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El debat polític, en lloc d’ocupar-se dels 
problemes reals de la ciutadania, s’ha con-
vertit  en un debat monopolitzat per les 
agressions verbals i les desqualificacions 
personals. La transparència política en un 
sistema democràtic no hauria de restrin-
gir-se al mer exhibicionisme dels seus diri-
gents. Aquesta dinàmica és especialment 
evident en el cas de la política nacional, 
posant de relleu una verdadera incapaci-
tat per part de la classe política de deixar 
de pensar en els seus rèdits personals i par-
tidistes. En moltes ocasions sembla com si 
ningú es preocupara per les necessitats i 
preocupacions reals de la societat civil.

Necessitem recuperar la política. És 
urgent apostar per una manera de fer po-
lítica que antepose el bé de la comunitat 
enfront dels interessos partidistes. I és en 
aquest escenari en el qual la comarca de 
l’Horta Sud no hauria de veure’s arrosse-
gada pel joc d’aparences i reduccionis-
me que impera a nivell nacional. En els 
últims anys els nostres municipis han po-
sat de manifest que és possible un model 
de gobernança alternatiu que avança al 
ritme de les inquietuds i les demandes 
de la ciutadania. 

Per tant, i davant de la imminent 
campanya electoral, des de la Fundació 
Horta Sud esperem i demanem: 

Que el debat no es centre en les 1. 
desqualificacions personals o proce-
dimentals, sinó en les idees, les pro-
postes  i la construcció d’un projecte 
polític compartit amb la majoria. 
Que en aquesta construcció d’un pro-2. 
jecte compartit es compte amb la 
ciutadania, però no entesa com una 
participació administrada i contro-
lada des dels ajuntaments. Volem la 
creació de sinèrgies i complicitats en 
els temes i reptes que ens afecten, per 
tal de construir un projecte conjunt, 
compartit i gestionat de manera con-
junta. Una participació d’igual a igual 
amb la societat civil organitzada. 
Màxim respecte al personal tècnic 3. 
municipal, en un moment delicat 
en què s’han convertit en el punt de 
mira per les modificacions de la nova 
Llei de contractes i el procediment 
administratiu. Que no s’utilitze en la 
batalla política ni a la plantilla muni-
cipal ni al moviment associatiu. 

Que els representats públics contri-4. 
buisquen a crear una Administració 
local més propera i fàcil d’entendre 
per a la ciutadania, no tan burocrà-
tica. 
Que els partits polítics i les corporaci-5. 
ons municipals fomenten l’economia 
social i la gestió de serveis per part de 
les entitats sense ànim de lucre.  
Que les i els polítics integren i culti-6. 
ven la cultura del pacte. Tant en la 
relació entre els governs i l’oposició, 
així com en el tracte amb la ciutada-
nia i el teixit associatiu, la capacitat 
d’aconseguir acords i trobar els punts 
en comú hauria de convertir-se en el 
full de ruta. Açò posaria de manifest 
un alt sentit de responsabilitat i de 
compromís. 

En paraules de Norberto Bobbio, l’art 
de la política és “patrimoni de totes i tots” 
i, en conseqüència, totes i tots tenim “el 
dret a participar en el govern de la ciu-
tat”. Lluitem perquè aquest ideal no sem-
ble un somni irrealitzable. Avançar cap a 
un model de convivència més sostenible, 
inclusiu i participatiu és possible. n

Necessitem 
recuperar la política

La política hauria de resoldre els problemes de la ciutadania i vetllar per l’interés general. Però més enllà de les bones intencions, 
són nombrosos els exemples que demostren que la marxa dels assumptes públics no segueix aquesta direcció. El resultat del 
baròmetre del CIS de gener de 2018 és una bona mostra de la creixent desafecció existent entre el carrer i el món de la política. 
D’acord amb aquest sondeig, el segon i el tercer problema més importants de la ciutadania són la corrupció i els polítics, per 
aquest ordre, per davant dels problemes econòmics i sols per davall de l’atur. 
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PROPOSTES 
PEL CANVI

COMERÇ 
JUST     
Un altaveu en favor del canvi 
a disposició del mateix teixit 
associatiu. Amb aquest objectiu 
naix Propostes pel canvi, una 
nova secció on arrepleguem 
propostes útils i fàcils de replicar 
per les mateixes associacions. 
La primera proposta per al 
canvi porta el segell del Comerç 
Just, un model de consum més 
reflexiu, sostenible i solidari 
que té en compte valors ètics i 
mediambientals, enfront dels 
criteris exclusivament econòmics 
del comerç tradicional. 

