
Fins avui, cap dels sistemes de 
finançament ha tractat amb justí-
cia la nostra Comunitat. Enguany, 
cada valenciana i valencià re-
bem 237€ menys que la mitja de 
l’Estat, o 839€ menys que l’au-
tonomia millor finançada, la qual 
cosa equival entre un 10% i un 
29% menys de recursos, respec-
tivament. Si sumem infrafinança-
ment i infrainversió, enguany, la 
nostra discriminació arribarà als 
1.600 milions d'euros, si sols ens 
comparem amb la mitjana. Estem 
en una situació insòlita, sobretot 
perquè tenim una renda per cà-
pita inferior en 12 punts a la mit-
jana. I, no obstant això, som l'au-
tonomia que menys recursos per 
habitant rep; l'única que, tot i ser 
pobra, aporta al conjunt de l'Estat. 
El resultat és insuportable per a la 
ciutadania valenciana. 

Per tot això les entitats sig-
natàries exigim:

Una reforma immediata del 
sistema de finançament que es-
tablisca un nou model amb recur-
sos suficients i repartits equitativa-
ment entre totes les autonomies, 
que possibilite als valencians i a 
les valencianes tenir uns serveis 
públics fonamentals dignes i 
exercir les nostres competències 
pròpies. Una reforma perquè mai 
més hi haja ciutadania discrimina-

da solament pel fet de pertànyer 
a un territori.

Un repartiment de les inver-
sions i una execució que atenga 
una programació racional que 
acabe amb el dèficit inversor a la 
Comunitat Valenciana, que com-
pense en tot cas la insuficiència 
inversora en els últims anys i de-
dique una quantitat de recursos 
ajustada al nostre pes poblacio-
nal, tal com arreplega la reforma 
del nostre Estatut d'autonomia 
aprovada per Les Corts.

El reconeixement dels dèficits 
de finançament acumulats direc-
tament pel mal funcionament dels 
diferents sistemes de finançament, 
i l'establiment de mecanismes de 
compensació perquè el nou mo-
del no nasca llastrat per la injustícia 
diferida dels anteriors.

El poble valencià ha de rei-
vindicar més unit que mai, que 
puguem aconseguir plenament 
els drets reconeguts en la nostra 
Constitució. Vivim un moment 
històric en el qual podem acabar 
definitivament amb la discrimina-
ció, per avançar cap a una soci-
etat més prospera, més social i 
més justa.

La Fundació Horta Sud ja ha 
signat el manifest, vos convidem 
a totes a adherir-vos en https://
finançamentjust.com/

Més de 600 entitats adherides al 
«Manifest per un finançament just» 
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El passat mes de març es van complir 40 anys de la creació del Consell del País Valencià, un esforç compartit 
en el qual es va implicar tota la societat i que va desembocar en l'Estatut d'autonomia, que va permetre la recu-
peració de la capacitat dels valencians i de les valencianes de decidir el seu futur. Quatre dècades més tard ens 
trobem en un moment que requereix aqueixa mateixa unitat per fer-nos escoltar i aconseguir un futur sense 
més hipoteca que la nostra capacitat per a generar riquesa, benestar i progrés.
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"Un curs amb un efecte multiplicador, on les 
persones que passaran per les formacions 
després estaran disposades a tirar endavant 
propostes de canvi en compromisos 
personals"

uArcAdi Oliveres, Professor Economia Aplicada en la 
UA, destacat activista per la pau i president de la Universitat 
Internacional de la Pau.

"Una formació per a furgar en realitats que no 
són abordades pels mitjans de comunicació, 
que proporciona eines ja no solament per 
interpretar la realitat sinó per actuar sobre 
ella. Et permet una transformació en la teva 
vida quotidiana i encoratjar unes relacions 
personals que s’allunyin de la lògica general 
de la mercantilització que impera en les 
nostres societats"

ucArlOs TAibO, Escriptor i professor de Ciència Política 
i de l'Administració en la Universitat Autònoma de Madrid, 
expert en geopolítica i transicions contemporànies a Europa 
central i oriental.

“Un compromís amb la defensa dels 
drets humans i valors democràtics que 
contribueix a crear una societat més justa i a 
la millora i el progrés de la Humanitat. Una 
formació compromesa en l'Agenda 2030 de 
Nacions Unides plasmada en els objectius 
de desenvolupament sostenible, que 
persegueixen la mitigació de la pobresa, la 
governabilitat democràtica, la consolidació 
de la pau, el canvi climàtic i els riscos dels 
desastres, així com la igualtat econòmica entre 
altres"

uAlfred dOmínguez, president de la Fundació Horta 
Sud.

