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“Les causes 
nobles 
necessiten a 
molta gent que 
s’aglutine al 
voltant d’elles”
PEPE MUJICA
Premi Drets Humans 2019

Julio Huerta, coordinador de la Fundació Horta Sud, va regalar a Pepe Mujica i a Lucía Topolansky 
el llibre ‘Històries de Superació’, així com una vinyeta de l’il·lustrador valencià Paco Roca, en la 
qual es pot llegir: ‘En organitzar-se, la ciutadania assumeix la responsabilitat de fer front als 
problemes que l’afecten. Nosaltres!’

L’expresident de l’Uruguai, Pepe Mujica, 
va rebre el passat mes de febrer a Valèn-
cia el Premi de Drets Humans 2019, un 
reconeixement que atorga la Fundació 
per la Justícia (FxJ) i el Consell Valencià 
de Col·legis d’Advocats (CVCA). Per a Mu-
jica, només podrem fer front a l’emer-
gència climàtica, la desigualtat creixent 
o l’expansió dels discursos que fomenten 
l’odi i la divisió si “formem part d’un col·
lectiu que lluite per un món millor”. En 
les seues paraules, encara hi ha marge 
d’actuació si som capaços de “sumar es·
forços per a aconseguir canvis”. A con-
tinuació recopilem algunes de les idees 
clau que va traslladar durant el seu pas 
per València: 

 ■ “El futur dependrà de l’activitat 
col·lectiva que suma molta gent”.

 ■ “El més important és formar part 
d’un col·lectiu que lluite per un 
món millor. Sumar esforços per a 
aconseguir canvis”.

 ■ “Perquè el món siga un poc 
millor hem de posar de la nostra 
part. Convertir les queixes en 
compromisos i donar-li sentit a la 
vida”.

 ■ “Al final tot depén de l’actitud 
activa i no de tirar-li la culpa als 
altres sense assumir les nostres 
pròpies responsabilitats”.

 ■ “El fonamental en la història 
humana no són els cacics, cap 
cacic no canvia cap realitat si no 
té una llarga fila d’indis que el 
recolzen. La vertadera força no 
està a dalt, està a baix. Però el 
problema és que els que estan a 
baix han d’adonar-se de la força 
que tenen”.

 ■ “Els éssers humans ens hem 
de moure en organitzacions i 
hem d’aprendre a funcionar en 
organitzacions, en col·lectius, 
perquè així podem fer força”.

 ■ “Quan una part important de 
la gent de baix es pot ajuntar i 
organitzar, no hi ha obstacle que 
els puga parar. Les causes nobles 
necessiten a molta gent que 
s’aglutine al voltant d’elles”.
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PASSAR DE 
LES PARAULES 
A L’ACCIÓ 
ORGANITZADA

1. ENFORTIR LA SOCIETAT 
CIVIL ORGANITZADA 
Les regidories de participació ciutadana 
han de repensar quin és el seu paper. La 
participació no ha de consistir en que 
l’ajuntament tinga una oferta de serveis 
o processos de participació per a que 
la ciutadania els consumisca. Aquesta 
lògica, que s’ha estés en els últims 
anys, tracta als ciutadans en simples 
consumidors. En canvi, transformar 
la realitat exigeix fomentar que 
la societat civil organitzada inicie 
processos participatius per a que 
puga fer un bon anàlisi de la realitat, 
generar debat, proposar solucions, 
incorporar a la majoria, organitzar-se i 
donar eines perquè, en la mesura de les 
seues possibilitats, la pròpia ciutadania 
gestione les solucions als problemes que 
l’afecten. Si les associacions no estan 
preparades per a fer aquest procés, hem 
d’ajudar-les. Si no tenim associacions, 
hem de crear-les, perquè si no hi ha 
comunitat organitzada l’individualisme 
s’haurà imposat i no haurà canvi, ni 
transformació possible. 

2. RECONÈIXER L’IMPACTE 
POSITIU DE LES 
ASSOCIACIONS
Les associacions realitzen una 
funció essencial en les polítiques de 
desenvolupament, medi ambient, 
promoció dels drets humans, joventut, 
salut pública, cultura, festes, creació 
d’ocupació i altres de similar naturalesa, 
d’ací la importància de comptar amb 
estudis que demostren amb dades 
objectives quin és l’impacte real del 
teixit associatiu. Cal visibilitzar, 

valorar i reconéixer l’aportació social i 
econòmica que el teixit associatiu dels 
nostres pobles fa a la societat, quant a 
persones associades, voluntàries, hores 
de dedicació i recursos econòmics. A 
més, el fet de disposar d’informació 
objectiva i actualitzada, també servirà per 
a demostrar que les associacions són 
transparents. 

