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• Subvencions per l’ús del valencià
Fins al proper 21 de març està en marxa
el termini de presentació per a les ajudes
de 2005 de la Generalitat Valenciana per
activitats de promoció de l’ús del valencià
en associacions cíviques.
Tres són les activitats subvencionables:
retolació de les dependències de
l’associació, cursos d’ensenyança del
valencià o activitats que difonguen la
seua utilització.
Per a més informació o recollir les
bases i instàncies teniu els telèfons 96
386 61 43 i 96 386 76 97, a més dels
ajuntaments de l’Horta.
• ...y Dios creó a la mujer
Aquest és el títul de la posada en
escena que l'Associació Femení-Plural
d'Aldaia representà al Teatre de Mercat
d'Aldaia el passat 4 de març amb motiu
del Dia Internacional de la Dona.
Tractà de mostrar als espectadors en
to de denúncia la situació de pobresa i
injustícies que pateixen les dones en tot
el món, el que els especialistes en
sociologia ha denominat com la
"feminització de la pobresa".
Es representaren quatre models de
dones, quatre formes de patir la pobresa,
segons les zones del món on es troben:
Llatinoamèrica, Àsia, Àfrica i el primer
món.
Dones que viuen en la injustícia de
distintes formes segons les societats que
representen però amb un element en
comú: han de fer front a elles en el més
immediat en condicions de desigualtat
que les fan més vulnerables.

• Rellançament dels cursos
Després d’anys de menor activitat, el
Centre de Recursos Associatius de la
Fundació Horta Sud (sempre, amb la
col·laboració de Caixa Popular) s’ha
marcat com a meta per a este 2005
reforçar la seua presència a la vida

associativa comarcal mitjançant cursos.
Com ja es marca de la casa, l'objectiu
és enfortir les associacions oferint-les
recursos formatius i informatius. Enguany,
la pretensió és enfortir l'entorn associatiu
de municipis on el CRAHS no ha estat
present fins ara o només s'ha iniciat un
tímid camí.
El 13 d’abril a les 19:30 en l’Ajuntament
de Picanya es presentarà «Com fer que les
nostres reunions siguen més eficaces».
Però l’oferta és més ampla: com fer
projectes, màrqueting de serveis,
subvencions europees, comunicació
digital o treball en equip.

Fes-te corresponsal de la teua associació.
Envia’ns les teues cròniques i les publicarem.
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• Neteja de l’Albufera
L'Albufera és el Parc Natural Europeu
que més a prop està d'una capital, açò i els
barrancs que hi desemboquen fan que els
residus sòlids es queden aturats a les seues
mates.
Desde la xarxa joves.net s’han
organitzat jornades de neteja els
dissabtes 5, 12 de març i 9 d’abril des
del port de Silla. Des dels ajuntaments
d’Alaquàs, Mislata, Moncada, Paterna,
Picanya, Picassent, Quart de Poblet,
Sedaví, Silla, Torrent i Xirivella s’estan
fent grups.
• Agermanament entre ciutats
Aquesta interessant convocatòria
està destinada a recolzar els actes
d'agermanament de ciutats i
associacions que contribueixin a
l'apropament dels pobles de la Unió
Europea i al reforçament de la
consciència europea.
Amb un pressupost de 10 milions
d’euros es financien reunions i
conferències que aglutinin a ciutadans en
el marc del acords d'agermanament, nous
o ja existents, entre ciutats i municipis.
Per a obtindre més informació (en
anglés) teniu les webs www.guiafc.com o
www.europa.eu.int
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Tècniques
i l’anàlisi

