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El que no és de la meua competència 
és de la meua incumbència
NO DEFUGIR RESPONSABILITATS: ENS NECESSITEM TOTES

En aquest context d’emergència i d’in-
certesa constant, el teixit associatiu se-
gueix demostrant dia a dia el seu com-
promís amb el territori, el medi ambient, 
la salut física i mental, la cultura, etc. Un 
any després de l’inici de la pandèmia 
cal sumar, no defugir responsabilitats i 
passar a l’acció. I cal fer-ho junts i juntes, 
sense deixar-nos a ningú pel camí i pen-
sant en la col·lectivitat. Perquè les ciutats 
del present requereixen connectar-se i 
fer-se inclusives i participatives per esde-
venir ciutats del futur, i això només podrà 
ser si pensem com a comarca.

L’Horta Sud és i serà un territori d’ar-
ticulació complexa, tant per les grans di-
ferències econòmiques, productives i de-
mogràfiques entre els vint municipis que 
la integren, com per l’eclipsi de la ciutat 
de València. Però l’Horta Sud també és 
un territori que ha demostrat, al llarg 
de la història, la seua perseverança i la 
seua força.

Ara s’obri la possibilitat de fer una 
aliança entre la societat civil, empreses 
i administracions per a construir un pro-
jecte compartit de comarca que pose les 
bases de la recuperació, la transformació 
i la resiliència. I ara més que mai, quan, 
en general, regeix sobre tots i totes nosal-
tres una situació d’incertesa, inseguretat 
i desassossec. Ara és quan se’ns obre la 
possibilitat de ser més, de compartir i 
construir futurs que vulguem viure.

Les ciutats habitables, fetes per i per 
a les persones, amb vides dignes, reque-
reixen abandonar el jo, per esdevenir no-
saltres. Des del teixit associatiu fa temps 
que s’ha entés que una reivindicació mai 
és independent de la resta: no podem 
plantejar una millora de la infraestructu-
ra ciclista desvinculada de la necessitat 

de reduir la importància del cotxe en la 
nostra societat, ni podem pensar en ciu-
tats verdes sense tenir en compte que 
aquestes ciutats siguen espais segurs i 
inclusius de totes les persones i col·lec-
tius que conformen la nostra realitat so-
cial. Igualment, cal que les institucions 
defugen el discurs competencial per 
donar pas al discurs de la incumbència, 
fent-se responsables no només d’allò 
que els obliga legalment, sinó també 
moralment, en tant que responsables de 
l’esdevenir de municipis, persones, asso-
ciacions i territoris concrets. 

I és que tal com va afirmar l’exalcalde 
de Vitòria José Ángel Cuerda, “on acaben 
les meues competències, comencen les 

meues incumbències”. Per tot això, una 
aliança d’associacions amb la col·labora-
ció de la Mancomunitat Horta Sud, Dipu-
tació de València i empreses com Caixa 
Popular, hem decidit arromangar-nos i 
passar a l’acció, assumint compromisos 
per a reconstruir l’Horta Sud des de baix, 
de forma transversal i inclusiva. I som 
molts i moltes, però no suficients. Aquest 
moment ens afecta a tots i totes, i per això 
ens necessitem. Emplacem a totes les as-
sociacions, a les institucions públiques i a 
les persones que ho desitgen a posar-se 
en contacte amb nosaltres per col·labo-
rar en el projecte, que ben aviat veurà la 
llum. Perquè l’Horta Sud Pot Ser i #Serà 
allò que somiem.   
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Consens per a la reconstrucció 
comarcal
Més de 250 persones a títol individual i 75 entitats han donat suport a la iniciativa 
#PacteHortaSud, per a la reconstrucció de la comarca cap a una economia més soste-
nible i alineada amb els objectius de l’Agenda Urbana 2030. Entre les entitats signants 
s’hi troben nou municipis de la comarca: Aldaia, Picassent, Alaquàs, Quart de Poblet, 
Silla, Albal, Benetússer, Paiporta i Catarroja, així com la Mancomunitat Intermunicipal 
de l’Horta Sud. Aquests suports constaten un gran acord sobre com s’han d’encarar 
els reptes de futur, especialment marcats per les conseqüències que es derivaran de 
la crisi provocada pel coronavirus, posant al centre la prioritat de reduir els impactes 
econòmics negatius en els col·lectius més vulnerables, una nova forma d’articular els 
debats polítics i una major presència real de la societat civil organitzada en la vida 
política.

Les associacions, 
servei comunitari 
essencial
Les associacions són una part impres-
cindible de la societat i uns agents fona-
mentals per a la transformació social i la 
construcció de l’interés general, la solida-
ritat i el foment de la convivència. Així ho 
recull la moció aprovada en el ple d’octu-
bre de 2020 per l’Ajuntament de Paipor-
ta. D’aquesta forma, el Ple paiportí va ser 
el primer de la comarca en reconéixer a 
les associacions com a “servei comunitari 
essencial que millora la vida de les perso-
nes i dóna vida al municipi”, una reivindi-
cació clara de la Fundació Horta Sud i del 
moviment associatiu. 

