
En aquest nou número podeu trobar experiències i accions que s’estan fent a la 
comarca com: La ciutadania desperta: accions del 15M a la comarca. Ciberactua, 
mobilització on-line, un recurs a l’abast de les associacions. Propostes per construir 
el futur: Escola de ciutadania, les associacions es reuneixen per parlar de canvis 
i democràcia. Idees per al canvi: punt de distribució de productes ecològics a les 
associacions. Cursos, subvencions, enllaços propostes, notícies...  

El sistema capitalista ha demostrat les seues perversions, el món tal i com l’enteníem ha de canviar, el planeta no aguanta aquest ritme 
d’explotació, les situacions de desigualtats són insostenibles, les democràcies són dominades pels interessos econòmics d’uns pocs. Hem 
de configurar un altra manera de fer les coses i l’hem de fer des de la societat civil, el moviment associatiu ha de recuperar el protagonisme 
que ha tingut en altres moments històrics. La ciutadania organitzada ha de tornar a ser l’agent de canvi social més important que hi ha 
hagut al llarg de la història. Les associacions han donat solucions als problemes, ha elaborat respostes, ha sigut la que ha fet progressar a 
la societat en la cerca de l’extensió dels drets i la igualtat. És hora de començar a formar part d’esta força creativa en la cerca de solucions i 
de proposar respostes als problemes. Hem de recuperar els valors ètics que ens identifiquen com a societat i posar en qüestió els que ens 
han portat a aquesta situació . És necessari tindre més capacitat d’actuació comarcal, social, política i fins i tot econòmica, ja no podem 
esperar més, és hora de demostrar que el canvi és possible, i això ho podem fer amb propostes concretes que hem de posar en marxa des 
de les nostres associacions, esta revista està oberta per donar difusió a estes propostes, fes-nos-les arribar. 
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El 15M a la comarca

Després de mesos de mobilitzacions i 
acampades a les grans capitals, poc a 
poc, el moviment 15M ha anat traslladant-
se a les ciutats i a les barriades amb 
el mateix sentiment: despertar a la 
ciutadania davant l’apatia del món. 
Malgrat a que el soroll inicial ha disminuit, 
es continua treballant enfocant-se a les 
problemàtiques locals.

En la majoria dels municipis de l’Horta Sud 
s’han format assemblees locals que es van 
fer notar especialment en les investidures 
dels nous ajuntament i, algunes, ja han 
començat a traslladar les seues peticions 
als consistoris i a treballar en comissions. 
Malgrat a que ja hi ha moviments d’una 
Assemblea Interpobles, han destacat 
especialment les d’Aldaia-Alaquàs, 
Horta-Albufera, Manises, Torrent, Quart o 
Alcàsser-Picassent.

Què demanen les 
assemblees locals 
de l’Horta Sud?

Tots els grups, llevat assumptes 
particulars de cada ciutat, demanen, en 
general, a tota la ciutadania que siga 
part activa d’eixe canvi democràtic 
que busquen, per a que totes les 
aportacions siguen útils per a resoldre les 
problemàtiques democràtiques. 

A més, entre altres assumptes, seguint 
el decàleg creat pels acampats a la 
plaça de l’Ajuntament de València, es 
difon el missatge d’aconseguir que siga 
el 3% dels vots els de la representació 
mínima política, que els imputats per 
corrupció no vagen en llistes, canvis a 
les entitats financeres, millores en la 
qualitat de l’educació, la limitació de les 
assignacions econòmiques als càrrecs 
públics, la modificació de la Llei Electoral, 
la sostenibilitat mediambiental, prohibició 
de monopolis en bens de utilitat pública, el 
dret a un treball digne i estable, un sistema 
fiscal progessiu o la democràcia directa. 

ciber@actua
mobilitzacions on-line

Hi ha moltes 
organitzacions que han 
utilitzat amb èxit les 
xarxes socials i internet 
per a difondre campanyes 
i mobilització ciutadana 
(Greenpeace, Amnistia 
Internacional). També hi 
ha pàgines exclusivament 
dedicades per a demamar 
públicament canvis i que 
són exemple del bon ús de 
les noves tecnologies:

www.hacesfalta.
org/voluntariado-
ciberacciones.aspx
Trobaràs un llistat de accions per a 
actuar des de el voluntariat on line. 

@ Actuable
És una comunitat de persones i 
organitzacions que uneixen forces 
per a lluitar contra les injustícies. 
Es poden crear peticions i reptes 
però, sobretot, unir-se a milers 
de persones per a dir-li a governs, 
institucions i empreses quins canvis 
necessitem.

