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Històries de superació. Somos Súper -Fundació Horta Sud. Un còmic de Paco Roca
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La unió de les persones al llarg de la Història 
ha possibilitat ser més eficaços en la pressió 
social per a aconseguir avanços en la 
humanitat, més justícia social, més igualtat i 
més drets per a la majoria. 

És el moment de fer un reconeixement a totes 
aquelles persones que s’han unit per a militar 
en alguna associació i estan participant en 
millorar la vida de les ciutats i de les persones. 

Fer un reconeixement a totes aquelles 
persones que estan en un AMPA organitzant 
activitats d’escoles de pares i mares, banc de 
llibres, activitats extraescolars, horts escolars, 
reivindicant millores en les escoles i instituts 
públics i en l’educació dels seus fills i les seues 
filles. Totes elles estan participant en la millora 
de la política educativa.  

També a aquelles persones que estan a les 
associacions esportives que s’encarreguen 
de l’esport base de millers de joves, educant 
en els valors de superació, respecte, 
constància i el treball en grup, perquè també 
estan fent participació, programant i oferint 
una ampla i diversa oferta esportiva al seu 
municipi. 

Als festers i festeres, fallers, moros i cristians, 
festers locals, etc. que organitzen les festes 
dels nostres pobles, programen les activitats 
festives i les activitats relacionals durant tot 
l’any, ells i elles  també participen en la ciutat 
decidint com són les festes i gran part de la 
vida relacional del municipi. 

Un reconeixement també a les i als músics 
de les associacions musicals, bandes de 
música, corals, escoles musicals, grups, etc. 
que eduquen a la joventut i gran part de la 
població en la música i l’art. 

Com no, als monitors i monitores de les 
associacions juvenils, esplais i cases de 
joventut, scout, juniors, estudiants, cada 
dia, cada cap de setmana, com a  voluntaris 
dediquen el seu temps a educar als infants 
i joves en valors, respecte, responsabilitat i 
pensament crític.

Un reconeixement a les persones que formen 
tota la diversitat d’associacions veïnals i 
culturals que treballen per crear o mantenir 
una cultura més humana, crítica i creativa, en 
el sentit més ampli de la paraula “Cultura”. 
Que intenten contrarestar la cultura imperant 

en la qual l’individualisme i el consumisme 
s’imposen per damunt d’altres valors més 
humanistes. 

A totes les persones que estan en les 
associacions de defensa del territori, el medi 
ambient i el planeta, per poder mantenir 
o, millor dit, salvar un territori i un planeta 
contaminat, desertificat, explotat en els seus 
recursos, tant, que prompte serà impossible 
per a la vida humana. 

Als voluntaris i voluntàries que estan a les 
associacions d’acció social que es dediquen 
a la cura i el benestar de les persones amb 
valors de solidaritat, germanor i justícia social.

Reconeixement també per als militants de les 
associacions de cooperació internacional que 
denuncien el repartiment injust de la riquesa 
i de les relacions internacionals, per la seua 
defensa dels Drets Humans arreu del món. 

A totes les persones que conformen 
associacions dedicades a la lluita i denuncia 
de qualsevol tipus de discriminació i 
violència, front al masclisme, la discriminació 
racial i la xenofòbia, els delictes de odi i 
la pèrdua de humanitat en totes les seues 
formes. A aquelles persones militants, 
associades, simpatitzants, líders, persones 
de juntes directives, voluntàries i voluntaris, 
col·laboradores,... totes elles són necessàries, 
independentment del seu nivell d’implicació i 
compromís en la seua associació, siga la que 
siga, sou i som tantes que resulta impossible 
relacionar-vos a totes en este article.

