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• L’escola multicultural
L’Associació Interampes de Torrent,
organitzà el passat dia 4 de desembre una
taula redona on es parlà de la nova
situació d’interculturalitat que s’està
donant a les escoles amb l’aplegada de
xiquets immigrants i les manera d’afrontarla. L’acte tingué lloc a la Casa de la Cultura
de Torrent i fou patrocinat per Caixa
Popular i l’Ajuntament de Torrent.
• Guia comarcal per a immigrants
El Centre de Comunicació i Serveis
Intercomunitaris de la Mancomunitat ha tret
una Guía de servicios de la comarca de
l’Horta Sud para inmigrantes, una
ferramenta que pot resultar molt útil per als
nouvinguts. Fins ara, la resposta de
l’associacionisme en este sector és escàs,
amb respostes que resulten insificients o poc
satisfactòries. El paper de les associacions és
imprescindible i valuós, però és tan sols una
part del repertori de recursos al qual
l’administració ha de proporcionar servicis.
Al costat d’això, el CCSI ha començat a
publicar el butlletí ¿Inmigrante?, amb
col·laboracions d’interés.
ccsi@mancohortasud.es

pas avant en la possibilitat de crear una
xarxa d’associacions de dones amb el
compromís de refermar estes trobades de
forma anual, així com el contacte
interassociatiu, de manera que enriquirà
les experiències i els projectes tan
individuals i col·lectius.
• La VI Jornada: un punt de trobada
Unes quaranta associacions de Torrent,
Benetússer, Alaquàs, Silla, Paiporta, Mislata,
Aldaia, Alfafar, Catarroja i del Barri del Crist
es reuniren en la VI Trobada d’Associacions
de l’Horta Sud, que tingué lloc a Aldaia el
passat 29 de novembre. Enguany, la jornada
centrà l’activitat principal a potenciar el
treball cívic de l’associacionisme des de la
qualitat dels serveis i la seua projecció
comarcalista. Per això, Carles X. López
desenvolupà el tema «Salvem les
associacions. Claus des del màrqueting per
a millorar la comunicació i els serveis de les
nostres associacions». Maria Albert ens
presentà el seu llibre L’associacionisme a
l’Horta Sud, i Julio Huerta i Jacinto García
ens regalaren el taller «Vés-te’n a casa amb
els estatuts actualitzats!».

• Dones per la renovació
El passat dia 4 d’octubre tingué lloc una
trobada d’associacions de dones de la
Comunitat Valenciana amb el lema "Dones
per la renovació". La trobada fou acollida
per l’Ajuntament de Quart de Poblet, i hi
participaren 13 associacions de dones de
diversa índole: culturals, d’oci, reivindicatives, d’ames de casa… i ha suposat un

Fes-te corresponsal de la teua associació.
Envia’ns les teues cròniques i les publicarem.
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• Quart ja té assessoria
L’Ajuntament de Quart, per mitjà de la
Regidoria de Participació Ciutadana,
acaba de posar en marxa una assessoria
per a les associacions de la localitat.
L’horari d’atenció, amb cita prèvia, és els
dimecres de 5 a 7.30 de la vesprada.
Podeu demanar cita per telèfon (96 154
75 97) o al correu electrònic
ciutada@quartdepoblet.org
• Associacions de discapacitats
El 3 de desembre celebràvem el Dia
Internacional de les Persones Discapacitades, a més que el 2003 n’havia estat
declarat Any Europeu. Diversos col·lectius
com ara AMIAR (Alaquàs) i ACYPSA
(Aldaia) ho van celebrar fent valdre el lema
europeu «Tots som diferents però amb els
mateixos drets». Per això, desenvolupen
diversos programes amb un objectiu
principal: aconseguir la plena integració
laboral i social; una labor en què hem de
col·laborar tots: governs, empresaris,
associacions, cada un de nosaltres...
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RECURSOS ASSOCIATIUS

L’interassociacionisme,
té premi!
El passat 24 de novembre tingué lloc a la seu de la Fundació
Horta Sud el lliurament de les ajudes a projectes que,
anualment, convoquen la Fundació i Caixa Popular. Com en les
edicions anteriors, es pretén impulsar el moviment associatiu a
la comarca, però des d’una perspectiva més enriquidora: des de
la col·laboració entre dos o més entitats en la realització d’un
projecte concret. El nostre punt de vista és sumar esforços per a
multiplicar resultats.
En la convocatòria d’enguany, a la qual es destinaven 4.800
euros, han resultat premiades les següents activitats:
Associació de Veïns Barri del Crist: 1.700 euros
Llibre i CD-ROM «Història
gràfica del Barri del Crist»: este
projecte arranca d’una sèrie
d’activitats prèvies de recopilació
de més d’un miler de fotografies
amb la col·laboració de les
associacions, entitats i veïnat del
barri, un premi de fotografia,
exposició de les millors fotos, tres
projeccions per mitjà de canó digital, etc. La necessitat de dotar
el Barri del Crist d’un llibre amb la seua història propicia
l’aparició d’estes iniciatives, la qual cosa pot dinamitzar la vida
associativa i el moviment ciutadà del barri.

