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Fa uns dies vaig anar al cinema a veure 
“La lladre de llibres” (The Book Thief). 
Pel·lícula en la qual, a més a més de contar-
nos la història d’una adolescent, Liesel, 
que transcorre en un poble d’Alemanya, 
durant la Segona Guerra Mundial, sotmés 
pels nazis, ens parla, en contrast amb la 
barbàrie d’aquets exercit, de la força que 
tenen les paraules, escrites o orals, en 
els llibres o amb el diàleg lliure, cordial i 
raonable.

Però, la paraula no es fa forta quan 
expressa la manifestació d’una autarquia, 
d’un individualisme autoritari incapaç 
de reconèixer a d’altres, sinó quan la 

La força de 
la paraula

paraula pren forma de diàleg; quan les 
persones estan diposades a entendre’s, 
a cercar el millor, l’interés comú, a cercar 
els punts d’unió més que els divergents, 
i a reconèixer l’error i, en conseqüència, 
rectificar-lo.

Fa algun temps, l’ús públic de la paraula 
semblava que estava en possessió dels 
poders públics, o també, com hem vist al 
llarg d’estos anys de crisi, en poder dels 
poders fàctics econòmics i financers, o per 
institucions supraestatals molt allunyades 
dels ciutadans. Estes actituds han generat 
un grau de desconfiança, desafecció i 
deslegitimació de moltes institucions.

Afortunadament, a hores d’ara, les coses 
van canviat. Els ciutadans volem fer 
valdre el valor radical que té la paraula 
democràcia (el poder, cratos, del poble, 
demos). Raó per la qual, dia rere dia, 
parlem més de fer visible el que este mot 
significa: la participació dels ciutadans 
de forma deliberativa, comunicativa, 
dialogada, sobre aquelles qüestions que 
fan referència a la “justícia bàsica”, es a dir, 
aquella sense la qual, qui la patix viu sota 
el llindar d’humanitat. Són notícia, cada 
vegada més, les iniciatives cíviques que 
parlen en el espai públic de la necessitat 
de no malbaratar, entre altres, els béns 
de la sanitat pública, la necessitat d’una 
escola pública de qualitat i laica que 
propicie la igualtat, la valua alliberadora 
d’una atenció als més desvalguts, 
responsabilitat d’un Estat que es definix 
com “social, democràtic de Dret” (Cons. 
Espanyola 1978, art. 1.1) que té la justícia 
com un dels valors del seu ordenament 
jurídic.

Una bona part de la societat civil assumix 
cada vegada més un esperançador 
protagonisme en la construcció del bé 
comú; un protagonisme que haurem de 
potenciar.

alfred domínguez. president de la fundació horta sud
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Durant els últims mesos la Fundació 
Horta Sud ha continuat treballant 
per enfortir les associacions, 
incrementar la participació i 
construir ciutadania. De fet, ha 
participat activament en les 
jornades associatives de Quart, 
Mislata i dels joves de la Federación 
de Casas Andaluzas de la Comunidad 
Valenciana amb el propòsit de que 
les associacions prenguen la paraula 
i contribuisquen a la metamorfosi 
social que necessita una època tan 
complicada com l’actual.

Quart
Al mes de novembre, les associacions 
varen acordar que la seua aportació 
a la societat es concreta en creure en 
la cultura, donar-li vida al poble, crear 
entramat social, aportar capacitat crítica i 
control en les decisions de l'administració, 
educar en el racionalisme i l'autonomia de 
les persones, sensibilitzar a les persones 
dels problemes d'altres persones, 
contribuir a l'acceptació de la diversitat, 
ser solidaris amb els altres, treballar el 

consens, la unitat, el companyerisme, 
la comunitat, detectar problemes i 
necessitats, conscienciar a la ciutadania, 
donar resposta ràpida i creativa als 
problemes de la ciutadania, humanitzar les 
ciutats, dedicar temps als altres, educar 
a les persones en models de ciutadania 
diferents al salve's qui puga, informar als 
ciutadans i ajudar a interpretar el que està 
passant en la societat, formar a persones 
en la capacitat de diàleg, consens, de 
parlar en públic, assumir responsabilitats, 
organitzar-se, i donar oportunitats perquè 
es desenvolupen.

Mislata
També al mes de novembre, les 
associacions varen senyalar com a reptes 
repensar què fan, quin és el seu paper en 
la societat; recuperar la tasca educativa 
i crear consciència de ciutadania; 
reinventar, repensar i diversificar les 
fonts de finançament; treballar en xarxa 
i cooperació amb altres entitats; millorar 
la comunicació i aprofitar les TIC; i, per 
últim, el repte de la participació garantint 
un relleu generacional a les associacions, 
incrementant el compromís amb els 

associats i buscant fòrmules per a tindre 
veu pròpia com a societat civil.

