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Hi ha valors que van de la mà; digam-ne 
que són aquells que els considerem 
“drets bàsics”, encara que desconeguts 
per una gran part de la humanitat, la 
gent que no els posseïx està vivint en 
inhumanitat. Parlar de llibertat inclou 
la solidaritat, la responsabilitat, la 
igualtat, així com l’empoderament en 
les capacitats que ens permeta viure 
amb dignitat, amb l’objectiu últim de 
fer un món més just...

Tots sabem que la vida humana 
consistix en un anar fent-se , però 
no ens fem sols, esta es una tasca 
compartida, l’identidat del nostre 

jo tan sols la podem construir amb 
altres, reciprocant; som el que som 
per la nostra relació amb altres, i com 
diu Adela Cortina “cuando falta el 
reconocimiento mutuo no crecen con 
bien las personas”.

Per això, encara que és important la 
bona representació en democàcia, 
no és l’únic camí per tal que els 
ciutadans expressen la seua opinió. 
Cal obrir cada vegada més, espais de 
participació, espais d’opinió pública, de 
trobada cordial, perquè les persones 
som ser socials, i aquesta condició 
que està en les nostres arrels no pot 

ser oblidada en el desenvolupament 
de la llibertat, des del naixement 
estem vinculats a d’altres. No som 
sers aïllats. La llibertat la conquistem 
solidàriament. Reconèixer drets o 
reclamar-los, ens compromet a posar 
les condicions per tal que es puguen 
assolir.

La llibertat entesa com a participació 
ens fa prendre consciència que cap 
de nosaltres pot desenvolupar les 
seues possibilitats en solitari.

Alfred Domínguez
President de la Fundació Horta Sud

La llibertat entesa com a 
participació ens fa prendre 
consciència que cap de nosaltres 
pot desenvolupar les seues 
possibilitats en solitari.



Cap a on va la 
participació?
A l’anterior número es proposaven set reptes per al teixit associatiu.
En aquest, proposem respostes concretes, bones pràctiques ben properes.
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El repte del 
treball en xarxa
Experiències a la comarca
És necessari passar de l’endogàmia a un treball en xarxa amb 
altres persones i entitats. El treball en xarxa no és montar una 
estructura, és tindre una actitud de col·laborar amb altres.

Experiència de treball 
en xarxa d’associacions 
de dones.
La Fundació Horta Sud porta col·laborant 
des dels seus inicis amb les associacions 
de dones de la comarca i en particular 
amb el projecte “Escola de ciutadania en 
femení María Moliner”. Fruit d’este treball 
és Euromed seminar for young women 
empowerment (Seminari Euromediterrani 
per a l’empoderament de dones joves) que 
s’ha celebrat de 5 al 12 de juny a Benetússer

Amb aquest seminari la Fundació 
Horta Sud i l’ Escola María Moliner 
volen brindar a joves i persones que es 
dediquen a l’educació juvenil implicats 
en organitzacions que treballen amb 
col·lectius de dones per a evitar els 
riscos d’exclusió social, l’oportunitat 
d’intercanviar experiències i metodologies 
de treball, així com iniciar-los a la 
cooperació transnacional i impulsar una 
xarxa euromediterrànea. L’objectiu 
és promoure la conscienciació, la reflexió, 
i la reivindicació del paper de la dona 
en la societat actual recolzant la seua 
participació i l’exercici dels seus drets de 
ciutadania. 

El projecte ha reunit de forma estable a 
unes 35 persones i han participat 12 socis 
que provenen de 10 països: 5 europeus 
(Espanya, França, Lituània, Romania i 
República Txeca) i 5 de la zona EUROMED 
(el Marroc, Tunicia, Líban, Egipte i Jordània) 
i 15 associacions de la comarca.
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1 El repte de la participació.

2 El repte del finançament.

3 El repte del treball en xarxa.

4  El repte de la comunicació.

5 El repte de la integració. 

6 El repte de les TICS.

7
El repte de la cerca de nous 
models de relació amb 
l’administració pública.

15 entitats munten 
dos trobades anuals: 
Propostes de canvi per a 
construir alternatives.
En els últims anys diverses entitats de 
la comarca, amb la col·laboració de la 
Fundació Horta Sud i Caixa Popular, han 
muntat dos trobades anuals per a oferir 
eines de canvi i reflexió per a construir una 
societat més justa, amb una estructura 
d’una ponència i grup de treball per assumir 
compromisos al respecte. 2009, Noves 
estratègies per a un nou model, ponent 
Jordi Serrano.

2010, Canviar per a resistir, ponent 
Fernando de la Riva. 2011, Participar per 
a canviar la realitat, Arcadi Oliveres. 
Propostes concretes per al canvi. Maig 
2012, Què fem amb els nostres diners? amb 
Triodos, Fiare i Caixa Popular. Setembre 
2012, L’economia del bé comú, amb Cristhian 
Felber, estratègia de canvi des de baix. 
Març 2013, La producció d’energia en mans 
de la ciutadania, amb Somenergia.