Fòrum Comarcal d’Empresaris de l’Horta Sud: 1.500 euros
«Trobades de treball i debat sobre la realitat comarcal»: es
tracta d’una de les activitats que desenvolupen des de 1999, en
les quals un ponent expliquen als assistents la seua posició sobre
un tema d’interés comarcal, i tot seguit es crea un un debat en
què els participants pregunten o exposen amb plena llibertat
d’intervenció diversos aspectes relacionats amb el tema.
Anualment se’n celebren una mitjana de 7 reunions. Entre els
temes abordats trobem la penetració de l’AVE a la comarca, les
infraestructures a l’Horta Sud, mitjans de comunicació social, les
noves tecnologies, la contractació d’immigrants, robatoris a les
empreses de les zones industrials, la falta de sòl industrial, etc.
Federació
d’Associacions
Ciutadanes de l’Horta Sud:
1.600 euros
«I Trobada de les Associacions
de Torrent»: l’activitat, realitzada
del 23 al 26 d’octubre d’enguany, volia difondre les activitats
que realitzen entre les associacions federades o no. Entre
altres accions, incloïa exposicions, conferències, mostres
diverses, actes culturals, etc. Hi van participar més d’una
trentena d’associacions, sobretot de caire veïnal.

Associacions de solidaritat
internacional
També el dia 24 de novembre es féu el lliurament de
les ajudes a projectes de solidaritat internacional,
convocades i dotades per la Fundació. Els projectes,
premiats pel seu interés per al desenvolupament de
països del Tercer Món, són els següents:
• Aldaia Solidària.
Federació d’Associacions
d’Ajuda al Poble Saharià.
Tinduf (Algèria): «Projecte
de construcció del centre
d’experimentació agrícola a
l’hort "9 de Juny", dels
campaments de refugiats
sahrauís, de Tinduf»: 1.500
euros.

• Religiosas Trinitarias.
Corregimiento de San
Francisco CúcutaColòmbia: «Projecte
d’ajuda a xiquets i jóvens
AMCAF»: 1.500 euros.

D’esquerra a dreta: Merce Albors (Aldaia Solidària), Vicent Comes
(Fundació Horta Sud) i sor Mª Concepción Cabanes Chuliá (Trinitàries)

OPINIÓ
AVE, comarca, patrimoni...
AVE: què fa que les associacions es moguen?
AVV 25 d’Abril - Torrent
Fernando Yagüe

Una primera duda:
¿realmente, las asociaciones nos estamos moviendo
contra el AVE? Afortunadamente la respuesta sería
que sí, aunque con dos
matices: de manera tardía
y poco organizada.
El individualismo y la
pasividad de nuestra sociedad también
parecen haber impregnado nuestro tejido
asociativo. Parece haber desengrasado uno
de los engranajes principales de los
movimientos vecinales: la reivindicación
con, o frente a nuestras instituciones, ante
los agravios que éstas producen a la
sociedad civil.
Nuestro derecho a opinar, a que se
tengan en cuenta nuestras opiniones
fundadas, se sitúa más en lo que es un
paradigma de democracia formal que de
democracia real, la cual todos y todas
tenemos la obligación de defender de
manera enérgica y cotidiana, como
ciudadanos y como representantes de
organizaciones sociales.
Pese a todo, a finales del mes de
noviembre surge en Torrent el primer
germen de respuesta civil organizada. Una
plataforma de entidades sociales diversas
que pretende aglutinar y coordinar
acciones ya iniciadas individualmente en
otras poblaciones de la comarca, como
Alcàsser, Alfafar o Sedaví. De esta manera
comienzan a concretarse acciones como
recogidas de firmas conjuntas, concen-

Fòrum Comarcal d’Empresaris
Joan Martí

Puntualitzant, el món
associatiu s’ha manifestat
i mobilitzat no en contra
de l’AVE com a tren
d’alta velocitat MadridValència; del que és
contrari és del traçat de
penetració a València en
terraplé, creant una
muralla que arruinarà en
tots els sentits l’Horta de València. En el
nostre cas ens dolguem per l’Horta Sud,
per la penetració de l’AVE més els trens de
mercaderies des de Picassent a València. A
l’Horta Nord tenen el mateix problema i
estem unint esforços i accions per a parar
aquesta barbaritat de conseqüències
irreversibles.

