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FEDERICO BUYOLO
Director General de l’Alt Comissionat 
per a l’Agenda 2030 

“Las asociaciones 
crean tejido social, 
unen la voluntad, 
aspiraciones y 
demandas de la 
ciudadanía desde una 
visión colectiva en 
beneficio de todos y 
todas”

L’Assemblea General de Nacions Unides 
va adoptar fa quatre anys l’Agenda 2030 
per al Desenvolupament Sostenible. 
Un pla d’acció en favor de les persones, 
el planeta i la prosperitat que pivota 
entorn de 17 Objectius i 169 metes. 
Amb l’objectiu d’elaborar l’estratègia 
espanyola que traduïsca aquests 
ambiciosos objectius en un full de ruta 
aplicable per institucions públiques, 
ciutadania i sector privat, Federico 
Buyolo va ser nomenat a l’agost de 2018 
Director General de l’Alt Comissionat per 
a l’Agenda 2030.

Quan es compleix un any del 
seu mandat al capdavant de l’Alt 
Comissionat per a l’Agenda 2030, hem 
parlat amb ell sobre associacionisme i 
ODS. 

“Formamos una ciudadanía colectiva 
que ahora gracias a la Agenda 2030 se 
convierte en una ciudadanía global con 
objetivos comunes. Las personas somos 
el pasado, el presente y juntas ahora 
construimos el futuro bajo una misma 
visión de sostenibilidad”. 

“Sin la apropiación y la participación de 
la ciudadanía será imposible lograr los 
objetivos que nos hemos marcado todas 
las personas. Por ello, es necesaria la 
acción que las asociaciones hacen en 
los territorios generando participación”.

“Los grandes avances de la humanidad 
han venido de la mano de la 
colaboración entre todas las personas. 
Este es el camino para avanzar, generar 
una alianza global para transformar 
el mundo en que vivimos. Tenemos 
que trabajar desde una visión de 
colaboración radical donde todas las 
personas e instituciones construyamos 
inteligencia colectiva con una visión 
clara de transformar el mundo en 
que vivimos con una visión común de 
hacer de la Agenda 2030 un lenguaje 
universal que nos permite colaborar, 
sumar iniciativas y avanzar en la 
implementación de actuaciones en 
todos los ámbitos”. 

L’entrevista completa a →→→ 
fundaciohortasud.org/noticies

“Hay que hacer de la Agenda 2030 
un nuevo contrato social global 
que no deje a nadie atrás”
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Al nostre web trobaràs idees a la secció Propostes pel Canvi vinculades 
als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

“Urge la creación de tejido 
asociativo, transformar la acción 
individual en colectiva”

“El asociacionismo tiene mucho 
potencial para el fomento y la creación 
de actividades de sensibilización 
y, de esa manera, conseguir que los 
problemas ambientales lleguen a más 
gente”.

“Urge la creación de tejido asociativo, 
transformar la acción individual en 
colectiva. La creación de comunidades 
basadas en la colaboración y la 
transferencia de conocimiento que 
tengan como objetivo común las 
mejoras de las condiciones materiales 
de las personas de una comunidad, 
sin que esto sobrepase los límites 
ambientales”.

“Es más necesaria que nunca la 
cooperación internacional en la lucha 
contra el cambio climático. Se ha de 
cooperar internacionalmente para que 
se tomen medidas para la reducción 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero y la mitigación y adaptación 
al cambio climático más allá de nuestros 
países. El éxito de la lucha contra 
el cambio climático solo puede ser 
colectivo”.

“En la intersección entre la lucha 
ambiental y la justicia social, las 
asociaciones tienen mucho que hacer 
y decir”.

