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Si, en les actuals circumstàncies, acceptem 
Ítaca com metàfora de la nostra pàtria, quin 
serien els valors de la societat que hem de 
construir? Per casualitat, ¿no serien virtuts 
como la responsabilitat, l’equitat, la justícia, 

el respecte actiu, la solidaritat, el be comú per damunt 
dels interessos personals o de grup, o de partit polític, 
la transparència front a la corrupció, la confiança, la 
recuperació del maltret estat de benestar o del ben ser...? 
Qui són aquells què, amb intrigues malignes, fet abús de 
la seua prepotència, es mengen tots els bens i riquesa 
que poden, deixant fora a tots aquells que no han tingut 
res a veure en l’assolament d’un Estat de Justícia? ¿Són, 

els mercats, els polítics corruptes o balafiadors, aquells 
als qual sols els mou la cobdícia, l’avarícia, l’indivisualisme 
...? I, finalment, també caldria que ens preguntàrem en 
tant que formem part del poble, som poble, i conformem 
la societat civil ¿ens sentim concernits per la ràbia i 
acusació que Mèntor ens llança?, recordem-ho:
 
Qui em fa ràbia i acuse, és la resta del poble: en silenci,
tots asseguts, no goseu ni tan sols aturar amb paraules
els pretendents, a pesar que són pocs, molts menys que 
vosaltres”.
 
Alfred Domínguez

“Serenamente 
hablemos, escuchemos, 
el tiempo del silencio, 
de la imposición y de la 
inacción ciudadana ha 
terminado.” 
Federico Mayor Zaragoza, del libro ¡Basta! Una democracia diferente, en un orden mundial distinto”
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L’Ajuntament de Quart de 
Poblet i la Fundació Horta 
Sud van organitzar al mes 
de novembre una Jornada 
d’Associacionisme amb el 
clarificador lema “Cap a on va 
la participació”.

Varen obrir un espai de 
reflexió per a les entitats, 
un fòrum de discussió que 
permetrà a les associacions 
veure com s’estan cercant 
solucions per a continuar 
en una situació diferent i 
difícil, ajudar-les fins i tot a 
reinventar-se.

A la jornada es va fer un 
diagnòstic de la situació 
actual, arribant al consens 
sobre les metes de canvi o 
reptes del teixit associatiu.

1. El repte de la 
participació.
a. Les associacions hem 
d’incrementar la participació i 
la motivació del conjunt de la 
ciutadania, hem de recuperar el 
lideratge social que hem tingut 
històricament.
b. Les associacions han de 
incrementar el compromís 
dels associats. Augmentar la 
participació de qui i per a què? 
Qui som? Què fem? Què estem 
oferint als socis i a la ciutadania? 
Quin es el nostre paper en la 
societat? Quina és la societat 
que anem a construir? Què estem 
fent per repensar-nos?

2. El repte del 
finançament. 
Les associacions han de plantejar-
se com va a buscar recursos i 
fórmules per dur endavant els 
seus projectes, buscar sinèrgies, 
noves fórmules de finançament , 
plantejar-se plans de finançament 
innovadors i diversificats. Diners 
per a fer el mateix de sempre? 
Repensem primer el que estem 
fent? I ja vindran els diners? Què 
estem fent per diversificar les 
fonts de finançament?

3. El repte del 
treball en xarxa.
És necessari passar de 
l’endogàmia a un treball en 
xarxa amb altres persones i 
altres entitats, per a compartir 
projectes, recursos, idees, locals, 
informacions, coneixements, 
pràctiques, etc. Treballar en 
xarxa és muntar una estructura 
o és una actitud de col·laborar 
en els altres? Què estem fent al 
respecte?

4. El repte de la 
comunicació.
Hem de millorar la comunicació 
de la nostra missió cap a la 
ciutadania i millorar els canals 
de comunicacions interns. Què 
estem comunicant? Que hauríem 
de comunicar?

5. El repte de la 
integració. 
Les associacions han de cercar 
fórmules per fomentar les 
relacions intergenaracionals. Què 
fem per a que vinguen joves a les 
nostres entitats?

6. El repte de 
les TICS.
Les associacions hem 
d’incorporar les noves 
tecnologies per a col·laborar en 
la. construcció del nou model 
associatiu. Com s’incorporen 
a la construcció del nou model 
associatiu i de societat des de 
les TICS.

7. El repte de 
la cerca de 
nous models 
de relació amb 
l’administració 
pública.
Haurem de construir noves 
fórmules de relació, més flexibles 
i que ens reconeguem com 
interlocutors. El model relacional 
amb l’administració quin és el que 
hauria de ser? Com el construïm?

Cap a on va la 
participació?
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1 Perquè no fem el que (sabem 
que) cal fer? Si no ho anem a 
fer, llavors que fem? Recuperar 
l’espurna, la il·lusió, el desig, les 
ganes,.. Dedicar temps a re-
pensar(ens), respecte a nosaltres 
mateixos com a organitzacions, 
com a individus, en relació amb 
les institucions, amb el teixit 
associatiu i amb la societat en 
general.

