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...Vosaltres (les associacions) sou el 
millor fonendoscopi cívic per auscultar 
els sorolls socials, econòmics, 
mediambientals, culturals, d'addiccions 
no saludables, de salut, d'exclusió, de 
xenofòbia, de la intolerància, etc., sorolls 
tots que es produeixen en el cos de la 
nostra societat. 

És per això que qualsevol institució 
pública us ha de tindre en la màxima 
consideració. Detecteu els problemes, i feu 
tot el possible perquè no es cronifiquen; 
us han d'escoltar si volen saber quin és 
eixe soroll, i d'on prové; que, de vegades, 
no han sabut detectar, o, ximplement, es 
refugien en criteris d'autoritat, pensant, 
equivocadament, que ja se ho saben tot i 
no necessiten de ningú. Us han d'escoltar 
perquè vosaltres esteu a peu de carrer, 
perquè feu de les persones, millor, de 
cada persona a la que presteu una ajuda 

o un servici, un fi en sí mateix, i en això 
consisteix la dignitat humana: tractar 
sempre a les persones com a fi i mai com a 
mitjà, mai instrumentalitzar-la en benefici 
del nostre benefici. Sí, este "fonendoscopi 
cívic", voldríem veure'l permanentment 
penjant al coll dels que tenen la 
responsabilitat delegada pels ciutadans 
de dur endavant un bon govern, perquè 
tiren mà d'ell en tot moment, això sí, amb 
el degut respecte.

Però tampoc voldria perdre'm l'ocasió 
d'establir un cert paral·lelisme entre les 
Associacions Cíviques Solidàries Sense 
Ànim de Lucre i la commemoració del 
IV Centenari de la mort de Miguel de 
Cervantes, el 22 d'abril de 1616. 

El Quijote és moltes coses, cada època 
l'ha valorat en diferent mida. Els camins 
què, junt amb el seu escuder Sancho Panza, 
recorre i les aventures que emprenen, 

estan encaminades a restablir el imperi 
del bé i de la justícia al món. No és cert 
que a vosaltres us mou el mateix horitzó?

Sí, les accions d'este tàndem, don 
Quijote i Sancho, naixen de la bogeria, de 
la utopia i al mateix temps d'unes paraules 
molt lúcides, no se semblen a les vostres? 
Lluiteu, de vegades, a contracorrent, amb 
pocs mitjans, amb la incomprensió..., 
no faltarà qui, per tal de desanimar-vos, 
us dirà: "si penseu que amb açò que feu 
aneu a arreglar el món..., esteu apanyats, 
dediqueu-vos a d'altres coses, que estes no 
donen diners".

Esta parella universal de manxegos, 
podríem considerar-la com una Associació 
Cívica Solidària Sense Ànim de Lucre. 
Tingueren èxit des del punt de vista de 
canviar les coses? A curt termini, no. A mig i 
llarg termini, molt: la constant lluita entre 
l'ideal i el real. 

Les associacions com 
a fonendoscopi cívic

Extracte de les paraules d'Alfred Domínguez a l'acte de lliurament 
d'ajudes a projectes interaassociatius a Torrent 16/02/2016
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Passem de la 
participació  a 
la construcció 
conjunta entre 
la ciutadania i 
l’administració.
Als últims anys s’ha posat a l’agenda política i 
mediàtica el tema de la participació ciutadana. Dóna 
la sensació que el diagnòstic  que s’ha fet s’ha quedat 
només en que la ciutadania demanda més processos 
de participació, més activitats participatives.  Però, 
i si no fora un diagnòstic encertat o complet?, i si 
no fora això el que està demanant la ciutadania? I si 
pensàrem que la participació s’ha posat a l’agenda 
perquè ens hem adonat que hi ha una  desafecció de 
la ciutadania cap a  la política?  

I si no es tracta sols de fer processos de consulta 
o decisius, ni de representació en consells, ni 
reglaments?. I si, sobretot, es tracta de donar 
resposta als problemes dels ciutadans de forma 
conjunta, és a dir, construir i gestionar col·laborant 
de forma continuada?