La Federación de 
Casas Andaluzas de la 
Comunidad Valenciana
El passat mes de gener van presentar 
reptes com assumir major compromís, 
assumir responsabilitats, prendre 
decisions, també en les Juntes directives i 
transmetre-ho així a tots els socis perquè 
se senten part de l'associació; detectar les 
necessitats i inquietuds dels joves per a 
desenvolupar projectes nous i incrementar 
l'oferta d'activitats, formar-se, realitzar 
plans de captació de socis, diversificar les 
fonts de finançament, millorar la difusió 
de les nostres activitats, treballar en 
xarxa, aprofitar l'ús de les tecnologies i 
relacionar-se amb altres associacions.

Els que heu llegit, són tres exemples 
concrets de reflexió interna i 
compromís extern, tres exemples de 
col·lectius que prenen la paraula i es 
posen en marxa. T’animes a fer-ho en 
la teua associació?

les associacions 
prenen la paraula
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Enguany, els projectes seleccionats 
han sigut els següents: 

Esport a la Canaleta, per a promocionar 
alternatives d'oci saludable i no consumista 
en activitades lúdiques esportives i donar 
informació sobre conductes de risc i salut. 
Projecte presentat per l’Associació Menys 
Grau, Club Handbol Mislata, Mislata Bàsquet 
Club, Handbol Mislata, Club Escacs, Club de 
Canut i altres entitats esportives
Horts Solidaris, persegueix la capacitació 
agroecològica de col·lectius en risc 
d'exclusió presentat per ACOEC, SETEM CV, 
Associació Veïnal de Benimaclet, Centre de 
Serveis socials de Benimaclet, Associació 
Kallou i la Lluna.
Centre Intercultural, El seu objectiu és 
lluitar contra la pobresa del barri Rei en 
Jaume d'Alboraia, presentat per Infància 
Desfavorida-Menuts del Món, Associació 
de Veïns Rei en Jaume, Scouts San Cristòfol, 
Associació Chilena Alimentació de Xile, 
Associació Lluita contra el “Chaja”, Au 
Inti, Associació contra el Càncer, Dones 
progressistes, Studio Ioga, Falla Rei en Jaume.
Bicis per a tots, per a dotar de bicicletes 
a persones amb pocs recursos i que 
necessiten desplaçar-se. Presentat pel 

Col·lectiu Soterranya, Falla Cronista Beguer, 
Esplais Valencians, Fundació Itaka-Escolapis, 
Amaltea, Metges del Món, APNADAH, CEAR, 
Taleia, Famílies alternatives de transició, 
Associació Amics del Carrer, Fundació 
Nova Terra, Associació cultural Candombe, 
València Acull, Centre d'Ocupació
Trobada d'Associacions de l'Horta, 
propostes de canvi per a construir 
alternatives, fòrum de formació, anàlisi 
i reflexió sobre la situació del moviment 
associatiu de la comarca de l'Horta Sud, 
presentat Fundació Moviment Ciutadà, 
Associació de Veïns Barri Sant Francesc, 
Setem P.V., Club de muntanya de Manises, 
Associació Impuls, Federació de Cases 
de Joventut de la Comunitat Valenciana, 
Associació Esplais Valencians, Escola de 
formació de Cases de Joventut i Associació 
de dones Antares.
Aprenentatge i Servei des de la jardineria 
terapèutica, que es proposa la millora de 
la qualitat de vida de les persones amb 
malalties mentals amb la recuperació de 
zones del Parc Natural del Túria, presentat 
per les Associacions Familiars i persones 
amb Malaltia mental de Paterna, L'Eliana i 
Sant Antoni de Benagéber, Coordinadora 
dels boscos del Túria. 

les associacions 
passen a l’acció
La Fundació Horta Sud, Caixa Popular i el Grup Ugarte 
lliuren 9.000€ a projectes interassociatius

La Fundació Horta Sud, Caixa 
Popular i el Grup Ugarte Automoció 
han concedit ajudes econòmiques 
per un import total de 9.000€ a 
diferents projectes associatius 
comarcals, dins del Programa 
2014 de Cooperació amb les 
Associacions de la Comarca de 
l'Horta.