@ Petición Pública
Proporciona allotjament on-line 
gratuït a recollida de signatures. 
Pretén ser un servei públic on 
oferir un dels mètodes més antics 
de la democràcia, combinat amb 
la tecnologia digital més recent i 
moderna, per a que cadascú diga el 
que haja de dir, participe i difonga. 

@ Avaaz
Una paraula que significa “veu” 
en diversos idiomes té la missió 
simple i democràtica de mobilitzar 
als ciutadans del món per a tancar 
les desigualtats mobilitzant milers 
d’esforços individuals, per xicotets 
que siguen, formant una poderosa 
força col·lectiva

15M
La ciutadania
desperta

©Adolfo Senabre / fito.com.es
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L’Escola de Ciutadania és un projecte conjunt entre diversos 
col·lectius de la comarca per crear consciència social de la 
participació en la societat. Una jornada, celebrada passat 24 
de setembre, que buscava reflexionar, compartir i provocar 
en les associacions eixa necessitat d’obrir-se al carrer, de que 
el tercer sector siga reialment una part important del futur 
de la nostra societat, que les associacions siguen part activa i 
s’escolte la seua veu.

Este interessantíssim projecte està impulsat conjuntament 
per l’Escola i la Federació de Cases de Joventut de la 
Comunitat Valenciana, Esplais Valencians, Associació 
Impuls, Fundación Movimiento Ciudadano, Dones Antares, 
l’Associació de Veïns Barrio de San Francisco i el Club de 
Muntanya de Manises amb la col·laboració de Caixa Popular 
i la Fundació Horta Sud, que la van premiar en la seua última 
edició dels Premis Interassociatius.

La jornada “Participar per a canviar”, entre altres activitats, 
va tindre la conferència d’Arcadi Oliveres, President de 
Justícia i Pau, teatre, comerç just i tallers debats amb títols 
tan suggerents com “Per què et deixes que et prenguen el 
pèl”, “Intentaran convèncer-nos de que la culpa la tenen els 
immigrants?” o “Com es va pagar la crisi?”.

Participar 
per a 
canviar 
Escola de ciutadania 2011

rosella ferriz

“L’Escola de Ciutadania és 
molt important. És el inici 
de començar a informar-se 
de molts assumptes que 
ignorem. El tercer séctor 
deu implicar-se més i els que 
estem implicats començar una 
estratègia de portar gent que 
no està implicada”.

manu vicente

“La iniciativa és excel·lent, 
encara que he tirat a faltar 
més assistència del moviment 
15M de la comarca que ens fa 
falta aprendre molt encara. 
Cal implicar-se més. Les 
associacions deuen eixir de les 
festes de casa i alçar la veu”.

david redondo

“M’han agradat molt. M’ha 
il·lusionat molt la conferència 
d’Arcadi Oliveres. Ens fa falta 
a la ciutadania un poc de 
constància, hi ha moviments 
per tot arreu però no agafem 
la velocitat que necessitem. 
Les crisis són una bona 
oportunitat de canvi”.

víctor escoín

“Són important este tipus 
de jornades i fer-ho amb 
regularitat. Hem posat els 
peus a terra i ens ha ajudat 
molt a estructurar-nos. La 
gent anirà obrint poc a poc 
els ulls i recuperar els valors 
d’associar-se altruistament.”

arcadi oliveres 
President Justicia y Paz

“La jornada de hui suposa 
fer política de la bona. És el 
que es diu perfeccionament 
democràtic. Encara que d’ací no 
isca cap resolució, només del 
fet que més de 150 persones, a 
partir de hui, en els seus espais 
particulars o laborals intenten 
que alguna de les idees 
plantejades es duguen a fi. 
Això ja és fer política.

Amb respecte a les 
associacions, tota 
organització amb certa 
antiguetat es va apoltronant. 
Els acampats han aconseguit 
moure’ns de la passivitat. Ja 
estan en els pobles i els barris. 
És un regal. Des del inici de la 
crisi fins a 2011 hem dormit 
profundament i, ara, s’ha pogut 
canalitzar. Encara que no són 
els únics, ni els primers ni els 
últims que reivindiquen”.

Què pensen?
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–––––––––––––––––––-----–––––– 
cursos
–––––––––––––––––––-----–––––– 
torrent 
–––––––––––––––––––-----–––––– 
Curs Com fer un projecte
22 i 23 de novembre
–––––––––––––––––––-----–––––– 
sagunt 
–––––––––––––––––––-----–––––– 
Curs Com fer un projecte
28, 29 i 30 de novembre
Amb el subtítol Com convertir 
les teues idees en acció, donem 
ferramentes que ajuden a les 
associacions a donar forma als 
seus projectes i buscar els mitjans 
per a realitzar-los. Organitzats per 
la Conselleria de Presidència.

