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–––––––––––– 
El valor de l'associacionisme

––––––––––––
Les organitzacions no lucratives 
naixen de la passió de les persones 
per millorar la societat, per lluitar 
contra les desigualtats, per fomentar 
la cultura, l’acció social, l’equitat, la 
pràctica de l’esport o la protecció 
de l'entorn i el medi ambient,… 

Les persones compromeses en les 
associacions estan convençudes del 
valor social de les seues accions, 
i també són conscients del gran 
impacte que poden tindre en la 
societat. Però, com transmetre-ho? 
Com explicar el valor social i econòmic 
que aporta la seua activitat, per a 
defendre la seua importància?

Hem de poder reivindicar l’aportació 
social i econòmica que les associacions 
fem a la societat, amb dades objectives 
del que aporta el moviment associatiu 
a cada municipi, a la comunitat: quantes 
persones associades, voluntàries, les 
hores de dedicació de les persones 
contractades, voluntàries o participants, 
els recursos econòmics, el retorn 
social de la inversió, quants llocs de 
treball genera l'associacionisme i la 
riquesa que és capaç de generar.

L’avaluació de l’impacte no és, 
només, una metodologia sinó 
una cultura que explica i visibilitza 
l’empenta que els moviments 
socials deixen en la comunitat. 

La Fundació Horta Sud ha posat en 
marxa un projecte per a aconseguir 
avaluar l’impacte real de les associacions 
en la nostra comarca. El projecte ofereix 
una eina per a arreplegar i analitzar 
dades, de manera que les associacions 
disposen d’informació objectiva per 
avaluar el seu impacte en els municipis. 
És una manera de demostrar amb 
dades objectives que la confiança en 
el tercer sector no és cega, que les 
organitzacions són transparents, que 
aporten i enriqueixen la societat. 

Què pots fer tu? 
Entra a la plataforma 1. 
associacions.fhortasud.org.
Comprova si la teua associació 2. 
ja està enregistrada.
Si no està enregistrada, afegeix 3. 
les dades de la teua entitad, 
o fes els canvis oportuns.

El projecte està cofinançat pel programa 
Erasmus + de la Unió Europea. 

www.caixapopular.es
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Necessitem associacions que:

1. RecUpeReN eLS 
VaLORS...
Associacions que recuperen 
els valors, la cultura, la 
solidaritat, el compromís 
en millorar la societat, que 
generen idees, nous projectes 
i pensament crític.

2. GeNeReN LLOcS 
De TRebaLL...
Associacions que generen 
llocs de treball, que 
mobilitzen recursos, que 
detecten les necessitats del 
seu entorn.

3. eDUqUeN...
Associacions que eduquen 
en la democràcia, en el 
diàleg, en la participació real, 
en una ciutadania activa i 
compromesa.

4. cOMpROMeSeS...
Associacions que es 
comprometen amb la millora 
del seu municipi i amb la 
defensa dels Drets Humans i 
Valors Democràtics.

L’associacionisme és un dels 
àmbits tradicionals de creació de 
comunitat. Encara és un dels elements 
socialitzadors que ens ajuda a pensar 
més en la comunitat que en el nostre 
interès particular. Amb un teixit 
associatiu fort, el grup i el bé comú 
guanyen terreny a l’individualisme.

L’associació és, encara, un element 
socialitzador, com és el carrer, en el 
qual compartim interessos comuns, de 
manera voluntària, amb altres persones 
i que ens permet fer junts allò que ens 
agrada i decidim de forma voluntària. 
Les associacions ens permeten fer 
esport, música, activitats extraescolars, 
l’atenció a les famílies, el temps lliure 
educatiu dels nostres fills, la festa, la 
cultura, etc.

Necessitem les associacions per a 
seguir construint una societat plural, 
democràtica i solidària, mantenint les 
seues funcions per a cohesionar la 
comunitat, transformar-la i continuant 
provocant l’acció. 