L’entrevista completa a →→→ 
fundaciohortasud.org/noticies

PABLO RODRÍGUEZ ROS
Investigador predoctoral Fulbright en la 
Universitat de Califòrnia 

Reconeix ser un apassionat de 
la “comunicació social sobre el 
canvi climàtic”, al qual defineix 
com “el major desafiament 
de la humanitat”. Investigador 
predoctoral Fulbright en la 
Universitat de Califòrnia en Sant 
Diego, Pablo Rodríguez Ros ha 
participat en diversos creuers 
oceanogràfics al voltant del 
món per a mesurar l’impacte 
del canvi climàtic en les nostres 
mars i oceans. Parlem amb ell 
sobre quines accions poden 
emprendre les associacions per 
a fer front als efectes de la crisi 
climàtica. 
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Presentació 
de l’Avaluació 
de l’Impacte a 
Castelló 
El dissabte 16 de novembre es va 
presentar l’estudi de l’Avaluació 
de l’Impacte de les Associacions 
a Castelló, una radiografia de 
la situació en la qual es troba 
el teixit associatiu de la ciutat. 
L’estudi mostra el que aporten 
les associacions de Castelló a la 
societat, transformant en xifres 
quin és el resultat de la implicació, 
el compromís i la participació de 
tantes persones que treballen de 
manera voluntària.

L’estudi aporta informació 
significativa sobre l’impacte de 
les associacions des de diversos 
aspectes: social, econòmic i, 
sobretot, humà. Aquestes dades, 
arreplegades a través d'un 
qüestionari que han emplenat 134 
associacions de Castelló, es poden 
consultar i analitzar a traves de la 
plataforma de la Fundació Horta 
Sud: associacions.org. 

En la presentació de l’estudi 
van intervenir María Jesús 
Pérez, Directora General de 
Participació Ciutadana de la 
Generalitat Valenciana, Miquel 
Àngel Aragón Brailoff, Director 
del Consell d’Associacions de 
Barcelona, Francesc Mezquita, 
Regidor de Participació Ciutadana 
de l’Ajuntament de Castelló, i 
Julio Huerta, Coordinador de la 
Fundació Horta Sud. Amb aquest 
estudi es pretén visibilitzar, 
valorar, agrair i reconèixer 
l’aportació social i econòmica que 
les associacions de Castelló fan a 
la societat.

Els i Les joves 
prenen la paraula 
Les associacions juvenils i estudiantils 
han sigut les protagonistes de les 
últimes activitats celebrades dins 
del cicle d’Escola de Ciutadania. La 
jornada ‘Què podem fer per a salvar el 
planeta?’, celebrada el dissabte 28 de 
setembre a Manises, va reunir a més de 
100 joves conscienciats amb els reptes 
que planteja el canvi climàtic. Es van 
organitzar tallers pràctics en els quals 
cadascuna de les entitats participants 
va elaborar un llistat amb mesures 
concretes per a fer front a l’emergència 
climàtica des de les mateixes 
associacions. 

Així mateix, el dimecres 2 d’octubre es 
va celebrar també a Manises la jornada 
‘Els i Les joves no passem’, un punt de 
trobada entre els joves i els responsables 
tècnics i polítics de les regidories de 
Participació Ciutadana i Joventut de la 
Comunitat Valenciana. En la jornada 
es van compartir bones pràctiques 
desenvolupades a nivell local i es van 
debatre propostes per a aconseguir 
persones joves actives i educades en 
hàbits de participació. Va intervenir 
Jesús Martí, Director General de l’Institut 
Valencià de la Joventut (IVAJ), i María 
Jesús Pérez Galant, Directora General de 
Participació de la Generalitat Valenciana.

Els valors de 
l’associacionisme, 
al carrer! 
L’última campanya de promoció de 
l’associacionisme de la Fundació Horta 
Sud, ‘Les Associacions, el Cor del nostre 
Poble’, ha estat present en els nostres 
carrers. Els dissenys de la campanya, que 
mostren com les associacions generen 
llocs de treball, fomenten la cultura i 
les tradicions, la cultura i l’educació, la 
igualtat en la diversitat o la solidaritat, 

van estar visibles durant la segona 
quinzena de setembre en les parades de 
metro i els quioscs de València, i durant 
la segona quinzena d’octubre i la primera 
setmana de novembre a les marquesines 
de la ciutat de Castelló. A la campanya 
també es van sumar alguns municipis 
de l’Horta Sud, com és el cas de Manises, 
Quart de Poblet, Aldaia i Paiporta. 

