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Pròxims cursos

Xirivella. Curs d’organització de
Juntes directives. Amb la Federació
de Cases Andaluses.  Dia 14 de maig,
de 10 a 14 hores al Centre Cultural
andalús de Xirivella.  Tl.  96 341 63 89

Torrent. Curs de Responsabilitat
Civil. Amb la Federació d’Associacions
Ciutadanes de Torrent. Dies 7 i 9 de
juny. Tl. 96 156 49 97

Manises. Trobada de monitors i
agents de canvi. Escola d’animadors
de la Federació de Cases de Joventut.
Dia 25 de juny Tl. 961  444 415

Tots els cursos que s’oferten són
gratuïts i organitzats per la Fundació
Horta Sud en col·laboració amb Caixa
Popular, a més de la Mancomunitat
Intermunicipal de l’Horta Sud i
l’ajuntament de cada municipi.

Són també un espai de relació
entre elles, en moltes ocasions és la
primera vegada que s'ajunten. 

A este número hem volgut tractar el tema de les eleccions municipals i autonòmiques del 2011 vist des del punt de vista de
les associacions.  Per fomentar la participació a la nostra revista hem llançat a través de facebook una sèrie de preguntes per
incitar al debat: Que han de canviar els partits polítics per a acostar-se al món associatiu?  què aneu a valorar a l’hora de
votar? Com a ciutadà que valores dels partits polítics? Creus que deu augmentar la participació a nivell polític?

Algunes respostes  a estes preguntes i  aportacions de diferents col·lectius  les trobaràs a este número de la revista
Papers Associatius.  Esperem que la societat civil participe activament no només en les properes eleccions  si no que la parti-
cipació siga continua i que el moviment associatiu es corresponsabilitze del devenir dels nostres pobles i de la seua ciutada-
nia.

Caminant per la xarxa 
d’associacions cíviques

Fundació

La Fundació Horta Sud ha  partici-
pat en una trobada de Fundacions
Cíviques a Galicia per parlar de la
seua experiència del treball d’enforti-
ment del  teixit associatiu.  Esta acti-
vitat està emmarcada dins de la xarxa
de Fundacions Cíviques  a la qual per-
tany junt a 9 fundacions més a tot
l’Estat. 
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Videos associatius
Web

www.youtube.com/user/fhortasud
Ja està penjat al nostre canal de

Youtube  el programa "Entre
Associacions" de Levante TV dedicat
a les associacions d'Aldaia. Patrocinat
per Caixa Popular i amb la col·labora-
ció de la Fundació Horta Sud.

www.fhortasud.org/butlleti-digital
Assabenta’t de les subvencions que

es publiquen pots subscriure’t al  but-
lletí electrònic de la Fundació.

Associacions, participació, democràcia. 
Què opinen les associacions davant les Eleccions 2011?



Moviment Cívic Valencià
www.pic-alicantes.org
Associacions cíviques com

Federació Escola Valenciana,
Plataforma per la Llei de Dependència,
Plataforma Anticorrupció, Defensa de
l'Horta, CC.OO., UGT, Intersindical
Valenciana, La Va unir de Llauradors,
Salvem El Botànic, entre unes altres
han publicat un manifest davant les
pròximes eleccions municipals i
autonòmiques de 2011. 

Algunes de les seues propostes: 
Exigeixen dels partits mesurades

precises perquè recupere la credibilitat
les institucions valencianes, el
compromís d'encoratjar la participació
en les Eleccions, fórmules concretes
per a evitar la corrupció , formulació de
propostes concretes per a
manteniment de l'Estat del benestar a
el País Valencià, la inclusió de
propostes precises per a incrementar
la participació ciutadana en tots els
àmbits, com una forma imprescindible
per a donar un contingut més complet i
quotidià a la democràcia que, en cas
contrari, pot aparèixer com a
incompleta, minvada.

Apel·len a la ciutadania a participar
activament, amb les seues crítiques i
demandes en el procés electoral.
Especialment apel·len al sentit cívic del
poble valencià perquè, siga el que siga
la preferència de cada quin, acudisca
massivament a votar i a encoratjar a
altres associacions a participar en
aquesta línia. 

Igualment es compormeten a
desenvolupar un Moviment Cívic
Valencià creixentment fort i coordinat,
un autèntic actor social que no tema
intervenir en les qüestions polítiques,
amb veus plurals, crítiques i disposades
a promoure iniciatives tant com a
oposar-se al que considere negatiu per
a la societat valenciana des de les
seues pròpies conviccions.

No els votes
www.nolesvotes.org
La corrupció a Espanya aconsegueix

nivells alarmants. No es tracta només 

dels casos de corrupció urbanística,
suborn, prevaricació, etc., que afecten
de manera generalitzada als grans
partits: parlem de corrupció en els
mateixos fonaments del sistema.

No demanen el vot per cap partit o
ideologia en concret, sinó que demanen
que t'informes per a comprovar si
existeixen alternatives polítiques que
potser representen millor les teues
idees, i el que els ciutadans concebem
com a democràcia. La democràcia no
són els grans partits: la democràcia
eres tu, i milions com tu.

