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“Una perfecta excusa para aprender a querernos
es mirar al pasado con ansias de futuro,
dejar la puerta a todo caminante
porque las sendas justas se hacen entre todas.

Y a la meta llegamos cantando o no llega ninguna,
y a la meta llegamos cantando o no llega ninguna.
Una perfecta excusa para sentirnos alegres
es saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario.

Que somos el fuego de una rica memoria.
Que somos el agua de un río incontenible.
Que somos la promesa de un mañana posible.
Que somos la promesa de un mañana posible”.

UNA PERFECTA EXCUSA
Modena City Ramblers

La joventut és el present i el futur de la nostra societat, la nos-
tra major riquesa. La possibilitat de reacció front un individu-
alisme i un capitalisme salvatges, front un sistema que pretén 
aniquilar tot allò que s’escapa dels paràmetres econòmics des 
d’un malentés i excloent concepte de productivitat. Filles i fills 
de la revolució tecnològica, una ferramenta amb capacitat 
emancipadora, però que el sistema ha absorbit promovent 
una hiperconnexió vinculada, entre altres, al treball. Fills i 
filles d’un permanent estat de crisi econòmica, social i po-
lítica. Però filles i fills, també, d’una esperança: l’esperança 
d’un futur millor.

Els i les joves sou la llavor, la possibilitat real -i els agents 
corresponsables- d’avançar en la reconstrucció d’un sistema 
que permeta viure vides que meresquen la vida de ser viscudes.

En aquesta edició de la revista Papers es recullen les veus de les persones joves que participaren en el ‘Fòrum Jove de Quart 
de Poblet: Ser jove des de les associacions’, que tingué lloc el 19 de maig a la seu de Quart Jove, i en el ‘Café Associatiu Jove’ 
celebrat el dia 14 de juny al Museu Comarcal de l’Horta Sud.

Entitats participants: Ceràmica dels Papes, Ateneu Cultural Ciutat de Manises, Associació d’Esplais Valencians, Falla Cronista 
Vicent Beguer i Esteve, Escola de Cases-Federació de Cases de Joventut, Trellat, Quart per l’Esport, Cases de Joventut 
l’Amagatall, Centre Juvenil la Cebollera, Centre Juvenil Barranquet, Consell Jove de Quart de Poblet, Espali Sambori, Esplai 
Somriure i Federació d’Associacions d’Estudiants de Secundària (FADES).

La llavor d’un 
futur millor
——
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2 Entendre la vida des 
de més enllà del valor 
monetari 
——

Continuar dinamitzant 
i construint, fins i tot 
davant les adversitats
——

“Les persones joves sols tenim ganes 
i il·lusió, i només amb això fem realitat 
projectes que ens permeten aprendre. 
També aprendre equivocant-nos”. 

Provar, fallar, aprendre i tornar-
ho a intentar fins a encertar. Molt 
freqüentment es repeteixen, des de les 
altes esferes econòmiques i polítiques, 
frases que apel·len a aquest mantra 
“emprenedor”. Es demana a les persones 
joves que facen i que s’equivoquen, 
però... com? Una part important de la 
joventut –gairebé quatre de cada deu- 
s’organitza dia a dia per tirar endavant 
projectes nous, la majoria de voltes 
gairebé sense recursos. Davant seu, 
traves burocràtiques, adultocentrisme 
i poca visibilitat. Contra açò, activitats 
i més activitats que vertebren el 
territori, que eduquen en valors als més 
menuts i menudes, que donen vida als 
municipis. 

Amb les condicions actuals, es tracta 
d’una tasca que es fa cada vegada més 
difícil, però també més necessària. I 
encara més si hi afegim la variable de 
la salut mental, un problema que afecta 
cada vegada a un percentatge més elevat 
de la població fruit, entre altres, d’un futur 
del tot incert i d’un sistema asfixiant que 
no tolera la inactivitat productiva des 
d’una òptica mercantilista.

“Les persones som com un automòbil, 
recarreguem energies i tenim el 
dipòsit ple, i depenent del recorregut 
es va esgotant més o menys ràpid. 
Les associacions, comencem ‘a tope’, 
però quan la carrega burocràtica o les 
limitacions econòmiques ens impedeixen 
fer activitats, se’ns nega un local, etc., 
se’ns va buidant la gasolina. Hem de 
trobar mecanismes per no buidar-nos 
amb aquestes qüestions, perquè si no no 
avancem amb el realment important”.

