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• VII Trobada d’Associaciacions
¿El ric moviment associatiu de l’Horta
Sud és capaç de fer valdre la seua opinió
davant de problemes concrets que afecten
la comarca? Este tema, el paper de la
societat civil en la nostra realitat, va ser
analitzat en la VII Jornada de Diàleg i
Convivència de les Associacions de l’Horta
Sud, organitzada per la Fundació i Caixa
Popular, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Benetússer, la qual tingué lloc a
l’EPA de Benetússer el dissabte 27 de
novembre.
La jornada, que comptà amb l’assistència de representants de 40 associacions
de la comarca, començà amb la ponència
debat del tècnic i expert en associacionisme Enrique Deltoro, sobre el paper
de la societat civil en la nostra realitat.
Digué que el paper de la societat civil
apareix difuminat hui en un món
globalitzat i de pensament únic, en què
han mort les ideologies i ha disminuït la
mobilització de masses. Davant d’esta
nova situació, Deltoro plantejà que les
associacions actuals, si volen ser eficaces i
fer sentir la seua veu, han d’actuar d’acord
amb les lleis del mercat i han de comptar
amb un producte, activitat o causa per
vendre, un patrimoni humà actiu de gestió
i, sobretot, per a existir saber traslladar la
seua reivindicació als mitjans de
comunicació.
Després d’una pausa-café, la jornada
conclogué amb una activitat pràctica. Un
taller sobre responsabilitats civils i penals
de les persones associades, a càrrec de
Jacinto García.



FUNDACIÓ HORTA SUD

• Nous recursos associatius
La Guía de Gestión de Entidades sin
Ánimo de Lucro de la Fundación Gestión y
Participación Social acaba d’estrenar una
nova imatge. Juntament amb això,
incorporen alguns continguts nous
d’interés per a la nostra vida associativa:
direcció estratègica, màrqueting i
comunicació... i amplien de manera
important el de recursos humans. Les
consultes online continuen sent gratuïtes.
Visiteu-los en www.asociaciones.org.

• Tots amb el sud-est asiàtic
Tota la comunitat internacional es
mobilitza per a ajudar a pal·liar els efectes
del sisme submarí que ha deixat desenes
de milers de víctimes mortals al sud-est
d’Àsia i més d’un milió de damnificats.
L’ONU ha demanat ajuda generosa i
immediata a la comunitat internacional,
però ha advertit que ha de ser «a llarg
termini i de qualitat». Per tant, cal que
l’associacionisme estiga atent a les
necessitats i a les millors maneres de
col·laborar.
Joves.net ha recollit les dades de les
institucions i organitzacions no governamentals que estan vehiculant les
aportacions i la intervenció d’emergència i
reconstrucció per a fer front a la terrible
catàstrofe que ha afectat el sud-est asiàtic.
Entra i col·labora! www.joves.net
També podeu trobar tota la informació
disponible en esta altra pàgina del tercer
sector: www.asociaciones.org

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

• Sauqala, la solidaritat que calfa
El Nadal es viu de moltes maneres. La
Comissió Solidària de la Casa de Joventut
Sauqala (Alaquàs) n’ha triat una de ben
solidària i a peu de carrer, sense fotos per
a la posteritat i suportant el fred que
pertoca a este mes. Un Sopar Solidari i la
Campanya d’Objectes Usats amb
destinació al Mercat Solidari han aportat
uns fons per a projectes de cooperació
internacional al desenvolupament del
projecte del Joc Solidari 2005. Més enllà
de les quantitats recaptades, el que
importa són les actituds i assegurar que
continuen molts anys més. Enhorabona!
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RECURSOS ASSOCIATIUS

Tècniques per al coneixement
i l’anàlisi de la realitat (III)
L’ARBRE

L

’objectiu de la tècnica, adaptada d’una altra del mateix
nom presentada en el llibre Técnicas participativas para
la educación popular, és facilitar la reflexió del grup
sobre la realitat en què viu, ajudar a identificar i discriminar
els seus diversos trets característics i facilitar la percepció de
les relacions entre ells.

