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Ens necessitem els uns als altres per a 
construir el futur. La crisi que estem vi-
vint ens ha obligat a repensar-nos com a 
societat, a reflexionar sobre la importàn-
cia de la sanitat, l’educació, els serveis 
socials, el col·lectiu i el bé comú. Aques-
ta crisi també ens ha recordat que no hi 
ha escapatòria individual per a cap dels 
problemes que ens afecten. La història 
ens ha demostrat en moltes ocasions 
que l’ésser humà ha evolucionat, sobre-
tot, gràcies a la solidaritat i el suport 
mutu, no per la competència entre no-
saltres. 

Només des de la solidaritat col·lec-
tiva podrem reconstruir socialment els 
nostres barris, pobles i ciutats. Per a 
això necessitarem la participació de tot 
el capital humà i la intel·ligència de la 
qual disposem. En aquest sentit, el movi-

ment associatiu té un paper fonamental 
perquè més del 40% de la població 
pertany a una associació. Necessitarem 
retrobar-nos, sentir que pertanyem a 
una comunitat, a un grup. Necessitarem 
celebrar, festejar, compartir, discutir, 
il·lusionar-nos amb els nostres projectes 
col·lectius, treballar-nos les frustracions i 
les pors, apassionar-nos amb les nostres 
activitats i rituals, ajudar-nos i canviar la 
realitat des de baix. 

Per a fer front a aquest repte necessi-
tarem totes les mans, millor si es troben 
juntes i organitzades. I ací és on tindrà 
un paper fonamental el teixit associatiu, 
el paper de les associacions per a la re-
construcció social serà clau. En aquests 
moments hem de posar a les persones en 
el centre, els plans Marshall no són per a 
fer infraestructures, sinó per a actuar de 

manera global amb i al costat de les per-
sones. 

No podem menysprear el gran capi-
tal social i la intel·ligència col·lectiva de 
les nostres associacions. Ara, més que 
mai, necessitem al teixit associatiu. A 
més d’atendre als col·lectius més vulne-
rables, sosté pràcticament tota l’activitat 
esportiva, musical, de temps lliure, diver-
sitat funcional, extraescolar... És capaç 
d›organitzar les Falles, la Setmana Santa, 
les festes dels municipis i, sobretot, dina-
mitza, dóna vida i construeix comunitat 
en un sistema que intenta separar-nos. 

Recuperarem l’esperança, ens lleva-
rem les pors i ens tornarem a trobar en 
les nostres associacions. Amb elles tor-
narem als carrers dels nostres pobles per 
a celebrar la vida i construir un món mi-
llor. 

El moment de la intel·ligència col·lectiva
La recuperació de les nostres comunitats després de la crisi
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Les històries 
de les associacions 
que han passat 
a l’acció durant 
la crisi
La crisi no ha aconseguit frenar 
al teixit associatiu. Des de casa, i 
malgrat les dificultats, les associacions 
han continuat dinamitzant els 
nostres municipis i donant resposta 
a les necessitats del moment. El 
teixit associatiu ha sigut clau per 
a reconstruir l’ànim, la il·lusió, la 
solidaritat, l’esperança i el sentiment 
de pertinença a una comunitat. Amb 
la campanya #AraMésQueMai hem 
perseguit visibilitzar el conjunt d’accions 
i projectes que les associacions han 
realitzat des de l’inici de la crisi. 

Aquesta crisi ens ha tornat a 
demostrar que el món està ple de 
persones meravelloses. Són persones 
compromeses amb les quals sempre 
podem comptar, en els bons i en els 
mals moments, quan cal celebrar, però 
també quan cal treballar de manera 
solidària i col·lectiva. Les associacions 
s’han organitzat des de casa per a tirar 
una mà. Algunes han fet mascaretes, 
unes altres han ajudat les persones 
majors que més ho necessitaven, 
altres col·lectius han estat telefonant 
a les persones que estan soles i han 
començat a construir xarxes de suport 
mutu en els barris i veïnats.

El teixit associatiu és el motor 
necessari per al canvi social. Les 
associacions continuaran sent 
imprescindibles per a millorar la 
societat i construir un futur millor 
per a les pròximes generacions. No 
ens oblidem d’elles quan tot haja 
passat. Les associacions han fet un pas 
endavant quan més les necessitàvem. 
La col·laboració de les associacions 
sempre és imprescindible, ara més que 
mai. 

Històries de superació
A continuació recollim les associacions que s’han sumat a la 
campanya, només és un exemple de la vitalitat de les milers 
d’associacions del nostre territori. Històries de superació que ens 
demostren que el teixit associatiu és el cor del nostre poble.