Aquesta acció s’ha desenvolupat amb 
la col·laboració de la Conselleria de 
Participació, Transparència, Cooperació 
i Qualitat Democràtica de la Generalitat 
Valenciana. 



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

Disseny i maquetació: 
Eugenio Simó
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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.

Si teniu qualsevol dubte 
o suggeriment per a la 
Fundació Horta Sud, 
podeu enviar-nos-la 
al correu electrònic 
comunicacio@
fundaciohortasud.org 
i vos atendrem amb molt 
de gust
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Calendari, 
cursos 
i Assessories 

7 Novembre. Assessoria Xarxa 
Participa a Paiporta.

9 Novembre. Curs d’Obligacions 
Documentals a Almassora.

9 Novembre. Curs d’Obligacions 
Fiscals a Castelló.

12 Novembre. Assessoria Xarxa 
Participa a Picassent.

14 Novembre. Assessoria Xarxa 
Participa a Quart de Poblet.

16 Novembre. Curs d’Obligacions 
Fiscals a Almassora.

16 Novembre. Trobada 
d’Associacions i Avaluació de 
l’Impacte a Castelló.

19 Novembre. Assessoria Xarxa 
Participa a Sedaví.

21 Novembre. Assessoria Xarxa 
Participa a Torrent.

23 Novembre. Curs d’Obligacions 
Fiscals a Benissa.

23 Novembre. Taller de 
Comunicació a Castelló.

26 Novembre. Assessoria Xarxa 
Participa a Xirivella.

28 Novembre. Assessoria Xarxa 
Participa a Castelló.

30 Novembre. Curs d’Obligacions 
Documentals a FAPASI - 
Godelleta.

30 Novembre. Curs de 
Transparència a Castelló.

3 Desembre. Assessoria Xarxa 
Participa a Alaquàs.

5 Desembre. Assessoria Xarxa 
Participa a Sedaví. 

El còmic de l’il·lustrador valencià Paco Roca, creat per a la 
campanya ‘Històries de Superació’ de la Fundació Horta Sud, 
s’ha reconvertit en un curt animat que ja està disponible en el 
nostre canal de YouTube: youtube.com/fundaciohortasud

El curt animat es va presentar el passat mes de febrer en el 
marc de la sèptima Mostra Internacional de Cinema Educatiu 
(MICE) i de la novena edició del Festival Internacional de Cine 
i Drets Humans de València (Humans Fest). El curt destaca la 
idea que la ciutadania, unida, pot aconseguir grans coses per 
a millorar la societat. El curt està a la disposició de totes les 
sales de cinema de la comarca de l’Horta Sud i de la resta del 
territori de la Comunitat Valenciana que vulguen projectar-lo.

Curt animat ‘Històries 
de superació’ 

Una revista sostenible
En la impressió de la revista Papers Associatius utilitzem el 
paper Shiro Echo, fet al 100% amb fibres reciclades que ja han 
sigut utilitzades prèviament. El procés de fabricació és sense 
clor i sense blanquejadors òptics. El paper compleix amb els 
més alts estàndards internacionals, compta amb la certificació 
FSC (Forest Stewardship Council) i ha sigut homologat amb 
l’Àngel Blau, cigne Nòrdic i NaPM. 

La revista és completament biodegradable i reciclable. 
Una vegada m’hages utilitzat, passa’m a una altra persona o 
recicla’m! 1.600 exemplars.

Estem buscant una solució per a evitar l'ús de plàstic en 
l'enviament de les revistes per correu postal, estem valorant 
opcions més sostenibles.

Calendari fiscal per a associacions
En la nostra web hem incorporat un nou útil pràctic al servei de les associacions i entitats sense 
ànim de lucre. El Calendari fiscal recull les dates clau, els tipus d’impostos i els models que el 
teixit associatiu ha tenir en compte per al compliment de les seues obligacions fiscals.

Calendari Fiscal →→→ fundaciohortasud.org/calendari-fiscal-associacions 