Necessitarem un temps aproximat d’unes dos hores.
Necessitarem també uns fulls de paper, llapis, cartolines (o un
rotafolis) i retoladors.
L’exercici es basa en l’analogia de la comunitat social amb un
arbre. Això és: es tracta d’utilitzar la imatge d’un arbre per a
representar per mitjà d’ella la realitat dels participants i
caracteritzar la comunitat social del seu entorn.
L’elecció de l’arbre no és casual. L’arbre és un organisme viu,
que creix, es desenvolupa, canvia, evoluciona... de la mateixa
manera com fa la comunitat social de la qual formem part.
També en l’arbre podem distingir distintes parts, amb funcions
diferents, que no obstant això estan estretament relacionades
entre si... igual que en la comunitat del nostre entorn. En fi, és
una imatge que serveix adequadament per al nostre objectiu.
Així que invitem els participants perquè dibuixen en un full en
blanc la imatge d’un arbre i seguisquen els passos següents:
1r pas
Sobre les arrels d’eixe arbre (mitjançant les quals l’arbre se
sosté i pren de la terra l’aigua i els minerals de què s’alimenta)
descriu amb quatre o cinc frases breus les formes més
característiques a través de les quals la comunitat del teu entorn
concret se sosté i satisfà les seues necessitats bàsiques, les seues
formes de producció i treball, de generació de riquesa
econòmica, els seus principals recursos econòmics i materials
(agricultura, xicotetes indústries, comerç, servicis, subsidis, etc).
Hauràs d’assenyalar quina és la situació socioeconòmica de la
comunitat: quines fonts de recursos estan en alça, quines en
baixa, de quina manera afecta això la població (hi ha
desocupació?, a quins sectors afecta especialment?, hi ha
desequilibris socioeconòmics marcats, situacions de marginació o
exclusió, a quins sectors afecten?, etc.). Indica, en relació a eixos
traços principals, com t’afecten a tu i al teu grup, on es troba el
grup o sector social a què pertanys en eixa part de l’arbre.
2n pas
A continuació, sobre el tronc de l’arbre -que dóna forma i
estructura a l’arbre- descriu amb quatre o cinc frases breus les
formes més característiques de relació i organització social, les
estructures que articulen la teua comunitat, les institucions
(socials, religioses, econòmiques, culturals, educatives,

SOCIAL
polítiques, associatives...) que existeixen i tenen major
importància i influència. Hauràs d’assenyalar com és la realitat
socioorganitzativa de la comunitat i com funciona (de quina
manera participa, es relaciona i s’organitza la gent?, hi ha grups
o sectors socials que no intervenen, que no participen
activament en la vida social del municipi?, quins?). Indica, amb
relació a eixos traços principals, com t’afecten, on es troba el
grup o sector social a què pertanys en eixa part de l’arbre.
3r pas
Finalment, sobre la copa de l’arbre, sobre les seues fulles i
fruits -que són la manifestació més visible de l’arbre, allò que li
confereixen la seua identitat i el distingeixen més fàcilment
d’altres arbres- descriu amb quatre o cinc frases breus les formes
més característiques de pensar, els hàbits socials, els costums i
tradicions culturals més marcades, les formes d’expressió
col·lectiva que hi ha en la teua comunitat (quins en són els valors
i creences dominants?, hi ha situacions de desigualtat,
desequilibri, discriminació cultural o educativa?, a quins grups o
sectors afecten?). Indica, en relació amb estos traços principals,
com t’afecten, on es troba el grup o sector social a què pertanys
en eixa part de l’arbre.
Quan hages conclòs eixos tres passos, revisa el teu «arbre
social», comprova que els traços que has destacat són, en la teua
opinió, els més significatius dins de cada bloc -les arrels (la seua
economia), el tronc (la seua organització social) i la copa (la seua
cultura). Mira si hi ha una relació clara entre els uns i els altres
(perquè, com en l’arbre, en la nostra comunitat estan
directament connectades les distintes parts i els valors culturals
tenen molt a veure amb l’economia i les formes d’organització i
relació social). En suma, comprova que, per separat i en conjunt,
eixos traços són els que, en la teua opinió, millor descriuen la
realitat del teu entorn.
Imagina que hagueres de contar a un foraster, en poques
paraules, com és la comunitat social en què vius i treballes.
¿Eixos traços serien els més importants i els que li donarien una
millor visió de conjunt?
Després del treball individual, que podrà durar entre 10 i 15
minuts com a mínim, ens dividirem en subgrups (3 a 6
persones), contrastarem les nostres respostes, sintetitzarem
aquelles qüestions que siguen coincidents en cada un dels
nivells de l’arbre social i elaborarem un únic arbre per subgrup.
Per a això podrem emprar al voltant de 40 minuts.
Finalment, posarem en comú les conclusions dels subgrups,
intentant destacar les coincidències i reflexionant col·lectivament sobre els resultats finals. Per a això emprarem uns altres 40
minuts.