per al coneixement
de la realitat (IV)
PHILIPS 6.6

Estem davant d’una tècnica amb un objectiu molt clar:
promoure la participació de totes les persones del grup per a
que aporten les seues idees, propostes o pensaments cap a
l’òptim funcionament de l’associació. No importa la grandària
del grup, perquè en un breu interval es pot prendre una
decisió entre tots o obtindre informació del que pensa
cadascú.
Un grup gran es subdivideix en subgrups de sis persones
per a discutir durant sis minuts el tema a qüestió (per
exemple, per als lectors de la nostra revista: com millorar el
funcionament de l’associació, cap a on enfocar els projectes,
revisar les últimes activitats, pensar de noves...) i així arribar
després a una conclusió general entre tots i sense vergonyes o
por a opinar.
És una tècnica molt útil per a grups de més de vint persones
amb ganes de treballar i aportar idees. Tanta gent a la vegada
parlant pot frenar el treball, així que d’esta manera es criben
idees i s’acosten a les millors propostes.
Requereix molt poca preparació i basta amb que qui
aplique la tècnica conega el procediment. És bona d’aplicar
tant amb temes predeterminats o per a trobar nous que
apareguen espontàniament.
El primer pas és el gran grup. El coordinador formula la
pregunta i explica la forma de dividir-se els sis grups. Cada
subgrup designa un coordinador (que controla el temps) i un
secretari (que pren notes).
En cada subgrup, quan comença l’aportació d’idees, cada
persona disposa d’un minut per a parlar i expressar els seus
arguments, plantejaments o comunicar les seues idees.

El coordinador anirà controlant el torn de paraules, mentre
que el secretari recull les conclusions per escrit. Són dos
papers básics en esta tècnica, però, això sí, ells també tenen el
seu minut per a aportar la seua visió.
Acabat el temps, es torna al gran grup i els secretaris
procedeixen a la lectura de les conclusions o les millors
propostes. Al mateix temps, una persona del gran grup anota
en una pissarra una nova síntesis dels informs llegits pels
secretaris.
D’esta manera, tot el grup té coneixement (d’una manera
ràpida, si es vol aprofundir, ja es qüestió individualitzada) dels
diversos punts de vista obtesos. Amb açò, es trauen les
conclusions generals, un resum final o la proposta a treballar o
organitzar a l’associació.
Amb esta dinàmica es busca afrontar un problema tan
freqüent com és la recerca de noves idees o projectes per
l’ens associatiu. Es fica molt d’èmfasi en duur a bon terme els
projectes propis, però molt poc en crear noves propostes a les
ja tradicionals. A més, ajuda a estar pendents dels nous canvis
que es produeixen al gran grup (el concepte de la pròpia
associació, cap on es dirigeix) o les iniciatives personals dels
membres.
Amb esta tècnica de creativitat, es desenvolupen exercicis
de reflexió grupal i de recerca d’innovació, però a més, ajuda
a trencar l’aïllament dels membres de l’associació més
tímids, ja que els obliga a aportar, almenys, un minut del seu
temps i, moltes vegades, es descobreix que tots poden aportar
les millors propostes i que tots tenen coses a dir en la
associació, afegir el seu gra d’arena.

TEMPESTA

D’IDEES

És, sense cap dubte, la tècnica d’anàlisi de la realitat pròpia
més coneguda i estesa al món. Mots són els noms amb els que
se li dóna: brainstorming, tempesta cerebral, torbellí d’idees,
explosió, pluja o tempesta d’idees.
Però el gran problema és que a força de conèixer-la, pareix
que ha caigut en desús. És una tècnica tan fàcil d’executar i
d’unes aplicacions tant positives que, paradoxalment, en les
associacions no és sol utilitzar i es substitueix per el debat i les
opinions personals.

intervindre i callar-se. Quantes més idees, millor.

El seu objectiu és proposar ràpidament idees i propostes.
Estimula en gran mesura l’aventura de crear, innovar... a més,
fomenta un esperit esportiu, simpàtic i agradable. Com a regla
general és que ningú jutja a ningú. Tots poden equivocar-se,
però no hi ha autocrítica. És millor equivocar-se que no

Una vegada soltades i exprimides totes les idees dels caps
dels associats comença l’avaluació i discriminació de
propostes fins arribar a la d’aprovació general. Per això, és
important la figura del secretari que prenga notes o que la
tempesta d’idees es volque a la vegada al paper.