traciones o manifestaciones, y generándose
un clima de opinión entre los ciudadanos.
Se va consiguiendo aunar bajo un
mismo fin común, «un AVE con el menor
impacto medioambiental posible en
l’Horta», distintos objetivos y sensibilidades. Algunas, entre las que se
encuentra la propia, que considera el AVE
como algo innecesario, que beneficia a los
grandes capitales, y a una élite de usuarios.
Un AVE que desvía inmensas cantidades de
recursos públicos, y descapitaliza servicios
esenciales como la sanidad, la calidad
educativa, los servicios sociales fundamentales y los servicios públicos de transporte
que sí utilizamos la inmensa mayoría de los
ciudadanos.
Sin embargo, ante la irreversibilidad de
la decisión tomada, sólo cabe la
racionalidad: que se haga con las mejores
condiciones posibles. Con el menor
impacto medioambiental y humano en
l’Horta.
A partir de ahora, con el músculo
reivindicativo ya tensado, y establecida la
necesaria coordinación comarcal que
supere los localismos ineficientes, llega el
momento de la movilización ciudadana. En
primer lugar creando conciencia en cada
uno de los pueblos y barrios de nuestra
comarca. Posteriormente, saliendo a la
calle y manifestando nuestra opinión de
manera civilizada.
En este empeño esperamos el
espaldarazo de nuestros representantes en
las instituciones, que alejados de cualquier
rentabilidad política, apoyen la legítima y
justificada acción de la sociedad civil.

El Fòrum Comarcal d’Empresaris de
l’Horta Sud està sent una part vital de la
societat civil i de la nostra comarca, i per
eixe motiu, al març del 2000 va dedicar una
de les seues sessions de treball a parlar i
rebre informació de primera mà sobre
l’AVE. L’aleshores director de l’Institut de
Robòtica i catedràtic, Gregorio Martín, ens
va informar de les alternatives de l’AVE i les
seues conseqüències. Des d’eixe dia el
Fòrum es va manifestar dient: «Sí a l’AVE,
però per l’actual traçat Silla-Catarroja,
soterrat i com a últim cas pel traçat
dissenyat, però indispensablement soterrat».
Creien que vam ser la primera agrupació
que va opinar sobre el particular, i això ha
influït en la presa de posició d’altres
associacions. No podíem deixar d’estar en un
tema amb tanta transcendència econòmica,
social, ecològica i cultural que ens afecta a
tots els qui vivim en aquesta comarca.

AVe
i societat civil
VICENT COMES IGLESIA *

La polèmica de
l’AVE ha posat
en relleu, una
vegada més, la
falta de visió i de
consens polític a
l’hora d’afrontar
conjuntament
els problemes
comuns que afecten la ciutat de València i els
44 pobles de l’Horta Nord i Sud.
En les últimes quatre dècades, la dotació de
serveis i d’infraestructures comarcals s’ha fet
més pensant en les necessitats de la capital que
no en els municipis del seu voltant. Això ha
convertit la comarca en un albelló d’installacions
molestes per a València (les plantes d eresidus i
de depuració d’aigües, per exemple) i en una
cruïlla densa i estrident d’autovies, pensades
sobretot per a comunicar València amb la resta
de les capitals del país i d’Europa, que no per a
vertebrar les poblacions de l’Horta.
Este model ha creat greus impactes ambientals
de conseqüències imprevisibles. La dotació
d’una nova infraestructura en superfície, com
és l’AVE Madrid-València, no fa més que
perpetuar eixa situació de subordinació de la
comarca als interessos estratègics de València
i, per tant, la degradació de l’entorn i la
qualitat de vida de les persones que viuen a
l’Horta.
Els tres trams que afecten la comarca de
l’Horta Sud han provocat el rebuig general
d’ajuntaments i associacions, pel efectes
negatius que genera l’AVE: contaminació
acústica, destrucció d’horta, efecte barrera i
augment del risc d’inundacions.
D’altra banda, la polèmica de l’AVE ha deixat
fora del debat ferroviari la necessitat de
millorar les línies de transport públic comarcal,
ja que actualment una bona part dels
municipis no tenen línies d’autobús o de tren
que els comunique directament. Però, d’això
no han pres nota ni la Generalitat ni el
Ministeri de Foment. Volen fer l’AVE sense
diàleg, ja que no volen escoltar els
ajuntaments i no valoren alternatives tècniques amb menys impacte. Esta tossudesa ha
motivat també la mobilització de la societat
civil en contra de l’AVE en superfície. Ara són
els polítics els qui tenen la paraula. Esperem
que no ens defrauden.