Xarxa Joves.net. 
L’experiència de treball ha sigut 
reconeguda amb premis de distintes 
institucions com ara l’Instituto de la 
Juventud de España o el Consell de la 
Joventut CV

Des de la primera meitat dels anys 90 
un grup d’ajuntaments de la comarca 
de l’Horta, València, desenvolupen 
coordinadament una sèrie d’actuacions 
dirigides a la joventut de les respectives 
poblacions. Esta xarxa de treball ha anat 
creixent amb la incorporació progressiva 
de nous municipis arribant cada vegada 
a més jóvens. En els inicis van ser 7 
els municipis de la comarca de l’Horta 
Sud de València els que compartiren 
un comú denominador: desenvolupar 
polítiques de joventut basades en claus 

metodològiques comunes com ara la 
participació, la creativitat i la innovació, 
l’animació relacional, la informació i el 
treball en xarxa buscant sempre fer 
efectiva la igualtat d’oportunitats i el 
desenvolupament integral dels i les joves 
com ciutadans en el context d’una societat 
democràtica. La idea inicial va sorgir com 
a conseqüència de la col·laboració per a la 
realització de diferents activitats i davant 
de la necessitat buscar mecanismes que 
ajudaren a pal·liar alguns dels problemes 
quotidians que patixen els Departaments 
de Joventut de molts Ajuntaments, com 
per exemple: la falta de personal tècnic, 
pressupostos insuficients, falta de recursos 
i infraestructura... Per tant vam plantejar 
la creació d’una estructura de treball que 
permetera aprofitar les sinergies i els 
recursos dels diferents departaments de 
joventut.

Agenda cultural a 
Picassent 

Diferents associacions i l’ajuntament de 
Picassent han posat en marxa l’Agenda 
Sociocultural, una ferramenta de treball 
que té l’objectiu de reforçar i fomentar els 
vincles entre el teixit associatiu de Picassent, 
i que requereix la participació i col·laboració 
de totes les associacions locals. Per això 
i mitjançant una reunió trimestral, els 
col·lectius informaran de totes les activitats 
que porten a terme amb l’objectiu que 
tot forme part d’una mateixa publicació. 
La importància de les activitats que es 
programen al llarg de l’any i que tot el veïnat 
n’estiga informat van ser els fils conductors 

de la presentació de l’agenda, una agenda 
que tindrà quatre edicions anuals: febrer, 
maig, octubre i desembre. Els objectius són 
divulgar les activitats pròpies de cadascuna 
de les associacions, coordinar totes les 
activitats que es fan al poble per evitar que 
s’ajunten les unes amb les altres i optimitzar 
els recursos existents.

L’agenda tindrà un contingut molt variat des 
d’on s’informarà casa per casa de tot allò que 
es fa al poble: passarel·les de moda, dia dels 
discapacitats, festes de fi de curs, sopar de 
la fam, concerts de música clàssica, concurs 
de dibuixos, parcs infantils, esport, concurs 
de playbacks, concurs de dolços, música, art, 
exposicions, concerts, falles, bous, festes 
majors, trobada d’artistes... i un llarg etcètera.

Fent horta, fem comarca
La primera trobada d’este grup va ser 
Foios juny 2012, es plantejà continuar este 
tipus de trobades i directament es va 
proposar fer la següent al 2013 a l’Horta 
Sud. Entre altres participaren La Unió de 
Llauradors i IVIFA, Per l’Horta, Pactem 
Nord, Fundació Assut, Cátedra Tierra 

ciudadana, Avinensa, Horta viva sense 
autovía, Red solidaria y creativa: Grupo 
Agroecología. l’Hort de Carmen, Bóbila: 
(Asoc. cultural de Alfara del Patriarca)., 
CCOO Medi Ambient, Ecollaures, 15M: 
agroecología, Univesitat d’Estiu de l’Horta, 
Plataforma Soberania Alimentària, Vland 
Solaris. Centre d’Estudis de l’Horta Sud, 
SEAE., Sembra en Saó.

Reptes 
del teixit associatiu.
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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.

