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El teixit associatiu és una peça clau en 
la vida dels nostres barris i municipis, 
amb milers d’activitats organitzades per 
les associacions festives, esportives, edu-
catives, musicals, d’oci i temps lliure i de 
persones majors, entre altres. A conse-
qüència de la pandèmia, milers d’acti-
vitats organitzades per les associacions 
s’han vist cancel·lades i tota l’economia 
relacionada amb el teixit associatiu s’ha 
paralitzat. Per tal de conéixer amb dades 
objectives l’impacte econòmic i social 
de la crisi en el moviment associatiu, 
la Fundació Horta Sud va posar en mar-
xa entre juliol i setembre un estudi en el 
qual han participat 50 associacions.

Els resultats de l’estudi  
El 70% de les associacions considera que 
aquesta crisi tindrà un greu impacte en 
el teixit associatiu.  El 65% de les asso-
ciacions preveu una baixada d’ingres-
sos a través de les quotes de socis, dels 
ingressos per activitats, de les donacions 
i de les aportacions de les empreses. Hi 
ha moltes persones que, davant la situ-
ació d’incertesa, han decidit no renovar 
la quota d’associat o no inscriure’s als 
tallers i activitats que organitzen les as-
sociacions. A conseqüència de la baixada 
d’ingressos, quasi el 20% de les associa-
cions contempla una reducció del per-
sonal que té contractat. 

L’estudi també posa en relleu que el 
60% de les entitats no disposa d’un fons 
de reserva per a fer front a la crisi. A les 
associacions també els preocupa com re-
construir el teixit associatiu una vegada 
que la pandèmia haja remés. En aquest 
sentit, de l’estudi es desprén que el 2% 

de les associacions està plantejant-se la 
seua dissolució.

Invertir en el teixit associatiu 
Demanem noves fórmules per a fer front 
a la crisi de manera conjunta entre la 
societat civil i les institucions públiques. 
Per exemple, les subvencions haurien de 
perdre l’actual caràcter finalista, atés que 
únicament es concedeixen per a la realit-
zació de projectes o activitats concretes. 
Aquest sistema de subvencions públi-
ques, que en general només cobreix un 
terç de les despeses totals de les associa-
cions, tal i com ho posen de manifest els 
diferents estudis d’avaluació de l’impacte 
de les associacions realitzats per la Fun-
dació Horta Sud, fa que les entitats no 
estiguen en condicions de comptar amb 
un fons de reserva per a fer front a situa-
cions com la que estem travessant.

———————————
Les associacions 
coincideixen en afirmar 
que la crisi pot ser un bon 
moment per a replantejar-
se la missió i l’estratègia 
del teixit associatiu. Una 
oportunitat per a explorar 
noves fórmules d’unió 
entre associacions. 
———————————

A les associacions també els preocu-
pa la digitalització i sistematització dels 
processos. En aquesta línia, exigim de 

les institucions públiques, ajuntaments, 
diputacions i la mateixa Generalitat Va-
lenciana, que no s’obliden d’elles, que les 
secunden, que mantinga les subvencions 
i que llancen noves convocatòries per a 
garantir el manteniment de les entitats.

Les institucions públiques han de 
comprendre que sense l’activitat de les 
associacions els nostres barris i munici-
pis serien molt diferents. El sentiment de 
pertinència a un territori només és possi-
ble si les persones que l’habitem ens sen-
tim unides al voltant de projectes co-
muns. Projectes que, a més de dotar de 
contingut les nostres vides, també servei-
xen per a transformar la realitat i avançar 
cap a una altra manera de conviure, entre 
nosaltres i amb el nostre entorn.  

Missió i estratègia de les associacions
Les associacions coincideixen que la crisi 
pot ser un bon moment per a replante-
jar-se la missió i l’estratègia del teixit 
associatiu. Una oportunitat per a explo-
rar noves fórmules d’unió entre associ-
acions. És en aquest context en el qual 
les fusions entre associacions, així com 
les federacions que aglutinen a diferents 
entitats, potser són les fórmules més in-
teressants per a unir forces i iniciar un 
procés d’innovació i renovació.

Quan passe la pandèmia, els nos-
tres barris i municipis necessitaran més 
que mai una societat organitzada al vol-
tant d’un teixit associatiu dinàmic, viu i 
transformador. Les associacions mante-
nen amb vida els vincles comunitaris, fo-
menten les relacions interpersonals i són 
agents de canvi social. Les associacions 
són, i continuaran sent, el cor de la ciutat.

