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La ciutadania ha fet palesa la necessitat d'una 
democràcia parlamentaria, representativa i 
participativa. 

Els darrers anys han generat greus desigualtats socials 
i econòmiques, han empobrit un munt de famílies; i hem 
pogut comprovar com una societat sense ètica ens du 
a situacions de inhumanitat perquè és una societat 
desnortada. 

La societat civil ha donat un pas endavant, gràcies 
al treball de moltes, de moltíssimes persones 
organitzades, des de fa temps, en col·lectius, 
associacions, plataformes, marees, en organitzacions 
cíviques solidàries sense ànim de lucre..., tots ells 
i elles ho han fet possible. I tota esta feina no pot 
caure en sac foradat. Els moviment cívics no podem, 
ni deguem donar una pas enrere, o podem deixar-nos 
instrumentalitzar per aquells que ens consideren 
un medi per al seus interessos i no un fi en nosaltres 
mateix.

Preocupats como estem perquè la dignitat humana 
sobreixca sobre qualsevol altre objectiu, demanem 
als nostres mandataris, sorgits de les urnes que facen 
del diàleg, de la paraula i de la participació cívica la 
metodologia del seu treball; que el seu horitzó siga 
la justícia, la qual es concreta en que tothom puga 

desenvolupar quantes més capacitats millor per tal 
de gaudir d'una major llibertat. Però, tot açò, reclama 
la revalorització de la "cosa pública": sanitat, atenció 
a la dependència, protecció davant de situacions 
desfavorides naturals o sobrevingudes i un llarg etc., i 
sobre tot, l'educació pública, autèntica pedra de volta 
de tota societat democràtica i igualitària.

Per la nostra part, per tal d'aconseguir una societat 
més justa, lliure, igualitària i democràtica, no ha de 
faltar treball i esforç; però, no sols volem, sinó que 
demanem dels nous governs i institucions que es 
puguen crear: municipals, comarcals, metropolitanes 
i autonòmiques, que facen de la participació una 
exigència; perquè un govern democràtic que està 
convençut del significat d'esta paraula, tindrà un 
comportament ètic, transparent, honest, cercarà la 
veritat i centrarà l'atenció en les persones per damunt 
dels índex macroeconòmics, sense dubte, deixarà de 
ser un problema per als ciutadans, passant a ser un 
component imprescindible per resoldre'ls problemes si 
s'obri i treballa amb els ciutadans. 

Per tant, proposem, anar junts cap a un nou model 
associatiu, que ens compromet a associacions i 
administracions, i que assumint els sotasignats 
d'aquest manifest, basat en els següents eixos: 
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cap a un nou Model associatiu 
i basat en el següents eixos: 

Les associacions haurem de donar un pas 
endavant i obrir les portes i les finestres de 
les nostres entitats. Les associacions hem 
de publicar els nostres comptes, en què 
ens gastem els diners, les factures, etc… 
Ja no s'entendrà un altre model associatiu, 
és una qüestió legal i ètica, però sobre tot 
és necessària per a tindre l'autoritat moral 
que ens correspon per poder exigir-lo a la 
resta d’institucions i als polítics. El moviment 
associatiu ha de ser punt de referència en 
la reconstrucció dels valors de la societat 
valenciana.

transparència
i coMpliMent

de la legalitat

Funció millora dels 
pobles: controlem i influim 
en l’activitat dels poder 
municipals; denunciem les 
causes dels problemes i 
no només actuem sobre 
les conseqüències; es 
comprometem en la defensa 
dels Drets Humans i Valors 
Democràtics per fer una 
societat millor...

Funció social, 
construcció de societat, 
valors, cultura, solidaritat 
entre les persones, 
implicació en la solució dels 
problemes, generadores 
d’idees i projectes,...

el coMpliMent 
l’equilibri en

de les 4 funcions
del MoviMent 

associatiu: 
Funció econòmica: 
generem llocs de treball, 
mobilitzem i generem 
recursos propis, coneixem 
millor els problemes i les 
seues accions tenen major 
impacte... 

Funció pedagògica/
educativa: som escoles 
de democràcia, de diàleg, 
eduquem en la participació 
fent-la efectiva, eduquem 
a una ciutadania amb drets 
però també amb deures... 
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cap a un nou Model associatiu 
i basat en el següents eixos: 

 de tot el moviment associatiu. I tindre clar 
que la finalitat de les seues actuacions es 
la creació de grups i/o la incorporació de 
les persones als projectes que s'estiguen 
realitzant. Han d’aportar tècnics municipals 
perquè assessoren amb coneixement de les 
obligacions legals i les responsabilitats de les 
associacions i que, al mateix temps, entenguen 
el procés educatiu i de transformació social 
que desenvolupen les entitats. 

Fundació Horta Sud, Federació de Cases 
de Joventut de la C.V., Escola María Moliner, 
Federación de Entidades Culturales 
Andaluzas, Ateneu Ciutat de Manises, A.V. 
B. Sant Francesc de Manises, Cremant 
Muses, Federació Associacions de 
Solidaritat amb el Poble Saharaui, Guaix, 
coordinadora pel Valencià de L'Horta Sud, 
Coordinadora en Defensa de los Bosques 
del Turia, Enclavedeblog, Casa de Joventut 
La Maranya de Benicàssim, Fundació 
Novessendes de la CV.

