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Avaluació de l’impacte de les associacions a Quart de Poblet

Presentació
de l’informe
—
La Fundació Horta
Sud acompanya
a les associacions
compromeses amb
la defensa dels drets
humans i dels valors
democràtics, vol
contribuir a l’adequació
del moviment associatiu
als nous requeriments,
visibilitzar i posar en
valor allò que sempre
han fet i enfortint-les des
dels següents eixos:

Transparència i compliment de la
legalitat.
Les associacions hauran de donar un pas endavant i obrir les
portes i les finestres de les seues entitats. És el moment, les
associacions han de publicar els seus comptes, en què s’han
gastat els diners, les factures, qui són les persones de la Junta
Directiva, els seus projectes, les memòries,…

Representatives, fortes i autònomes.
Les associacions han d’incrementar la seua base social, ser
més autònomes i independents també en el seu finançament.
La base social i l’autonomia financera els donarà autoritat
moral i capacitat crítica.

Treball en xarxa entre les entitats.
És el moment de teixir xarxes per aprofitar les sinergies,
millorar la nostra incidència, tindre més representativitat, és
temps d’unir-se i fusionar-se amb altres entitats.

Equilibri en el compliment de les 4
funcions del moviment associatiu.
La Funció social (construcció de societat, valors, cultura,
solidaritat entre les persones…); la Funció educativa (eduquen
en competències, habilitats, responsabilitats, són escoles
de democràcia, de diàleg, consens…); la Funció econòmica
(generen llocs de treball, aporten al PIB de forma més justa i
igualitària, mobilitzen recursos…); la Funció política (control de
l’acció política, denuncien les causes dels problemes i actuen
sobre les conseqüències, s’impliquen en la solució…).

Canvi en la relació amb l’administració,
principi de subsidiarietat i foment de
l’apoderament de la ciutadania.
Aquest treball amb les associacions és possible gràcies al
treball conjunt amb l’administració que garantisca el principi
de subsidiarietat, el qual disposa que un assumpte ha de
ser resolt per la instància més pròxima al problema i que si
hi ha associacions que estan actuant, es recolzen aquestes
intervencions, es posen recursos al seu abast i s’abstinguen
d’intervenir directament.
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Què es pretén amb
aquest estudi?

Visibilitzar, valorar, agrair i reconèixer
l’aportació social i econòmica.

L’estudi pretén mostrar el que aporten
les associacions de Quart de Poblet
aportem a la societat, transformar en
xifres quin és el resultat de la implicació,
el compromís i la participació de tantes
i tantes persones que treballen de
manera voluntària. També pretén:

Que les associacions realitzen a la societat amb dades
objectives del que aporta el moviment associatiu a cada
municipi: persones associades, voluntàries, hores de
dedicació, recursos econòmics, etc.

Fomentar la corresponsabilitat
entre l’Administració Pública i les
associacions.
Aquest projecte desenvolupat i dirigit per la Fundació Horta
Sud ofereix una eina per a arreplegar i analitzar una sèrie
de dades objectives amb les quals es pretén demostrar
que la confiança en el tercer sector no és cega, que les
organitzacions són transparents i que aporten i enriqueixen a
la societat.

Construir allò públic des del dinamisme
i la cogestió.
Les associacions fan una aportació vital dins de les seues
comunitats de referència ja que estan, constantment,
dinamitzant diferents espais i persones dins dels nostres
municipis. En aquest sentit, obrin espais on poder fer-se
preguntes sobre com volem viure conjuntament. Aquest
estudi pretén, per tant, trencar la visió de que allò públic fa
solament referència a l’Administració Pública, posant en valor
tota la tasca i tot el potencial que aporten les associacions a la
comarca de l’Horta Sud.

Fer pedagogia.
Les associacions s’han d’acostumar a ser transparents, a
arreplegar dades, a avaluar i complir la llei. Volem construir
un relat comú i compartit entre totes les entitats de que totes
som importants i juntes som més fortes, més eficaces i més
autònomes.
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Com s’ha realitzat?