3. ACOMPANYAR I ENFORTIR 
AL TEIXIT ASSOCIATIU
Provocar canvis és invertir en formació 
perquè les associacions milloren, 
descobrir quines són les seues 
necessitats, detectar en què han de 
treballar i acompanyar-les i invertir en 
els seus processos de desenvolupament. 
En definitiva, posar en marxa processos 
d’educació perquè la ciutadania 
s’organitze i participe. En cas contrari, 
si l’administració pública pretén liderar 
i regular la participació mitjançant una 
visió paternalista i vertical, fagocitarà 
el contingut de moltes associacions i 
deixarà sense contingut real el principi de 
subsidiarietat. 

Per a Mujica, “hi ha un camí d’esperança 
si socialment ens comprometem. 
Tot dependrà del nostre compromís, 
ha arribat l’hora d’assumir la nostra 
responsabilitat. Dependrà de vostés, de la 
gent, siguen conscients de l’hora que ens 
ha tocat viure”. Ara bé, som conscients 
de l’hora que ens ha tocat viure? De 
poc servirà acumular consciències 
individuals si no som capaces de sumar 
esforços. El canvi només serà possible si 
transformem la protesta individual en 
una acció col·lectiva organitzada.

A la conferència que va impartir 
en el Centre del Carme Cultura 
Contemporània de València, 
un acte multitudinari que va 
deixar a centenars de persones 
al carrer que volien escoltar a 
Pepe Mujica, un referent per als 
moviments i les lluites socials 
de tot el món, van assistir 
nombrosos representants 
polítics de l’àmbit local, 
autonòmic i nacional.

Assumiran els representants 
polítics el missatge de 
l’uruguaià? Posaran en marxa 
metodologies i recursos per 
a enfortir a la ciutadania 
organitzada? Per a la Fundació 
Horta Sud, cal recuperar la 
política en majúscules, el que 
implica deixar de gestionar 
la realitat i començar a 
transformar·la. Un canvi que 
només serà possible si es 
compta amb la complicitat de 
la societat civil organitzada i es 
posen en marxa les següents 
iniciatives: 
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La Gala de les Associacions 2020
Més de 200 persones van participar el dijous 20 de febrer, Dia Mundial de la Justícia 
Social, en l’acte de lliurament de la 26 edició de les Ajudes a Projectes Interasso·
ciatius. Els 10 projectes premiats, en els quals participen més de 50 associacions i 
entitats sense ànim de lucre, van rebre 20.000 € en ajudes per a promoure el treball 
en xarxa entre associacions de l’Horta. Les Ajudes a Projectes Interassociatius són una 
iniciativa conjunta de la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i el Grup Ugarte Automo-
ció. Enhorabona i gràcies per lluitar per un món millor! 

▶▶ Descobreix els 10 projectes premiats: bit.ly/Projectes2020

La Xarxa Participa impulsa el teixit 
associatiu de l’Horta Sud
La Fundació Horta Sud i els tretze ajuntaments que formen part de la Xarxa Participa 
es van reunir el 5 de febrer en el Museu Comarcal de l’Horta Sud amb l’objectiu d’en·
fortir el teixit associatiu i impulsar la participació ciutadana a la comarca de l’Horta 
Sud durant l’any 2020. La trobada va comptar amb la presència de personal tècnic 
i polític de l’àrea de Participació Ciutadana dels diferents municipis integrants de la 
Xarxa.
——————
▶▶Més informació: bit.ly/Xarxa2020

Curs per a la 
conscienciació i 
la transformació 
social
La Cátedra Tierra Ciudadana de la 
Universitat Politècnica de València, la 
Fundació Horta Sud i el Museu Comarcal 
de l’Horta Sud organitzem en quatre 
municipis de l’Horta Sud el ‘Curs per 
a la Conscienciació i la Transformació 
social’. 

Alaquàs, Dijous 27 de febrer
Què fer davant de la crisi climàtica?
Quart de Poblet, Dimecres 25 de març
Alternatives al petroli, afrontem la crisi 
energètica.
Paiporta, Dimecres 29 d’abril
Corrents migratòries i Drets Humans.
Torrent, Dijous 28 de maig
El futur de l’agricultura i l’alimentació.
——————
▶▶ Programa i inscripció: 
bit.ly/CursTransformacióSocial 

L’impacte de les 
associacions de la 
ciutat de València, 
en xifres 
El dijous 2 d’abril es van presentar els 
resultats de l’Avaluació de l’Impacte de 
les Associacions de València. L’estudi 
mostra el que aporten les associacions 
de la ciutat, transformant en xifres 
quin és el resultat de la implicació, el 
compromís i la participació del teixit 
associatiu de la capital del Túria. Amb 
aquest estudi es pretén visibilitzar, 
valorar, agrair i reconèixer l’aportació 
social i econòmica que les associacions 
de València fan a la societat. 
——————
▶▶ Consulta l’Avaluació de l’Impacte de 
València: bit.ly/BibliotecaFHS