Explorem noves fórmules d’unió entre associacions

L’impacte de la COVID—19 
en el teixit associatiu 
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"Curiosament, en l’època 
d’accés més universal 
a la informació hi ha 
buits, silencis, afonies 
mediàtiques. Massa 
propostes, massa 
interessos, massa soroll"

"Si els ciutadans hem 
eixit d’esta crisi junts, 
cooperant, per què 
no seguir contant 
les iniciatives que ho 
fomenten? Per què no 
contar bones notícies?"

S’imaginen un mitjà de comunicació 
que només contara notícies positives? 
Seria com un colp damunt de la taula. 
Farts de successos, esdeveniments buits 
i propostes viciades, no seria meravellós 
donar llum als fets que construeixen e 
inspiren un món millor? Podria tindre 
el seu públic. Però també els seus 
detractors. Sentenciant que és utòpic, 
poc comercial i, el pitjor, que això no és 
periodisme. Perquè hi ha que plasmar 
la realitat tal i com és, clar. Però és així 
realment? S’informa amb justícia? Tots 
tenim cabuda? 

El periodisme sempre ha jugat un 
paper clau en la societat moderna. 
No podem formar part plenament 
d’ella si no sabem què esdevé al nostre 
voltant: veure els fets, analitzar-los i, 
després, actuar en conseqüència. Però, 
curiosament, en l’època d’accés més 
universal a la informació hi ha buits, 
silencis, afonies mediàtiques. No és 
fàcil fer-se un lloc a les portades. Massa 
propostes, massa interessos, massa 
soroll. I, per desgràcia, allò que no es 
nomena, que no es coneix, té el perill de 
no existir, de ser invisible. 

L’agenda mediàtica, jornada a jornada, 
ens va marcant quins assumptes tenen 
interès informatiu i quanta rellevància 
se’ls dóna. Com un índex borsàtil. 
Imaginen la pressió econòmica i 
política cap als mitjans. És una batalla 
mediàtica perquè tots no caben. Una 
presència constant (positiva, clar) 

significarà augment, per dir-ho d’una 
forma suau, del volum de negoci 
i continuar als cercles de poder. 
Malauradament, dins d’este procés de 
construcció de l’actualitat, conscient o 
inconscientment, els mitjans es deixen 
pel camí altres “realitats”, provocant 
que quasi no existisquen. I, si un dia 
trauen el cap, serà com una gota en mig 
d’un oceà de publicitat i informació. 

Però com canviar esta tendència? Per 
començar, enfortint la independència 
dels mitjans de comunicació per 
aconseguir un periodisme de qualitat i 
lliure. La revolució digital els ha espentat 
a una transformació incerta del seu 
propi negoci. No són immunes a les 
crisis i, si els números no quadren, 
corren el risc de retallar en personal, 
en capacitat crítica i acabar deixant-
se en mans d’anunciants i notes de 
premsa. Per a evitar-ho, com sempre, 
la ciutadania tenim tasques a fer: 
apostar pel valor de la informació. El 
bon periodisme té un preu. No tot el 
que és gratis és bo. Els nous models de 
pagament són el futur de les empreses 
informatives i la salvaguarda de la seua 
independència.  

Només així, l’agenda mediàtica pot 
estar marcada pel sentit comú i no per 
interessos comercials o polítics. Ara sí 
podran mostrar altres realitat, totes 
les realitats. Totes eixes iniciatives que 
transformen el món des de persones 
anònimes, sense més interès darrere 
que contribuir al creixement col·lectiu. 
A més, donant valor a allò més prop, 
anant de lo local a lo global. Com deia 
en una de les seus columnes el malaurat 
Carles Capdevila, “calen més veritats 
personals als mitjans, donar veu a 
persones de veritat”.  

La crisi sanitària, social i econòmica 
provocada per la Covid-19 ens ha 
donat una nova oportunitat. Molts han 
descobert el poder del bé comú, de 
treballar en xarxa. Si els ciutadans hem 
eixit d’esta crisi junts, cooperant, per 
què no seguir contant les iniciatives que 
ho fomenten? Per què no contar bones 
notícies? 

Bones, perquè són positives i perquè 
estan ben contades. 

Carles X. Puig 
Periodista i patró de 
la Fundació Horta Sud
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Ajudes a Projectes 
Interassociatius 
2021
Ja està oberta la 27a edició de la 
convocatòria d’Ajudes a Projectes 
Interassociatius per a l’any 2021. La 
Fundació Horta Sud, Caixa Popular i el 
Grup Ugarte Automoció destinen un 
total de 20.000 euros per tal d’impulsar 
la col·laboració del teixit associatiu de 
l’Horta. Ja podeu consultar les bases i 
descarregar el formulari de sol·licitud. El 
termini de presentació dels projectes 
és fins al dilluns 2 de novembre.  