La ciutadania ha entès que la responsabilitat  de 
la política no és sols dels polítics, ara també vol 
ser la protagonista en esta configuració del nou 
model de relació amb l’administració i de gestió 
dels assumptes públics. La ciutadania necessita 
reconstruir una relació normalitzada, construir 
conjuntament, passar de la participació a la 
col·laboració. Moltes associacions han demostrat 
sobradament als últims anys la seua majoria 
d’edat, la seua capacitat de gestió i  de construir 
projectes. Tenim un deute amb  elles, és hora de 
reconèixer i posar en valor la seua aportació en la 
construcció d’un món millor.

Als anys 80 el moviment associatiu va patir una crisi 
històrica, els seus líders passaren a desenvolupar 
càrrecs tècnics i polítics i l’administració  buidà de 
contingut a les associacions al assumir directament 
molts dels projectes que havien iniciat les pròpies 
entitats. És el moment de saldar eixe deute, és 
el moment d’enfortir a la ciutadania per a que 
s’organitze de forma autònoma, ajudar-los a 
enfortir les seues estructures per que milloren les 
seues entitats i  aplicar per part de l’administració 
del principi de subsidiarietat que diu que els ens 
estatal són els responsables de tots els serveis 
per a la ciutadania  però no més els gestionaran si 
la ciutadania, en la forma que siga no és capaç de 
realitzar-los per mitjà d’associacions. 

Serà difícil retrobar-se amb la ciutadania des de la 
construcció d’un model de participació formal de 
dalt cap a baix.  

7 propostes per 
a fomentar la 
participació des de 
les administracions

1 Posar en marxa polítiques  de foment de 
l’associacionisme per a augmentar la taxa de 
persones associades i a arribar a la mitjana 
europea. 

2 Oferir  recursos per enfortir a la societat civil 
organitzada, eines per a que siguen autònoms, 
acompanyar-les en la seua transformació 
cap a un model associatiu transparent, qué 
assumisquen la responsabilitat  social enfront 
als problemes que ens afecten, etc.

3 Crear línies de subvencions per a equipaments i 
funcionament de les associacions. 

4 Activar sistemes de control per fiscalitzar 
la  realització de programes, compliment 
d’objectius i de la legalitat per part de  les 
entitats (contractació laboral, presentació de 
IS, IVA, etc...).

5 Reduir la càrrega burocràtica , fent un estudi dels 
tràmits del registre d’associacions  per intentar 
simplificar-los i estudiar la possibilitat que estos 
tràmits es puguen fer online, eliminar les taxes.

6 Establir  criteris socials per a la contractació 
pública, com sous estipulats, condicions 
laborals, entre altres.

7 Introduir eines i canals per la millora de la 
comunicació i el diàleg entre l'administració, 
la ciutadania no organitzada i la societat civil 
organitzada. 
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Observatori ciutadà de l’Horta

Implicar a la ciutadania en la protecció, conservació i 
promoció de l’Horta de València a través d’una plataforma 
informàtica i l’elaboració de mapes colaboratius. Presentat 
per Per l’Horta, Col·lectiu Bordissot, Assoc. Macarrella, 
Col·lectiu Bòbila, Ateneu Cultural Casino de Torrent, IES 
Museros, AVV Castellar-Oliveral i Alcaldia pedània de 
Massarrojos, amb 2.000 €.

Conèixer la nostra cultura 

Programa intergeneracional per a coneixement de la cultura. 
Presentat per Associació Proted i A.VV de Senabre. Amb 
una aportació de 2.000 €

Mi debilidad + tu debilidad 
= a nuestra fortaleza

Millorar la qualitat de vida de les persones en procés de 
rehabilitació d’addiccions i xiquets afectats per TDAH. 
Presentat per ARTIC, ASOFA, Protectora Colmillo Blanco. 
Amb 2.000€.