Les associacions porten anys intentant millorar 
la vida de les persones i les ciutats, lluitant 
contra les retallades, contra les polítiques 
injustes, la millora de la política educativa, 
la millora de l’educació no formal, la lluita 
contra la corrupció, denunciant lleis injustes. 
Totes elles han intentat influir en les polítiques 
públiques, han intentat pressionar per a que 
els pressupostos, les decisions polítiques i 
les accions, foren encaminades a millorar 
la vida de les persones, la justícia social. 
Cal reconèixer que estes associacions han 
estat fent PARTICIPACIÓ i que el ciutadà 
associant-se és més fort per a lluitar contra 
les injustícies. Una ciutadania que fins i tot ha 
assumit la responsabilitat d’organitzar-se no 
sols per a reivindicar, també s’ha organitzat 
per a donar resposta a les necessitats de 

les persones, prestant serveis, gestionant 
espais, programant activitats, etc. 

Les associacions som una resposta 
organitzada, més propera a les persones, 
més dinàmica, més creativa. Més eficaç i 
adequada que la resposta que pot donar, per 
sí mateixa i sense les associacions,  la pròpia 
administració. 

A més ho fan des del seu temps lliure, 
dedicant hores, posant diners de la 
seua butxaca, mobilitzant recursos, des 
d’estructures que eduquen en el diàleg, el 
consens, el valors, el bé comú, la solidaritat, 
l’empatia, etc. utilitzant les assemblees, les 
reunions informatives, el debat, l’anàlisi crític 
de la realitat, la democràcia. 

Pensar que la participació ara sols ha de 
ser l’organitzada per l’administració, amb 
els diferents consells i reglaments, seria una 
errada històrica comparable a quan l’any 
1982 l’administració va assumir l’activitat del 
moviment associatiu buidant així de contingut 
a les associacions. Les associacions han fet 
participació, de la bona, de l’autèntica, les hem 
necessitat, les necessitem i les necessitarem. 
La participació i les associacions necessiten 
estar al marge de les estructures polítiques 
i administratives, per a que no perguen 
la inventiva, des de la total llibertat per a 
proposar solucions, caminant conjuntament 
però no sotmeses a la lògica de la política 
partidista ni a la del procediment administratiu, 
molt garantista però no eficaç per a donar 
resposta immediata als problemes. Esta forma 
de participar des de les associacions és més 
ràpida, està menys nugada a reglaments 
i normativa, poden proposar solucions i 
fórmules innovadores, així es varen crear les 
primeres escoles infantils, les escoles d’adults, 
l’assistència a les persones, els serveis a la 
diversitat funcional, els programes d’educació 
social, d’intervenció sociocomunitària. Tots 
estos programes els iniciaren les associacions 
del barris i municipis on vivim. 

És el moment de reconÈiXer La seua 
tasca, reconÈiXer-Las coM a aGents 
essenciaLs de La ParticiPaciÓ 
deMocrÀtica, donar-Los suPort i 
aJudar-Les aL seu creiXeMent. 

Un poble sense associacions és un poble 
sense vida. 

Les associacions 
al cor de la ciutat
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Dia 26 d’octubre

Centre Matilde Salvador

Carrer Mestre Serrano, 40, Aldaia. (Horta Sud) 
València.

Inscripcions:  www.fhortasud.org

Objectius:

Identificar els elements a tindre en •	
compte en un procés de participació 
ciutadana 

Aprofitar els processos participatius per a •	
crear comunitat. 

Establir metodologies que promoguen •	
una ciutadania per que siga més 
autònoma, amb major capacitat crítica i 
més organitzada. 

Conèixer experiències relacionades amb •	
processos de participació dirigits a crear 
comunitat.

PROGRAMA

09.15 h Presentació
Guillermo Luján, 
Alcalde d’Aldaia. 
Alfred Domínguez, 
President de la Fundació Horta 
Sud.

09.45 h Sergio Castel, 
Expert en Participació Ciutadana
Govern d’Aragó. 
Promoure la Participació en les 
Polítiques Públiques.
Presenta: Mª Luisa Martínez, 
regidora de Participació de Mislata

Jornades de participació per a personal 
tècnic i responsables polítics de participació 
ciutadana

La participació 
ciutadana, una eina per 
a crear comunitat
De persones consumidores de serveis 
a ciutadania compromesa

10.30 h Pausa-cafè.

11.00 h Jordi Serrano, 
Rector de la Universitat 
Progressista d’Estiu de   
Catalunya. 
No calen dreceres de la 
participació.
Presenta: Enrique Deltoro, tècnic 
de Joventut de Manises.