La Fundació Horta Sud ha creat una eina per arreplegar
i analitzar una sèrie de dades objectives de les nostres
associacions, les quals fan referència al nombre de persones
associades, voluntàries i contractades, al nombre de recursos
econòmics amb els que compten, quin tipus de riquesa són
capaces de generar, etc. Aquestes dades, les quals s’han
arreplegat a través d’un qüestionari, es poden consultar i
analitzar a través d’una plataforma on-line i que es convertirà
en una eina permanent al servei de les entitats i la seua
millora. Es pot consultar en el següent enllaç: associacions.org
Aquest estudi ix de la necessitat replegada al Grup de Treball
Associatiu de Quart de Poblet. El qüestionari s’ha passat
a totes les associacions del municipi, hem reforçat a les
diferents reunions mantingudes amb diverses associacions,
s’ha fet un seguiment personalitzat (trucades telefòniques,
visites, reunions informals, etc.) per part del personal tècnic
de l’Ajuntament per tal d’anar animant a les associacions a
participar en aquest projecte.
Quart de Poblet té 179 associacions registrades al registre
d’associacions. El que presentem a aquest estudi és la realitat
del que aporten les 63 associacions que han contestat al
formulari, no hem fet cap extrapolació per no desvirtuar
la realitat, però s’ha de tindre en compte que són més
associacions al municipi de les que han contestat.

Interpretació de les
dades obtingudes
24.491

88

463

26.677.307€

482

121

776.095€

1.508

713

7.805

204

17

Habitants

Associacions
que reben subvenció

Pressupost municipal

Pressupost per a
associacions

Persones voluntàries

Hores a la setmana

Persones associades

Persones contractades

1.592.746€
Ingressos

Activitats
puntuals a l’any

Mitjana de
participants anuals

Activitats
periòdiques anuals

Mitjana de
participants

1.540.416€
Despeses
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Associacions federades

El 62% de les associacions pertanyen a
alguna federació i/o coordinadora.

Si Pertanyen: 62%
No Pertanyen: 38%

Pràcticament totes les associacions
esportives, les AMPES, juvenils i
festives estan estructurades de manera
federativa.

Àmbits d’actuació

El 71% de les associacions actuen a
nivell municipal. Açò indica l’alt nivell
d’incidència que tenen les associacions
a nivell local. El percentatge
d’associacions que actuen a nivell
autonòmic és un 14%, d’àmbit comarcal
un 7%, i la resta estatal o internacional.

Local: 71%
Comarcal: 7%
Autonòmic: 14%
Estatal: 1%
Internacional: 7%

Les associacions són predominantment
localistes, preocupades pel seu territori
més pròxim, tal i com s’ha reflectit en
els diferents estudis realitzats per la
Fundació Horta Sud conjuntament amb
la Universitat de València.

Camps d’acció

Les associacions que han contestat com
a primera opció de les tres a triar són
en primer lloc les associacions festives
i tradicionals 30% i esportives amb un
18%, seguides de les culturals amb un
15% i les educatives amb un 13%. Però
si sumem la segona i tercera opció, un
78% treballen d’alguna manera temes
culturals, patrimoni o llengua.
Hi ha un ventall de tot tipus
d’associacions en les que pràcticament
tots els sectors estan representats,
circumstància que ofereix una imatge
prou clara de la dinamització existent a
la localitat per part de les entitats de la
societat civil.

Educació (AMPES, EPA, alumnes,…):
13%
Veïnals: 5%
Cooperació i sensibilització
(educació al desenvolupament,
ONGD,…): 3%
Cultura, patrimoni, territori,
llengua,…: 15%
Infància, adolescència i joventut: 7%
Dona: 3%
Persones majors: 3%
Festa i tradicions (Falles, Comparses,
gaiates,…): 30%
Assistència Social (diversitat
funcional, dependència,
immigrants,…): 2%
Esportives: 18%
Altres: 1%
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Persones associades i
voluntariat

Les 63 associacions de Quart de Poblet
que han contestat el qüestionari, les
quals representen aproximadament
a un 71% del total de les que reben
subvenció de l’Ajuntament, tenen un
31% de la població de Quart associada.
Per tant és molt probable que Quart
de Poblet supere el 40% de taxa
d’associacionisme. Això significaria
que estaria per damunt de la mitjana
Espanyola i apropant-se a les taxes
europees, les quals es situen al voltant
del 50%.

8000
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6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Associats: 7.805
Voluntaris: 482

A més realitzen 463 activitats puntuals a
l’any en les que participen una mitjana
de 121 persones per activitat i 713
activitats periòdiques a l’any en les que
participen una mitjana de 17 persones
per activitat.

Dedicació de les persones
voluntàries

Entre 0 i 2 h/setmana: 43%

De les persones voluntàries, un 43%
dedica un parell d’hores a la setmana,
un 30% li dedica entre 2 i 5 hores
setmanals i un 27% li dedica més de 5
hores a la setmana.