La vertadera transformació 
només serà possible si actuem 
com una societat compromesa, 
i és en aquest punt on el teixit 
associatiu està en condicions de 
convertir-se en un actor privilegiat. 
Vos convidem a entrar en la 
nostra pàgina web, on trobareu 
molta més informació sobre 
l’origen i els principis del Comerç 
Just. La possibilitat d’abraçar el 
canvi en les nostres vides, tant 
com a individus i col·lectius, pot 
començar en moltes ocasions a 
través de xicotets canvis. Abracem 
el canvi i passem a l’acció! n

L’HORTA OEST? 
TRENCAR 

L’HORTA SUd?  
JOSÉ MARÍA SORIANO

El sentit de pertinença a la comarca dels 
pobles de l’Horta Sud ve de lluny. Quan 
als inicis de la dècada dels anys 70 del se-
gle passat el franquisme encara cuejava, 
grups de joves eixiren dels seus pobles 
per a iniciar contactes i moure iniciatives 
conjuntes. Els Ajuntaments i els polítics 
d’aquells anys encara ignoraven el con-
cepte de comarca.

Membres d’aquells grups embriona-
ris posaren en marxa l’Escola Comarcal, 
l’Escola de FP Agrícola l’Horta, el Centre 
de Formació La Florida i el mateix Insti-
tut d’Estudis Comarcals IDECO. Al temps 
que la Caixa d’Estalvis de Torrent, a l’ini-
ci de la acabada d’estrenar democràcia, 
projectava l’activitat de la seua Fundació 
per tal de potenciar i enfortir els vincles 
d’una ciutadania compromesa amb la 
militància comarcal.  

Molt abans que els polítics munici-
pals, membres actius de la societat civil 
dels nostres pobles apostaren per l’Horta 
Sud com a lloc de trobada i de compro-
mís. Després el propi mon associatiu va 
anar bastint tota una xarxa de relacions 
que tenen la comarca com a àmbit de 
referència i d’actuació, en sectors tan di-

versos com les bandes de música, pares 
d’alumnes, comerciants, associacions de 
veïns, empresaris, falles, scouts, ecologis-
tes, etc.

Des dels seus inicis, la Fundació Horta 
Sud ha donat suport a tot eixe entramat 
comarcal i, quan ha estat necessari, ha 
estat capdavantera en promoure estudis 
i informes per a exigir al poder autonò-
mic i estatal solucions als problemes de 
planificació del territori metropolità. 

Ara, després de tants anys de comp-
tar amb una ciutadania activa i com-
promesa amb una realitat comarcal 
concreta, i ben definida, com ho ha es-
tat l’Horta Sud, resulta estrany que des 
d’algunes d’instàncies burocràtiques de 
València vulguen trencar este entramat 
de relacions protagonitzat, i nodrit, per 
la societat civil. Una nova comarca de 
l’Horta Oest? Trencar l’Horta Sud? Per 
quines raons?...

Les i els polítics haurien d’escoltar a 
totes les persones dels nostres pobles, 
que al llarg dels anys venen enriquint les 
vivències comarcals de l’Horta Sud, abans 
de continuar projectant canvis inneces-
saris en l’estructura metropolitana.  n
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Ja podeu llegir en la web de la Fundació Horta Sud l’entrevista que li hem fet a 
Aitana Mas, Directora General de Transparència i Participació Ciutadana de la 
Generalitat Valenciana des de l’any 2015. Recorrem amb ella la seua trajectòria personal 
amb el món associatiu, des dels seus primers passos en el món estudiantil i esportiu en 
Crevillent, fins als nostres dies al capdavant de la sala de màquines de la GVA. També 
analitzem els reptes als quals s’enfronten les associacions i els valors i principis que el 
teixit associatiu pot aportar a la societat. En un context en el qual la societat avança 
cap a “la individualitat i l’egocentrisme”, Aitana Mas no dubta a afirmar que “el teixit 
associatiu transmet tot el contrari: cooperació, col·lectivitat i llança un missatge de 
complicitat amb el nostre entorn i la gent que hi és en ell”.

Les experiències que més han marcat a Aitana Mas han estat les que tenen a veure amb 
l’àmbit associatiu sanitari o inclusiu. “Veure com hi ha gent que treballa més de 10 hores 
al dia i després se’n va a l’associació a continuar treballant, esta vegada sense cobrar, 
per tal de traure-li un somriure a una altra persona i ajudar-la a que la seua vida siga 
una miqueta més lleugera, és de les coses més meravelloses que he vist en estos tres 
anys”. La Directora General de Transparència i Participació Ciutadana també ens avança 
els pròxims projectes d’acompanyament al món associatiu: una Oficina de Suport a 
l’Associacionisme i una Escola de Formació Permanent. n

VISITA LA 
NOVA wEb I 
PARTICIPA EN 
LES xARxES 
SOCIALS!  
Noves eines al servei de les 
associacions 
FUNDACIOHORTASUD.ORG

ENTREVISTA | AITANA MAS

“LES ASSOCIACIONS 
SÓN UNA ESCOLA 
d’APRENENTATGE 
MOLT NECESSÀRIA”

Estrenem pàgina web! A més d’haver mi-
llorat el disseny i la qualitat dels contin-
guts, també hem incorporat noves sec-
cions amb informació pràctica i d’utilitat 
per al teixit associatiu. Aquest projecte ha 
sigut possible gràcies a la col·laboració de 
la Conselleria de Transparència, Respon-
sabilitat Social, Participació i Cooperació 
de la GVA, i al gran treball de disseny web 
i estratègia de comunicació de Estudio 
Bueno. 