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 el 
organisme convocant.
–––––––––––––––––––-----––––––
subvencions
–––––––––––––––––––-----–––––– 
Premis Reina Sofia contra les 
drogues. Fins al 31 de gener.
En les modalitats: “Labor Social”, 
“Mitjans de comunicació Social”, 
“Prevenció en l’àmbit Educatiu 
i Comunitari” i “Investigació i 
assaig”.
–––––––––––––––––––-----––––––
Ajudes europees a organismes 
juvenils. Fins al 15 de novembre.
A organismes que contribuïsquen 
a la consecució dels objectius del 
programa “La Joventut en Acció”.

–––––––––––––––––––-----–––––– 
enllaços
–––––––––––––––––––-----–––––– 
www.joves.net
Tot el món de la joventut de la 
comarca en només una pàgina. 
Cursos, propostes, agenda, 
campanyes...

factoriademissatges.wordpress.com
Contribueix al canvi social.

www.canalsolidario.org
Interessant web de divulgació, 
formació i participació social. Molt 
completa, amb un bon recull de 
subvencions.
–––––––––––––––––––-----––––––
propostes
–––––––––––––––––––-----–––––– 
Reutilitza els teus cartutxos 
d’impressora
Quan se’ns acaba la tinta de la 
impressora, segur que molts 
encara pensem automàticament 
a comprar un cartutx nou. Aquest 
costum omple els abocadors de 
tot el món amb 500 milions de 
cartutxos de plàstic cada any; i un 
cartutx de tinta pot trigar uns 300 
anys a degradar-se.
Segur que, a poc que et fixes, 
en la teua ciutat hi ha ja tendes 
on recarreguen els cartutxos de 
tinta. Si no, pregunta a les tendes 
d’informàtica que segur que 
saben on.
A més, hi ha webs especialitzades 
com infotinta.com i ahorraentinta.
com per a donar-te més 
informació.

–––––––––––––––––––-----––––––
noticies
–––––––––––––––––––-----–––––– 
Èxit de visites escolars al Museu 
Comarcal
Fa ja més de deu anys que aquest 
Museu etnològic va obrir les seues 
portes amb l’objectiu de convertir-
se en un centre de conservació, 
difusió, investigació i exposició del 
patrimoni cultural de la comarca.
de fet durant l’any 2010, 53 centres 
educatius es van acostar a gaudir 
del Museu, bé a través d’una 
visita guiada o ben participant en 
algun dels nombrosos tallers que 
ofereix.
–––––––––––––––––––-----––––––
Escola en femení
L’Escola de Ciutadania en Femení 
és un projecte ambiciós que 
pretén facilitar l’intercanvi 
i generació de coneixement 
que condueixi a una comunitat 
d’aprenentatge orientada cap a la 
transformació social. 
Ja està en marxa el nou curs 
dirigit a persones que busquen 
una formació per a enriquir-se 
personalment.
–––––––––––––––––––-----––––––
Conferències Ateneu Esportiu
La Peña Científico Litetaria 
del Ateneo Favara duu 60 anys 
realitzant activitats culturals. 
Cal destacar el seu cicle de 
conferències que, proper 10 de 
novembre, arriba a la número 100. 
Tot un luxe.
Per a esta tardor ja està en marxa 
el seu programa fins al 15 de 
desembre amb onze conferències 
variades tots els dijous a les 22:00.

Fes un punt de distribució 
de productes ecològics.

Impulsada pel Col·lectiu Soterranya, s’ha creat la primera 
Plataforma de Consum de Productes Ecològics. Amb aquesta 
iniciativa es pretén fer una crida a les persones amb interès en 
aquest tipus de consum per fomentar i facilitar el consum de 
productes ecològics. Els productes ecològics són cada vegada 
més demandats per un ampli sector de la societat que aposta per 
una agricultura ecològica per a accedir a aliments sans,saludables i 
respectuosos amb el medi ambient.

Idees per al canvi

enfortint les associacions

empreses a la comarca

Eva i Àngel (Picassent)
619 338 786 / 616654845 / evaiangel@yahoo.es 
Ecomediterrània (Alaquàs)
961 516 460 / ecomediterrania@msn.com 
Terra i xufa (València)
677 323 677 / enric@terraixufa.com

webs d’interés

www.agroecologia.net
Web de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
www.agricultura-ecologica.com
Interessant portal amb informació, reglaments, articles o fires.
www.launio.org
Conta amb un apartat concret dedicat a l’agricultura ecològica 
amb una guia de productors a València.
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