El projecte Somos Súper-Històries 
de Superació segueix el seu camí en 
2017, amb una exposició itinerant amb 
el llibre 14 Històries Increïbles de 
Superació com a protagonista.

Aquesta exposició mostra el treball de 
l’il·lustrador Paco Roca al costat d’alguns 
dels alumnes del primer Taller de Còmic 
Social celebrat en la EASD-València, 
que han reflectit en les seues històries 
el compromís de les associacions i dels 
seus voluntaris amb la seua comunitat.

L’exposició és només un exemple del 
gran treball que han realitzat els 16 
joves autors per a visibilitzar a totes 
eixes persones que s’esforcen per a 
millorar la societat en la qual viuen, fent 
del moviment associatiu un motor de 
transformació del món social.

La campanya Somos Súper-Històries de 
Superació, ha sigut guardonada amb 
el Premi Branded Content de La Lluna, 
Festival de Publicitat i Comunicació 
Creativa de la Comunitat Valenciana, 

i seleccionada per participar en el Dia 
del Còmic, que es repartiran 40.000 
còmics a tota Espanya.

Aquest premi és un reconeixement més 
a esta campanya que, després de la 
difusió de 30.000 exemplars del còmic 
per Levante-EMV, continua en 2017 amb 
aquesta exposició i amb la reedició 
del llibre 14 Històries de Superació, 
que podrà comprar-se en els següents 
punts de venda: Futurama (Carrer 
de Guillem de Castro, 53, València), 
Homoludicus (Carrer del Pintor Navarro 
Llorens, 7, València), SETEM Comunitat 
Valenciana (Carrer d’Utiel, 16, València), 
les associacions participants en el 
projecte i Fundació Horta Sud (Carrer 
Verge de l’Olivar, 30, Torrent)

L'exposició Somos Súper-
Històries de Superació 
comença el seu camí
Del 16 de febrer al 19 de març en 
l’EASD-València i al llarg de l’any en els 
municipis que la sol·liciten. 

SOMOS SúpeR
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La Fundació Horta Sud, Caixa 
Popular i Grupo Ugarte, 
reparteixen 20.000 € en projectes 
entre associacions.

Els 10 projectes: 
Cuinant Idees, ¿Compartimos 
capacidades?, Juntos y revueltos, II 
Trobada de sobrevivents a la violència 
de gènere, Som Música, Som art som 
Horta, Passejant per la comarca, La 
poesia d’Estellés als barris de València, 
Entreveïns, Programa d’ajuda jurídica 
i social.

Les 38 associacions beneficiàries: 
Catarroja: APAMI, Ca la Mare. 
Manises: AFADIMA, AMPA dels Col·legis 
Félix Rodríguez de la Fuente, Vicente 
Nicolau, Sagrada Familia, les Escoles 
Infantils La Pinaeta, Gesmil, El Molí i La 
Tarara.
Xirivella: Falla Mont de Pietat, Dones en 
Acció, Associació Victoria Sau.
Alaquàs:  LILITH.
Aldaia: Teuladí.
Quart de Poblet: SAM La Unió, 
Associació Lluerna.
Torrent:  Associació Espai Literari i 
Cultural Torrent de Paraules, La Gavella 
Associació d’alumnes FPA de Torrent.
Mislata:  MAM (Moviment Artístic de 
Mislata), Associació Veïnal Barri del 
Quint.
Benetússer: GUAIX Horta Sud.
Paiporta: Associació Cultural El Barranc,
Sedaví: Associació Cultural “El Bolitxo”, 
Alcàsser: La Figuera.
Picassent: Centre Penitenciari Picassent.
València: CAPPEPV, Societat Coral 
el Micalet, Centre de Recursos Just 
Ramírez - CA REVOLTA, Associació 
Cultural Lluna Roja, Associació Cultural 
Sóc el que Menge, Falla Ciutat Fallera, 
C.P. Ciutat Fallera, Col·legi Comenius, 
Fundació Diagrama, Col·legi El Carme, 
C.P. Lluis Guarner, Gremi d’Artistes 
Fallers, Casa Caritat, Universitat Popular, 
Asociación Cultural Andaluza Ciutat 
Fallera, Aldeas Infantiles, Asociación de 
Vecinos de la Plata y Adyacentes Quatre 
Carreres, Creu Roja Espanyola, Banc 
d’Aliments. 