Entre 2 i 5 h/setmana: 30%
Més de 5 h/setmana: 27%

En un càlcul aproximat, les persones
voluntàries estarien dedicant més
de 1.500 hores a la setmana de forma
desinteressada a la millora de la vida de
les persones i del municipi.

Distribució per gènere, persones
voluntàries
La distribució per gènere de les
persones voluntàries participants a les
associacions de Quart de Poblet mostra
una predominança de les dones amb un
60% respecte dels homes, un 40%.

Homes:

40%

Dones:

60%

Distribució per gènere, persones
associades

Homes:

48%

Dones:

52%
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Distribució per gènere, junta
directiva

Trobem que la distribució per gènere
de les persones participants a les juntes
directives és en un 57% dones i el 43%
homes.

Homes:

43%

Dones:

57%

Dos conclusions, la primera és que hi ha aproximadament el mateix número de dones associades que
d’homes. Però que les dones superen als homes adquirint responsabilitats, en quant a voluntariat un
60% dones i en les juntes directives un 57% dones. La segona és que no hem d’oblidar que existeixen
associacions que estan composades en la seua pràctica totalitat solament per homes o solament per
dones.

Distribució per edat, persones
voluntàries

Menys de 30 anys: 30%

La població que participa en tasques
de voluntariat a la localitat de
Quart de Poblet és una població
predominantment d’edat mitjana: el
38% tenen entre 30 i 45 anys, el 30% són
menors de 30 anys, el 17% entre 46 i 65
anys i un 14% majors de 65 anys.

Personal contractat

Les associacions de Quart de Poblet
generen 204 llocs de treball, dels quals
200 són contractes a temps parcial
(professorat de tallers, entrenadores
i entrenadors esportius,…). Dins dels
contractes de treball parcials, el 53% són
dones mentre que el 47% són homes.

De 30 a 45 anys: 38%
De 46 a 65 anys: 17%
Major de 65 anys: 14%

250
200
150
100
50
0

Contractats 204
Temps parcial 200
Temps parcial dones 105
Temps parcial homes 95
Temps complet 4
Temps complet dona 1
Temps complet homes 3

El moviment associatiu genera llocs de treball. Segons el Center for Civil SocietyStudies de la Universitat
John Hopkins, el sector sense ànim de lucre ja és el que genera més ocupació en moltes de les economies
industrials més avançades del món, ja que empra a 56 milions de treballadors i treballadores a jornada
completa. És probable que aquests percentatges augmenten a un ritme constant en els pròxims decennis
a mesura que l’ocupació passe d’una economia de mercat molt automatitzada a una economia social que
requereix del treball humà (…).
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Ingressos totals

De les vies de finançament amb les que
compten les associacions destaquen,
en primer lloc, els ingressos que reben
per serveis ofertats (representa un 41%
del total). En segon lloc, trobem els
ingressos per subvencions, els quals
representen un 26%, mentre que en
tercer lloc estan les quotes que realitza
el personal associat de les associacions
locals de Quart de Poblet, les quals
suposen el 23% dels ingressos totals.

Total ingressos:
1.592.746,22€
Quotes: 370.356,00€
Subvencions: 426.039,29€
Donatius: 35.655,75€
Patrocinis: 47.190,00€
Serveis: 652.261,37€
Recursos propis: 28.590,09€
Altres: 32.653,72€

Per tant, podem afirmar que les associacions de Quart de Poblet mobilitzen una quantitat de recursos
econòmics que multiplica per 3 la quantia inicial rebuda per les diferents administracions públiques.

Ingressos per subvencions

La major part dels ingressos declarats
per subvencions de les associacions
provenen de l’Ajuntament (73%), i del
finançament autonòmic (25%), sumant la
part de la Generalitat Valenciana i de la
Diputació. El finançament a associacions
d’altres administracions públiques
(altres Comunitats Autònomes, l’Estatal o
l’Europea), és quasi inexistent.

Ingressos per subvencions:
426.039,29€
Local: 310.712,46€
Diputació: 32.813,95€
Generalitat Valenciana: 74.971,88€
Altres CCAA: 1.100,00€
Estatal: 2.261,00€
Europees: 4.180,00€

Aquesta circumstància ofereix una bona imatge del nivell de corresponsabilitat Administració Pública
– Entitats i és una clara aplicació del principi de subsidiarietat, el qual diu que un assumpte ha de ser
resolt per la instància més pròxima a la fi del problema. Per altra banda caldria aprofundir en fórmules
que incrementaren la gestió de serveis i espais per part del moviment associatiu, és a dir posar en mans
de la ciutadania la possibilitat de gestionar serveis i espais públics, seria un bon indicatiu de que la
corresponsabilitat baixa al seu nivell més proper a la ciutadania i una senyal de maduresa democràtica.