OPINIÓ
L’autofinançament:
quimera o qüestió d’imaginació?
Gent Solidària de l’Horta Sud
Merce Albors

La asociación Gent Solidària de l’Horta
Sud (antes Aldaia Solidària) tiene como fin
principal «desarrollar proyectos de
sensibilización, así como programas
concretos de ayuda humanitaria y
programas de cooperación y desarrollo con
el Pueblo Saharaui». Iniciamos nuestra
andadura en el año 1994 con el primer
programa de acogida temporal «Vacances
en Pau» para niños saharauis entre 8 y 12
años, y al año siguiente se constituyó como
asociación.
Desde hace 4 años estamos llevando a
cabo diferentes proyectos de desarrollo en
el campo de la agricultura. Hace 3 años se
creó el «Grupo de Trabajo Agrícola», que es
el que lleva estos proyectos; ahora mismo
estamos recaudando fondos para el
proyecto «Construcción de un Centro
Experimental Agrícola en el Huerto 9 de

Junio» en Tindouf-Argelia que es donde se
encuentran
los
campamentos
de
refugiados saharauis. Además de un
proyecto de «Equipamiento para el
internado 12 de Octubre», la «Caravana
per la Pau» donde recogemos alimentos
para enviar a los campamentos y diferentes
actuaciones de sensibilización a la
población sobre la situación en la que se
encuentra el Pueblo Saharaui desde hace
30 años.
Nuestra financiación es muy sencilla. Los
gastos fijos que tenemos son: gasto de
teléfono y el pago de la cuota a la
Federación de Asociaciones Amigas del
Pueblo Saharaui de la CV y gastos en
material de archivo. Esto lo finaciamos con
las cuotas de nuestros socios (30 euros
anuales) y con la lotería de Navidad. Para
los diferentes proyectos que realizamos
conseguimos financiación mediante
subvenciones de distintas entidades, tanto
públicas como privadas. Siempre que
podemos participamos en las diferentes
poblaciones en ferias que realizan y ahí
vendemos algunos materiales originarios
del pueblo saharaui. Estas ventas son una
pequeña ayuda a nuestra financiación. El
trabajo que realizamos es totalmente
voluntario.
Gent Solidària de l’Horta Sud
Tel. 618 130 211
gentsolidariadelhortasud@aldaiaparticipa.com
w w w. a l d a i a p a r t i c i p a . c o m

AE Argila. Alaquàs
Vicent Ferrer

L’Agrupament Escolta Argila és un
agrupament que s’inclou dins el Moviment
Escolta de València (MEV) i, al seu torn, en
la Federació d’Escoltisme Valencià (MEV).
Per altra banda, la Parròquia de la Mare de
Déu de l’Olivar és l’entitat que acull el
nostre grup.
El finançament de l’agrupament és divers
i pot variar segons el moment. Aixó, el
sustent principal es deu a l’ingrés efectiu
que els associats (els joves escoltes) fan en
iniciar el curs pagant la quota. Aquesta taxa
varia segons l’agrupament, i en el nostre cas
és de 47 euros per xiquet (quantitat que es
redueix si hi ha germans al grup). La segona
font d’ingressos és la loteria. Tots els
membres venem loteria de Nadal (per valor
d’uns 30 euros). I la tercera font són les
subvencions que rebem d’algunes
institucions, com l’Ajuntament d’Alaquàs.
Finalment, les activitats extraordinàries
com les eixides, les acampades o els

