Butlletí Informatiu. Juny 2009 N 37

PAPERS ASSOCIATIUS DE

1

l’Horta Sud

Notícies i Convocatòries

Pròxims cursos
Silla Curs de difusió i comunicació
Aprendre eines per a millorar la
comunicació interna i externa de la
nostra entitat. Dies 20 i 22 d’octubre
de 19:00 a 21:30 al Casal Jove.
Catarroja Com millorar la meua
comunicació amb els altres. Millorar la
comunicació interpersonal ens
reportarà major productivitat. Dies 4,
11 i 18 de novembre de 10:00 a 13:00 h
en la casa de la cultura.
Tots els cursos que s’oferten són
gratuïts i organitzats per la Fundació
Horta Sud en col·laboració amb Caixa
Popular, Mancomunitat Intermunicipal
de l’Horta Sud i l’ajuntament de cada
municipi.
Els cursos per a associacions suposen
una formació directa i adequada a les
necessitats de les associacions pel
enfortiment de les seues estructures.
Són també un espai de relació entre
elles, en moltes ocasions és la primera
vegada que s'ajunten.

Alaquàs

Jornada d’associacionisme
La Fundació Horta Sud i Caixa
Popular, una vegada més, han col·laborat en estes jornades on s’ha reflexionat sobre la situació del moviment
associatiu i les estratègies de futur
davant el panorama actual. Una ponència, materials i grups de treball varen
servir per conèixer les debilitats i fortaleses del moviment associatiu.

Torrent

Municipis

Jornades d’associacionisme

Portals per a les associacions

“Reptes del moviment associatiu.
Noves estratègies per a un nou model”,
este es el suggerent títol d’esta interessant jornada on es pretén aprofundir en la necessitat d’un canvi en la cultura de les associacions. Els canvis
socioculturals, la legislació, els avanços tecnològics, entre altres factors,
fan que la tasca de dirigir una associació siga, cada vegada, més complexa.
En un entorn tan cambiant com l’actual les entitats que no tinguen capacitat de resposta per a afrontar els nous
reptes, aniran perdent legitimitat i
estaran condenades a grups tancats.
Amb este “aperitiu” d’introducció,
recordeu que la jornada es celebrarà el
dissabte 4 de juliol al Centre Cultural
Rociero de Torrent de 09:30 a 13:00.
Per a inscriure’s, telefoneu al 96 156
40 01 .

Són molts els ajuntaments que, poc
a poc van desenvolupant portals
exclusivament dedicats a les entitats i
separats de les pròpies webs municipals on no es troben amb tanta facilitat els continguts.
Seguint les experiències anteriors
d’Aldaia o Alaquàs, s’estan encetant
nous portals Silla o el Clic Portal de
Quart.

Ajudes

integració de col·lectius
desfavorits amb l’esport
A la web de la Fundació podeu trobar esta convocatòria i altres subvencions vigents per a les vostres associacions i podeu suscriure’s al butlletí
digital per a que setmanalment vos ho
enviem al vostre correu electrònic.
www.fhortasud.org
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Recursos associatius