Els jocs de la memòria

Previndre el deterioro cognitiu derivat per l’edat mitjançant 
el joc. Presentat per A. Impuls, A. Familiares Alzheimer 
València, Club d’escacs Quart, Quart per l’Esport, Escola 
Coral Veu Juntes, Àrea de majors de l’ajuntament de Quart 
de Poblet. Amb 3.500 € 

Voces propias

Projecte audiovisual comunitari com a prevenció del racisme 
i la xenofòbia. Presentat per A. Candombe, AMA, CEAR PV, 
MCI València, Orriols convive, Assoc. Martín Fierro, CIEs 
NO, Inited Minds, Integra2 Mundo. Amb 2.500 €.

eTVeig, una televisió dels joves

Utilitzar la recerca crítica per a desenvolupar les capacitats 
intel·lectuals, personals i socials dels participants mitjançant 
la creació d’un programa de televisió online. Presentat 
per Cremant Muses, Casa de Joventut el Barranquet i la 
Cebollera de Quart de Poblet. Amb 2.000 €

Junts fem Torrent

Programa d’intervenció amb menors per a fomentar hàbits 
de vida saludables. Presentat per la Falla Cronista Beguer, 
Artic, Soterranya, Adisto, Laura Vicuña i Corazones Abiertos.
Amb 1.000 €

De la indignació a l’acció, propostes de 
canvi per a construir alternatives

Trobades per a repensar el paper del moviment associatiu 
i establer línies d’acció conjuntes. Presentat per Fundación 
Movimiento Ciudadano, Escola de Cases de Joventut, A. 
De dones Antares, Club de Muntanya de Manises, 15M 
Manises, Esplais Valencians, Setem PV. Amb 2.000 €

Cassola

Fomentar habilitats en col·lectius de risc d’exclusió per a la 
reinserció sociolaboral. Acoec, Setem PV, A.V. Benimaclet, 
A. Kallou i la Luna. Amb 2.000 €.

Quart per la Tolerància

Programa de conscienciació en la tolerància entre col·legis, 
instituts i associacions. Presentat per Casa de Joventut 
La Cebollera, Movimiento contra la Intolerancia, Col·lectiu 
Lambda, Asso. de Mediació a l’Escola, AMPA IES Riu Túria, 
Esplais Valencians i Cremant Muses. Amb 1.000 € 
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Agenda / 26 FEBRER 2016

Jornada de formació per a 
entitats esportives, Paiporta

Marc legal, drets i deures de les associacions 
esportives, de 18:00 a 21:00 hores, al 
Poliesportiu Municipal en el Carrer Literat 
Azorín s/n. 963972115

Agenda / 03 MARÇ 2016

Curs d'obligacions 
documentals per a AMPAs , 
Manises

Taller pràctic: porta la documentació de la 
teua associació i dus-te una carpeta amb els 
documents al dia, identificats i arxivats. Centre 
Municipal de Joventut, 961299750

Agenda / 05 MARÇ 2016

Jornada de formació per a 
entitats esportives, Aldaia

Marc legal de l'associacionisme, drets i deures 
de les associacions esportives, de 10:00 a 13:30 
hores, al Teatre Mercat en el Carrer Pàrroco 
Joaquim Sorolla s/n.
961985270

Notícies / 04 FEBRER 2016

Fundació Horta Sud i Xarxa 
Participa organitzen una 
Jornada de Participació

La jornada, que ha tingut lloc en Mislata, s'ha 
desenvolupat com un espai de treball entre 
personal tècnic i responsables polítics, amb més 
de 80 participants de 30 municipis de la CV.

Notícies / 16 FEBRER 2016

Les associacions, 
protagonistes en l'acte de 
lliurament dels premis a 
Projectes Interasociatius

La Fundació Horta Sud, Caixa Popular i el Grup 
Ugarte recolzen amb 20.000 € en ajudes el 
treball de les associacions que treballen en 
xarxa pel bé comú.

Notícies / 15 FEBRER 2016

Foro Empresarial Horta Sud, 
és el moment d’anar junts.

Directores Generals, alcaldesses i alcaldes, 
representats polítics, del món empresarial i de 
la societat civil, més d’un centenar de persones 
participen a Alaquàs per compartir estratègies a 
la Comarca.  És el moment d’anar junts a Europa, 
a Madrid, a València. És el moment del lideratge 
polític que situe a la Comarca més poblada de la 
Comunitat Valenciana on ha d’estar.