campaments van a banda, i les paguen els
associats. Alhora, si alguna secció vol fer
algun projecte per al qual necessita diners,
realitza «extra-jobs», que són xicotets
treballs esporàdics que els permeten
guanyar els diners necessaris (vendre
plantes,
rentar
cotxes,
repartir
propaganda...).
Per altra banda, les despeses principals
que tenim són la quota que paguem al
MEV-FEV (que inclou una assegurança) i la
compra de material per a les activitats de
l’Agrupament, els cursos dels animadors, la
renovació del material de campament,
l’aportació a la parròquia i el manteniment
de les tendes de campanya.

La ´burbuja
asociAtivaª
FERNANDO

DE LA

R I V A . CRAC*

Se habla mucho, últimamente, de la «burbuja
inmobiliaria»: todo el país está hipotecado hasta
las cejas para comprarse una vivienda -cuyos
precios crecen y crecen- y el día que suban los
intereses hipotecarios, miles y miles de familias
no podrán pagar y el estruendo del desastre se
escuchará hasta en Pekín. Creo que también
estamos ante una «burbuja asociativa».
El Estado, las administraciones públicas, han ido
delegando y encomendando cada día más
tareas a las asociaciones, ONG, fundaciones....
que se han cargado de programas y estructuras
técnicas... al mismo tiempo que (el Estado, las
administraciones públicas) multiplicaban las
normativas, marcos legales, reglamentos,
requisitos burocráticos, registros... a la vez que
(el Estado, las administraciones públicas)
incumplían sistemáticamente, en tiempo y
forma, los compromisos con las organizaciones
sociales.
Las asociaciones, ONG, fundaciones... están
atrapadas. Han asumido enormes compromisos
(con sus destinatarios, con la comunidad social y
con sus propios miembros y trabajadores),
dependen de la Administración, de los recursos
públicos que ésta administra, para desarrollar su
acción y, en muchos casos, hasta para sobrevivir
como organizaciones.
La gestión pública de esos recursos es un
desastre
(clientelismo,
descoordinación
administrativa, incumplimiento de plazos,
retrasos sistemáticos en el pago de servicios y
subvenciones...), y obliga a las organizaciones
sociales a malcontratar y malpagar a sus
trabajadores, a endeudarse con los bancos (para
adelantar los medios públicos que siempre
llegarán tarde), a endeudarse con sus
proveedores y colaboradores, a recortar o
rebajar el nivel de sus servicios...
Hay muchas asociaciones en nuestro país «con
la soga al cuello», «pendiendo de un hilo», a
punto de tirar la toalla... que, además, no se
atreven a rechistar (hay mucho miedo) y a
denunciar esta situación delirante.
Esto de la participación ciudadana, el tejido
asociativo y la iniciativa social no puede ser una
carrera de obstáculos, tan difícil, con tanta
presión... o la «burbuja asociativa» estallará.

* El CRAC es el Centro de Recursos Asociativos
de la Bahía de Cádiz.
Artículo extraído de:
http://217.125.64.60/www/crac/modules.php?
name=News&file=article&sid=83

ENTREVISTA AMB...
• ¿Qué es APAHU?
• APAHU es una asociación humanitaria de cooperación al desarrollo, que
nace en Paiporta hace 8 años, en 1996.
• ¿Cómo nace la asociación?
• Hace unos años el Ayuntamiento
trajo varios niños para que fueran
acogidos por distintas familias de Paiporta.
A partir de ahí las familias de acogida
fuimos reuniéndonos y decidimos crear la
asociación con el objetivo de continuar
canalizando nuestras inquietudes en este
aspecto. En la actualidad somos 120
socios.
• ¿Qué tipos de actividades realizáis?
• Una de las actividades es la de
acogida de niños saharauis que viven en
campos de refugiados en medio del
desierto. También organizamos caravanas
de ayuda que van destinada a los campos
de refugiados. El voluntariado es otro
aspecto de nuestro trabajo. Tenemos
voluntarios permanentes en Bosnia y
Kosovo. También traemos niños enfermos
o con secuelas de la guerra y les damos
tratamiento médico para que puedan
superar sus enfermedades.
Últimamente, por nuestra sede están
pasando muchos inmigrantes que nos

