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Participar sobretot implica: 
conèixer les necessitats i 

demandes socials i compartir 
aquest coneixement amb la 

ciutadania, generar debat, cedir 
poder a la ciutadania en la gestió de 
projectes, espais i serveis i establir 

eines conjuntes de control i 
avaluació dels 

serveis municipals.

La signatura de convenis 
amb les associacions per 
a la gestió de projectes i 

serveis públics dóna estabilitat 
als processos d’educació en la 
participació, reconeix la tasca 

de les associacions i fa a la 
ciutadania corresponsable amb 

la seua ciutat, etc. 

1
La participació és un 

procés educatiu que ha 
d’estar dirigit a millorar la 

realitat i transformar els nostres 
municipis. Ha d’apostar per noves 
formes de relacionar-nos que ens 

permeta construir projectes de 
forma conjunta i col·laborativa 

entre polítics, tècnics i 
ciutadania. 

És necessari destinar 
recursos a la participació 

ciutadana i la contractació de 
tècnics, personal capaç de dissenyar 
un pla estratègic d’intervenció per a 

fomentar la participació i que articule 
els diferents nivells i formes de 

participar de la ciutadania.

1
Treballar la participació no 

consisteix a redactar reglaments, 
òrgans de participació, tallers 

participatius, consells ciutadans, 
assemblees, etc. Aquests seran un 

recurs, però no una fi en si mateixos. És 
més important tindre predisposició, 

actituds i comportaments que 
faciliten la participació que no 

reglaments. 
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46

És necessari enfortir el teixit 
associatiu dels nostres municipis 
perquè siga més autònom i més 
compromés amb la millora de la 

seua ciutat. Millorar la seua formació, 
assessorar, generar moments de 

trobada de les diferents associacions, 
treballar en xarxa, ajudar a que 

milloren la seua autonomia 
financera...
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Informe sobre Polítiques de Participació 
Ciutadana i Associacionisme a l’Horta Sud 2014
L’estudi s’ha realitzat entre d’abril i novembre. S’ha enviat una carta adreçada a cadascuna de les 
regidories de Participació dels  municipis de la comarca, reforçat amb un formulari online enviat als 
tècnics. El formulari l’han contestat  9 municipis dels 20 de la comarca.

Vies de foment de la 
participació organitzada

Foment de l'associacionisme  ■ ■ ■ ■ 44%
Consells assesors  ■ ■ ■ ■ 44%
Comisions ciutadanes  ■ ■ ■ ■ 44%
Altres  ■ ■ ■ 33%

Vies de foment de la participació
no organitzada

Xats alcalde-regidor

Consulta a treballadors

Alcalde de barri

Horari atenció de polítics

Consultes ciutadanes

Consulta associacions 4

Fòrums i grups discussió 3

Avaluació serveis municipals 2

Enquestes

Seguiment de queixes

Queixes i suggeriments
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1. Març, juny i juliol 2014
2. Sistema de qualitat, carta de serveis, enquestes de satisfacció
3. Abril, setembre, novembre 2014
4. Maig i setembre 2014

Transparència en la informació

Existeix avaluació del grau d'aplicació del programa electoral

Es publica la informació econòmica de l'ajuntament

Es publica la relació de llocs de treball

Es publiquen les gravacions en vídeo dels Plens Municipals

Es publiquen les actes de la Junta de Govern

Es publiquen les actes dels Plens Municipals
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Habitants Reglament de 
Participació ciutadana

■ No
■ Sí

Servei o Departament
de Participació Ciutadana
amb personal contractat

■ No
■ Sí

44%

56% 44%

56%
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Canals d’informació cap a la ciutadania  dels ajuntaments

Pinterest Vídeos Cartes Twiter Facebook Youtube Televisió Ràdio 
Municipal

Revista 
Municipal

11 11 11 44 89 56 11 33 89

Número d'associacions registrades

Picassent

140

Xirivella

150

Alfafar

96

Mislata

211

Sedaví

22

Benetússer

101
Massanassa

40

Quart de Poblet

188

Alaquàs

188

Número de convenis subscrips

Picassent

12

Mislata

15

Massanassa

12

Quart de Poblet

65

Alaquàs

29

Pressupost destinat a convenis i subvencions 

■ Pressupost destinat a convenis
■ Pressupost destinat a subvencions. En concurrència competitiva
■ Total