11.45 h Presentació d’experiències i 
bones pràctiques
Modera: Julio Huerta, coordinador 
Fundació 
Horta Sud.

Xerrades pel Barri
Catarroja
Foro Jove per la igualtat  
Aldaia
Recrea la teua ciutat  
Vilamarxant i Castelló
L’impacte de les associacions 
als municipis.
Quart de Poblet
Anima’t
Alcoi

13.30 h Cloenda 
Empar Folgado, 
Regidora de Participació de 
l’Ajuntament d’Aldaia.
Manuel Alcaraz, 
Conseller de Participació 
Ciutadana. 
Carlos Fernández, 
President de la Mancomunitat de 
l’Horta Sud

20.000 € 
per a projectes 
interassociatius
Volen crear sinergies entre 
associacions per a  que treballen 
en xarxa.

Volen recolzar a les associacions 
que estan donant respostes a 
necessitats i transformant la 
realitat.

Si tens un projecte en el que 
cooperen vàries entitats, que 
milloren la qualitat de vida de 
les persones o dels territoris.

Participa!
Tens fins el dia 2 de novembre 
per a presentar la proposta 
en qualsevol oficina de Caixa 
Popular, Grupo Ugarte o a la 
seu de la Fundació Horta Sud 
(Museu Comarcal de l’Horta 
Sud). C/ Mare de Déu de 
l’Olivar, 30. Torrent.

Les bases les pots trobar a 
www.fhortasud.org



President:
Alfred Domínguez

Consell de redacció: 
Julio Huerta 
Paco Alós 

Francesc Guillem 
Juana López 

Carles X. Puig 
Mariam Cardona 

Paula Huerta 
Juan Manuel Costa 

Laura A. Juan

Disseny i maquetació: 
Eugenio Simó

Pots col·laborar amb nosaltres 
o enviar les teues notícies a 

centrerecursos@fhortasud.org.
Dipòsit legal: V-1686-2000

Edita: 
Fundació Horta Sud
www.fhortasud.org. 
Tel./Fax: 96 155 32 27
Twitter: @fhortasud

Facebook: FundacioHortaSud
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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
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
Dimarts 12, Quart de Poblet
Dijous 14, Picassent
Dimarts 19, Xirivella

Calendari Exposició 
Històries de Superació
Quart de Poblet, a Quart Jove. 
Carrer de la Torreta, 1. 
De l’14 de setembre al 29 de setembre de 2017.

Catarroja, Casa de la Cultura. 
Del 5 d’octubre al 20 d’octubre.

Castell d’Alaquàs, Carrer Pare Guillem, 2. 
Del 25 d’octubre al 24 de novembre de 2017.

Museu Comarcal de l’Horta Sud
Carrer Mare de Déu de l’Olivar, 30.
Del 30 de novembre de 2017 al 9 de gener 
de 2018.

El projecte ha estat guardonat amb: 
Premi Millor Creativitat a Branded Content 
Social 2017, al festival internacional de 
publicitat Publifestival. 

Premi millor Creativitat en il·lustració 
Publicitària Social 2017, al festival 
internacional de publicitat Publifestival. 

Premi millor Disseny en el projecte o acció 
social 2017, al festival internacional de 
publicitat Publifestival. 

Premi Branded Content al Festival La 
Lluna 2016, festival de publicitat creativa 
i comunicació organitzat per l’Associació 
d’Agències de Comunicació Publicitària

Formació per a 
associacions
 

Curs d’obligacions fiscals,
Paiporta (22/09/2017)
Curs Com fer projectes, 
Alaquàs (26/09/2017)
Quart de Poblet (5/10/2017)
Bellreguard (28/10/2017)
Curs d’obligacions 
documentals,
Emperador (30/09/2017)
Picassent (05/10/2017)
Alfafar (21/10/2017)

Curs Com incrementar la base 
social I la participació,
Benicarló (21/10/2017)
Curs de comunicació,
Catarroja (26/10/2017)
Jornades d’associacions
Catarroja/Paiporta
(què són i per a què)
 