La convocatòria persegueix contribuir 
a la transformació global de les 
nostres societats per a complir amb 
l’Agenda 2030 dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de les 
Nacions Unides, promovent la realització 
de projectes i aliances entre associacions 
relacionats amb el Decàleg d’Objectius 
Estratègics que proposa l’Agenda 2030.
—————— 
> Convocatòria: fundaciohortasud.org 

Estudis 
d’Avaluació de 
l’Impacte 
Transformar en xifres la dedicació i el 
compromís de les persones que formen 
part de les associacions. Amb els estudis 
d’avaluació de l’impacte del teixit 
associatiu, volem visibilitzar, agrair i 
reconéixer l’aportació social i econòmica 
que les associacions realitzen a la 
societat. A continuació vos presentem 
els últims estudis que hem realitzat. 
(Imatges de les 3 portades dels estudis: 
València, Castelló i Torrent). 
——————
> Tots els estudis: fundaciohortasud.
org/avaluacio-impacte

És hora de mostrar el que 
aportem a la societat

Educació en valors, activitats, implicació, 
compromís, voluntariat, participació, 
transformació de la realitat

Estudi de 
l’impacte de 
les associacions 
a Castelló de 
la Plana 
2020

En col·laboració:

Inclusió social i voluntariat 
mediambiental 

“És una experiència única, personalment m’ha canviat la vida”. 
José Enrique Pradillo és una de les 24 persones beneficiàries 
de les activitats que organitza el projecte ‘Riu Túria, més viu 
que mai’. Aquesta iniciativa és una aposta per la inclusió real 
de les persones amb diagnòstic en salut mental, mitjançant 
la participació en tasques comunitàries a través d’un 
programa de voluntariat mediambiental que es desenvolupa 
al Parc Natural del riu Túria, principalment en les localitats de 
Paterna, Riba-Roja i Vilamarxant.

El projecte ‘Riu Túria, més viu que mai’ és una de les iniciatives 
premiades en la 26 edició de les Ajudes a Projectes 
Interassociatius 2020. En el projecte participen l’Associació 
de Familiars de Persones amb Malaltia Mental Greu de 
Paterna, l’Eliana i San Antonio de Benagéber (AFEMPES), la 
Coordinadora en Defensa dels Boscos del Túria, el Centre per a 
la Investigació i l’Experimentació Forestal (CIEF), l’Associació de 
Secretariat Gitano i el Programa Prisma.
——————
> Més informació: fundaciohortasud.org 



Cursos per a associacions

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.

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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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

14 Octubre. Taller de 
Micromecenatge i altres 
fonts de finançament 
alternatives a Xirivella.

17 Octubre. Curs de 
Justificació i Gestió de 
subvencions a Benicarló.

17 Octubre. Curs 
d’Obligacions Fiscals a 
Sagunt. 

24 Octubre. Curs d’Obtenció 
de Certificats Digitals i 
Presentació telemàtica a 
Benicarló.

24 Octubre. Curs 
d’Obligacions Fiscals a 
Castelló.

7 Novembre. Curs d’Obtenció 
de Certificats Digitals i 
Presentació telemàtica a 
Oliva.

7 Novembre. Taller per a 
Millorar la comunicació de la 
nostra entitat a Castelló.

14 Novembre. Curs de 
Realització i control de 
projectes a Sagunt.

28 Novembre. Taller per a 
Millorar la comunicació de la 
nostra entitat a Sagunt.

Servei 
d’Assessoria 
Online 

II Edició 
de la Gala 
‘Somos 
Súper’ a 
Paiporta 
Els súper herois i heroïnes 
de Paiporta han tornat! 
Set associacions i clubs 
del municipi van ser els 
protagonistes de la II Edició 
de la Gala de presentació de 
la campanya ‘Somos Súper’ 
celebrada el divendres  25 
de setembre a l’Auditori 
Municipal: Associació 
Humanitària de Paiporta 
(APAHU), Burumballa Teatre, 
Club de Espeleologia l’Horta, 
Asociación de Bolilleras, Club 
Esportiu Handbòl Femení, 
Festers del Gos (Asociación 
de festeros de las Fiestas de 
Sant Roc) i Club d’Atletisme. 
Amb aquesta iniciativa, 
promoguda per la Fundació 
Horta Sud i l’Ajuntament de 
Paiporta, volem reconéixer 
la labor en favor del bé 
comú que realitza el teixit 
associatiu dels nostres barris i 
municipis. 

> Agenda: fundaciohortasud.org/agenda 


