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Sinopsi
Sinopsis

Les entitats que subscriuen el present projecte d’accions comunitàries al Parc 
Alcosa  porten  endavant  diferents  programes  d’actuació  social,  i  col·laboren 
entre sí i amb altres entitats, de dins i de fora del Parc, per tal de dur-les a 
terme.  Les accions s’inscriuen en el  terreny del  treball  i  la  inserció  social  i  
laboral, de la formació, de l’oci, l’esport, la cultura, de la promoció associativa, 
etc. I estes accions estan dirigides al conjunt de la població, però amb especial 
atenció als sectors menys afavorits i en perill d’exclusió social (joventut, dones 
maltractades,  famílies  monoparentals,  inmigració,  gent  gran,  drodependents, 
discapacitats, etc.). 
El  programa “Veus i  Mans”  vol  posar  en  comú algunes de les accions,  tot  
creant sinèrgies i col·laboració interassociativa, cercant recursos en comú, per 
dur-los fins a la població i als sectors que volem afavorir, sense menyscap de 
l’actuació de cadascuna de les entitats.
La nostra proposta partix de la responsabilitació i lideratge de cada actuació del 
programa per part d’una o més de les entitats, i de la col·laboració de la resta 
amb cadascún dels programes.
Hem  considerat  en  la  confecció  del  Programa  que  els  diferents  projectes 
suposen la creació d’una infrastructura estable i comuna per al futur (com ara, 
la Gazeta del Parc, el Centre de Documentació Social i part dels materials que 
s’editen que quedatan disponibles en la xarxa informàtica comuna).

Las entidades que suscriben el presente proyecto de acciones comunitarias en  
el  Parque  Alcosa  realizan  diferentes  programas  de  actuación  social,  y  
colaboran entre sí y con otras entidades, de dentro y de fuera del Parque, para  
llevarlas a término. Las acciones se inscriben en el  terreno del trabajo y la  
inserción social y laboral, de la formación, del ocio, el deporte, la cultura, de la  
promoción asociativa, etc. Y estas acciones están dirigidas al conjunto de la  
población, pero con especial atención a los sectores más desfavorecidos y en  
peligro  de  esclusión  social  (juventud,  mujeres  maltratadas,  familias  
monoparentales,  inmigración,  tercera  edad,  drogodependientes,  
discapacitados, etc.).
El programa “Voces y Manos” quiere poner en común algunas de las acciones,  
creando sinergias y colaboración interasociativa, buscando recursos en común,  
para  llevarlos  hasta  la  población  y  a  los  sectores  más  desfavorecidos,  sin  
menoscabo de la actuación de cadauna de las entidades.
Nuestra propuesta parte de la responsabilización y lideraje de cada actuación  
del programa por parte de una o más de las entidades, y de la colaboración e  
implicación del resto con cada uno de los programas.
Hemos considerado en la confecció del Programa que los diferentes proyectos  
supongan la creación de una infraestructura establey común  para el  futuro  
(como la Gazeta del Parc, el Centro de Documentación Social y parte de los  
materiales  que  se  editen,  que  quedarán  disponibles  en  la  red  informática  
común).



Entitats participants / Entidades participantes

- Xarxa Social del Parc / Red Social del Parque
Descripció de l’entitat i activitats: Nascuda l’estiu de 2009 amb clara voluntat 
interassociativa,  agrupa voluntaris  que,  entre altres coses,  han organitzat  el 
Menjador Social per a Xiquets i Xiquetes enguany.
Raó Social: Edifici Comercial del Parc
Número de Registre Associatiu: En constitució
NIF: G98181126
Representant Legal: Julián Moyano Reig, President

-  Koordinadora de Kol·lectius del Park / Koordinadora de Kolectivos del 
Parke
Descripció  de  l’entitat  i  activitats:  Agrupa diferents  col·lectius sectorials  com 
joves, nuclis d’economia social, dones, inmigrants, etc. Complix ara 24 anys.
Raó Social: Edifici Comercial del Parc
Número de Registre Associatiu: CV-04-036402-V
NIF: V96006994
Representant Legal: Antonio Valero García, President

- Kol·lectiu de Joves del Park / Kolectivo de Jóvenes del Parke
Descripció de l’entitat i activitats: Amb 30 anys de recorregut esta entitat aplega 
un nucli d’activistes socials que, entre altres coses, dirigix hui el Centre de Dia 
Massanassa  II,  el  Centre  de  Xiquets,  i  du  a  terme diferents  programes de 
treball social. Complix ara 24 anys.
Raó Social: Edifici Comercial del Parc
Número de Registre Associatiu: CV-04-036428-V
NIF: G46620266
Representant Legal: Verónica Carrizo Cagliani, Presidenta

