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Este estiu, en el que, entre altres més 
coses, hem recordat el centenari de l’inici 
de Gran Guerra, 28 de juliol de 1914, no ens 
han faltat estudis, foros, reportatges, con-
ferències que ens il·lustraren sobre aquella 
tragèdia humana que es desenvolupà fona-
mentalment sobre territori europeu. Quan 
tracten d’explicar per què va tindre lloc, 
la gran majoria dels estudis coincidixen 
en dos coses: la primera, ningú aporta un 
motiu concret pel qual es poguera desen-
cadenar; i la segona, sí que pareix que hi ha 
una coincidència en dir que fou una con-
seqüència “inevitable”, diuen, deguda a les 
aliances, a les fortes xarxes entreteixides 
entre les diferents nacions.

El ben cert és que, per assolir objectius hon-
rosos o no, el ser humà necessita treballar 
en xarxa. ¿Què vol dir que és necessari? Ne-
cessari és allò sense lo qual no es pot viure, 

per exemple, el respirar o l’alimentació. Les 
persones necessitem per a ser-ho dels al-
tres, som sers bioètics, socials. La identitat 
de casdascú de nosaltres està conformada 
per una garbera de gent. ¿Algú s’atreviria a 
dir que el cent per cent d’allò que ha arribat 
a ser és gràcies tan sols a d’ell?

La gran majoria del moviments associatius 
es caracteritzen tot just per ser agrupaci-
ons cíviques, solidàries, que compartix les 
idees, els problemes i les responsabilitats 
amb els altres i els ajuda, i, a més, sense 
ànim de lucre. No obstant, de vegades, les 
associacions hem d’eixir de la nostra clos-
ca i teixir aliances amb altres col·lectius, 
perquè totes tenim un objectiu comú, 
enfortir l’amistat cívica. Esta és un tipus 
d’amistat que fonamentem en el fet de que 
compartim i lluitem per que una conjunt de 
bens: alimentació, vivenda, sanitat, educa-

ció, ajuda a la dependència, igualtat de gè-
nere, participació en les coses que afecten 
a la vida pública, transparència en la gestió 
dels assumptes públics i honorabilitat en 
els privats.... Però, sense confiança res és 
possible.

Teixir xarxa és generar confiança, és 
eixamplar el punt de mira de les nostres 
actuacions, mirar més enllà del “campanar 
del meu poble”.

La Fundació Horta Sud vol re-colzar esta 
amistat cívica i afermar la confiança entre 
els moviments associatius, raó per la qual, 
després de vint anys de convocatòria 
d’aquestes ajudes, enguany i amb la ines-
timable col·laboració de Caixa Popular i 
la Fundación Ugarte, s’ha vist fortament 
incrementada.

Treballar en xarxa



Movilitzem recursos per a ajudar a donar resposta a les necessitats 
des de la pròpia societat civil. Enfortint el treball en xarxa. 
Incrementant la participació. Construint ciutadania.

118.671 € Invertits en projectes de
desenvolupament comunitari

100 projectes subvencionats i 
desenvolupats
per les associacions

500 associacions beneficiàries

Formació, movilitat sostenible,cultura, integració, ocupació, territori, memòria històrica, mediambient, 
investigació, solidaritat, música, participació, trobades associatives, cooperació empresarial, oci, 
temps lliure, vida saludable, recuperació de l’horta, normalització de la llengua, menjadors socials, 
sensibilització, esports, tradició oral, bicis per a totes, aprenentage servei, horts urbans,...

Projectes fets per la ciutadania i per a la ciutadania.
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... una experiència
de treball en xarxa

Què es www.somossuper.org? 
Aquest projecte té molt que vore i, d’alguna 
manera, és conseqüent amb els 20 anys de 
projectes interassociatius ja que pretén 
visibilizar a les persones i associacions que 
han assumit la responsabilitat i el compromis 
de construir una societat més justa que 
millore la vida de les persones com és 
l’objectiu de les ajudes de la Fundació Horta 
Sud en col·laboració amb Caixa Popular i el 
Grup Ugarte. 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, 
solidris, democràtics...

Aquesta tasca té poca trascendència 
mediàtica però 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. 
Moltes d’elles s’han premiat en estos 20 anys 
amb centenars de persones que han dedicat 
el seu temps i recursos per a transformar la 

societat, per a que hi haja justicia social i per a 
millorar la vida de les persones. Elles són els 
nostres referents, els nostres superherois, 
les protagonistes de Somos Súper

Des de la campanya es pretèn donar 
visibilitat a totes estes persones i col·lectius 
per donar llum al fet que amb 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") moltes de les nostres 
entitats es veuran directament excloses 
d'optar a esta via de finançament.

Per què sent Super treballes en 
xarxa?
Perquè el vostre treball en associacions 
i col·lectius significa treballar amb altres 
persones, amb altres entitats, colze a colze, 
mostrant que es poden sumar mans, que el 
que li falta a una associació o associa’t ho 
té un altre, que junts sempre sumem. Eixe 

treball és real, silenciós, sincer i continuat i, 
encara que no es diga en veu alta, téun valor 
incalculable ja que ser ciutadà i construir 
ciutat significa ser socials, fer-ho amb altres 
com nosaltres i això hi ha que mostrar-ho. 
La justicia social i la qualitat del món en 
que vivim depenen tant del que exigim 
com de la nostra voluntat per fer-ho millor. 
Sou superherois i ho sabem: en les vostres 
mans està la clau de la transformació, de la 
metamorfosi social.