"Teixidores", el 
paper de la dona 
en el moviment 
associatiu
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Com en la resta de camps de la societat, 
les dones han estat les grans invisibi-
litzades del moviment associatiu. Per 
això, des de la Fundació Horta Sud hem 
engegat, amb la col·laboració de la Ge-
neralitat Valenciana i Caixa Popular, el 
projecte ‘Teixidores: dones al moviment 
associatiu’. 

Aquest programa pretén visibilitzar 
i fer valdre allò que aporten les dones 
al moviment associatiu, promovent un 
model de relacions alternatiu al patriarcal 
on s’estableixen relacions igualitàries, im-
plicar a les associacions com a elements 
fonamentals en la lluita contra les desi-
gualtats de gènere i la violència cap a les 

dones i enfortir el co-apoderament del 
moviment associatiu femení, promovent, 
així mateix, la creació i el treball en xarxa.

El projecte elaborarà un estudi d’ava-
luació de l’impacte del moviment associ-
atiu amb perspectiva de gènere que per-
metrà obtenir una fotografia en aquest 
sentit del moviment associatiu. També 
es crearà un xicotet grup de discussió 
format per dones referents i històriques 
del moviment feminista valencià, acció 

que es troba actualment en marxa, on les 
dones raonaran i compartiran experièn-
cies i inquietuds respecte a l’estat actual 
del teixit associatiu femení. Finalment, 
elaborarem un vídeo promocional amb 
l'objectiu de reconéixer la importància 
històrica del moviment feminista asso-
ciatiu i la necessitat d'organitzar-nos per 
a fer front als reptes de futur.Prompte el 
podreu veure a les nostres xarxes socials. 
Vos animem a compartir-lo!
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Un any més, 
#FemXarxa
Ni la pandèmia ha pogut aturar les 
ajudes per a projectes interassociatius 
que atorguem conjuntament amb Caixa 
Popular i Grupo Ugarte Automoción, 
com tampoc la Menció Colibrí, que 
reconeix la tasca d’una associació que 
ha assumit la seua responsabilitat de 
construir una societat més justa per a 
tots i totes, permetent que millore la 
vida de les persones.

Projectes 
interassociatius
En 2021, onze projectes han rebut 
una ajuda total de 20.000 € 
per a la realització de projectes 
interassociatius relacionats amb els 
Objectius Estratègics proposats per 
l’Agenda Urbana 2030. En aquesta 
ocasió no podem celebrar la Gala de 
les Associacions, per això anem fent 
entregues individuals als projectes 
premiats. De moment, ens hem pogut 
trobar amb AFPEM, AFACO i APRODIS. 
Aquests han estat els projectes 
seleccionats: 

Ojos que ven, corazón que siente, 
d’AFPEM Horta Sud i AFEM Torrent. 
Projecte que té per objectiu visibilitzar 
i normalitzar la malaltia mental i 
integració de les persones que la tenen. 

Entrenat la igualtat, del Club Esport 
Handbol Femení Paiporta i Interampa 
de Paiporta. Projecte per a promocionar 
l’handbol femení, educar per garantir 
la igualtat de gènere, de condició i 
intercultural. 

Fem educació, Fem barri, Fem poble 
mitjançant l’esport, del Club Esportiu La 
Fila d’Alfafar, AMPA CEIP La Fila, ACYPAL 
i altres entitats. Utilitzar l’esport com a 
eina educativa i inclusiva, fomentant la 
participació del teixit associatiu local. 

La Ciudad que soñamos: Otro Manises 
es posible, d’Associació Veïnal Barri Sant 
Francesc i Alameda Park, Asociación 
de Vecinos El Carmen-Socusa, 
Asociación de Vecinos La Mallá i Mas 
de Nadal. Projecte per a sensibilitzar i 
corresponsabilitzar al màxim nombre de 
ciutadans per a aconseguir una ciutat 
sostenible. 

Reiniciar, projecte del Fòrum de 
Catarroja, Unió Musical de Catarroja, 
Club de Tenis Catarroja i Unió Musical de 
Picanya. Projecte per contribuir a reiniciar 
la vida i les relacions a la nostra societat 
en la “nova realitat” mitjançant activitats 
de desenvolupament cultural, esportiu, 
social i educatiu de forma conjunta. 

Elaboració d’una proposta alternativa 
per als terrenys de l’antiga Horta del 
Pouet i l’Alqueria del Rei, presentat 

per l’Associació de Veïns i Veïnes de 
Campanar, AC Cantarranes, Fundació 
ASSUT i AMPA Col·legi Públic Giner de 
Los Ríos. 

Oci.si – oci menors amb necessitats 
de suport, presentat per AFACO Quart 
i AMPA CEIP La Constitució. Projecte 
perquè els xiquets i xiquetes amb 
necessitats de suport puguen gaudir del 
temps lliure millorant la seua qualitat 
de vida. 