Tot comença amb la posada damunt de la taula d’un
problema o la necessitat en l’associació de buscar nous
projectes. A continuació, es passa a la producció d’idees.
Qualsevol comentari es deu ubicar damunt de la taula. De les
idees menys esperades o absurdes pot sorgir l’encadenament
a la solució final. És important la presència d’un coordinador
que recorde la brevetat i evite les explicacions o discussions.

OPINIÓ
Poden les dones participar?
AMPA, dona i participació
Soc sòcia d'una AMPA i tinc molt clar
que la participació no pot ser a soles a
l'escola, esta forma part d'un barri, d'un
municipi, d'allò que diuen "societat".
Les dones poden i hem de participar,
però el problema el trobem quan limitem
la nostra capacitat a l'organització de
tasques tradicionalment domèstiques com
fer entrepans, organitzar festes, fer
disfresses, etc. Des de l'escola veig prou
important la participació per dos motius
que em pareixen fonamentals.
· Primer, per la pròpia experiència
enriquidora al compartir objectius comuns:
lluitar per aconseguir millorar l'educació.
· En segon lloc, em pareix molt
important sevir de model per als nostres
fills i filles com a persones involucrades i
responsables amb l'entorn.
D'esta manera, una descobreix la
Participació Ciutadana, en majuscules.
Però al mateix temps, te n'adones del poc
que interessa, no sols „als ciutadans de a
peu" , sinó, i molt pitjor, al propi poder:
polítics, directors, etc.

Pareix que sovint s'obliden que la
democràcia els ha posat ahí per a
representar-nos, i açò no és ni més ni
menys que l'expressió política de la
participació dels ciutadans . A les hores, jo
pense: „ i si no hi ha participació … ¿no
s'acabarà la democràcia?"
És molt important que les ciutadanes i
ciutadans vullguem participar, que sapiem
com i puguem fer-ho. Tot açò produirà que
el nostre esforç participatiu, que moltes
vegades és verdaderament gran, servisca
per contribuir a millorar la salut social del
nostre poble, a crear xàrcies que ens
permeten fer més coses, saber més coses,
canviar més coses.

Gemma Solà
Presidenta AMPA
Gregori Maians
(Xirivella)

ser dona en un món participatiu

¿Pueden las mujeres participar?
Podemos y debemos. Las mujeres, como
ser humano, tenemos dos tareas que
desarrollar al largo de la vida, la personal e
íntima y la colectiva.
La colectiva es la que nos lleva a la
participación en la sociedad, esta
necesidad ha sido el motor que ha movido
la historia de las mujeres y el resultado es:
nuestra presencia en el proceso de
construir el mundo.
Lo que ocurre, es que una parte
importante de participación recae en la
época de la mujer joven (entre 25 y 40
años) donde debe afianzar y/o asegurar su
trabajo, criar a sus hijos, armonizar el
espacio familiar y desarrollar sus deseos.

Es como si toda la
lucha histórica de otras
mujeres y todo lo que
se ha logrado en estos
momentos, dada la
actual realidad del
funcionamiento de la
sociedad, no se pudiera
materializar, ya que el
factor trabajo, al que a
nadie se le puede
privar, está formado por
un engranaje donde no
se contemplan horarios
mas flexibles y equidad
en sueldos.
La mujer, como ser humano, debe tener
el amparo de la igualdad y solidaridad para
libremente decidir el participar, pero sin
perder y formar parte activa de la historia.
La historia es como una dispensa de
comida en una casa: ¿Qué podemos hacer
para entrar en ella y alimentarnos de lo que
nos hace falta? Encontrar un espacio que
nos comunique con otras mujeres, poner
en practica aquello que una desea.

