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Participació 
i representació

E
n 1819, Benjamin Constant 
va oferir a París un discurs 
en el qual va afirmar que, 
igual que per als “antics” la 
participació era llibertat, 
per als “moderns”, ser 
lliure significava “ser 

representats”. Amb açò Constant fixava un 
element bàsic de l’univers mental liberal: 
la representació era afirmació -encara que 
restringida a burgesos homes i majors- 
perquè alliberava temps per als negocis. 
Sens dubte Constant feia un enunciat 
restrictiu i conservador del liberalisme 
polític emergent: i, com a tal, és fàcilment 
criticable des d’opcions progressistes 
perquè consagra la desigualtat, perquè, 
de manera paradoxal, participarien els qui 
disposaren de la propietat. I, no obstant açò... 
 
No obstant açò seria il·lusori condemnar 
en bloc l’argumentació a l’infern de les 
idees depassades per la Història. Constant 
no mentia, encara que el conjunt de la seua 
construcció mental justificara falsedats. 
En efecte: l’obertura de l’horitzó burgés-
capitalista, amb la mateixa aparició 
contradictòria de la classe obrera i 
d’altres lluites reivindicatives, com el 
feminisme, va suposar necessàriament 
una complexitat social i cultural en la 
qual les fronteres entre els àmbits 

públics i privats no tornarien a ser 
nítides, amb el que això suposa, també, 
en els assumptes institucionalment 
polititzables. Així, les exigències dels 
dominats es redirigiran en termes de la 
demanda de Drets fonamentals i, entre 
ells, la intimitat no pot ser menyspreada, 
encara que empal·lidessa davant uns 
altres més immediats com la llibertat 
d’expressió o d’associació. Podríem dir 
que els de baix, en la dinàmica de les seues 
lluites, van acabar per inscriure en les 
seues necessitats conscients un àmbit 
de d'allò privat, sovint nugat al combat 
per l’habitatge o condicions higièniques 
d’existència. Dedicar temps a eixe àmbit 
i, més tard, a l’ocupació re-creativa de 
l’oci, va ocupar un lloc en l’agenda de la 
militància. Els obrers i, després, les classes 
mitjanes, no van ocupar massivament 
el seu temps, com Marx somiara, a fer 
la revolució, sinó en activitats menys 
èpiques. I no hi ha marxa enrere. 
 
Per açò, opine, qualsevol projecte que 
situe la participació en el centre de la 
reflexió política, farà bé a atendre aquests 
ensenyaments de la història. Una política 
de la participació no pot enfrontar-se 
a la representació sense desoir els 
ensenyaments que prevenen contra el mer 
voluntarisme. 

I els voluntariosos polítics que volen 
obligar a la ciutadania a practicar una 
democràcia real, descorporitzada 
en la seua substància institucional i 
discursivament lliurada a la vaguetat 
d’una festa participativa permanent, 
potser siguen tan perillosos com els 
enunciats de Constant. 
 
No seria més assenyat deixar de 
jugar amb les paraules i amb les 
desqualificacions per a començar 
a construir universos prudents, 
amb objectius limitats, sobre la 
participació que se cenyisquen a 
desjerarquitzar els usos del poder 
i, al mateix temps, a establir les 
dialèctiques culturals sobre la 
militància en termes d’accions que 
aprofundisquen en la qualitat de la 
democràcia realment existent?

 I és que la negació de Constant patirà 
sempre d’un dèficit moral si s’obstina a 
justificar-se comparant el seu projecte 
amb allò inexistent o amb experiències 
breus i fragmentàries.
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El 10 de desembre de 1948 les Nacions Unides proclamaren la 
Declaració Universal dels Drets Humans. Passades més de cinc 
dècades, i malgrat els avanços que en eixe temps s’han produït, 
hem comprovat que hi ha molt per fer i que encara continua essent 
necessari defensar, protegir, promoure, assumir i fer nostres els 
Drets d’aquesta Declaració. Finalment si els Drets Humans no són 
universals, romandran privilegis d’uns quants.  Des de la Fundació 
Horta Sud volem reforçar i fer visibles a aquelles entitats que estan 
treballant per fer la defensa del Drets Humans i per a que estos 
siguen universals i subvertir un móm que no podem acceptar. Estos 
són alguns dels Drets Humans: 

● Tota persona té dret a la 
vida, a la llibertat i a la seua 
seguretat.

● L’esclavitud i el tràfic 
d’esclaus són prohibits en 
totes les seues formes.

● Cap persona no estarà 
sotmesa a tortura ni a penes 
o tractes cruels, inhumans o 
degradants.

● Totes les persones són 
iguals davant la llei.

● Cap individu pot ésser 
arrestat, detingut ni exiliat 
arbitràriament

● Tota persona té dret, 
en condicions de plena 
igualtat, a ser escoltada 
públicament i amb justícia 
per un tribunal independent 
i imparcial.

● Ningú no serà objecte 
d’intromissions arbitràries 
en la seua vida privada , la 
seua família, en el seu 
domicili ni en la seua 
correspondència, ni 
atemptats contra la seua 
fama o reputació.

 ● Tota persona té dret a 
circular i a escollir el seu 
lloc de residència a l’interior 
d’un Estat i a abandonar 
qualsevol país, incús el 
propi, i a retornar-hi.

● En cas de persecució, tota 
persona té dret a cercar asil 
i a beneficiar-se d’ell, en 
qualsevol país.

● Tota persona té dret a 
una nacionalitat. 

● A partir de l’edat núbil, 
l’home i la dona, sense cap 
restricció per raó de raça, 
nacionalitat o religió, tenen 
dret a casar-se i fundar una 
família. 

● Tota persona té dret a la 
llibertat de pensament, de 
consciència i de religió.