“L’associacionisme va molt més enllà de 
la nostra associació, i donar-nos suport 
amb altres associacions ens permet 
perseverar i créixer. Moltes vegades, 
saber que formes part d’una cosa més 
gran ho fa tot molt més fàcil. Perquè ens 
permet veure que no estem sols lluitant 
per un objectiu comú, que ens ajudarem 
mútuament, que ens escoltarem...”.

“Les associacions oferim espais on 
ajuntar-nos que superen la dinàmica 
individualista de la societat i demanem 
que se’ns escolte, perquè la joventut i 
l’associacionisme juvenil és el futur, i que 
no se’ns escolte és un error”. ■

“Molta gent no entén per què dediquem 
tantes hores de la nostra vida a una 
activitat per la qual no ens paguen. Jo no 
necessite que em paguen amb diners, 
quan per cada activitat que faig no sols 
done, sinó que també rep coneixements i 
aprenentatges”. 

Com una ‘rara avis’, i cada vegada 
més, les persones joves associades 
anteposen el bé comú a l’individualisme. 
Serà, creuen, fruit d’un sistema de 
priorització de valors diferent. 

Sense caure en mitificacions d’un 
passat millor, però sense obviar les 
dificultats conjunturals i estructurals 
en les quals han de viure i progressar, 
els i les joves associades tenen clar que 
l’associacionisme és molt enriquidor i 
empoderador, però que per molta gent 
de la seua edat (i extrapolable a qualsevol 
altre segment de població) és molt 
difícil veure aquesta part; i és que, si ho 
mesurem tot únicament en una balança 
de cost/benefici econòmic, “només es 
podrà veure associar-se com una pèrdua 
de temps”.

Per ells i elles, associar-se és 
una decisió personal, però també 
col·lectiva. I per açò, també les 
conseqüències van vinculades a vegades 
al desenvolupament personal, i, altres 
voltes, al de la comunitat:

“L’associacionisme m’ha permés guanyar 
seguretat en mi mateixa. No sobre què 
creia, que ja ho tenia clar abans, sinó 
seguretat per plantar-me en espais on 
socialment no s’escolta tant, per regla 
general, a les persones joves i fer veure 
que la meua opinió és tant vàlida com 
qualsevol altre”.

“Aprens a treballar amb persones per a 
persones, i apliques aquesta forma de 
viure en l’associació en el teu dia a dia. 
Són aprenentatges i vivències que, fora 
d’aquests espais, no tindries”.

“L’associació ens aporta ferramentes 
constants de forma gratuïta. T’obligues a 
aprendre constantment per ser exemple, 
però al mateix temps que ensenyes 
t’estan ensenyant. Són petites famílies 
que ens ensenyen a treballar en equip”. ■

“L’associacionisme és 
una font de diversitat en 
tots els seus vessants, i 
quan ens ajuntem i fem 
xarxa, creixem. Juntes ens 
sentim més fortes i més 
ajudades, i açò també 
ens permet guanyar veu 
col·lectivament. Una veu 
que, com a persones joves, 
moltes vegades no tenim”.

“L’associacionisme busca 
el bé comú, i que açò 
s’impedisca de manera 
burocràtica tanca portes, 
però seguim i seguirem 
buscant fórmules per 
tirar endavant i continuar 
omplint les activitats que 
fem, com hem fet fins i 
tot quan ens han intentat 
aturar”.



Es hora de mostrar 
el que aporten les 
associacions

La joventut 
participa 
activament en les 
associacions

Construïm, fem, 
ens ocupem...