Despeses

La major part de les despeses que
realitzen les associacions de la localitat
van destinades a sufragar les diverses
activitats que realitzen, tant per la part
de personal (56%), com per la part
pròpia de l’activitat (31%). En tercer lloc,
el manteniment de les associacions
representa un 6%, i es completen amb la
difusió (2%) i altres despeses (5%).

Total despeses
1.540.416€
Difusió: 25.901,73 - 2%
Personal: 859.729,55 - 56%
Activitats: 485.123,53 - 31%
Manteniment: 93.981,42 - 6%
Altres: 75.679,36 - 5%
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Necessitem
organitzacions per
a seguir construint
una societat plural,
democràtica i solidària,
mantenint les seues
funcions per a
cohesionar la comunitat,
transformar-la i continuar
provocant l’acció.

Necessitem associacions que:

1. Recuperen els valors...
Associacions que recuperen els valors,
la cultura, la solidaritat, el compromís
en millorar la societat, que generen
idees, nous projectes i pensament
crític.

2. Transformen la realitat...
Associacions que generen llocs de
treball, que mobilitzen recursos, que
detecten les necessitats del seu entorn.

3. Eduquen...
Associacions que eduquen en la
democràcia, en el diàleg, en la
participació real, en una ciutadania
activa i compromesa.

4. Compromeses...
Associacions que es comprometen
amb la millora del seu municipi i amb
la defensa dels Drets Humans i Valors
Democràtics.
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Gràcies
a les associacions
participants:

Asoc. Amigos de las Artes Plásticas, Asoc. Amas
de Casa y Consumidoras Tyrius Quart, Asoc.
Mujer, Ocio y Trabajo (MOT), Club Atletismo
de Quart, Comparsa Mora Ali Ben Bufat, Escola
Coral Veus Juntes de Quart de Poblet, Federació
D’Associacions Musicals de Quart de Poblet
(FEDAM), Juniors MD La Ermita, SAM La Unió Soc.
Artístico Musical, Asoc. Moros y Cristianos Quart
de Poblet, Cofradia Virgen de los Desamparados
Quart, Asoc. Fiestas Roger de Flor, Entidad Cultural
Castilla la Mancha Quart de Poblet, Asoc. Cult.
Clavaris del Santíssim Crist delsAfligits, Asoc.
Pro-Discapacitados de l’Horta (APRODIS), Asoc.
de Danzas “Las Mil y Una”, Club Basquet Quart,
AMPA IES Riu Turia, AMPA La Constitución, Asoc.
Cult. R. Centro de Convivencia, Asoc. de Bolilleras
Quart de Poblet, Quart per l’Esport, ONG Ajuda
als Pobles, Patinaje Quart, Asoc. Alumnos EPA
Quart de Poblet, Asoc. Cult. Pla de Quart, Asoc.
Cult. Falla Poeta Llorente Baron de Carcer,
Asoc. Cult. Amics de la Passejà, Club Natación
Quart de Poblet, Club Frontenis Quart, Asoc.
Mare Nostrum, Asoc. Cult. Falla Carrer Alacant,
Orfeó Veus Juntes, Asoc. de Familias del Centro
Ocupacional de Quart de Poblet (AFACO), Asoc.
Cultural La Platea, Quart es Ciencia, Associació
Esplais Valencians, Coro Rociero Virgen de la
Luz, Asoc. Cult. Clavariesas Virgen de los Dolores,
Comparsa Piratas, Clavariesas Virgen de la Luz,
Asoc. Fiestas San Jerónimo, Grup Literari “De
paraules a poemes”, Club Shotokan Karate Quart,
Centro Cultural Andaluz de Quart de Poblet,
Club Kickboxing Quart de Poblet, Compartiendo
Solidaridad, Assoc. Jocs Quart, Asoc. Lluerna, Asoc.
Cult. Falla Luz Casanova, Club de Caza y Tiro Quart
de Poblet, Karit Solidarios por la Paz, Club Pelota
a Mano Quart, Club de Ajedrez Quart de Poblet,
Club Petanca San Onofre, AMPA IES La Senda,
Asoc. Cult. Clavaris de Sant Onofre, Club Gimnasia
Rítmica Quart de Poblet, La Divina Comida, Club
Balonmano Quart, Consell de Juventut Quart de
Poblet, Agrup. Musical l’Amistat, Cases de Joventut
de Quart de Poblet, Patronato Intermunicipal
Francisco Esteve.
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