Bloc I: Introducció al voluntariat i activisme 
per la transformació social. Cooperació 
al desenvolupament, humanitarisme, 
activisme i coherència per a canviar el món

divendres 1 de desembre de 2017

18h30. Sobre les llibertats avui dia. El marc repressiu de 
la llei Mordassa i altres mesures polítiques limitadores 
del rol dels moviments socials. JOAquim bOsch.
Lloc: Biblioteca municipal de la Vall d'Uixó (Castelló). 
Acte obert al públic.

CAP DE SETMANA en ALBERG "La Surera" Almedíjar, 
Castelló

dissAbTe 2 de desembre de 2017

Humanitarisme, cooperació al desenvolupament i 
solidaritat, a qui ajuda l'ajuda en el sistema econòmic 
actual?. AleJAndrO POzO
Activisme per a una economia no capitalista. Consum 
responsable i comerç just. PAMAPAM: el mapa de 
l'economia solidària. gruP fOrmAció seTem cv.

dOmingO 3 de desembre de 2017

Economia ecològica per a un consum conscient. 
Alternatives econòmiques en el llogaret global. 
gusTAvO duch.

Bloc II: Alternatives econòmiques ètiques, 
feministes i solidàries a la globalització 
neoliberal capitalista i patriarcal

CAP DE SETMANA en ALBERG "Argentina" Benicàssim, 
Castelló

dissAbTe 13 de gener de 2018

És el capitalisme l'únic sistema possible? Per on cal 
començar a canviar-ho? Quines alternatives hi ha? 
ArcAdi Oliveres.
El sistema financer internacional, irresponsabilitat 
social, inversions en armes. L'alternativa de la banca 
ètica a la banca armada. JOrdi cAlvO.

dOmingO 14 de gener de 2018

Desmuntar el patriarcat. L’economia feminista com a 
alternativa al capitalisme. YAYO herrerO.

Sessió de clausura

divendres 16 febrer de 2018

Mitjans de comunicació que no estan al servei del 
poder: què llegir, què escoltar i què veure per a estar 
informades? rOsA mAríA cAlAf. Lloc: València, 
espai per confirmar. Acte obert al públic
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"nO cAlen 
dreceres de lA 
PArTiciPAció"
“Estem en la moda de la democràcia participativa. 
Les institucions fan tota mena de propostes, la major 
part surrealistes, de discutir suposats projectes de 
lleis, o projectes de coses molt diverses i ens fan 
perdre molt el temps. I, a més a més, han sorgit tot 
un seguit d’idees, que en contra de plantejar-se com 
fomentar la participació de veritat, busquen dreceres 
post modernes de la participació. Per fer un procés 
participatiu no es busca a la gent que hi entén en un 
determinat tema, amb experiència, que ja ha treballat, 
ja ha pensat, ja ha reflexionat i ja ha actuat, sinó a 
persones del carrer triades de formes demoscòpiques 
com si fos una enquesta, i això em sembla la negació de 
la participació democràtica i la negació de la Política. 

Per fomentar la participació real, les administracions 
hauran de plantar diners si volen fer un bosc potent. 
Fomentar l'associacionisme és com plantar alzines, és 
molt lent i delicat. 

Fer associacionisme, fomentar la participació, és com 
plantar diners alzines, has de mirar com la gent aprèn a 
participar. I la gent no aprèn participar quan és major. 
Una persona que s’ha acostumat a no fer res pel seu 
barri, pel seu poble i pel seu país, difícilment, un dia, 
amb 45 anys, voldrà fer alguna cosa. Això s’aprèn fent, i 
s’aprèn en la infància i l’adolescència, i per tant, s’hauria 
de cuidar molt els esplais, els agrupaments, les entitats 
educatives, els casals de joves, totes les entitats juvenils. 
Aquests joves amb aquest aprenentatge de fer projectes, 
fer equips, constituiran una societat civil molt potent i 
a més es crearan quadres polítics que el dia que hi hagin 
de ser recanvis sabran què és fer Política, entenent la 
Política com la relació entre les persones. 

Amb una societat en democràcia i llibertat, òbviament 
el ciutadà té la possibilitat de no fer res, més enllà de 
les seves obligacions legals, però hi ha un problema: si 
tota la societat pensa d’aquesta manera i ningú fa res 
per la societat, la societat esdevé en un infern i a més, 
seria impossible practicar la democràcia i la llibertat. 
Des de l’egoisme no es construeix res bo, cal grans dosis 
de l’altruisme, de solidaritat i de fraternitat entre la 
gent per tal que els nostres barris, els nostres pobles, 
les nostres ciutats puguin funcionar d’una manera 
raonable."

uJOrdi serrAnO, Rector de la Universitat Progressista 
d’Estiu de Catalunya. 