XARXES SOCIALS

També hem reforçat la nostra presència 
en les xarxes socials. Segueix-nos per a 
estar al dia de les últimes notícies sobre 
jornades, formacions, ajudes, subvenci-
ons... T’esperem!

@fhortasud

facebook.com/FundacioHortaSud

FundacióHortaSud

@fundaciohortasud



Pots col·laborar amb nosaltres 
o enviar les teues notícies a 
hola@fundaciohortasud.org

Edita: 
Fundació Horta Sud
fundaciohortasud.org 
Tel./Fax: 96 155 32 27
Twitter: @fhortasud
Facebook: FundacioHortaSud
YouTube: Fundació Horta Sud 
Instagram: fundaciohortasud

Disseny i maquetació: 
Eugenio Simó

Dipòsit legal: V-1686-2000

Alaquàs, Aldaia, 
Alfafar, Catarroja, 
Manises, Mislata, 
Paiporta, Picanya, 
Picassent, Quart de 
Poblet, Sedaví, Torrent 
i Xirivella.

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
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CAleNdAri fiSCAl. A continuació vos indiquem les pròximes dates a tenir en 
compte per a la presentació d’impostos:

data data de domiciliació Concepte Model

20 Octubre 15 Octubre
15 Octubre
15 Octubre

IVA 3er trimestre
IRPF 3er trimestre
Retencions arrendament 3er trimestre

MOD 303
MOD 111
MOD 115

20 Gener 15 Gener
15 Gener

IRPF 4º trimestre de l’any anterior
Retencions arrendament 4º trimestre

MOD 111
MOD 115

30 Gener 15 Gener IVA 4º trimestre de l’any anterior MOD 303

31 Gener Impost informatiu
Impost informatiu
Impost informatiu
Impost informatiu

IVA Resum anual
IRPF. Resum anual 
Retencions arrendament - Resum anual
Declaració de donacions

MOD 390
MOD 190
MOD 180
MOD 182

el projecte audiovisual 
Anònimes - Camins pel canvi 
veurà la llum aquesta tardor
La nova campanya de comunicació de la Fun-
dació Horta Sud està a punt d’eixir a escena! 
En el marc del conveni de col·laboració signat 
amb la Conselleria de Transparència, Respon-
sabilitat Social, Participació i Cooperació de la 
GVA, el projecte audiovisual Anònimes - Ca-
mins pel canvi posa en valor l’increïble treball 
que està desenvolupant el teixit associatiu 
de la Comunitat Valenciana. La campanya es 
compon d’un total de 9 microrelats, tres asso-
ciacions per cada província: 

Alacant: Mujeres por Mujeres (Jacarilla), Corfoll 
(Altea) i Novelda Accesible (Novelda).

Castelló: Femme Força Vinaròs (Vinaròs), FAM-
PA Penyagolosa Castelló (Castelló de la Plana) i 
La Maranya (Benicàssim). 

València: Represaliados Paterna Fosa 128 (Pa-
terna), Salvem La Punta (València) i Col•lectiu 
Obertament Gandia (Gandia).

Les associacions entrevistades estan actuant 
en àmbits com la igualtat, la joventut, les ma-
lalties mentals, la defensa del territori o la re-
cuperació de la memòria històrica. L’edició i el 
muntatge dels 9 microrelats ha pràcticament 
acabat i el llançament està previst per a aques-
ta tardor. Estigueu atents a la nostra pàgina 
web i a les xarxes socials! n

escola de ciutadania 
organitza una jornada 
temàtica sobre comunicació i 
associacionisme 
La comunicació ha sigut l’eix central de l’última 
activitat de la Escola de ciutadania. La jornada 
‘La comunicació, una eina per a la transforma-
ció social’, es va celebrar el dissabte 29 de se-
tembre en la seu de la Fundación Movimiento 
Ciudadano de Manises. Una jornada temàtica 
dirigida als membres, col·laboradors i volunta-
ris de les associacions i entitats sense ànim de 
lucre de la comarca de l’Horta Sud. La jorna-
da va comptar amb dos convidats d’excepció, 
Dolors Reig, psicòloga social, consultora i direc-
tora del blog El caparazón, i José María Rega-
lado, treballador social i fundador de Inmer-
sión TIC Academy. En l'organització d'aquesta 
jornada han participat diferents entitats de la 
comarca.n

Ja està oberta la convocatòria 
d’Ajudes a Projectes 
interassociatius per a l’any 
2019
La Fundació Horta Sud, Caixa Popular i el Grup 
Ugarte Automoció destinen 20.000 euros per 
tal d’impulsar la col·laboració del teixit associ-
atiu de la comarca de l’Horta. La realització de 
projectes de desenvolupament cultural, social 
o educatiu que promoguen la col·laboració en-
tre associacions, dins d’una mateixa localitat o 
en l’àmbit de la comarca de l’Horta, és el ob-
jectiu principal de la convocatòria. El termini 
de presentació de projectes finalitza el 2 de 
novembre de 2018. En la web de la Fundació 
Horta Sud ja podeu descarregar les bases i el 
formulari de sol·licitud. n

i a més...


