h. T’animes?

refugi per a pernoctar i fer activitats de
formació), en l’actualitat l’activitat és un
èxit amb una mitjana de participació de 10
persones per torn.
Tanmateix, l’èxit d’aquest voluntariat
esporàdic planteja també alguns dubtes. El
primer és l’edat de les persones participants.
Encara que l’activitat està majoritàriament
adreçada a la joventut, s’han donat casos de
participació de persones de més de 50 anys.
La uniformitat d’edats sembla l’opció més
funcional, però la diversitat és enriquidora i,
en el fons, tot depén de la capacitat
d’adaptació de les persones i de la seua
última motivació per l’activitat.
I precisament la motivació és l’altre gran
dubte que es planteja. La pregunta és: la
gent participa realment per vocació de
col·laborar en la vigilància del medi ambient? Hi ha altres motivacions predominants?: les activitats annexes (temps
lliure, aventura...), el simple fet de «ajuntarse» amb gent de la mateixa edat, conéixer
cares noves o simplement «lligar».
Segurament podem concloure que de tot hi
ha, i aleshores ens sorgeix la pregunta de si
realment val la pena. I la meua resposta és
SÍ, perquè donem oportunitats a persones
compromeses i col·laboradores que a més
en el cas del voluntariat esporàdic permet
adaptar horaris i temps lliure, perquè d’una
manera efectiva tenim cura del nostre
entorn, perquè oferim possibilitats de
participació a persones discapacitades i/o
amb dificultats d’integració, perquè donem
a conéixer un patrimoni natural valuós i
perquè, en el fons, a tot el món alguna cosa
li queda i, només per això, ja val la pena.

Com es defineix
el voluntariat?
LOURDES ZAMBRANA
Extret de Quaderns de Cristianisme i Justícia,
núm. 105 (2001)

Podem intentar una definició del que ha de ser el
voluntariat, a risc de limitar un procés que és viu,
dinàmic, personal i, per tant, sempre canviant i
difícilment definible. En podem assenyalar algunes
característiques. La persona que fa un voluntariat:
1. Ho fa desinteressadament: no cobra cap
remuneració econòmica, però tampoc no obté cap
altre tipus de benefici, com seria el cas d’un
estudiant que fa pràctiques laborals o un objector.
Les motivacions mai no són del tot «pures» ni la
gratuïtat és total: algunes persones poden desitjar
augmentar el seu currículum, fer amics, sentir-se
útils... Processos de formació i acompanyament ben
orientats poden ajudar a depurar i reorientar
aquestes motivacions.
2. És una persona sana psíquicament i físicament.
Una persona que pateix una depressió, per posar un
exemple una mica exagerat, no pot fer un
voluntariat perquè no està en condicions de fer-ho.
Això no significa que una persona amb algun
problema de salut no puga ser voluntària, sinó que
ha de ser més o menys sana i equilibrada. Resulta
difícil generalitzar: en cada cas caldria valorar la
situació concreta de cada persona.
3. Fa un treball d’una manera contínua i des d’un
compromís amb la institució. Si bé no existeix cap
relació laboral, sí que hi ha un compromís, en el
qual són imprescindibles la constància i la
responsabilitat.
4. És una persona responsable en tots els àmbits
de la seua vida. La persona que fa un voluntariat el
fa després d’haver atés les seues obligacions
familiars, laborals, socials, etc. No té cap coherència
visitar una velleta solitària dues vegades la setmana,
quan es deatén un vell de la pròpia família.
5. Té un esperit crític i és conscient que treballa
per un món més just i solidari. la persona voluntària
s’informa i té interés per conéixer els problemes
socials, les seues causes, i té present un model de
societat diferent. Aquesta visió global és la que li
permet tenir present totes les dimensions dels
problemes: encara que desenvolupe una tasca
assistencial, per exemple, és conscient que ho fa
com una part d’un projecte de transformació molt
més ampli, al qual tendirà sempre que siga possible.
6. Està disposat a iniciar processos personals, a
deixar-se interpel·lar. Defuig tota actitud paternalista,
perquè sap que no està «donant» sinó «compartint». El
voluntariat no és unidireccional, sinó bidireccional.
Totes les persones implicades han d’estar disposades a
donar i a rebre, a compartir i a créixer.
7. Treballa en el marc d’una institució o grup
organitzat, en el marc d’un projecte, uns objectius,
compartit amb altres persones. Sempre han existit, i
existiran, bones persones que ajuden i alleugen les
situacions dels qui tenen més a prop, però per
parlar estrictament de voluntariat cal que estiguen
dintre d’una associació, fundació, grup, etc.