Joventut sense futur
www.juventudsinfuturo.net
Una altra iniciativa davant les

pròximes eleccions la protagonitza
Junventud sense futur, que amb el lema:
“ sense casa, sense treball, sense
pensió , sense por” Volem recuperar la
nostra capacitat per a ser actors d'un
motor de canvi, combatent un país de
precarietat, desocupació i privatització
de la nostra educació.

Democràcia real ja
www. democraciarealya.es
Mitjançant aquesta plataforma,

volem ajudar a coordinar una acció
global i comuna entre totes aquelles
associacions, grups i moviments
ciutadans que, a través de diferents
vies, estan intentant contribuir al fet
que l'actual situació canvie.

Tria el teu paper
www.joves.net
Exercir el vot és un dret

constitucional que alguns joves no
valoren, com queda reflectit en l'índex
d’abstenció entre la població juvenil.
Des de la xarxa Joves.net, ja s’han
realitzat distintes campanyes per a
incentivar la participació dels i les joves
en les eleccions municipals per això,
tenint present que molts joves
exerciran en 2011 este dret per primera
vegada, han tornat a incidir en esta
qüestió amb la campanya “Tria el teu
paper” i la difusió de vídeos i 35.000
fullets informatius.

En les eleccions municipals de 2007
va haver una abstenció general a
Espanya del 30,22% i  segons els
estudis del CIS, en les eleccions
autonòmiques de 2007 l’abstenció
entre la gent jove de 18 a 24 anys va ser
del 42,7% i en el cas dels joves de 25 a
34 va ser del 22,7%. Totes este dades
són arguments suficients per a una
campanya amb un objectiu de
combatre l’abstenció entre la joventut.

Amb la campanya “Tria el teu paper”,
es pretén resoldre dubtes i dotar la
xarxa d’uns materials específics per a
afavorir un hàbit en la participació,
informar de la importància del seu vot i
de les eleccions en la vida democràtica
i aclarir els dubtes més habituals que té
la població juvenil sobre el règim
electoral.

Recursos associatius2

Recursos e iniciatives de las asociaciones davant les eleccions
municipales i autonómiques de  2011

PAPERS ASSOCIATIUS DE l’Horta Sud
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Participació Política vs. Associacionisme

Aavv 
Parque Alcosa

Volem transparència,
participació en la presa

de decisions i evitar el clientelismo
habitual entre les associacions. El
món associatiu és la consciència dels
polítics. La seua presa de contacte
amb una part important de la realitat.

Volem que els polítics complisquen
el que prometen i no ens esmenten.
Menys demagògia i menys màrque-
ting. És imprescindible per a comen-
çar la tasca d'evitar que els ciutadans
diguen "tots els polítics" són iguals.

Associació
Quera

Valorem l´acce-
sibilitat dels nos-

tres polítics per tal que ens escolten.
Canviar? Pense que haurien de pensar
menys en els seus propis interesos,
dels seus amics i familiars que prestar
un servei al ciutadà (que per això els
paguem). La gent en general està molt
descontenta perquè pensen que son
tots els mateixos amb colors distin-
tos. Per això la gent està despegada i
no volen participar de la política.

A l’hora d’escollir el
meu vot, vaig a valorar,

primer de rés, les propostes educati-
ves dels partits i espere que els polí-
tics donen protagonisme a les asso-
ciacions en la gestió de les parceles
que dinamitzen.

Dels partis polítics, en estos
moments, em fixe, sobretot, en la
honestitat i, crec, que si augmentara
la participació associativa també ho
faria la política.

Enrique
Deltoro

Si!! Amb l'expansió de
les noves tecnologies
crec que seria relativa-

ment senzilla una democràcia més
participativa... votar cada quatre anys
no ens dóna cap marge d'implicació ni
possibilitat de fer arribar les nostres
opinions...

Victoria 
García Cuenca

La societat necessita
que el moviment asso-

ciatiu faça de contrapunt al sector
polític i el sector econòmic, que con-
trole els excessos d'aquests, un asso-
ciacionisme fort, independent, crític, i
no solament amb els polítics que
admeten la crítica, que també, crítics
sobretot amb els quals només adme-
ten un pensament únic. 

La societat civil ha de construir
conjuntament una societat millor i
més justa, no podem esperar que ho
facen els grans poders econòmics, no
podem esperar que els canvis neces-
saris vingen dels partits polítics aliats
amb els grans poders econòmics.  Si
alguna cosa ha de canviar en aquesta
societat ho haurem de canviar nosal-
tres, el canvi és necessari i urgent
perquè ni les persones ni el planeta
pot sobreviure amb aquest sistema.

Carles X.
Puig Folgado

Els politics i els seus
partits han d'estar mes

prop dels ciutadans i els seus proble-
mes ,no solament en eleccions.