Com participar?
Simplement entra a la web 
www.somossuper.org i visibilitza la teua 
associació, explica què feu, com ho feu, amb 
qui ho feu, com treballeu en xarxa, a qui 
repercuteix el vostre treball... Tot per a seguir 
potenciant el tercer sector, l’associacionisme, 
que es done llum a tot l’essencial treball que es 
fa per la societat. Podeu vore ja alguns vídeos 
molt interessants on es mostren alguns 
exemples concrets de bones pràctiques, de 
persones i associacions que ja són Súper.
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cUrsos

Curs “Obligacions fiscals i 
comptables per a associacions 
d’ajuda al poble saharaui” 
13 de setembre. De 10 a 14 h. 
Més informació 963 942 435 

aGenDa

Trobada d’Associacions 
“Existeix alternativa: la que 
construïm la majoria” 
27 i 28 de setembre de 2014 a la 
seu de la Fundación Movimiento 
Ciudadano (Manises) 
Més informació: 
escoladecases@gmail.com 
Tel. 961 144 415 

Trobada d’associacions d’ajuda 
al poble saharaui 
Revisió del Pla estratègic 
22 nov. De 10 a 14h. 
Més informació 963 942 435

sUBVencions 

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

ProPosTes 

Coneixes la web de la 
Fundació Horta Sud? 
Este no és l’únic canal per a poder 
conèixer tot el que es realitza des 
de la Fundació Horta Sud. Som 
una entitat viva que genera molta 
informació diària, per això, a banda 
de la revista Papers Associatius 
contem amb pàgina web i perfils de 
Facebook, Twitter i YouTube que 
actualitzem constantment. 

Però, sense cap dubte, el punt 
central per a conèixer tot el que 
ofereix la Fundació Horta Sud ho 
teniu a la nostra pàgina web: www.
fhortasud.org on podeu trobar els 
següent continguts més destacats: 
- La Fundació: Naturalesa, objectius 
i la nostra història. 
- Centre de Recursos: Coneix què 
é eñ CRAHS, les nostres ajudes, 
assessoria, pla de formació i 
consulta la guia d’associacions. 
- Novetats: Amb totes les notícies 
i cites en l’agenda tant de la 
nostra Fundació com de totes les 
associacions que ens ho demanen. 
- Subvencions: Podeu conèixer 
diàriament totes les subvencions 
que s’oferten tant a nivell local, 
autonòmic, nacional i europeu amb 
enllaços per a poder visualitzar els 
requisits per a poder presentar-se. 

noTÍcies

Clara Pérez, nova directora del 
Museu Comarcal 
Clara Pérez Herrero és natural de 
Burjassot, llicenciada en Geografia 
i Història i està especialitzada en 
la gestió de patrimoni i museus. 
Visites dinamitzades, un nou 
blog de didàctica, projectes 
escolars, tallers per a adults i una 
programació anual entorn d'un tema 
clau ón les novetats que llança la 
nova adreça, amb el compromís de 
continuar els projectes iniciats ja 
pel museu. 

"Per l'Horta" et demana la teua 
col·laboració 
Per l'Horta ha llançat una eina 
en la seua web per identificar 
col·laborativament, és a dir, amb 
l’ajuda de tots, les zones d'horta que 
encara poden ser recuperables i 
que estan en zona classificada com 
urbana. 
Però també zones lliures 
d'edificació que permeten en un 
futur crear corredors per a la fauna 
i flora. 

Municipis de la Xarxa 
Participa visitaren Terrassa 
Promogut per la Fundació 
Horta Sud comencen algunes 
de les activitats previstes per la 
xarxa de municipis que eduquen 
en la participació. El passat 1 de 
julio visitaren l'experiència de 
participació de Terrassa per a 
compartir treball positiu.

El Programa de Cooperació amb Associacions de 
la Comarca de l’Horta técom a finalitat contribuir 
a la realització de projectes de desenvolupament 
cultural, social o educatiu que promoguen la 
col·laboració entre Associacions dins d’una 
mateixa localitat o en l’a mbit comarcal que 
es realitzen al 2015. Està organitzat per la 
FundacióHorta Sud, Caixa Popular i el Grup Ugarte 
Automoció i la dotació de l’ajuda sera d’un ma xim 
de 20.000 €. Els projectes podran ser finançats en 
part o en la seua totalitat.

Podran sol·licitar estes ajudes les Associacions 
sense a nim de lucre, domiciliades en les 
localitats de l’àmbit territorial de la Comarca 
de l’Horta. Al projecte s’haura de reflectir la 
col·laboració entre Associacions dins d’una 
mateixa localitat o en l’àmbit comarcal. Els 
projectes es presentaran en qualsevol oficina 
de Caixa Popular o en la Fundació Horta Sud en 
la C/ Caixa d’Estalvis, 4 de Torrent. El termini 
de presentació dels projectes és fins al 1 de 
novembre 2014.

Ajudes 2015 
a projectes interassociatius.

20.000 € per al 2015


