
40 anys és un recorregut important. Si 
mirem la vista enrrere trobem centenars 
de projectes, conferències, ajudes, cursos, 
assessorament, estudis, revistes... és 
tant el que s’ha caminat que és important 
recordar-ho però, sobretot, agafar impuls 
sobre el ja construit. 

La Fundació Horta Sud, durante este 
temps, ha treballat principalment pel 
desenvolupament de la comarca i la seua 
identitat pròpia, però també com un 
agent d’animació de la vida associativa 
i de sensibilització dels poders públics, 

per això, en ple segle XXI i en una situació 
mundial molt concreta, redobla la seua 
aposta.

Enfortint les associacions perquè és 
el tercer sector el que deu guanyar 
protagonisme i necessita d’unes eines molt 
concretes per a crèixer. Incrementant la 
participació, ja que tots tenim veu i vot en 
esta societat, però hi ha que trobar nous 
canals per a amplificar-la i fer-la efectiva. 
Construint ciutadania perquè les persones 
no podem apartar la mirada, no podem 
creure que el joc no va amb nosaltres.

Baix estos eixos treballa ja el Centre de 
Recursos Associatius en una Fundació 
Horta Sud que afronta esta efemèride 
amb ànims de renovar-se, d’adaptar-se 
més encara als temps que corren. Un 
bon exemple és este número de Papers 
Associatius. Busquem i aspirem a trobar i 
potenciar eixes iniciatives, associacions, 
idees, plataformes que busquen fer noves 
coses i diferents, propostes de canvi i 
de millora de la societat en la que vivim. 
“Metamorfosi” és la paraula clau. 
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Saps qui 
som?
En novembre de 1972, per iniciativa 
de la Caixa d’Estalvis de Torrent es 
creava la nostra fundació que ha 
passat per diferents fases legals i 
socials fins arribar a l’actualitat. 

El Museu Comarcal de l’Horta 
Sud, el Centre de Recursos 
Associatius, les ajudes a projectes 
interassociatius i solidaritat 
internacional, les revistes 
Papers Associatius i Papers de 
l’Horta o els anàlisis prospectius 
de la comarca amb estudis i 
publicacions com Quaderns de 
l’Horta són algunes de les nostres 
activitats. 

En este temps, hem rebut 
diferents distincions ciutadanes i 
el Segell de Qualitat de Fundació 
Cívica.
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Urgeix canviar les nostres maneres de pensar i viure

Elogi de la metamorfosi
per Edgar Morin, sociòleg i filòsof francés.

Aquestes iniciatives no es coneixen 
unes a unes altres; cap Administració 

les enumera, cap partit es dóna per 
assabentat. Però són el viver del 
futur. Es tracta de reconèixer-les, 
de censar-les, de comparar-les, de 

catalogar-les i de conjugar-les en una 
pluralitat de camins reformadors. 

Són aquestes vies múltiples les que, 
en desenvolupar-se conjuntament, 

es conjugaran per a formar la via 
nova que podria conduir-nos cap 
a l’encara invisible i inconcebible 

metamorfosi. 

De fet, tot ha recomençat, 
però sense que ens hàgem adonat. 

Estem en els començaments, 
modests, invisibles, marginals, 

dispersos. 
Doncs ja existeix, en tots els 

continents, una efervescència 
creativa, una multitud d’iniciatives 
locals en el sentit de la regeneració 

econòmica, social, política, cognitiva, 
educativa, ètnica, o de la reforma 

de vida.

La vertadera esperança sap 
que no és certesa. És una esperança 

no en el millor dels mons, sinó en 
un món millor. 

“L’origen està davant de nosaltres”, 
deia Heidegger.

La metamorfosi seria, 
efectivament, un nou origen.

La idea de metamorfosi, 
més rica que la de revolució, 

conté la radicalitat transformadora 
d’aquesta, però vinculada a la 

conservació.

Com canviar de via 
per a anar cap a la metamorfosi? 

Encara que sembla possible corregir 
certs mals, és impossible frenar 

l’onada que condueix al planeta al 
desastre. 

I no obstant açò, la història humana 
ha canviat de via sovint. 

Tot comença sempre amb una 
innovació, un nou missatge 

rupturista, marginal, modest, sovint 
invisible per als seus contemporanis.

Ja no es suficient amb denunciar,
fa falta enunciar.

No és prou amb recordar la urgència,
hi ha que començar a definir les vies

que condueixen a la Via:
salvar la humanitat.
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femxarxa...