Raons per a repensar el moviment associatiu

1 - La configuració d'un nou escenari per a les associacions davant de la crisi
econòmica i social, en el qual les associacions:
- Hauran de fer front a la disminució d'ingressos públics i privats.
- Donar resposta a l'increment de les necessitats socials
- El canvi en les prioritats de tots els agents, ens faran dubtar, dispersar les
accions... No hem d'oblidar que hem de prioritzar la missió de l'associació front a
les prioritats dels finançadors.
- Incertesa davant de l'evolució del voluntariat i dels associats.
2 - Els propis factors de vulnerabilitat que caracteritzen les associacions:
- La dependència i debilitat financera posaran en qüestió la viabilitat econòmica
de moltes associacions que no podran fer front a la disminució o el retràs en el
pagament de les subvencions.
- Les dificultats per a l'organització i gestió.
- Dificultats de planificació a llarg termini, per les dificultats financeres però
també per la cultura dels pensat i fet.
- No fem una planificació estratègica dels nostres recursos. O decidim cap a on
volem anar i com afrontem el futur o les possibilitats de reacció es reduiran.
- No analitzem la realitat que ens envolta, les necessitats dels nostres grups
d'interés, usuaris... com a conseqüència les activitats de vegades no es
corresponen amb les necessitats, no tenen una coherència amb la missió i els
valors o caiguem en una dispersió que ens fan perdre molts esforços i recursos.
- No treballem en xarxa i treballar en xarxa no més és una actitud, no és crear
una estructura burocràtica i ja veurem que fem en ella.
- No actuem com a proveïdor de serveis, no contractem personal,
professionalització del sector. Definir este model passa per no oblidar la missió,
reforçar el valor afegit i l'element diferenciador que li donen les associacions
enfront de l'administració pública o el sector privat.
- No existeix un discurs col·lectiu com a sector. Estratègies de comunicació i
visió unitària del sector orientades a la millora de l'eficiència de les nostres
associacions i orientades al reconeixement del sector com a agent social rellevant.
- No estem adequats al avanços tecnològics i determinaran les possibles
formes de relacionar-nos amb la ciutadania.
- No estem adequats al desenvolupament de les normatives.
- Canvis sociopolítics. En un entorn tan canviant com l'actual, les organitzacions
que no tinguen capacitat de resposta, aniran perdent legitimitat, advocades a
convertir-se en grups que es retroalimentarà dels seus propis valors, però que no
interactuaran amb la societat en què s'inscriuen.
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L’assessoria

La convocatòria i comunicació
entre directives en la
nova Llei 14/2008
d’Associacions de
la Comunitat Valenciana
La nova Llei d’Associacions de la
Comunitat Valenciana s’adapta a les
noves realitats informàtiques del món
associatiu i planteja clarament la
utilització de les tecnologies de la
informació per a la utilització de
mitjans informàtics per a la convocar
reunions o enviar comunicacions als
membres de l’associació, sempre, clar,
que es tinga garantia de la recepció.
Més concretament diu el següent:
1. Les associacions podran preveure
en els seus estatuts i acords la
utilització de mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics per a la
convocatòria i comunicacions dels
distints òrgans de l'associació, sempre
que es tinga garantia de la correcta
recepció de la dita convocatòria o
comunicació.
En eixe sentit la convocatòria es
podrà realitzar, amb caràcter general,
des de la seu electrònica que fixe
l'associació per a la seua informació
general o per a realitzar les
convocatòries i comunicacions o, amb
caràcter personal, per mitjà de
l'enviament d'un missatge al compte
de correu electrònic o al terminal de
telefonia mòbil indicat per l'associat,
sempre que es tinga garantia de la
correcta recepció de la dita
convocatòria o comunicació i que
concórreguen en ells les garanties
d'autenticitat, integritat i conservació,
i aquelles altres previstes en la
normativa aplicable.
2. Les associacions podran realitzar
les reunions dels seus òrgans per mitjà
de recursos informàtics i telemàtics
que permeten la participació
simultània en la reunió a les persones
associades que no es troben
físicament en el mateix espai sempre
que es garantisca la participació i
deliberació de totes aquelles que
formen part de la reunió.
NOTA: Les respostes de l’assesoria de la
Fundació Horta Sud són merament informatives i no genera expectatives
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Opinió

