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Una visita repleta 
d'experiències 
interessants

El passat mes de març vaig tenir la gran 
oportunitat de visitar Quart de Poblet i 
la seua comarca mitjançant un projecte 
finançat per la UE. Vaig tenir el plaer de 
conèixer a moltes persones dedicades 
a activitats de desenvolupament de la 
participació ciutadana, aprofundiment de 
la democràcia, dinamització de grups de 
joventut i unes altres.

Venint d’Esslingen, una ciutat als afores 
d’Stuttgart, regió pròspera en l’Alemanya 
actual, aqueixes dues setmanes em van 
inspirar una gran admiració per la labor tan 
dedicada i profunda que es fa en la vostra 
regió, per exemple per mitjà de la Funda-
ció Horta Sud. Ací òbviament hi ha bases, 
organitzacions, associacions i un clima 
desenvolupat des de fa molts anys, que 
en conjunt han creat un nivell de partici-
pació molt més alt que en qualsevol part 
d’Alemanya.

Vaig tenir l’oportunitat de participar en 
un gran nombre de trobades, xarrades i 
reunions de diferents ens durant la meua 
estància allà. Un dels aspectes que més 
discutírem en els moments de trobada, és 
que en la regió d’Esslingen molts serveis 
públics són gestionats per associacions. 
Per exemple les cases de joventut i de la 
comarca d’Esslingen, de les quals jo en 
dirigisc una, les gestiona el Consell de 
joventut de la comarca. A part d’altres 
ofertes per a joves en la ciutat d’Esslingen 
les gestiona el Consell de joventut de la 
ciutat d’Esslingen.

Per descomptat no és que tots els serveis 
públics a Alemanya ni en la nostra regió 
siguen gestionats per associacions, ni molt 
menys, però sí en molts casos, segons la 
influència que tenen les associacions.

En el debat polític constitucional a Alema-
nya en aquest context es parla de subsidi-
arietat, això vol dir que els ens estatals de 
tots els nivells són responsables de tots 
els serveis per al ciutadà, però només els 
gestionaran si la ciutadania, en la forma 
que siga, no és capaç de realitzar-los per 
mitjà d’associacions. A més cada servei 
serà gestionat sempre en el nivell esta-
tal més baix adequat i només si açò no 
és possible serà un assumpte del nivell 
immediat superior.

Les experiències fetes a l’Alemanya 
democràtica en les últimes set dècades 
confirmen que aquesta manera de fun-
cionament de serveis públics té molts 
avantatges i reforça els mecanismes de 
participació i democràcia. A més és un 
cert fre contra la centralització de funci-
ons que és una malaltia perillosa en siste-
mes democràtics.
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Sabem que és possible el que somiem. Sabem que el nostre treball en 
associacions i col·lectius és silenciós, sincer i continuat. Té un valor 
incalculable. Sabem que la ciutat la construïm nosaltres, persones ciutadanes, 
i que la justícia social i la qualitat del món en què vam viure depenen tant del 
que exigim com de la nostra voluntat per fer-ho millor. Som superherois i ho 
sabem: en les nostres mans està la clau de la transformació.

Què és?
Aquest projecte pretén visibilizar a les 
persones i associacions que han assumit la 
responsabilitat i el compromís de construir 
una societat més justa que millore la vida 
de les persones. Volem posar en valor 
allò que venim fent des de fa anys en les 
associacions per a millorar la societat i dir-
li a la ciutadania que som majoria i que som 
transparents, solidàris, democràtics...

Aquesta tasca no eixirà mai en els 
telenotícies, ni en la premsa, no interessa 
que es conega. És necessari que ens adonem 
que hi ha moltes iniciatives orientades al 
canvi, animar a la gent que està treballant de 
forma solidària i col·lectiva pels altres. 

Milers de persones dediquem el nostre 
temps i recursos per a transformar la 
societat, perquè hi haja justícia social i 
per a millorar la vida de les persones. Ells 
són els nostres referents, els nostres 
superherois. Sabem que és possible el que 
somiem. 

Però tot açò pot canviar. Primer per 
l'avantprojecte del govern que modifica 
la Llei de subvencions i que segons la 
Plataforma del Tercer Sector "conduiria 
a un calvari administratiu i un altíssim 
risc financer per a les organitzacions" i 
moltes de les nostres entitats es veuran 
directament excloses d'optar a esta 
via de finançament. Per altra banda la 
llei de l'administració local, que deixa 
als ajuntaments pràcticament sense 
competències i que impedirà el recolzament 
d'estos a les associacions del seu poble. I 
per últim les pròpies retallades de l'estat 

del benestar que ja han afectat a les 
associacions que venien prestant serveis a 
la ciutadania.
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A la nostra web somossuper.org pots 
trobar tota la informació al voltant de la 
campanya.

Per començar tens la Filosofia d’esta 
iniciativa: per què l’hem encetat, què 
pretenem, qui participa... Una manera 
d’entendre perquè tots som superherois 
però és necessari que tots ens coneguen, 
que visualitzem la nostra activitat.

En segon lloc, en l’apartat de Super 
Asociaciones trobaràs la part més 

important: quantes hi ha (començant per la 
nostra comarca) i quina activitat fan.
Per això teniu un gran Mapa Interactiu 
i un cercador on poder trobar aquella 
associació més propera o que més
vos interesse i la seua informació.