Pots col·laborar amb nosaltres 
o enviar les teues notícies a 
hola@fundaciohortasud.org
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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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Dos nous Quaders Pràctics! 
La biblioteca d’útils 
pràctics per a associacions 
compta amb dues noves 
incorporacions. Ja podeu 
descarregar i consultar la 
1a edició de la ‘Guia per a 
millorar la transparència de 
les nostres entitats’ i la ‘Guia 
per a la dissolució d’una 
associació’, disponibles en 
valencià i castellà.
——————
▶▶ Tots els Quaderns Pràctics: 
bit.ly/QuadernPràctics

Calendari, 
cursos i 
assessories 
per a 
associacions

12 Maig. Assessoria Xarxa 
Participa a Picanya. 

14 Maig. Curs d’Obligacions 
Documentals a Alfafar. 

16 Maig. Curs d’Obligacions 
Fiscals a Benicarló. 

21 Maig. Assessoria Xarxa 
Participa a Quart de Poblet. 

23 Maig. Curs de Certificats 
Digitals a Torrent.

26 Maig. Assessoria Xarxa 
Participa a Torrent (Fundació 
Horta Sud). 

28 Maig. Conferència ‘El futur 
de l’agricultura i l’alimentació’ a 
Torrent. 

4 Juny. Assessoria Xarxa Participa 
a Picassent.

6 Juny. Curs d’Obligacions Fiscals 
a Castelló. 

9 Juny. Assessoria Xarxa Participa 
a Castelló. 

13 Juny. Curs Millorar la 
Comunicació a Castelló. 

24 Març. Assessoria Xarxa 
Participa a Paiporta. 

25 Març. Conferència 
‘Alternatives al petroli, afrontem 
la crisi energètica’ a Quart de 
Poblet.

28 Març. Curs Incrementar la 
Base Social a Castelló.

28 Març. Curs Incrementar la 
Base Social a València.

28 Març. Curs d’Obligacions 
Documentals a Oliva. 

2 Abril. Assessoria Xarxa 
Participa a Manises. 

23 Abril. Assessoria Xarxa 
Participa a Torrent. 

23 Abril. Assessoria Xarxa 
Participa a Castelló. 

23 Abril. Curs de Gestió de 
Projectes a València.

25 Abril. Curs de Certificats 
Digitals a Benicarló.

29 Abril. Conferència ‘Corrents 
migratòries i DDHH’ a Paiporta.

30 Abril. Curs d’Obligacions 
Documentals a València. 

5 Maig. Curs d’Obligacions 
Documentals a Paiporta.

7 Maig. Assessoria Xarxa Participa 
a Mislata. 

9 Maig. Curs d’Obligacions 
Documentals a Castelló. 

9 Maig. Curs d’Obligacions Fiscals 
a València. 

▶▶ Consulta l’agenda al complet: fundaciohortasud.org/agenda

Open Arms, 
Menció Colibrí 
2019
Per la seua defensa dels Drets 
Humans, la Fundació Horta Sud 
va atorgar la Menció Colibrí 2019 
a Open Arms. En representació de 
l’ONG va rebre el reconeixement 
Leticia Cabo, doctora especialista en 
emergències que ha participat en 
diverses missions a bord dels vaixells 
d’Open Arms en la mar Egea i 
Mediterrània. En el marc de l’acte de 
lliurament es va celebrar una taula 
redona sobre el drama humanitari 
que es viu a les portes d’Europa.
——————
▶▶ Notícia i vídeos de la taula 
redona: bit.ly/OpenArms2019

Premis i reconeixements 
La Fundació Horta Sud va rebre en l’últim trimestre 
de 2019 diferents reconeixements per la seua labor de 
promoció i acompanyament del teixit associatiu.

Soci d’Honor 2019: Per la tasca de contribució i millora 
de la qualitat associativa, Ateneu Cultural Ciutat de 
Manises.

Premis Cooperació 2019: 1er Premi per les Campanyes 
de promoció i foment de l’associacionisme, CVONGD. 

Premis Civisme 2019: 1er Premi Civisme 2019 en la 
modalitat de Ciutadania i Virtut Civil, Generalitat de 
Catalunya.

Congrés de Voluntaris 2019: 2n Premi a la campanya 
‘Somos Súper’ com a millor bona pràctica de voluntariat, 
Congrés Estatal de Voluntaris.

Premis GO! 2019: 1er Premi per la Plataforma d’Avaluació 
de l’Impacte de les Associacions, Diputació de València. 