Associacions en temps de crisi
El paper de les
associacions veïnals
en temps de crisi
El paper que les associacions
veïnals han jugat des dels anys 60 ha
anat evolucionant des ser un vehicle
d'enquadrament i participació política
quan els partits polítics no eren legals,
fins a ser plataformes de projecció
cultural i convivencial, passant, clar
està, pel seu paper reivindicatiu de
millores d'infraestructures en els
barris, pobles i ciutats.
Són un valuós instrument
d'articulació social i, en cap moment,
resulta recomanable, i en temps de
crisi menys, deixar en mans dels
polítics la responsabilitat front els
problemes socials.
La responsabilitat social
En una societat tan complexa, tots
tenim alguna responsabilitat sobre el
bé o mal que caminen les coses. N'hi ha
prou amb pensar en la repercussió que
provoquem el consum desaforat del
Primer Món respecte, per exemple, a
contaminació que provoquem.
Igual que s'exigeix als polítics o
empresaris que responguen a
qualsevol problema social, és moment
d'insistir en la Responsabilitat Social
Ciutadana.
Cada quatre anys votem i deixem en
mans dels polítics, una responsabilitat
important de què, per descomptat, cal
demanar comptes. Però la Democràcia
Formal, pot arribar a convertir-nos en
elements passius: votem i que vagen
fent durant quatre anys, i al cap d'eixe
temps, si no m’agrada, canvi el meu
vot, si és que trobe un altre millor, ja
que puc inclús no votar.
Una democràcia més plena tindria
com a primer requisit la participació
real addicional a la del vot. Una
participació amb un nivell de major
protagonisme personal i col·lectiu com
a ciutadans amb una organització en
plataformes ciutadanes.
Açò és imprescindible per a
articular i vertebrar la societat: cal
crear, enfortir i desenvolupar poders
paral·lels al de la participació política

formal del vot cada quatre anys, que
ens deixa entre urna i urna, llegint el
periòdic, com principal tasca de
seguiment d'aquells als que votem.
Fer tront a la crisi
Les associacions veïnals poden i han
de ser plataformes privilegiades per a
exercir el protagonisme d'una
democràcia més real i no sols formal.
No les úniques, per descomptat, però sí
que unes ben singulars i d'alt valor per la
seua vinculació al territori, proximitat
als ciutadans, capacitat de vertebrar,
pel coneixement de l'entorn real, per la
seua proximitat a les persones, per la
seua capacitat de vincular-se a entitats
pròximes veïnes formant xarxes…
Plantejar que davant d'una situació
com la present, el moviment ciutadà ha
de prendre protagonisme, no sols és
una bona idea, sinó que fa molta falta. Ja
hi ha xarxes que estan tirant una bona
mà a centenars de persones que ja van
sobrepassar el bord de la precarietat.
Eixes xarxes no necessàriament són,
quasi en exclusiva, de naturalesa
religiosa com Cáritas o xarxes potents
com Creu Roja, sinó que associacions
ciutadanes o veïnals, es complementen
i sumen a elles aportant la proximitat
civil, de persones, de veïns que estan
patint en les seues famílies la dentada
de l'escassetat per la desocupació.
Les associacions coneixen l’entorn
Les associacions veïnals poden
mobilitzar a moltes persones que
participarien en estes plataformes per
a una miqueta més que l'exposició o

festa que organitza la seua AA.VV.
Persones que es vincularien a la creació
d'economats de baixos costos, l’
acompanyament de persones en atur
en la busca d'ocupació, col·laboració
amb agents de desenvolupament local,
organitzacions d’intermediació laboral,
assessorament i acompanyament o
l'orientació d'estes persones que,
davant de la dificultat d'aconseguir
ocupació, acaben desmoralitzant-se.
Posar en peu iniciatives que posen en
comú el seu xicotet (o no tant) univers
de relacions, poden inclús parir
projectes d'ocupació o de microcrèdits
a concedir a persones emprenedores
per a eixir de la seua situació.
I cap l'altra opció, la d'enfortir la
participació en les AA.VV. per a
cooperar amb estructures que estan
treballant en esta línia amb experiència
i professionalitat col·laborant al
coneixer millor l'entorn i territori.
Ja hi ha en marxa realitats com la
Banca Ètica, que requeririen un nivell de
difusió massiu perquè deu vincular-se a
organitzacions com les AA.VV.
En definitiva, hi ha molt que fer, molt
per fer i, sobretot, demostrar que no és
veritat que no es pot fer res: entre
molts, podem fer molt més del que
estem fent.
I ens correspon a tots.