Fina Ferriols
Dolors Tarín
Grup de dones Aloma
(Benetússer)

les dones i l’associació
Mirar el número de asociaciones que conviven en
una comunidad es una buena forma de tomar el
pulso de la democracia y contrastar el nivel de
mejora de vida de nuestras ciudades, pues en ellas
se plasman inquietudes, canalizamos nuestras
reivindicaciones y, como consecuencia, damos
contenido a la democracia.
Hay que destacar el avance en participación de
las mujeres en el mundo del asociacionismo en un
tiempo relativamente corto (25 - 30 años). Pues,
hasta hace muy poco tiempo, no estaba bien visto
nuestra participación si no era una actividad
parroquial u otra tarea asistencial. Este hecho está
coincidiendo con el proceso de incorporación de la
mujer al mundo laboral, lo cual nos da una idea del
sobreesfuerzo que supone a nivel personal.
Hoy, ya se empieza a normalizar que las mujeres
acudan a actividades fuera del ámbito familiar. Pero
no es fácil. Lo hacemos contrarrestando presiones
sociales y familiares y, pese a ello, hay muchos
impedimentos para llegar a un nivel aceptable, pues
nosotras mismas nos marcamos pautas de exigencia
para con nuestras obligaciones domésticas.
La mujer se incorpora poco a poco a las entidades
culturales, recreativas, solidarias, educativas, lúdicas,
reivindicativas, de defensa de los derechos de la
mujer, etc. en mayor medida que el hombre, según
especialistas de organismos públicos. En algunos
colectivos, el número de mujeres es mayoritario y,
pese a este hecho, los cargos directivos no suelen
ocuparlos ellas; constatándose la misma paradoja
que sucede en el entramado social.
¿Qué impulsa a una mujer a decidir formar
parte de una asociación?
¿Qué impide que la mujer avance en
compaginar actividad colectiva y privada?
Las Asociaciones existentes dan muestra de las
expectativas que buscamos las mujeres en ellas:
desarrollo personal, inquietudes solidarias,
formación, búsqueda de un espacio vital o canalizar
reivindicaciones y derechos de la mujer. A modo de
reflexión, vemos que las AMPAS de los colegios de
nuestros hijos se han convertido en asociaciones de
madres. ¿A qué es debido?
Acaso, hemos asumido que en lo que atañe a la
educación reglada de nuestros hijos es cosa de las
mujeres. ¿Concretizamos a nivel social la
prolongación de nuestros roles?
Sea como fuere, el paso adelante que las mujeres
estamos dando es importante porque lo damos en
una época en que nos abrimos camino en el mundo
laboral sin abandonar en gran medida las labores
domésticas y atenciones familiares. Deducimos que
cuando decidimos formar parte de una asociación,
lo hacemos triplicando nuestros esfuerzos:
atendemos el espacio privado, el laboral y el
compromiso que supone participar. Algo difícil que
ralentiza el proceso de igualdad de los derechos de
las mujeres, pero que como toda búsqueda de la
libertad , siempre se abre paso como el tiempo.

Marga Rincón
Dones de Femení-Plural (Aldaia)

ENTREVISTA AMB...
Enguany, un centre de Juniors MD de
Torrent, concretament La AsunciónAmparo Alabarta, ha sigut associació
guanyadora al programa de Cooperació
amb Associacions de la Comarca
(convocat per la Fundació Horta Sud i
Caixa Popular) per un projecte
d’activitats lúdiques i tallers amb
trobades comarcals.
• Un poc d’història. Quan naix el vostre
centre?
• Pareix mentida, però des de l’any
1968 el nostre centre juniors està en
marxa. Primer com una branca de l’Acció
Catòlica i després com a part integrant del
moviment diocesà valencià infantil. Anem
cap als 40 anys d’atenció, formació i
activitats participatives.
A més, hem ajudat a fundar o créixer
altres centres de Torrent o Picanya. No
podríem quantificar quants xiquets i joves
s’han desenvolupat personalment des del
nostre centre, són tants...
• Quin tipus d’activitats realitzeu?
• Primer de res, volem remarcar que
tant el nostre centre com tot el moviment
diocesà es centra en la formació cristiana
de xiquets entre 9 a 18 anys.
És una part essencial, que ens dona
sentit, però que en la pràctica també es
tradueix
en
jocs,
tallers,
el
desenvolupament personal, l’assentament