2 De fer-nos sentir a acabar 
escoltant-nos. Fer-nos sentir, 
provocar canvis, reflexionar 
juntes, crear sinergies, consensuar 
plans, polítiques, accions. Quin 
és el paper de les associacions i 
moviments socials davant/front/
amb l’administració?

3 Les estructures, les eines no 
asseguren la participació, Què és 
el que ho activa?

4 Com articular la participació 
implicació difusa?

5 Estem disposats a perdre la 
nostra propi identitat?

6 Posar en valor i donar-li sentit al 
que estem fent

7 Transvestir-se, comprometre’s 
amb els altres “abandonar” el 
propi per a arribar des d’un altre 
lloc

8 De totes les idees, necessitats, 
possibilitats…

9 Triar, prioritzar, segons: desig, 
prioritat, capacitat, desig,…

Wiki Horta 
La Fundació Horta Sud promou la creació 
d’una wiki comarcal de contingut lliure, 
codi obert per a els diferents col·lectius, 
associacions, entitats que treballen a 
la comarca facen públic i comparteixen 
el contingut de les seues publicacions, 
investigacions, articles, bones pràctiques, 
etc.. Si estàs interessat envia un correu a 
jhuerta@fhortasud.org 

Jornades
L’energia en mans 
de la ciutadania
De la indignació a 
l’acció
Propostes de canvi per a construir 
alternatives
Un centenar de persones participaren a la 
trobada realitzada a Manises per diverses 
associacions de la comarca 
La societat civil aposta per un model 
energètic alternatiu 100 % renovable. 
Cal donar passos en davant  per consumir 
energia verda en casa i a la nostra 
associació. És possible posar en marxa 
projectes de generació d’energia a 
partir de fonts renovables (biogàs, solar, 
eòlica,..) de manera independent. 

Jornades 
Aprenentatge Servei 
i l’empoderament 
juvenil
L’aprenentatge-servei és una 
metodologia educativa que consistix a 
aprendre fent un servei a la comunitat.
Les jornades dels dies 25, 26 i 27 d’abril 
seran a Torrent. La jornada del dia 15 de 
maig serà a Mislata.
Més información www.joves.net

Horta Neta 
La campanya ofereix més de 500 places 
d’activitats mediambientals per a joves. 
Més información a www.joves.net

En la jornada final, Ricardo de Amasté, de la agencia de 
comunicació AMASTÉ, va ser l’encarregat de tancar la trobada 
amb unes conclusions-aportacions:
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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.

La Fundació Horta Sud ha 
concedit en el seu programa 
de col·laboració econòmica 
per a ONG’S i associacions 
de la comarca de l’Horta 
una subvenció total de 
5.000 euros destinada a 
en projectes de solidaritat 
internacional 

En aquesta edició els premiats 
han estat:
Associació projecte 
d’alimentació infantil Niquia 
(Picassent) 
Gent Solidària de l’Horta Sud 
(Aldaia)

Ajuda als pobles 
(Quart de Poblet) 
Instituto Santisima Trinidad 
- Religiosas Trinitarias 
(Torrent)

Cal destacar que el programa 
“Solidaritat Internacional” 
pretén impulsar i enfortir el 
teixit associatiu de la comarca 
i alhora afavorir actuacions 
solidàries que repercutisquen 
en la millora de la vida de paï-
sos en desenvolupament.

Nou projectes socials i educatius es 
desenvoluparen a l’Horta gràcies a l’ajuda 
d’entitats de la pròpia comarca
La Fundació Horta Sud, 
Caixa Popular i la Fundación 
Ugarte han concedit ajudes 
econòmiques a diferents 
projectes interassociatius 
comarcals. 

En 2013, dels 25 projectes 
presentats, els seleccionats 
han estat els següents:

Projecte “Cassolà” per a la 
integració de persones amb el 
risc d’exclusió a través de la
gastronomia, promovent la 
interculturalitat i la formació 
a través de cursos de 
manipulació d’aliments.

Veus i Mans IV que cerca 
la integració social dels 
residents al barri d’Orba, 
d’Alfafar, amb un menjador 
social.

Oci Nocturn Saludable – 
Quart de Nit amb la finalitat 
de crear una oferta d’activitats
alternatives per a joves i 
adolescents del municipi 
de Quart durant els caps de 
setmana.

Teatre Musical amb l’objectiu 
de descobrir i fer que el barri 
de Tres Forques, comence a 
respirar com a poble en lloc de 
com a dormitori, a través de la 
música i el teatre

Fent música, fent barri per 
acostar la Música i la Dansa 
als veïns del barri de Natzaret 
com a elements importants 
per a contribuir a la millora de 
la qualitat de vida.

Cooperació empresarial per 
al foment de l’associacionisme 
empresarial a través de la
cooperació.

Trobada d’associacions de 
l’Horta Sud amb l’objectiu de 
continuar i institucionalitzar 
un Fòrum de formació, anàlisi 
i reflexió sobre la situació del 
moviment associatiu de la 
comarca.

Cantata de Santa María 
de Iquique per a fomentar 
la relació entre diferents 
societats musicals de 
diferents poblacions.

Horta oberta i sostenible per 
a adaptar l’espai d’horta per a 
l’exercici d’oci saludable per a
persones amb discapacitades.