Ernesto 
Sánchez

Hem de millorar la
nostra tasca d’incidència
política. Liderar proces-

sos  de canvis en les polítiques públi-
ques per a que siguen més socials,
més justes, més igualitàries, més
humanes, per a que no afavorisquen
als més poderosos  i s’obliden dels
més necessitats.  Més participació en
la vida pública com a actor polític. Per
a això les associacions  han de deixar
de mirar-se el melic (que hay de lo
mío ) i passar a vetlar pel be  comú i
els polítics han de tornar-los la seua

Julio
Huerta

Per a preparar aquest número de
Papers Associatius, el Consell de
Redacció ens vàrem marcar el repte
de continuar contant amb les vostres
opinions a la revista però d’una
manera diferent: mitjançant les
xarxes socials. 

Del 21 de març al 14 d’abril, al
Facebook de la Fundació Horta Sud,
vàrem obrir un espai per a poder
opinar sobre la participació política
de les associacions davant les
properes eleccions.

Quatre foren les preguntes: 1. Com
associacions, què aneu a valorar a
l'hora de votar? 2. Que han de canviar
els partits polítics per a acostar-se al
món associatiu? 3. Com a ciutadà que
valores dels partits polítics? 4. Creus
que deu augmentar la participació a
nivell polític?

I estes, les vostres respostes:

legitimitat i  la seua autonomia. 
Sempre des de la participació ciu-

tadana i cap a la transformació social.
Hem de tindre la voluntat de canviar
les coses i  de millorar la nostra reali-
tat, des de la corresponsabilitat i la
participació de les persones, i sense
oblidar-nos les causes estructurals
que provoquen les injustícies i no
només des de la beneficència, si no es
convertirem en còmplices de la injus-
tícia.    

No oblidar que el moviment asso-
ciatiu ha sigut l'agent de canvi social
més important que hi ha hagut en la
història, que res canviarà si no ens
organitzem perquè canvie. 
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“Les veus de la memòria”

Associació
Humanitària de
Catarroja

Data de fundació
10 de novembre de 1999
Quantitat de socis
13 famílias 
Telèfons de contacte
679739931-647861559-

657988560-661571332
E-mail
Catarrojahumanitaria@gmail.com

/ ahumanitariacat@hotmail.com
Lloc de reunió
Parròquia María Mare de

l'Església. Avinguda Rambleta, 48.
46470 Catarroja

Adreça Associació
c/ Senyera nº 7 pta 6. 46470 Albal

Activitats principals
Acolliment en les nostres cases a

xiquets Bosnians-Kosovares, durant
les vacances estivals.

Oferir als xiquets bosnians la pos-
sibilitat de viure en un ambient allun-
yat del seu entorn habitual, conei-
xent una realitat diferent.

Aportació de material escolar i
medicaments

Revisions mèdiques als xiquets
bosnians en acolliment durant la
seua estada en el nostre país.

Necessitats de la nostra asso-
ciació

Socis col·laboradors, famílies aco-
llidores, sponsors i empreses
col·laboradores

Què podem oferir a la resta d'as-
sociacions locals o comarcals

Compartir activitats durant el
període vacacional.

Organitzar campanyes conjuntes.
Compartir experiències.

Fem xarxa4 Entrevista amb5

Com va sorgir la idea del cor?
A partir d’unes sessions de musicote-

rapia a l’Associació de Familiars de
Malalts d’Alzhèimer,  va sorgir la idea de
tindre una estimulació als usuaris del
centre que es troben en la primera fase
de la malaltia. Actualment són 47 perso-
nes, contant els malalts i a les “som-
bres” que s’encarreguen d’ajudar a
recordar les melodies i lletres.

I què s’ha aconseguit amb l’activitat?
En qualsevol disciplina i més en l’hà-

bit de recordar, la música desenvolupa
un paper molt imporant per al aprenen-
tatge, sobretot, en el dia a dia, ja que les
activitats es realitzen rítmicament, amb
un tempo, amb una organització tempo-
ral i espacial pareguda a la vida diària.

Però, a més, gràcies al cor, es fomen-
ten les relacions socials entre els com-
panys, es millora l’humor dels usuaris,
es redueix l’stress, s’estimula la memò-
ria i es té una experiència positiva.

Com es concreta la vostra proposta?
El projecte consta de tres concerts

durant 2011 dins de la comarca, sent seu
dels mateixos les localitats de
Catarroja i València en les seus de les
tres associacions, però preparat de
forma conjunta durant tot l’any, fomen-
tant el treball en equip.

És important que les associacions
s’impliquen  en activitats obertes?

Es important crear consciència de
que estem davant d’una malaltia pre-
sent a la societat i que cal continuar
investigant, però, a la vegada, ser capa-
ços de viure amb ella.

Per a finalitzar, què li diries als inte-
grants del cor?

Agraïr-los haver acceptat l’activitat
amb tanta alegria, vitalitat i energia,
sabent que és un esforç per a ells. Però,
sobretot, convidar-los a no rendir-se, a
seguir treballant.

Comencem a repassar els projectes guanyadors dels Premis Interassociatius
2011 convocats per la Fundació Horta Sud i Caixa Popular amb el projecte presentat
per l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzhèimer i Centre Instructiu Musical
Tendetes de València i Societat Musical l’Artesana de Catarroja.