Conclusions de la Jornada "La participació ciutadana, una 
eina per a crear comunitat, de persones consumidores de 
serveis a ciutadania compromesa”
Ja pots veure totes les aportacions en les Jornades de 
participació per a personal tècnic i responsables polítics, 
celebrades en Aldaia el dia 26 d'octubre de 2017 a http://
www.fhortasud.org/novetats/noticies

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. 

Per això, volem visibilitzar a les associacions que han assumit la responsabilitat de 
construir una societat més justa per a tots i totes, permetent que millore la vida de 
les persones.

És necessari que coneguem i valorem les iniciatives orientades al canvi i a les 
persones que les porten endavant, treballant de forma solidària i col·lectiva pels 
altres i que, en temps d’incertesa, ens apropa i ens fa sentir més humans i millors. 

La Menció Colibrí 2017 és per a seTem cOmuniTAT vAlenciAnA, una 
organització no governamental per al desenvolupament que treballa des de 
l’any 1993 per promoure un sistema econòmic i social mundial més just i solidari 
a través de l’educació i la sensibilització de la societat valenciana, mostrant 
alternatives com el consum responsable i el comerç just.

Amb la Menció Colibrí 2017 la Fundació Horta Sud vol agrair i significar el treball 
realitzat per SETEMCV, per les múltiples accions d'educació i sensibilització, 
amb l'objectiu de combatre les injustícies inherents al capitalisme i contribuir a 
construir un model econòmic més just i solidari.

Les accions que s’inclouen en els seus projectes són:
Comunicació per la transformació social•	
Mobilització social•	
Incidència política i empresarial•	
Cooperació amb organitzacions de defensa dels drets humans al nord i al sud•	
Articulació i enfortiment de l’economia social i solidària•	
Promoció del consum responsable i la compra pública socialment •	
responsable.

Destaquen accions per promoure el consum responsable i ètic, i per denunciar la 
injustícia estructural, la banca armada, la violació dels drets laborals i econòmics, 
especialment entre les dones als països del sud i els efectes de la globalització 
en les persones, els grups humans i el medi ambient, denunciant i relacionant 
directament la pràctica econòmica neoliberal amb l’empobriment i la violació del 
drets humans.
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Bones pràctiques

Foro per la igualtat d’Aldaia 
Projecte de sensibilització i conscienciació 
dels i les joves sobre els reptes per aconseguir 
una igualtat efectiva al municipi, mitjançant la 
participació ciutadana i la creació d'un grup 
estable d'acció. 
Projecte de la Fundació Horta Sud i 
l'Ajuntament d'Aldaia.

Recrea la teva ciutat
Projecte on els i les joves (des dels Instituts 
de Secundària) donen la seva visió dels 
problemes als seus municipis i s'impliquen 
en les possibles solucions què ells mateixos 
troben, un nexe estable entre educació formal 
i no formal, i base d'una ciutat educadora. 
Experiència realitzada en Almassora, 
Benicàssim, Betxí, Borriana, Quart de Poblet i 
Vilamarxant. 
Projecte de la Federació Valenciana de Cases 
de Joventut i FADES-Federació d'associacions 
d'estudiants.

Xarrades per arreglar el barri
Una experiència de participació ciutadana i del 
foment de l'associacionisme, per afavorir una 
ciutadania responsable i activa mitjançant la 
creació d'associacions veïnals que s'impliquen 
en la resolució dels problemes.
Projecte de la Fundació Horta Sud i de 
l'Ajuntament de Catarroja.

És hora de mostrar el que 
aportem a la societat, un poble 
d'associacions
Avaluació de l'impacte de les associacions 
a Quart de Poblet, que pretén visibilitzar, 
valorar, agrair i reconèixer l'aportació social 
i econòmica que fan les associacions al 
municipi per a fomentar la corresponsabilitat, 
la cogestió municipal i fer pedagogia en la 
construcció del relat comú i compartit entre 
tots les agents socials del poble. 
Projecte de la Fundació Horta Sud i de 
l'Ajuntament de Quart de Poblet. 

Anima’t. Xarxa de recursos socials 
i culturals 
Programa de dinamització sociocomunitària 
que pretén fomentar la vida als barris i 
revaloritzar la presència de les associacions de 
veïns com a espais de ciutadania i participació.
Projecte conjunt de l'Ajuntament d'Alcoi, el CIP 
FB Batoi i les Associacions Veïnals

Agenda
Calendari Exposició Històries de 
Superació
Inauguració el dia 30 a les 19 hores. 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
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