- Plataforma d’Iniciatives Socials / Plataforma de Iniciativas Sociales
Descripció  de  l’entitat  i  activitats:  Esta  entitat  du  a  terme  la  tasca  de 
recolzament social i d’impuls de la cooperativa de neteja del Parc, que funciona 
com empresa d’economia social i com a mòdul d’inserció sòcio laboral dirigit a 
sectors en risc d’exclusió social.
Raó Social: Edifici Comercial del Parc
Número de Registre Associatiu: 6597
NIF: G-96-323027
Representant Legal: Amalia Esquerdo Alcaraz, Presidenta

-  Associació de Veïns del Parc-Els Alfalars / Asociación de Vecinos del 
Parque-Los Alfalares
Descripció de l’entitat i activitats: És una de les entitats històriques veïnals de la 
comarca de l’Horta, amb més de 30 anys de vida associativa, i fonamentalment 
dirigis la seua activitat  a la defensa dels drets ciutadans, veïnals i  al  treball  
social.
Raó Social: Edifici Comericial del Parc
Número de Registre Associatiu: 756
NIF:G46876975
Representant Legal: Teresa García Gómez, Presidenta



- Associació Les 4 Roses / Asociación Las 4 Rosas
Descripció de l’entitat i activitats: Formalment constituïda en 2009, esta entitat 
du tres anys de funcionament i  realitza la seua activitat  basada sobretot en 
tallers  i  monitoratge,  dirigida  a dones,  joves,  i  sectors  amb fortes  dificultats 
d’integració socia i en risc d’exclusió.
Raó Social: Lloc Nou de la Corona, 3-1
Número de Registre Associatiu: En constitució
NIF: G98190663
Representant Legal: Dorotea Ramírez Valenciano, Presidenta

- ACR Utopia XXI
Descripció de l’entitat i activitats: Amb 10 anys d’existència com a col·lectiu i  
formalment  constituida en 2008 com associació,  esta entitat  dedica la  seua 
activitat  a  la  promoció  associativa,  a  la  col·laboració  amb altres  entitats  en 
temes socials i culturals, i a la promoció de la llengua i la cultura valenciana.
Raó Social: Av. Torrent, 12-1
Número de Registre Associatiu: CV-01044361-V
NIF: G98150543
Representant Legal: Joan S. Sorribes i Hervàs, President

Entitats reponsable de la Coordinació del Programa
Entidad responsable de la Coordinación del Programa

Xarxa Social del Parc / Red Social del Parque

Julián Moyano Teresa García Joan S. Sorribes
Xarxa Social A. Veïns Parc ACR Utopia XXI

Dorotea Ramírez Antonio Valero Verónica Carrizo
A. Les 4 Roses Koor. Kol·lectius Kol·lectiu de Joves

Amalia Esquerdo
Plat. Iniciatives Socials



Projectes inclosos
Proyectos incluidos

- La Gazeta del Parc
És un mitjà de comunicació local en internet, del Parc Alcosa, amb caràcter 
comunitari i social, periòdicament edita una versió impresa en paper. L’entitat 
responsable-coordinadora és l’ACR Utopia XXI.

Pressupost d’Activitats 1)

Web, espai web, domini    800 euros
Edició Impresa 12 números 1.750 euros
Cartell promoció    300 euros

Sub-Total 2.850 euros

- Centre de Documentació Social-Centro de Documentación Social
És un  punt  d’informació  sobre  recursos,  subvencions  i  materials  útils  a  les 
entitats associatives del Parc Alcosa per dur a terme les seues accions. Forma 
part d’un projecte més global de creació d’una xarxa informàtica associativa en 
la població. L’entitat responsable-coordinadora és la Xarxa Social del Parc-Red 
Social del Parque.

Pressupost d’Activitats 2)

Butlletí digital i imprés 4 números    600 euros
Web, espai web, domini    800 euros
Tríptics promoció    250 euros

Sub-Total 1.650 euros

- Divendres Debat-Viernes Debate
És un espai de debat i difussió cultural basat en el format de cine-fòrum, amb 
periodicitat  mensual.  L’entitat  responsable-coordinadora  és  l’Associació  de 
Veïns del Parc-Els Alfalars / Asociación de Vecinos del Parque-Los Alfalares.