*President de la Fundació Horta Sud

ENTREVISTA AMB...
• Vas titular la teua participació en
la VI Jornada «Salvem les associacions»:
això significa que estem en perill?
• En efecte, podem dir que moltes
associacions estan en perill. D’una banda,
el moments que vivim no és que
impossibilite el fet associatiu, però el
dificulta prou. El sistema de democràcia
més formal que real; l’augment de
l’individualisme; l’avanç de les polítiques
neoliberals; l’intent continu de despolitització de la ciutadania, en el sentit més
ampli del terme; la vivència d’una gran
part de les persones d’un oci més
consumista que alliberador, i la manca
d’una ciutadania compromesa amb la
ciutat, dificulten que el teixit social de les
nostres ciutats siga fort i vital. Per una
altra, moltes associacions no són conscients d’aquestes dificultats «ambientals»,
d’una realitat tan complexa, tan canviant,
i dels nous reptes que es plantegen i que
cal afrontar ja. Això les situa en una
situació perillosa que cal resoldre.
• Renovar-se o morir?
• Més o menys, eixa és la qüestió. Les
associacions, de qualsevol tipus, han de
millorar els seus serveis, les seues activitats, les seues estructures de funcionament i els seus processos interns de
participació. La ciutadania organitzada no
pot funcionar en el 2003 com al maig del



Carles X. López
Dinamitzador social
Redacció

68, o com al principi del procés de
democratització del nostre estat. Així com
evoluciona la societat, i tots nosaltres com
a part d’ella, les associacions hem
d’evolucionar, adaptar-nos a la realitat
d’ara, hem de preveure el que ens passarà
en uns anys, i sobretot hem d’avaluar si el
que fem està servint per a aconseguir els
objectius que ens demanen els nostres
conciutadans i els que figuren en els
nostres estatuts.
• Quines claus es poden plantejar en
aquest sentit?
• El més important pot ser que siga la
formació de les persones que han optat per
associar-se, amb l’objectiu d’afavorir la
implantació de les noves tecnologies de
gestió i de comunicació, així com potenciar
la reflexió al voltant dels models de ciutat
que volem i del tipus de relació que hem
de tindre entre les nostres associacions i les
administracions públiques, amb les
empreses i amb altres organitzacions no
lucratives. També hem d’aprendre molt del
màrqueting social, i més concretament del
màrqueting de serveis.

Fem xarxa

Comunic@tic - Quart de Poblet

• Nom de l’associació: Comunic@tic. Associació de
Foment de Noves Tecnologies per a la Comunicació
i Participació Social
• Data de fundació: es constitueix oficialment el 14
de març del 2002, a Quart de Poblet.
• Membres de la Directiva:
President:
José Domingo Martínez
Secretari gral: Juan Medina Cobo
Tresorer:
David Herrero García
• Socis: 21 persones físiques, 4 entitats jurídiques
• Lloc de reunió:

• Què ens
pot aportar el
màrqueting de
serveis a les
associacions?
• Ens pot
ajudar a millorar els nostres
serveis i les nostres activitats d’una forma
integral, com a filosofia i com a tècnica.
Com a filosofia ens situa al centre de la
nostra organització els desitjos, necessitats
i problemes de la ciutadania. I com a
tècnica ens aporta instruments i
mecanismes per a poder dissenyar,
produir, posar en marxa i garantir la
màxima qualitat dels nostres serveis. Per
exemple, ens indica com detectar les
persones destinatàries de les nostres
accions, com tindre-les en compte en el
disseny dels serveis, com comunicar-nos
millor amb la resta de ciutadania, com
analitzar la nostra competència, com
eliminar els defectes de les nostres
actuacions... entre altres qüestions.
• Per tant, el màrqueting és la solució?
• No és la solució, però l’hem de tindre
en compte metodològicament per a poder
millorar el que fem des de les nostres
associacions, i ens pot ajudar molt a sobreviure com a associacions vives i actives
en aquest principi de segle.

Av. Ramón y Cajal, 4
46930 Quart de Poblet

• Contacte: 96 129 77 23
correu-e: admin@comunicatic.com
web: www.comunicatic.com
• Què oferim: Dotar i aportar al teixit associatiu
instruments i formació que faciliten la transmissió
eficaç del seu missatge social, promovent la
participació i la implicació civil en els programes

d’accions
solidàries
de les organitzacions no
lucratives. Estructurar sistemes eficaços de
comunicació de les
organitzacions no
lucratives, facilitant
l’acostament de les
seues accions a la societat per mitjà del domini de les
Noves Tecnologies de la Informació i la
Comunicació...
• Activitats associatives principals:
@ Potenciar la cultura d’ús de les TIC.
@ Dissenyar ferramentes de comunicació digital i
participativa: webs, programa sms, vídeo
corporatiu, fotografia, butlletins...
@ Crear xarxes ciutadanes i fòrums de participació
social per mitjà de les TIC.
@ Formar i assessorar les associacions en l’ús de les
Noves Tecnologies.