Francisco
Cobacho
Fundació
Novaterra
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Fem xarxa
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Entrevista amb

Ajudes a Projectes
Interassociatius 2010
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ DE PROJECTES:
30 DE NOVEMBRE
La Fundació Horta Sud i Caixa
Popular han convocat, de nou, el
Programa de Cooperació per a
Associacions de la Comarca 2010.
Les ajudes tenen com a principi
inspirador afavorir la participació
ciutadana i enfortir el teixit social de
la nostra comarca.
Amb este espèrit, el programa
destina 10.000 euros en ajudes a les
associacions que duguen a terme
programes o activitats de desenvolupament cultural o social en la
comarca de l’Horta Sud.
Les activitats han de promoure la
col·laboració entre distintes associacions d’una mateixa localitat o associacions de distintes localitats de
l’Horta. Amb estes ajudes es pretén
potenciar les relacions entre les
associacions.
Es valoraran especialment als projectes característiques com el número d’associacions i municipis participants, la creació de plataformes d’organització estables entre les associacions, la continuitat del projecte,
la participació ciutadana, el caràcter
educatiu i social de l’activitat o la claredat en la descripció dels objectius i
metodologia.
Les propostes es poden presentar
fins al 30 de novembre en qualsevol
oficina de Caixa Popular o en la
Fundació Horta Sud (C/ Caixa
d’Estalvis 4 de Torrent). La resolució
del jurat es donarà a conèixer al mes
de desembre de 2009.
Per a més informació, podeu obtenir les bases a les oficines de Caixa
Popular o visitant les pàgines web
www.fhortasud.org i www.caixapopular.es

Relacions intergeneracionals i noves tecnologies
Continuem repassant els projectes guanyadors de l’edició de 2009 dels Premis
Interassociatius convocats per la Fundació Horta Sud i Caixa Popular. En esta ocasió, parlem d’un interessant projecte de la mà de la Asociación de Jubilados y
Pensionistas de Silla.

D’on sorgeix el vostre contacte i posterior projecte en comú?
Nosaltres sempre haviem tingut la
preocupació de adaptar-nos un poc a les
noves tecnologies, ja que només una
persona de la Junta Directiva sabia utilitzar l’ordinador. Gràcies a Caixa Popular i
l’Ajuntament de Silla ens animaren a presentar-nos als Premis i a trobar altres
associacions interessades en compartir
l’experiència intergeneracional.
D’esta manera hem conseguit augmentar el rendiment de la nostra associació en temes de comptabilitat o programes. De fet, al conèixer els cursos,
molts socis s’han interessat i han
demandat més per l’any que ve.
Com és la vostra proposta?
És un projecte d’intercanvi intergeneracional entre diferents edats. Fem cursos o activitats en els que uns aprenen
dels altres. Els majors hem estat aprenent informàtica dels joves fins al mes
de juny, també hem fet taller de risoterà-

pia amb els menuts o una xarrada sobre
créixer i envellir en salut.
La nostre pròxim activitat anirà
també encaminada a este intercanvi d’edats amb un col·loqui sobre poesia amb
intervencions de majors i joves.

És important que les associacions
s’impliquen en activitats obertes?
Clar. El nostre cas, com el projecte és
intergeneracional pot participar qualsevol. De fet, ho han fet altres associacions
que ens han ajudat a utilitzar el mòbil,
fotografies digitals. Al ser obert, ha
sigut més abundant l’intercanvi entre
joves i majors i s’hem conegut mutuament. No és bó tancar-se en el propi cercle.
És necessari crear xarxes?
Com diuen, la unió f la força, així que
sempre es bó. De fet, en el nostre cas,
ens ha servit per a millorar i aconseguir
xicotets èxits com tindre internet per al
treball intern o cursos.
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