ENTREVISTA AMB...
E n r i q u e d e l To r o

• Com sorgeix la idea de crear Àgora
Ciutadana?
• Des de l’Associació de Veïns del Barri
de Sant Francesc de Manises ens vam
plantejar la idea de crear un debat per a
poder treballar pel futur barri a llarg
termini. A partir d’aquesta idea vam vore
que seria interessant debatre, no solament
del nostre barri sinó de tota la població.
• A partir d’ací vàreu començar els
debats?
• No, vam traslladar la idea a altres
associacions de veïns perquè consideràvem que com més associacions hi
participaren, més enriquidor seria el
debat. A més d’Associacions de Veïns
també s’incorporaren associacions culturals, l’Associació de Comerciants...
• Quin objectiu perseguiu amb aquest
projecte?
• L’objectiu que perseguim és poder
definir quin futur volem per a Manises,
per a la població en què vivim, però amb
la llibertat de no estar lligats als 4 anys del
cicle polític.
• Quina ha sigut la resposta per part
dels polítics?



Coordinador del projecte
Àgora Ciutadana de Manises
Redacció

Àgora Ciutadana és un projecte
impulsat per les Associacions de
Veïns de Manises, que pretén ser un
fòrum de debat sobre el futur del
poble. Aquesta iniciativa interassociativa fou una de les guanyadores
del Programa de Cooperació amb
Associacions organitzat per la
Fundació Horta Sud i Caixa Popular

més suc, aspectes com la ceràmica o
l’ecologia.
• Com valoraries aquesta relació entre
associacions?
• Crec que un projecte com aquest
afavoreix el coneixement entre les
associacions, les inquietuds i les necessitats i ens ajuda a millorar el teixit social
del poble; de fet, un efecte col·lateral ha
sigut la revitalització de la Coordinadora
d’Associacions de Veïns del poble, que
arran d’aquesta experiència ha començat
a treballar de nou.

• A tots els partits polítics de la població
els hem fet arribar les nostres propostes;
dels 7 grups, tres ens han demanat més
còpies per a treballar-les i l’Ajuntament
està aplicant ja alguna de les idees que els
hem passat.
• Teniu previst que aquest fòrum siga
permanent?
• Ens agradaria poder continuar els
debats, però no d’una manera tan global.
Voldríem centrar-nos en distints aspectes
puntuals que vérem que se’n podia traure

Fem xarxa

AM «Els Majors de l’Horta Sud»

• Nom de l’associació: Agrupació Musical «Els
Majors de l’Horta Sud».
• Data de fundació: principis de 2002.
• Membres de la junta:
President:
Fernando Miras
Vicepresident: Mariano García
Secretari:
José María Benlloch
Tresorer:
Francisco Guzmán
Vocals:
Eduardo Folch
Juan Bautista Andrés
Juan Bautista Mas
Joaquín Sanchis
Vicente Guasp
Fructuoso Piqueras
Marcelino Galindo
Francisco Carretero
• Socis: uns 40 músics, a més de col·laboradors i
oients habituals.
• Lloc de reunió: C/ Major, 20 b, d’Aldaia.
• Telèfon de contacte: 96 150 87 70

Àgora Ciutadana recull una de les nostres ajudes
a projectes interassociatius.

• Línies d’actuació: Es tracta de la primera formació
musical de persones majors amb un àmbit d’actuació
comarcal, composta per músics veterans, jubilats i
pensionistes.
• Què oferim: Volem acostar la pràctica musical a les
persones majors de la comarca, poder desenvolupar
les seues capacitats creatives, estimular la
intel·ligència i aprofitar el valor terapèutic de la
música. En fi, millorar la qualitat de vida d’este
col·lectiu.