Pressupost d’Activitats 3)

Cartells    300 euros
Opuscle Anual    800 euros
Lloguer equip informàtic i de projecció    360 euros

Sub-Total 1.460 euros



- Formació del Voluntariat i Treball Comunitari
Estos tallers es realitzaran al llarg de l’any, sent responsabilitat de cada entitat  
la realització d’un o més del mateixos. L’entitat responsable-coordinadora és la 
Xarxa Social del Parc-Red Social del Parque.
Cadascún d’estos tallers seria responsabilitat d’una de les entitats.

- Taller d’Associacionisme
- Taller del Voluntariat
- Taller d’Economia Social i Cooperativisme
- Taller de Recursos i Documentació per a l’Acció Social
- Taller del Voluntariat del Valencià
- Taller d’Habilitats Socials Bàsiques
- Taller d’Economia Domèctica
- Taller de Cultura General

Pressupost d’Activitats 4)
Edició de Materials 1.600 euros
Fungibles dels Tallers (papereria, etc)    800 euros
Cartells    650 euros
Eixides (visites) 3.000 euros
Monitoratge / Conferències 2.800 euros

Sub-Total 8.850 euros

- 12 Causes-12 Causas
Estes causes es calenditzarien al llarg de l’any (una per mes) i inclorien: rastrell  
popular, dinar de germanor, actuacions, xarrades i col·loquis, projeccions. De 
cadascuna es responsabilitzaria una o més de les entitats. En cadascuna es 
buscaria un o més entitats de fora del poble que vindrien com a convidades.

-  Nadal  Solidari  (Dinar  Popular  de  Nadal,  Recollida  de  Joguets, 
Concert…). Entitat responsable-coordinadora: Xarxa Social del Parc-Red 
Social del Parque.
- Recollida d’Aliments (a favor d’un banc d’aliments locals i del Menjador 
Social per a Xiquets i Xiquetes). Entitat responsable-coordinadora: Xarxa 
Social del Parc-Red Social del Parque.
-  Un país d’acollida (recolzament als inmigrants).  Entitat  responsable-
coordinadora:  Koordinadora  de  Kol·lectius  del  Park-Koordinadora  de 
Kolectivos del Parke.
-  Contra  la  violència  de  gènere  (dones).  Entitat  responsable-
coordinadora: Associació de VeÍns del Parc-Asociación de Vecinos del 
Parque.
-  Un  poble  sense  barreres  (discapacitats).  Entitat  responsable-
coordinadora: Associació de Veïns del Parc-Asociación de Vecinos del 
Parque.
- Gent gran: viure més, viure millor (tercera edat). Entitat responsable-
coordinadora: Associació de Veïns del Parc-Asociación de Vecinos del 
Parque.
-  Solidaritat  internacional  (Xiapas).  Entitat  responsable-coordinadora: 
Associació de Veïns del Parc-Asociación de Vecinos del Parque.



-  Animàlia:  la  solidaritat  entre  espècies.  Entitat  responsable-
coordinadora: Associació de Veïns del Parc-Asociación de Vecinos del 
Parque.
-  Drogaddicció  i  comunitat  social.  Entitat  responsable-coordinadora: 
Koordinadora  de  Kol·lectius  del  Park-Koordinadora  de  Kolectivos  del 
Parke.
-  Sexualitat:  conèixer-nos,  respectar-nos.  Entitat  responsable-
coordinadora:  Koordinadora  de  Kol·lectius  del  Park-Koordinadora  de 
Kolectivos del Parke.
- A definir
- A definir

Pressupost d’Activitats 5)

Pancarta 12 causes    200 euros
Cartells 1.200 euros
Tríptics    300 euros
Edició Bonus Solidaris    600 euros
Conferències, fòrums, exposicions 6.000 euros

Sub- Total 8.300 euros

- Coordinació General del Programa
Entitat responsable-coordinadora: Xarxa Social del Parc-Red Social del Parque.

Pressupost d’Activitats 6)

Coordinació       600 euros
Fungibles (papereria, etc.)    600 euros
Dos Ordinadors, Disc Dur Extern i Con.Wifi 1.400 euros

Sub-Total 2.600 euros

TOTAL GLOBAL DEL PROGRAMA      25.710 EUROS



- Teixidors
És un projecte d’acció social orientat a dones en situació de risc o d’exclusió 
social. Entitat responsable: Koordinadora de Kol·lectius del Park-Koordinadora 
de Kolectivos dels Parque.

- Tornallom. 
És un projecte d’acció social  orientat a xiquets i  joves en situació de risc o 
d’exclusió  social.  Entitat  responsable:  Koordinadora  de  Kol·lectius  del  Park-
Koordinadora de Kolectivos dels Parque.