>> Campanya #AraMésQueMai: bit.ly/AraMesQueMai

Col·lectiu Soterranya

Proximitat – Mobilitat Sostenible – Solidaritat

Agrupació d’AMPAS 
de l’Horta Sud

Educació – Cooperació – Sanitat

ARTIC i el Taller 
Madre Mazzarello - 
Amparito Baviera

Solidaritat – Convivència – Dones

Ateneu Cultural Ciutat de Manises

Cultura – Música – Festa 

Patronat Intermunicipal Francisco Esteve

Inclusió – Diversitat – Convivència

Projecte ‘Coronavirus amb Cor d’Alaquàs

Cooperació – Participació Ciutadana – Comunitat

Proyecto Empar

Diversitat – Somriures – Inclusió

Les associacions juvenils de Quart de Poblet

Joventut – Dinamisme – Esperança 

Centre Ocupacional 9 d’Octubre de Catarroja

Diversitat – Inclusió – Superació

Associació de persones 
amb diversitat funcional 
- APAMI Catarroja

Diversitat – Superació – Inclusió

Fundació Solidària TAI

Infància – Cooperació – Educació 

Associació Quera de Mislata

Educació – Joventut – Oci

Associació Tyrius de Picassent

Comunitat – Dones – Sanitat

Coronavirus Makers - BeniMakers

Innovació – Cooperació tecnològica – Solidaritat



Reforçar la comunitat
L’administració, més que fer, ha d’ajudar a fer a la societat civil organitzada

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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Entitats ciutadanes, econòmiques i culturals de la comarca de l’Horta Sud vam llançar a mitjan 
abril el #PacteHortaSud. Aquesta iniciativa pretén establir les bases per a la reconstrucció de la 
nostra comarca una vegada haja passat la crisi provocada pel coronavirus. Fins al moment ja s’han 
adherit més de 275 de persones i 70 entitats de la comarca. 

>> Pacte Horta Sud: bit.ly/PacteHortaSud

Durant les últimes setmanes el Servei d’Assessoria s’està realitzant a distància. Vos recordem que 
aquest servei és gratuït i està a la disposició de totes les associacions de la comarca de l’Horta 
Sud. El nostre equip resoldrà els vostres dubtes!

>> Podeu enviar-nos les vostres consultes: assessoria@fundaciohortasud.org

El suport de les administracions públiques serà indispensable perquè les associacions continu-
en dinamitzant els nostres municipis. A continuació recollim algunes mesures que considerem 
prioritàries: 

1 Declaració institucional 
per part dels ajuntaments 
en el que es reconega el 
treball de les associacions 
com un “servei comunitari 
essencial” que millora la 
vida de les persones i dóna 
vida als municipis. 

2 Ajudes a la contractació 
de personal per a reforçar 
les estructures de les 
associacions.

3 Que s’incloga al moviment 
associatiu dins de les 
mesures de suport com a 
generador d’ocupació.

4 Que les associacions 
formen part dels gabinets 
de coordinació amb 
els ajuntaments per a 
la reconstrucció de la 
comarca.

5 Convocatòria d’ajudes per 
a la transformació digital i 
l’adquisició d’equipament 
informàtic.

6 Que es contemple el valor 
afegit de les entitats no 
lucratives en els contractes 
de licitació pública de 
gestió de serveis o espais 
per a la ciutadania.

7 Que es publique una 
convocatòria d’ajudes 
per al manteniment dels 
locals de les associacions.

8 Augmentar les partides 
pressupostàries per 
a finançar l’activitat 
sociocultural que 
organitza el teixit 
associatiu.

9 Promoure la signatura de 
convenis plurianuals amb 
les associacions per a la 
gestió de projectes i serveis 
públics.

10 Posar en marxa l’Escola 
d’Associacions per a 
acompanyar i enfortir 
les estructures del teixit 
associatiu, millorant així 
l’eficàcia de la seua acció. 

11 Realitzar estudis 
d’avaluació de l’impacte 
per a demostrar amb 
dades objectives el que 
aporten les associacions de 
cada municipi. 

>> Totes les mesures: fundaciohortasud.org

Servei d’Assessoria Online 

En maig de 2000 vam llançar l’única revista que hi ha a la 
comarca, i pot ser al país, amb la voluntat de visibilitzar les 
accions del moviment associatiu i donar-li veu.

20 anys publicant, 76 números, centenars de notícies, 
informació de recursos, agenda d’activitats, útils pràctics, 
articles d’opinió, entrevistes... Como deia Gardel, aquests 20 
anys ens fan “sentir que es un soplo la vida y que veinte años no 
es nada”. Tal vegada siga hora que la revista Papers Associatius 
comence a pensar en els seus pròxims 20 anys. Ens agradaria 
conéixer la teua aportació, envia’ns un correu dient-nos com 
hauria de ser la revista a comunicacio@fundaciohortasud.org.
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