Descobrint noves 
línies d’accio
El canvi, la metamorfosi, ja està en marxa. En la majoria de les ocassions, està encara passant 
desapercebut, però ja hi ha associacions, projectes, idees, treball conjunt... que marquen noves línees 
d’acció. Només hi ha que agafar una lent, mirar fixament, i així descobrir les diferents propostes que en 
la comarca de l’Horta Sud ja s’estan fent.

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. 

Este interessantíssim projecte 
està impulsat conjuntament 
per Cases de Joventut, 
Fundación Movimiento 
Ciudadano, Dones Antares o 
l’Associació de Veïns Barrio 
de San Francisco entre altres 
amb la col·laboració de Caixa 
Popular i la Fundació Horta 
Sud.

Si l’any passat, en la seua 
primera jornada, es 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, en la seua 
segona edició ja passen de “la 
indignació a l’acció”.

Baix el títol de “Què fem amb 
els nostres diners?”, el proper 
4 i 5 de maig, van a mostrar-
nos diferents plataformes i 
entitats de banca cívica. Serà 
mitjançant tallers i quatre 
xerrades: “Triodos Bank , diners 
i conciència”, “Caixa Popular, 
una cooperativa de crèdit 
creada per treballadors “, “La 
banca armada: inversions 
explosives de bancs i caixes” i 
“Fiare, alternativa econòmica 
des de l’acció colectiva”

Ja hi ha noves iniciatives que 
mostren alternatives verdes 
i rendables al urbanisme 
desmesurat i, de pas, protegint 
i donant llum als valors i 
característiques de la nostra 
comarca. Una d’elles és “Gent 
de l’Horta”, una experiència 
associativa de recuperació, de 
consum i d’educació ambiental 
dirigida a tota la ciutadania.

L’objectiu de l’associació és 
implicar-nos en la recuperació 
de l’horta i el manteniment 
d’una agricultura respectuosa 
al 100% amb el medi ambient 
i la cultura agrària. Convenis 
amb ajuntaments. activitats 
educatives, ambientals, 
lúdiques i socials , una xarxa 
local de llavors, visites a 
l’hort ecològic, anàlisi de la 
situació actual de l’horta local, 
material divulgatiu... tot per a 
començar a recuperar un dels 
emblemes valencians i divulgar 
l’agricultura ecològica.

El seu projecte “Recuperar 
l’Horta és possible i necessari” 
també ha sigut premiat en 2012 
per la Fundació Horta Sud i 
Caixa Popular, però hi ha més 
iniciatives, com “Dokuhorta”, 
una pàgina web que és una 
finestra oberta de l’horta de 
València contant què és i que 
es fa, com és el agrosistema, 
quin és el context comarcal i 
agricola i, tot, teixint xarxes 
d’iniciatives i col·lectius.

Recentmen, la Unió de 
Llauradors, ha obert al centre 
de València Puntdesabor.com, 
el inici d’un gran projecte de 
cultiu, venda i distribució de 
fruites i verdures ecològiques i 
de proximitat per als habitants 
de la ciutat de València i tota la 
seua àrea metropolitana
Idees per al canvi

Escola de ciutadania Gent de l’Horta
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–––––––––––––––––––-----–––––– 
cursos
–––––––––––––––––––-----–––––– 
quart de poblet 
–––––––––––––––––––-----–––––– 
Curs Gestió de socis 24 d’abril 
de 18:30 a 21:00 al Centre Jove. 
Nocions bàsiques de gestió i 
organització dels components 
d’una associació: fer reunions, 
treball en equip, resolució de 
conflictes, comunicació interna, 
valors a desenvolupar...
–––––––––––––––––––-----–––––– 
t orrent
–––––––––––––––––––-----––––––
Curs Captació de fons 12 i 14 de 
juny de 18:00 a 20:30 al la Casa de 
la Dona. Quines formes legals hi ha 
per a captar fons per a l’associació, 
com ens afecta fiscalment, com 
demanar subvencions, tipus 
d’ajudes, de quina manera podem 
promocionar-nos... diverses 
eines per a millorar els nostres 
ingressos sense rascar-nos la 
butxaca. 

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 el 
organisme convocant.
–––––––––––––––––––-----––––––
subvencions
–––––––––––––––––––-----–––––– 
Interculturalitat i Cohesió Social 
La Caixa 2012. 
Fins al 15 de maig. Pretén afavorir 
projectes que incidisquen 
directament en els reptes socials 
derivats de la diversitat cultural 
amb la finalitat d’afavorir la 
cohesió social en ells.