Yo l a n d a C h a v a r r i
P r e s i d e n t a d ’ A PA H U
Redacció

APAHU (Associació Humanitària de
Paiporta) ha sigut una de les
associacions
guanyadores
del
Programa de Cooperació amb
Associacions de la Comarca,
convocades per la Fundació Horta
Sud i Caixa Popular, pel seu projecte
interassociatiu de trobada d’associacions de la comarca d'ajuda al
poble sahrauí.
solicitan asesoramiento sobre la documentación que precisan para estar de
manera legal en nuestro país.
• ¿En qué consiste el proyecto que ha
merecido una de las ayudas que convocan
la Fundació i Caixa Popular?
• La ayuda otorgada por Caixa Popular
y la Fundació Horta Sud va destinada a la

realización de un encuentro interasociativo entre las distintas asociaciones
de la comarca que se dedican a la acogida
de niños saharauis, con el objetivo de
coordinar nuestras acciones, reforzar
nuestra presencia en los medios de
comunicación y reunir a los chavales.
• ¿Crees que la relación con otras
asociaciones os ayuda a mejorar las
actividades de vuestra asociación?
• Por supuesto. De hecho estamos
asociados a Tareas Solidarias, una
federación donde colaboramos con
asociaciones de varias provincias andaluzas, de La Rioja y valencianas. Este tipo
de alianzas es la que nos permite
mantener de manera permanente a dos
voluntarios en las zonas en las que
estamos trabajando, Kosovo y Bosnia,
además de compartir las experiencias y
mejorar nuestro servicio.
• ¿Algo más?
• Simplemente dar las gracias a Caixa
Popular y a la Fundación Horta Sud por la
ayuda, y decir que nuestra sede, situada
en la calle Ansiàs March, 16 de Paiporta,
está abierta de lunes a viernes de 18.30 a
20 horas.

Sumar esforços té premi

+=x

Sumar esforços és igual a multiplicar resultats. Esta es la
filosofia que guia les ajudes de la Fundació i Caixa Popular
a associacions de la comarca que realitzen activitats
interassociatives en l’àmbit local i comarcal, i els premiats
ho saben molt bé.
Les associacions que han rebut subvenció (per un valor
total de 4.800 euros) són: APAHU (Paiporta) pel seu treball
d’acollida de xiquets de Kosovo i ajuda al poble sahrauí en
col·laboració amb altres associacions de la comarca; el
Moviment Júnior Amparo Alabarta de la Parròquia de
l’Assumpció de Torrent, que amb les seues activitats
lúdiques i tallers afavoreixen la participació dels xiquets en
trobades comarcals; l’associació Dones de València i de
l’Horta Sud, amb seu a Benetússer, el programa més
emblemàtic de la qual és l’organització de la Trobada
Comarcal de Dones de l’Horta Sud; i finalment les
associacions de Torrent Camí la Nòria i Camí d’Albal, que
desenvolupen un programa de cine que treballa per
establir llaços i contactes entre xiquets, jóvens i majors a
través del seté art.
• Associació Humanitària de Paiporta APAHU (2 projectes): 1.500 euros.
• Moviment Júnior Parròquia de l’Assumpció-Amparo
Alabarta: 1.500 euros.
• Associació de Veïns Camí la Nòria i Camí d’Albal: 800
euros.
• Associació Dones Progressistes: 1.000 euros.

SOLIDARITAT INTERNACIONAL

D’altra banda, el Consell Executiu de la Fundació va
aprovar també les ajudes del programa Solidaritat
Internacional a dos ONG de la comarca que treballen en
programes de cooperació a l’Amèrica Llatina. Es tracta de
les Religioses Trinitàries, que desenvolupen un programa
educatiu per a xiquets pobres a San Francisco de Cúcuta
de Colòmbia (ajuda de 1.000 euros); i l’associació
AEDIHAL, que du a terme un projecte de menjador
assistencial i prevenció de l’absentisme escolar a
Bucaramanga (Colòmbia), dotada amb 2.000 euros.