Un projecte molt interessant 
que s’està encetant i que la 
Fundació Horta Sud ha impulsat 
és la WikiHorta (www.wikihorta.
net), una wiki lliure i redactada 
col·laborativamente sobre el 
patrimoni social i associatiu, 
cultural i natural de la comarca de 
l’Horta. Allí es podran trobar moltes 
de les entitats, col·lectius, aspectes 
interessants, històrics o curiosos 
que hi ha a la nostra comarca i el seu 

entorn i que no tenen cabuda a la 
viquipèdia. Aquest projecte només 
és possible des del voluntarisme i 
la participació, perquè les wikis es 
creen entre tots. Podeu participar 
de l’experiència de WikiHorta 
de diverses maneres: Llegint els 
diversos articles que la composen, 
escrivint nous articles, aportant 
més informació i arxius audiovisuals 
als que ja existeixen, corregint 
els articles que han escrit altres 

persones o tot a la vegada.
Un altre bon exemple es DokuHorta 
(sites.google.com/site/dokuhorta/), 
una finestra oberta del que és i el 
que es fa per l’horta de València 
com agrosistema, dins del context 
territorial (comarcal) i agrícola, 
amb la finalitat d’anar teixint xarxes 
d’iniciatives i col·lectius per donar-li 
futur a la nostra horta i els nostres 
llaurador/es.

–––––––––––––––––––––––––––––
jornades de participació
––––––––––––––––––––––––––––– 
mislata
––––––––––––––––––––––––––––– 
Les jornades organitzades per 
l’Ajuntament de Mislata amb la 
col·laboració de la Fundació Horta 
Sud i Caixa Popular es celebraran 
els dies 7 juny amb el taller pràctic 
per resoldre dubtes sobre la gestió 
administrativa i les obligacions 
documentals de l’associació 
i el 14 de juny amb el taller de 
supervivència associativa en temps 
de crisi.
–––––––––––––––––––––––––––––
subvencions
––––––––––––––––––––––––––––– 
Si vols estar al dia de les 
subvencions a les que pots optar 
pots visitar el nostre apartat de 
subvencions a la web o subscriure’t 
al butlletí digital de la fundació 
i setmanalment et mantindrem 
informat. www.fhortasud.org
––––––––––––––––––––––––––––– 
cursos
–––––––––––––––––––––––––––––
alaquàs 
––––––––––––––––––––––––––––– 
El dissabte 29 de juny es realitzarà 
uns curs sobre fiscalitat a les 
falles. Tindrà lloc a la Junta Local 
Fallera d’Alaquàs i es parlarà de les 
obligacions fiscals i comptables 
d’aquestes associacions. Més 
informació: 961 553 227

––––––––––––––––––––––––––––– 
enllaços
––––––––––––––––––––––––––––– 
Cerca de treball, creant itneraris 
laborals. Adjuntem alguns enllaços 
que hem utilitzat al curs per a 
persones que estan cercant treball
www.futuroempleo.com 
www.estoyparado.com www.
estebanromero.com www.
nomeparo.eu www.portalparados.
es www.yoriento.com
––––––––––––––––––––––––––––– 
Realización del currículum 
en formato Europass: https://
europass.cedefop.euro pa.eu/
editors/es/esp/compose
––––––––––––––––––––––––––––– 
fans no clients
––––––––––––––––––––––––––––– 
Un vídeo que ens pot ajudar 
a definir a qui ens dirigim, 
què oferim i què volem dels 
nostres socis. Els fans no poden 
comprar-se cal conquistar-los 
amb un bon treball, amb passió, 
compartint experiències i èxits.. 
http://www.youtube.com/watc 
h?v=KfprZg2OEe4
––––––––––––––––––––––––––––– 
Ciutat 30
Et convidem a participar en la 
Iniciativa Ciutadana Europea
http://es.30kmh.eu/

––––––––––––––––––––––––––––– 
notícies
––––––––––––––––––––––––––––– 
Alaquàs acull la presentació de 
la Coordinadora de en Defensa 
de les Persones Aturades de la 
Comunidad Valenciana
La Coordinadora aglutinarà de 
forma assambleària a totes les 
plataformes que vulguen treballar 
per aconseguir més drets per a les 
persones aturades. Pel moment 
han signat la seua adhesió les 
plataformes d’Alaquàs, Aldaia, 
Mancomunitat del Barri del Crist 
i Camp de Túria (Llíria i Pobla de 
Vallbona.
––––––––––––––––––––––––––––– 
El Fòrum Empresarial de l’Horta 
Sud tanca la temporada amb una 
ponència sobre la formació dual. 
El fòrum està organitzat per la 
Fundació Horta Sud i empresaris 
de la Comarca. En esta nova etapa 
s’han realitzat tres conferències, la 
primera va ser al mes de febrer: Del 
col•lapse a la recuperació, el futur 
de València, amb Josep V. Boira com 
a ponent; la segona al mes d’abril: 
Iniciatives Empresarials, el projecte 
Lanzadera, amb Jaime Esteban i la 
tercera ponència va ser al mes de 
juny: Oportunitats i beneficis de la 
nova formació professional, amb 
Miguel Angel Javaloyes. El fòrum es 
reprendrà el curs que ve amb noves 
propostes.

enfortint les associacions

WikiHorta 
i DokuHorta 
Les associacions 
hem d’incorporar les 
noves tecnologies 
per a col·laborar en la 
construcció del nou 
model associatiu. 