–––––––––––––––––––-----–––––– 
enllaços
–––––––––––––––––––-----–––––– 
Enllaços joves 
Hi ha molts moviments, col·lectius 
o instituciones que promouen 
activitats per al temps lliure als 
més joves. Estos són alguns d’ells:

www.escoladecases.org 
www.esplaisvalencians.
wordpress.com 
www.mlpv.es 
www.juniorsmd.org 
www.scoutsvalencians.org 
www.don-bosco.org 
www.cocoes.org
–––––––––––––––––––-----––––––
propostes
–––––––––––––––––––-----––––––
Cooperativa, una alternativa 
Les cooperatives se sustenten 
en valors amb profundes arrels 
populars: la participació en la 
gestió, potenciació de la confiança, 
l’ajuda mútua, la responsabilitat 
compartida, la primacia del 
valor treball sobre el capital, la 
democràcia, la igualtat, l’equitat, 
solidaritat...

Front a la contínua destrucció 
d‘ocupació i desaparició 
d‘empreses en tots els sectors 
productius, el cooperativisme 
en la Comunitat Valenciana va 
experimentar una tendència a 
l‘alça durant 2010, a l’incrementar 
en un 20% el nombre de socis i 
mantindre l ‘ocupació en taxes de 
destrucció molt inferiors a altres 
fórmules empresarials
www.fevecta.coop

–––––––––––––––––––-----––––––
noticies
–––––––––––––––––––-----–––––– 
VI Setmana Solidaria Niquia 
Organitzada per l’ONG Niquía 
de Picassent, un any més busca 
reflexionar sobre el vertades 
sentit de la paraula “solidaritat” 
a més de mostrar les diferents 
realitats existents i, com no, els 
seus projectes.

Es celebrarà del 17 al 27 d’abril 
amb activitats com l’Exposició 
de Creu Roja “Generem Igualtat”, 
la projecció de la pel·lícula “The 
Visitor”, la Fira Solidària pels 
xiquets i xiquetes del dissabte 21 
d’abril amb: tallers, jocs, música, 
balls, dinàmiques, rifa i berenar 
solidari i, per a finalitzar, la III 
Jornada Solidària “Tercer objectiu 
del mil·leni: Igualtat” a càrrec 
d’Antonio Moreno, voluntari de 
Cooperació Internacional de Creu 
Roja.
www.ongniquia.es
–––––––––––––––––––-----––––––
Horta Neta 
Fins al mes de juny pots participar 
en un ampli ventall d’activitats 
per a conèixer el nostre entorn 
natural, l’Horta i fer intervencions 
per a millorar i conservar el medi 
ambient.Les activitats són per a 
gent jove i són gratuïtes.

Neteja de paratges naturals, 
senderirsme arqueològic, concurs 
fotogràfic, rutes amb bicicletes... 
Informa’t i fes ja la teua inscripció!
hortaneta.wordpress.com

Ajudes per a projectes 
interassociatius 2012
El passat 9 de febrer, en el Centre Jove de Xirivella, Caixa Popular i 
la Fundació Horta Sud van concedir les seues ajudes econòmiques 
anuals amb un import de 9.000 euros a diferents projectes 
associatius comarcals on es recolza la relació interassociativa.

Amb aquesta convocatòria les dos entitats pretenen contribuir 
al canvi, a la metamorfosi de la societat del segle XXI, impulsant i 
enfortint el teixit associatiu de la comarca.

Com es va recordar a l’acte d’entrega, les associacions són el 
fonament per a la participació i la convivència de la ciutadania. Per 
això, tots ja els projectes premiats en esta edició, a més de ser un bon 
exemple de bones pràctiques associatives, promouen la col·laboració 
entre associacions dins d’una mateixa localitat o en l’àmbit comarcal.

Amb estes ajudes es pretén potenciar les relacions entre les 
associacions i eliminar, així, tanques entre elles

idees per al canvi

enfortint les associacions

premiats

En 2012 s’han presentat 33 projectes de més de 200 
associacions. Set han sigut premiats: La història d’Alaquàs 
als Centres Educatius, Recuperar l’Horta és possible, 
Interculturalitat: Comunitat oberta al món, Oci Nocturn, 
Educant per la solidaritat i integració, L’esperança és un espill 
penjat en el futur i Trobada d’associacions 2012.
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Papers Associatius i la Fundació Horta 
Sud utilitzen el llenguatge no sexista a 
les seus publicacions. Imprés en paper 
100% reciclat. Procés de fabricació 
sense clor i sense blanquejadors òptics. 
Homologat internacionalment amb 
l’Àngel Blau, cigne Nòrdic i NaPM. 
Una vegada m’hages utilitzat, passa’m 
a una altra persona o recicla’m.