Si vols adherir-te envia’ns un correu a 
centrerecursos@fhortasud.org expressant 
la teua adhesió al document.

Un assumpte ha de ser resolt per la instància 
més pròxima a la fi del problema, i, per tant, 

l’administració local es deuria d'abstindre 
d'intervenir allí on les associacions 

estiguen fent-ho i deuria recolzar aquestes 
intervencions. Per tant, no hauria de programar 

activitats que estiguen fent-se des de el 
moviment associatiu i respectar el principi 
de no ingerència en el funcionament de les 

associacions tal i com ho arreplega la Llei 
Orgànica que regula el Dret d'Associació.

Els ajuntaments haurien d'establir convenis 
de col·laboració plurianuals per a la gestió de 
serveis, projectes i espais públics per part de 

les associacions, propiciant l'autocoordinació

principi de 

apoderaMent 
subsidiarietat i 

de la ciutadania 

representatives, 
Les associacions anem a fer tot el possible per incrementar 
la nostra base social obrint la participació a la  ciutadania i 
pensar en qui podem fusionar-nos. Teixir xarxes per tindre 
més representativitat, ser més autònomes e independents 
també en el nostre finançament. La base social i l’autonomia 
financera ens donarà autoritat moral, capacitat crítica i una 
major responsabilitat amb la construcció del futur de la 
nostra societat.

autònoMes 
fortes i 
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La Fundació Horta Sud i Caixa 
Popular continuen oferint 
formació per a millorar la 
gestió i incidència de les 
associacions. 

El calendari de les pròximes xerrades 
informatives sobre les Novetats legislatives 
en les obligacions fiscals i documentals de les 
associacions, serà al mes de juny els dies: dia 17 
a Torrent, dia 18 a Manises, dia 25 a Paiporta, dia 
30 a Silla. I al mes de juliol: dia 2 de a Catarroja i 
dia 17 a Aldaia, Per a apuntar-se cal adreçar-se a 
qualsevol oficina de Caixa Popular. 

Curs : Novetats legislatives en les obligacions 
fiscals i documentals de les associacions
Després de les xerrades ja fetes a Quart de 
Poblet, realitzarem un curs un poc més estens 
els dies 23 i 25 de juny. Per a apuntar-se cal 
adreçar-se a Quart Jove o qualsevol oficina de 
Caixa Popular.

La Fundació Horta Sud Pionera de la Economia 
del Bé Comú 
Després de dos anys de treball hem acabat el 
balanç amb la qualificació de tres llavors, som la 
primera Fundació en realitzar el balanç i ja està 
publicat a http://economia-del-bien-comun.org/
es/content/balances-y-ejemplos.

La Fundació Horta Sud, Caixa Popular i el 
Grupo Ugarte Automoción convoquen les 
ajudes a projectes interassociatius per al 2016 
per valor de 20.000 €
Estes entitats pretenen impulsar i enfortir el 
teixit associatiu i la creació de xarxes entre 
les entitats. Els projectes han de promoure 
la col·laboració entre associacions. Podeu 
trobar les bases a www.fhortasud.org, www.
caixapopular.es www.grupougarte.es

La Fundació Horta Sud i el Grup Ugarte 
Automoción signen un conveni de col·laboració 
per a l'enfortiment del teixit associatiu.
Ambdues entitats pretenen ajudar a millorar 
la gestió i incidència de les associacions que 
treballen en la millora de la qualitat de vida de les 
persones i els municipis. 

Fundació Novaterra i Fundació Horta Sud fan 
front comú contra l'exclusió social a València
Sota aquest acord ambdues organitzacions 
col·laboraran donant a conèixer i sensibilitzant 
sobre la importància de la lluita contra l'exclusió 
social i el foment d'empreses responsables i 
inclusives.

València acull la 8ª Trobada estatal 
d’Aprenentatge-Servei
José Antonio Marina farà la conferència 
inaugural
El divendres 11 i dissabte 12 de desembre, 
València acull la 8ª Trobada estatal 
d’Aprenentatge-Servei. La conferència marc 
que realitzarà el filòsof José Antonio Marina, 
els tallers formatius que abordaran questions 
com ara la posada en marxa d’un projecte d’ApS, 
l’avaluació d’experiències d’ApS, la relació de 
l’ApS amb l’educació sostenible o l’educació per 
al desenvolupament, com impulsar l’ApS des de 
la formació professional… La Trobada serà el 
marc del lliurament dels Premis estatal d’ApS .
La Trobada està organitzada pel Grup promotor 
d’ApS de la Comunitat Valenciana i compta amb 
la col·laboració de la Universitat de València, la 
Universidad Católica de Valencia i Caixa Popular 
entre d’altres institucions.
Més informació a: 
www.apscomunitatvalenciana.net 

Jornades Europees de Patrimoni
19 de setembre. Trobada d’associacions de 
patrimoni. Diagnòstic del moviment associatiu 
vinculat a la defensa del patrimoni i propostes 
de futur. Museu Horta Sud.

Notícies i activitats