Educació de qualitat i alimentació 
saludable per a totes i tots, presentat 
per Cor de Vila, Unió Musical d’Alaquàs 
i Associació Cultural Gastronòmica 
El Cullerot. Projecte per activar els 
col·lectius més vulnerables mitjançant 
accions d’alimentació saludable i 
educació de qualitat per a tots i totes. 

Haciendo camino, presentat per Lloc 
de Vida – Buscant Alternatives i Servicio 
Jesuita a Migrantes que pretén ajudar 
a dones acollides a augmentar la seua 
ocupabilitat i qualitat de vida. 

Dibuja bonito, presentat per APRODIS 
i Mujer, Ocio y Trabajo. Projecte per a 
potenciar l’ocupabilitat del col·lectiu 
de persones amb diversitat funcional 
a través de la creació d’una marca 
dissenyada pel mateix col·lectiu. 

Cohesión a través de la innovación 
digital, presentat per l’Associació 
de Veïns de Torrefiel. Projecte per 
a promoure la col·laboració entre 
associacions i institucions del barri i 
desenvolupar accions que potencien els 
objectius de l’Agenda Urbana 2030. 

> Informació sobre 
els projectes seleccionats:
bit.ly/ProjectesInterassociatius2021



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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Escola d’associacions: 
millorant el present pensant 
en el futur 
Les associacions necessiten estar dia a dia en constant 
evolució, aprenent les noves obligacions fiscals o 
documentals, com incrementar la base social de 
l’entitat o com realitzar i controlar projectes i activitats. 
Per això, aquest any, des de la Fundació Horta Sud 
hem fet un pas més enllà per donar resposta a les 
necessitats del teixit associatiu, unint en un sol 
programa quatre pilars bàsics de l’associacionisme: 
dinamització, informació, formació i assessorament.

Per això oferim una formació contínua, 
acompanyament, assessorament i recursos, així 
com punts de trobada per a la reflexió compartida 
i permanent sobre com millorar l’associacionisme, la 
seua incidència i com afrontar els reptes de futur del 
model associatiu.

Actualment, a més de desenvolupar el projecte Escola 
d’Associacions a la comarca de l’Horta Sud a través 
dels municipis que formen part de la Xarxa Participa, 
també hem programat accions al municipi d’Oliva, així 
com l’Escola d’Associacions Caixa Popular 2021, amb 
formacions i assessories a Gandia, Requena i Alcoi.

> Informació i sol·licitud de programació de 
l’Escola: assessoria@fundaciohortasud.org

Menció Colibrí a les Associacions 
de Solidaritat amb el Poble Sahrauí

En desembre de 2020 vam 
reconéixer amb la Menció 
Colibrí a les Associacions 
de Solidaritat amb el Poble 
Sahrauí, per la seua defensa 
dels Drets Humans i el seu 
treball humanitari durant 
més de quaranta-cinc anys i 
per la construcció de vincles 
de germanor entre els 
nostres pobles.

Destaquen especialment 
projectes com Vacances en 
Pau, Caravana Solidària o 
Salut Bucodental, i la gran 
importància d’aquestes 
associacions en moments 
com l’actual, marcats per la 
greu vulneració dels Drets 
Humans als territoris ocupats 
pel Marroc, la situació dels 
presos polítics sahrauís, les 
persones desaparegudes o 
la vulnerabilitat en la qual es 
troba la població refugiada 
als campaments de Tindouf 
des de fa més de quatre 
dècades.

Formacions 
i assessories 
17 abril. Obligacions documentals 
de les associacions a Gandia. Escola 
d’Associacions Caixa Popular.

17 abril. Curs de Realització i control 
de projectes i activitats a Xirivella. 
Reservat a entitats federades a la 
FECA. 

29 abril. Curs Incrementar la 
base social i la participació a les 
nostres entitats a Manises. Escola 
d’Associacions Manises.  

8 maig. Curs d’Obligacions 
documentals i procedimentals de 
la llei d’associacions a Requena. 
Escola d’Associacions Caixa 
Popular. 

15 maig. Curs de Control i 
seguiment de subvencions a 
Castelló. Reservat a entitats 
federades a la FECA.

15 maig. Curs de Règim legal de 
les entitats sense ànim de lucre. 
Aspectes fiscals a Gandia. Escola 
d’Associacions Caixa Popular. 

18 maig. Servei d’assessoria 
presencial a Gandia. Escola 
d’Associacions Caixa Popular. 

22 maig. Curs de Règim legal de 
les entitats sense ànim de lucre. 
Aspectes fiscals a Requena. Escola 
d’associacions Caixa Popular 

> Més formacions i assessories pro-
gramades a l’agenda: 
fundaciohortasud.org/agenda   

> Vídeo-resum de l’acte: bit.ly/MencioColibri2020