En l’apartat de videos directament a la 
nostra pàgina web o des del nostre canal 
a YouTube, pots conèixer tant la promoció 
viral de la nostra iniciativa com xicotets 
fragments audiovisuals on conèixer 
algunes de les moltes iniciatives que ja 

es fan. També podeu trobar un apartat de 
Notícies. Tot junt segur que és una bona 
manera d’animar-se i participar...

... perquè tens a la teua disposició l’apartat 
de Contacte on pots enviar-nos les 
dades de la teua associació o completar 
la informació que tenim per a que siga 
més visible i així convertir-te tu i la teua 
associació en un altre Súper i així seguir, 
entre tots, teixint una nova xarxa que ajude 
a crèixer a la nostra societat, per a iniciar 
una nova metamorfosi social.

Què trobes a la web?
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enfortint les associacions

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 Xarxa Participa és un nou canal de dinamització 
comunitària obert des de la Fundació Horta Sud, 
junt als diferents ajuntaments de la comarca que es 
vulguen sumar, on el que es pretén es compartir un 
espai de reflexió, formació i participació ciutadana i 
associativa en xarxa.

Després de les primeres reunions, ja s’han establert 
com els primers punts de treball conèixer la realitat 
i la situació en cadascun dels municipi (que es fa, 
pressupost, personal, estratègies...), pensar en 
el futur més immediat amb l’entrada en vigor de 

la nova llei d’administracions locals i l’avaluació 
de l’impacte de les associacions a cada un dels 
municipis participants.

Per ara ja s’han sumat a esta iniciativa els 
ajuntaments de Quart, Alaquàs, Picassent i Mislata 
qui ja estan posant en comú el seu treball associatiu, 
però es va a continuar treballant per a que nous 
municipis de l’Horta Sud es sumen, per a que, entre 
tots, seguir creant noves xarxes, interessos i vies 
comuns per a seguir enfortint les associacions, 
incrementant la participació i construint ciutadania.

Idees per al canvi 
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cUrsos

Mislata. Taller de Règim legal de 
les entitats sense ànim de lucre. 
Aspectes fiscals. 
Dia 6 de juny a les 18.30. al Centre 
Juvenil del Mercat.
Inscripcions al tl. 96 3990340 o
participacion.ciudadana@mislata.es

Mislata: Taller de comunicació 
per a associacions: repensar-se, 
comunicar i donar-se a conèixer.
Dia 13 de juny a les 18.30 h. al Centre 
Juvenil del Mercat . 
Inscripcions al tl. 963990340 o 
participacion.ciudadana@mislata.es

Picassent. Règim legal de les 
mentitats sense ànim de
lucre.Aspectes fiscals.
Dia 14 de juny se 9.30 a 13.30
Casa de Cultura de Picassent.
Inscripcions al tl 961 23 58 59.

sUBVencions

Ajudes per a associacions juvenils 
prestadores de serveis a la 
joventut. Conselleria de Benestar 
Social. Termini obert fins al 6 de 
juny.

Ajudes al tercer sector
Secretaria d'Estat de Serveis
Socials i Igualtat.
Termini obert fins al 21 de juny.

Pots consultar altres subvencions a 
www.fhortasud.org

ProPostes

La xarxa de Twitter com a 
ferramenta social
Continua el debat obert sobre la 
utilitat i la vertadera repercusió de 
les xarxes socials en la societat. 
El que és innegable és el seu 
potent altaveu transmissor i de 
interconnexió. D’una manera breu 
però efectiva permet obrir canals i 
informar a persones per tot el món.

Moltes associacions, entitats i 
portals interessants ja es troben a 
Twiiter. Visita’ls:

- @fhortasud
- @jovesnet
- @gva_info
- @boegob
- @EuroAlter
- @sector30
- @NoticiasONGs
- @CanalSolidario
- @solucionesong
- @voluntariado
- @Vlcsocial
- @subvencionesong
- @Escoladecases
- @caixapopular
- @EconomiaJusta
- @FEDACOD
- @oxfam_es
- @unicef_es
- @ecologiaverde
- @CVONGD
- @oGR_ES
- @Ciudadania_Act
- @Reas_Red

notÍcies

Assessoria a Mislata, amb una
Mitjana de més de 10 consultes 
mensuals. Comença a prestarse 
el servei d’assessorament per a 
associacions a Mislata. El servei 
es prestarà tots els dijous primers 
de mes amb cita prèvia al el Centre 
Jove Túria (C/ Túria, 13).

Les Fundacions Cíviques Horta
Sud i Novessendes signen un 
conveni de col•laboració per 
a treballar conjuntament un 
programa d’educació per a la 
participació i enfortiment del 
teixit associatiu a la província de 
Castelló, la primera acció serà a 
Morella el dia 31 de maig amb un 
curs d’obligacions documentals per 
a associacions.

Viutanta persones participen a 
la sessió del Foro Empresarial 
de l’Horta Sud al seu 8é. sopar 
col·loqui que es va celebrar a 
Torrent. La conferencia va ser 
impartida per el profesor Elías 
Azulay amb la conferència de “La 
teoria dels jocs per a endivinar el 
futur empresarial”

Més d’un centenar de joves i 22 
entitats celebren el 20é aniversari 
de la constitució de la Federació 
de Cases de Joventut. La Federació
Valenciana de Cases de Joventut, 
l'Escola d'Animadors i els Esplais 
Valencians reuneixen a 125 joves i 22 
entitats per formar-se i compartir 
experiències a Benicàssim.