Amb aquesta convocatòria 
aquestes entitats pretenen 
impulsar i enfortir el teixit 
associatiu de la comarca com a 
fonament per a la participació i la 
convivència. Els projectes han de 
promoure la col·laboració entre 
associacions dins d'una mateixa 
localitat o en l'àmbit comarcal.
En la present convocatòria s'han 
seleccionat sis projectes, que han 
sigut presentats per 56 entitats 
associatives. L'acte de lliurament 
se celebrà el passat 10 de febrer 
en Escola permanent d’adults de 
Mislata.
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EnForTInT LES ASSoCIACIonS

CurSoS

Obligacions documentals 
i procedimentals de les 
associacions
Taller pràctic: porta la 
documentació de la teua associació 
i emporta’t una carpeta amb els 
documents al dia, identificats i 
arxivats: revisarem els documents 
que et falten, posarem al dia els que 
tingues desactualitzats, explicarem 
que és cada document i per a que 
serveix, i et posarem al dia de 
les obligacions documentals de 
l’associació.
25 de març a Massanassa
29 de març a Picassent
5 d’abril a Alaquàs
                
Inscripcions enviant un correu a 
centrerecursos@fhortasud.org

SuBVEnCIonS

Consulta la nostra web on 
actualitzem diàriament totes les 
subvencions per a associacions.
www.fhortasud.org

ProPoSTES

20 películes sobre discapacitat 
i inclusió social 
Els companys de 
www.canalsolidario.org han 
realitzat recentment una llista 
cinematogràfica amb les millors 
pel·lícules que tracten de 
normalitzar i integrar una part de la 
societat a la qual poques vegades 
dediquem espai en els mitjans de 
comunicació i en l'àmbit de les arts: 
Esencia de Mujer (ceguesa)
Intocable (tetraplejia)
Forrest Gump (discapacitat mental 
i motora, mutilació)
Rain Man (autisme)
Yo soy Sam (discapacitat mental)
Benny i Joon (autisme)
Una mene maravillosa 
(esquizofrènia)
El milagro de Anna Sullivan 
(ceguesa i sordera)
Me llaman Radio (discapacitat 
mental)
Elling (varis)
Hijos de un Dios menor (sordera)
Bailo por dentro (tetraplejia) 
Mar adentro (tetraplejia)
Nell (afàsia)
El inolvidable Simon Birch 
(nanisme)
Mi pie izquierdo (paràlisi cerebral)
Yo, también (síndrome de Down)
El hombre elefante (deformitats 
físiques).

noTÍCIES

La Fundació Horta Sud i la FASPS 
signen un conveni FASPS són les 
associacions de solidaritat amb el 
poble Saharaui i el conveni entre 
les dues entitats inclou accions de 
formació per a les associacions 
de la federació, col·laboració en 
jornades, assessorament tècnic, 
col·laboració mútua en campanyes 
sobre drets humans i objectius del 
mil·lenni, etc..

Exempció d'IVA a les entitats
Ja no és necessària la sol·licitud 
d'entitat de caràcter social, amb 
complir els requisits és suficient.

Els alumnes del Conservatori 
Professional de Música de 
Torrent van interpretar, sota la 
direcció del professor Salvador 
Peris Dosaigües, diferents peces 
musicals en l 'Andana. Amb 
esta iniciativa, ja arrelada a la 
programació del Museu, es busca 
oferir espais de cultura a la comarca 
tant per a escoltar com per a 
interpretar música clàssica.
Consulta la programació a: 
www.museuhortasud.com

Es consolida 
el Fòrum 
Empresarial de 
l’Horta Sud 
Amb el ferm propòstit de ser 
un lloc de trobada, reflexió i 
innovació per als empresaris 
de la comarca, durant 2013 
s’han celebrat sis edicions del 
Fòrum Empresarial de l’Horta 
Sud amb un important èxit ja 
que, en total, han participat 
quasi dos-cents empresaris i 
emprenedors.

Més concretament les 
conferències han sigut: “Del 
col·lapse a la recuperació, el 
futur de València” per Josep V. 
Boira, “Iniciatives Empresarials, 
el projecte Lanzadera” per 
Jaime Esteban, “Oportunitats 

i beneficis de la nova formació 
professional” per Miguel Angel 
Javaloyes, “Com desenvolupar 
l’ADN innovador de la teua 
empresa” per Enrique García 
Peña i “Com motivar al personal 
de l'empresa?” per D. Faustí 
Olmos.

En 2014, la Fundació Horta 
Sud va a continuar pel mateix 
camí per a ajudar al creixement 
comunitari de la comarca i, de 
fet, el passat 4 de febrer es va 
realitzar la primera ponència 
de l’any on, baix el títol “Cómo 
potenciar las ventas con el 
marketing digital”, Juan Manuel 
Martí i Juan Antonio Galindo 
introduiren un debat sobre 
la utilització del màrqueting 
digital i com millorar la posició 
competitiva i adaptar les 
estratègies de les empreses a 
l’entorn digital.

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.