Picassent

212.000
Xirivella

191.800
Alfafar

174.200
Massanassa

50.000
Quart de Poblet

941.921
Alaquàs

81.065
Mislata

246.515

Organitzen trobada 
d'associacions al municipi

■ No 77%
■ Sí 33%
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Es permet l’ús comercial de l’obra i de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha 
de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original.  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. 1.600 exemplars
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Esport a la 
canaleta
·····························   
350 participants en activitats 
lúdiques esportives. 
Associació Menys grau, Club 
Balonmano Mislata, Mislata 
Bàsquet Club, Handbol 
Mislata, Club escacs, Club 
de Canut i Club Hockey “Los 
diablos”. 

Horts solidaris 
····························· 
capacitació en agroecologia 
a col·lectius en risc d’exclusió 
social dirigits per joves  
ACOEC, SETEM CV, A.V. 
de Benimaclet, CSS de 
Benimaclet, Associació Kallou 
i la Lluna. 

Centre 
Intercultural
····························· 
Lluitar contra la pobresa del 
barri Rei en Jaume d’Alboraia, 
4 tallers continuats, 3 
activitats i aprenentatges dels 
participants al voltant de la 
participació i assumpcions de 
responsabilitats.
Menuts del Món, A.V Rei en 
Jaume, Scouts San Cristòfol, 
Associació  Xilena Alimentació 
de Xile, Associació Lluita 
contra el  “Chaja” , Ave Inti, 
Associació contra el Càncer, 
Dones progressistes, Studio 
Yoga, Falla Rei en Jaume. 

Trobada 
d’associacions.    
····························· 
2  trobades, més de 
250 participants de 40 
associacions. Fundación 
Movimento Ciudadano, A.V. 
Sant Francesc, Setem P.V., 
Club Muntanya, Associació 
Impuls, Federació de Cases de 
Joventut, Associació Esplais, 
Escola de  Cases de Joventut, 
Dones Antares 

Aprenentatge 
Servei des de 
la jardineria 
terapèutica
····························· 
40 participants amb malalties 
mentals que milloren  la 
qualitat de vida amb la 
recuperació de zones del Parc 
Natural del Turia, 
AFEMPES, Coordinadora P.N. 
del Túria,  Arquitectura es 
mou, Plataforma d’aturats de 
Paterna, CEM Julia. 

Bicis per a totes, 
····························· 
Un centenar de bicicletes 
recuperades i entregades a 
persones que les necessiten 
per a desplaçar-se. 
Col·lectiu Soterranya,  Falla 
Cronista Beguer, Esplais 
Valencians, Fundació Itaka-
Escolapios, Amaltea, Médicos 
del Mundo, APNADAH, CEAR, 
Taleia, Famílies alternatives 
de transició, Associació Amics 
del Carrer, Fundació Nova 
Terra, A.C. Candombe, Valencia 
Acoge, Centre d’ocupació. 

Resultat dels projectes 
associatius 2014

La Fundació Horta Sud està 
elaborant un estudi que avalua 
l’impacte del moviment associatiu 
als municipis. El que volem és tindre 
dades objectives que mesure el que 
estan aportant les associacions a 
les ciutats, per tindre un discurs 
compartit entre tot el sector 
i arguments per explicar a la 
Ciutadania la nostra tasca. Volem 
saber quants voluntaris estan 
treballant  per millorar el seu 
municipi, els pressupostos que 
mobilitzen, quantes persones 
contracten, quants usuaris atenen, 
etc...
 
Et preguem que emplenes la 
fitxa entrant  a l’enllaç http://
somossuper.org/inscripcion
Automàticament s’afegirà la teua 
associació al mapa d’associacions, 
et donarà visibilitat,  ja ho han fet 
vora 500 associacions

Us demanem la vostra participació 
per a saber què aporten les 
associacions als municipis?