pROjecTeS iNTeRaSSOciaTiUS, 
eL VaLOR DeL TRebaLL 
cOL·LabORaTiU
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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. 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

agenda

Calendari Servei d’assessories 
Xarxa Participa 2017

Març
Dijous 2, Mislata
Dimarts 7, Alfafar
Dijous 9, Alaquàs
Dimarts 21, Catarroja
Dijous 23, Xirivella
Dimarts 28, Quart de 
Poblet
Abril
Dijous 6, Aldaia
Dimarts 11, Manises
Dijous 20, Torrent
Dimarts, 25, Paiporta
Dijous 27, Picassent
Maig
Dimarts 9, Mislata
Dijous 11, Catarroja
Dimarts 16, Alfafar
Dijous 18, Manises
Dijous 25, Alaquàs
Juny
Dijous 1, Torrent
Dimarts 6, Mislata
Dijous 8, Picassent
Dijous 15, Xirivella
Dijous 22, Quart de 
Poblet
Dimarts 27, Paiporta
Dijous 29, Aldaia

Setembre
Dimarts 19, Aldaia
Dijous 21, Manises
Dimarts 26, Torrent
Dimecres 27, Paiporta
Dijous 28, Alfafar
Octubre
Dimarts 3, Mislata
Dijous 5, Picassent
Dimarts 17, Catarroja
Dijous 19, Alaquàs
Dijous 26, Quart de 
Poblet
Novembre
Dimarts 7, Xirivella
Dijous 9, Torrent
Dimarts 14, Alfafar
Dijous 16, Aldaia
Dimarts 21, Catarroja
Dijous 23, Manises
Dimarts 28, Paiporta
Desembre
Dimarts 5, Mislata
Dijous 7, Alaquàs

Foro empresarial

Conferència-col·loqui: "El nou escenari eu-
ropeu: Brexit i EEUU. Repercusions per a la 
xicoteta i mitjana empresa", a càrrec de Jo-
sep Maria Jordán i Galduf. 
Dilluns, 3 d'abril a les 19'00 h.
Lloc. Casino de Quart de Poblet
(C/ Joanot Martorell, 13, Quart de Poblet)

Diagnòstic associatiu de 
Bellreguard

LES ASSOCIACIONS 
A BELLREGUARD
ESTAT ACTUAL, DEMANDES 
I NECESSITATS,
PROPOSTES DE FUTUR

La Fundació Horta Sud ha començat en 
2016 un nou projecte amb el qual esperem 
contribuir a la millora de la situació del 
teixit associatiu local. L’objectiu d’aquest 
projecte és conèixer la situació, demandes i 
necessitats de les associacions del municipi. 
Després de l’anàlisi de la informació, fem 
propostes conjuntes per a donar respostes 
i dissenyar estratègies i processos adients 
que enforteixen i milloren les associacions. 
Bellreguard ha sigut el primer municipi on 
hem desenvolupat aquesta metodologia, 
amb el lideratge del seu Ajuntament i 
la participació de 20 associacions. Amb 
aquest treball donem eines adreçades a 
canviar el model associatiu, i per a millorar 
la transparència de les organitzacions, la 
democràcia interna, la participació activa de 
les persones associades, per a augmentar les 
taxes d’associacionisme, el treball en xarxa, 
el recolzament en la seua gestió, les seues 
relacions amb l’administració pública i la seua 
incidència en els territoris. 

Foro empresarial 

Més d’un centenar de persones han participat 
a l’última sessió del foro empresarial de l’Hor-
ta Sud. La conferència col·loqui "Gestionar el 
talent de les persones: una oportunitat per 
a les empreses” impartida per Faus Olmos 
tingué lloc el 6 de febrer a Beniparrell. 


