
Què és ARA l'Alcúdia i què pretén?

ARA l'Alcúdia és una associació sense ànim de lucre que té 
com a filosofia els valors de col·laboració mútua, 
solidaritat, justícia, igualtat i dignitat.

Considera que les persones hem de col·laborar i 
ajudar-nos desinteresadament entre iguals, tot tractant 
d'arribar on no arriben altres organitzacions.

Es manifesta contra tot tipus de violència i es mostra 
crítica amb l'actual sistema i qualsevol altre que genere i 
permeta desigualtats.

OBJECTIUS DE L'ASSOCIACIÓ

1. Crear un centre social autogestionat, d'àmbit local i obert a la col·laboració i acció 
ciutadana (independent d'administracions, partits polítics...).

2. Establir un lloc de difusió i trobada de diferents col·lectius.

3. Potenciar la unió de forces, d’imaginació, d’indignació...

4. Fomentar la implicació de persones solidàries per construir, sumar esforços i compartir 
ideals.

5. Donar respostes col·lectives a determinades necessitats o problemes.

6. Fomentar valors de cooperació i responsabilitat: ajuda mútua, esforç propi, igualtat, 
solidaritat, honestedat, transparència, responsabilitat social, compromís amb els demés...

7. Compartir i ajudar-se mútuament per aconseguir una millor qualitat de vida de les 
persones.

8. Detectar i estudiar quines són les principals necessitats de les persones més pròximes.

9. Recolzar i cooperar de forma alternativa en la solució de problemes reals dels individus i 
la societat.

10. Teixir pràctiques i relacions comunes.

11. Fomentar la participació assembleària, social i cultural.

12.  Promocionar i distribuir programari (software) lliure com alternativa al programari de 
pagament.

13. Promoure l'intercanvi de béns sense ús de moneda (el que es coneix per “trueque” o 
barata)
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FUNCIONAMENT
 
1. Cada soci col·laborarà en la mesura de les seues possibilitats.

2. El funcionament serà horitzontal i de forma consensuada. L'assemblea serà l'òrgan de 
màxima sobirania.

3. Les tasques s'organitzaran per grups de treball.

4. La forma de finançament serà a través d'aportacions voluntàries i campanyes de recap-
tació.

5. Es conformarà una Xarxa de Voluntariat.

6. El centre s'obrirà habitualment de dilluns a divendres.

7. No es demanaran diners a canvi de cap servei que oferisca l'associació.

8. S'utilitzaran les noves tecnologies (pàgina web, bloc, xarxes socials...) per informar de les 
característiques del centre, funcionament, anunci d'activitats, publicacions de demandes i 
necessitats...

9. Hi haurà un tauler d'anuncis que tinga dos formats: virtual i físic.

10. Es garantitzarà la transparència econòmica publicant totes les dades econòmiques a 
tots els mitjans (assemblea, tauler d'anuncis, internet...)

11. Els problemes que poguen sorgir s'aniran resolent de manera consensuada a les 
assemblees que se celebren periòdicament.

ACCIONS/ACTIVITATS

1. Oferir serveis i activitats (per part del centre, o altres entitats i col·lectius) com ara 
tallers, accions per la integració, concerts, intercanvis...

2. Treballar els àmbits d'interès social, educatiu i cultural.

3. Participar en campanyes pels drets humans (igualtat, vivenda, treball, migració, corrup-
ció, violència, repressió...)

4. Hi haurà dos tipus d'activitats: activitats en horari regular (per exemple, 2 o 3 hores 
diàries de dilluns a divendres per atendre a les persones donants o demandants d'objectes 
materials o serveis), i activitats esporàdiques (com cursos, tallers, xerrades, reunions, 
projeccions...).

PROPOSTES CONCRETES D'ACCIONS (EXEMPLES)

- Recollida i repartiment de necessitats no alimentàries a través de donacions de persones.
- Ensenyar un domini bàsic d'informàtica pràctica per a buscar treball, fer un currículum, 
tràmits administratius...
 
- Classes gratuïtes de determinades habilitats manuals.
- Tallers de reciclatge i reutilització de materials.
- Intercanvi d'objectes en bon estat.
- Xerrades, reunions sobre aspectes i lluites socials: desnonaments, retallades, mobilitza-
cions...
- Préstec de camps (bancalets) arribant a un acord entre propietari i usuari.
...