● Tota persona té dret 
a la llibertat d’opinió i 
d’expressió

● Tota persona té dret 
a la llibertat de reunió i 
d’associació pacífiques. 

● Tota persona, com a 
membre de la societat, té 
dret a la seguretat social.

● Tota persona té dret al 
treball, a la lliure elecció del 
seu treball, a la protecció 
contra la vaga forçosa i a 
igual salari per igual treball. 
Tota persona té dret a 
fundar sindicats i a afiliar-
s’hi per a la defensa dels 
propis interessos
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● Tota persona té dret al 
descans i al temps lliure 
i, particularment, a una 
limitació raonable de la 
jornada de treball i vacances 
periòdiques pagades

● Tota persona té dret a un 
nivell de vida que assegure, 
per a ell i la seua família, 
la salut i el benestar. La 
maternitat i la infantesa 
tenen dret a una cura i a una 
assistència especials.

● Tota persona té dret 
a l’educació. L’educació 
serà gratuïta, si més no, 
en el grau elemental i 
fonamental. 

● Tota persona té dret a un 
ordre social i internacional 
en què els drets i les 
llibertats proclamats en 
aquesta Declaració puguen 
ser plenament efectius.

● Tota persona té deures 
cap a la comunitat, ja 
que només en aquesta li 
és possible el lliure i ple 
desenvolupament de la seua 
personalitat. 

● Res en aquesta Declaració 
no podrà interpretar-se en 
el sentit que done cap dret 
a un Estat, a un grup o a 
una persona a emprendre 
activitats o a realitzar actes 
que tendeixen a la supressió 
de qualsevol dels drets i 
llibertats que s’hi enuncien.

Menció  Colibrí,  per 
la defensa dels Drets 
Humans i Valors 
Democràtics 2015 a la 
plataforma CIEs No 

La Fundació Horta Sud vol contribuir 
a la reconstrucció d’un moviment 
associatiu compromès en la 
defensa dels drets humans i valors 
democràtics, que contribuïsca a una 
societat més justa i a la millora i el 
progrés de la humanitat.

Aquesta menció, que acaba de nàixer,  
té per objecte el reconeixement 
de la tasca de les associacions i les 
persones, que es distingisquen per 
la defensa, promoció i realització de 
programes que fomenten i defensen 
els Drets Humans i els Valors 
Democràtics.

Enguany, a la seua primera 
convocatòria volem agrair, significar 
i mencionar el treball realitzat per  
CIEs No. Campanya pel Tancament 
dels Centres d’Internament 

d’Estrangers (CIEs), és un espai 
on conflueixen diverses persones, 
organitzacions de defensa dels 
Drets Humans, de lluita contra el 
racisme i la xenofòbia, col·lectius 
socials i associacions veïnals i que 
té com a objectiu primordial el 
tancament incondicional dels CIEs en 
l’Estat espanyol i Europa i la defensa 
dels Drets Humans.

CIEs No, es compon de:
Africanos en Valencia-AVSA, 
Antifeixistes PV, Asociación 
Entreiguales, Asociación 
Martín Fierro, A.V. Natzaret, 
CEAR PV, CEDSALA, Colectivo 
Desalambrando, Colectivo Roma 
(FERYP), Psicólogos Sin Fronteras, 
GAC (Grup d’Acció Comunitària), 
AEDIDH, Col·lectiu Sense Papers, 
Comunidades Cristianas Populares, 
Foro Alternativo de la Inmigración, 
HOAC, Jarit, Médicos del Mundo, 
Mesa d’Entitats de Solidaritat amb 
els Immigrants, Valencia Acoge, 
Semàfor Roig, Sodepau, SOS 
Racisme, Intersindical Valenciana,  
Colectiu Sur-Cacarica, Asociación 
Candombe i  CNT-Valencia.
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3 DESEMBRE 2015

Xarxa Participa
EDUCANT EN LA PARTICIPACIÓ
Fundació Horta Sud, Caixa Popular, 
Ajuntaments d'Alaquàs, Catarroja, Manises, 
Mislata, Picassent i Quart de Poblet

Reunió de treball Xarxa Participa,  
Treballem tècnics de diferents municipis 
de forma coordinada per a compartir 
informació, metodologies de treball, 
programes i coneixements, enfortir 
el teixit associatiu i incrementar la 
participació. Si vols participar envia'ns un 
correu centrerecursos@fhortasud.org

11/12 DESEMBRE 2015

8a trobada estatal 
d'aprenentatge 
servei
L'11 i 12 de desembre tindrà lloc la 
8a trobada estatal d'aprenentatge 
servei amb una conferència inaugural 
de José Antonio Marina. Inscripcions, 
https://8encuentroaps.wordpress.com/
inscripcion/

12 DESEMBRE 2015

Jornada per a 
associacions a 
Aldaia
Inscripcions : Centre Matilde Salvador  
96 198 87 96.

19 DESEMBRE 2015

EINES - Obligacions 
documentals per a 
associacions
Taller pràctic: porta la documentació de 
la teua associació i emporta't una carpeta 
amb els documents al dia, identificats i 
arxivats. Centre Juvenil El Passatge. Av. 
Blasco Ibáñez, 57. Alaquàs.
Incripcions: http://www.joves.net/
arees/formacio/agenda/i/92758/632/
eines-obligacions-documentals-per-a-
associacions

10 DESEMBRE 2015

Menció  Colibrí,  
per la defensa 
dels Drets Humans 
i Valors Democràtics
Acte de lliurament de la Menció Colibrí 
2015, per la defensa dels Drets Humans 
i Valors Democràtics, 18 h al Museu 
Comarcal de l'Horta Sud, C/ Mare de Déu 
de l'Olivar, 30, 46900 Torrent

Activitats