Salva Llópez
José Manuel Ortí
Centre Juniors MD
La Asunción- Amparo Alabarta
(Torrent)

de la personalitat, la relació amb xiquets
de la mateixa edat, coneixement de
l’entorn urbà i natural... un fum
d’activitats per a créixer d’una manera
global i espiritual.
• Heu merescut una de les ajudes de la
Fundació Horta Sud i Caixa Popular. Com
es concreta el vostre projecte?
• A banda de les activitats pròpies com
a centre, en cada curs participem en
quatre o cinc trobades a nivell comarcal,
com nomenem nosaltres de la “Zona
Camí l’Horta”.

Fem xarxa
• Nom de l’associació: Grup de Dones Aloma
• Sòcies: 112
• Membres de la junta: 14 membres
• Lloc de reunió: C/ Marqués del Túria 45-baix
46910 - Benetússer
• Mode de contacte: 96 375 62 08
mdtb@telefonica.net
• Activitats destacades:
Set tallers de distints àmbits: memòria, dansa del
ventre, taichi, cuina, teatre, espais de llibertat i
lectura. Suposen una oportunitat de aprofitar el
temps lliure d’una manera col·lectiva i d’oci.
A més, entre les activitats setmanals destaca un
programa central a desenvolupar al llarg de l’any,
tratant cada any un tem distint, sempre al voltant
de la qualitat de vida de les dones.

Cada centre cobra una quota als xiquets
per pagar este despeses. Nosaltres no.
Primer, per l’alta quantitat de xiquets amb
menys poder adquisitiu que tenim. Segon,
perquè apostem per la possibilitat de que
amb tallers o obres de teatre ens
autofinancem estes trobades.
Amb esta ajuda podem afrontar millor
les excursions i no carregar la butxaca de
xiquets i pares.
• Dieu que les trobades són comarcals.
Des del centre fomenteu el coneixement
de les associacions o centres d’altres
pobles de l’Horta Sud?
• Clar. Primer, perquè tenim un
contacte molt estret amb la resta de
centres de Torrent. Però especialment,
perquè el fet d’organitzar les cinc o sis
trobades anuals és per a que coneguen
persones de la mateixa edat amb les
mateixes inquietuds però que viuen en
altres pobles, molts propers però llunyans
a la vegada.
• I com és la resposta?
• Comencen amb vergonya, però
després es donen comte de l’important de
conèixer altres xiquets. Amb el temps
conten amb orgull que tenen amics als
pobles veïns, es telefonen, coneixen més
dels pobles veïns... En definitiva, cauen en
el sentit de comarcalitat, d’una identitat
religiosa a nivell de l’Horta.

Aloma - Benetússer
• Necessitats de l’associació:
Principalment, informatitzar-nos, començar a
traure profit a la xarxa d’internet i el món de
l’ordinador.
Igualment, aconseguir la col·laboració de
professionals especialitzats per a desenvolupar el
programa de treball amb voluntaris. Un altre punt,
en la que ens veiem amb manca de capacitats és
en la gestió de subvencions per afrontar millor les
nostres activitats o projectes.
• Què podem oferir a la resta de persones o
associacions locals i comarcals:
Moltes coses. Primerament el nostre local social.
A més, la possibilitat de formar part de la xarxa
comarcal de dones o participar en totes les
activitats dels tallers (estan oberts a qualsevol
persona que no és de la nostra població o que, sent
de Benetússer, no és sòcia).
També intentem fer programes en col·laboració
amb altres associacions locals o comarcals, sempre
al voltant del món de la dona.