Avanç de l’estudi d’impacte del teixit associatiu en la Comunitat Valenciana 
2022, amb 254 associacions participants (fins al 30 de juny)

Mobilitzen recursos: 

16.200.000 €

Multipliquen per X2 
cada euro que reben de 
l’Administració Pública
Amb les quotes, 
donatius, serveis, 
patrocinis

Retornen el 25% mitjançant 
impostos: 1.700.000 €
IVA, IRPF, Seguretat 
Social 

Generen llocs de treball: 
372 persones contractades
1,5 contractes/associació

de la població de la 
Comunitat Valenciana 
és jove

20%

de la joventut 
està associada37%

joves dediquen el seu 
temps lliure en favor de 
la comunitat

+5.000

associacions juvenils 
registrades

+1.000

Les associacions juvenils 
són espais paritaris:
51% joves associades
49% joves associats

1. Recuperen els valors
2. Transformen la realitat
3. Eduquen
4. Es comprometen

Música Esports Temps lliure Solidaritat Dones

Educació Diversitat Persones Infància i 
joventut Cultura

Teatre Tradicions Territori Medi ambient

+ 5.000 
persones realitzen 
tasques de voluntariat

+ 12.000 
hores de dedicació setmanals
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6 Un nou món 
per construir
——
“La joventut de hui sols volem viure amb dignitat, i no la 
vendrem per un model que s’ha demostrat injust i que està 
basat en l’acumulació de diners, de poder o de força, a 
costa del planeta i de les persones”.

“Cal que ens replantegem d’on ve la 
riquesa per tenir un sistema que bene-
ficie a tota la societat”. I és que a l’Estat 
espanyol, les diferències en l’acumulació 
de la riquesa són abismals. Les dades, pu-
blicades en el World Inequally Lab1, cons-
taten la percepció de la població jove, que 
se sent abocada a un “llançament al buit”. 
Amb el convenciment que el sistema 
està fet amb moltes traves i l’esperan-
ça que, en algun moment, els arribarà 
la possibilitat d’independitzar-se i de 
tenir un treball estable i digne, tenen 
clar que és imprescindible prioritzar. I 
que el temps no torna. 

A Espanya, de fet, la riquesa segueix 
hui dia concentrada de manera clarament 
desproporcionada. El 10% de població 
més rica a l’Estat acapara el 34,5% dels 
ingressos pel treball i el capital, i fins 
a un 57,6% del patrimoni. Una realitat 
difícil de modificar substancialment si les 
polítiques tributàries no fan un gir gairebé 
copernicà. Més si hi sumem també l’alt 
percentatge d’evasió fiscal de les grans 
multinacionals i les grans fortunes que es 
xifra a Espanya, segons l’informe de 2021 
de The State of Tax Justice2, en uns 6.350 
milions d’euros.Cal tenir en compte que, 
com afirma l’economista Thomas Piketty, 
“amb uns ingressos fiscals recuperats, 
es podria establir una dotació universal 
en capital, una herència per a tothom, 
entregada a cadascú als 25 anys, de 
l’ordre de 120.000 euros”.3 

I tot açò amb un altre agreujant: 
el gran pes sistèmic dels impostos 
indirectes, que no graven basant-se en la 
renda.

“En contraposició al sistema actual, cal 
recuperar el nosaltres, la cooperació, la 
comunitat, l’amistat i l’afecte”.

“La redistribució de la riquesa a 
través d’un sistema impositiu just és 
imprescindible per construir el futur que 
volem”.

“Sense justícia fiscal no hi pot haver 
justícia social; sense justícia social 
no sols no és possible avançar com a 
societat, sinó que anirem en constant 
retrocés. A aquesta situació només hi 
farem front ajuntant-nos”. ■

Deia Joan Fuster que “tota política que 
no fem nosaltres serà feta contra 
nosaltres”, i l’associacionisme, per se, 
és eminentment polític. Açò no vol dir 
necessàriament partidista ni ideològic, 
ni tampoc que tot seguisca la mateixa 
tendència política. Si que vol dir que hi 
ha certs valors i cosmovisions inherents 
en el fet d’associar-nos. Formar part 
d’una associació ja és entendre el món 
des de la cooperació i l’existència de la 
comunitat. En aquests espais és on es 
desenvolupen mecanismes de suport 
mutu i els sistemes de valors adoptats 
com a majoritaris, més tard, com a 
societat: l’ecologisme, el feminisme, 
l’antiracisme... 

Compartien els i les joves, en les tro-
bades, el paper de l’associacionisme com 
a espais d’aprenentatge en valors, on dia 
a dia coneixes al mateix temps que ense-
nyes. Aprenentatges vinculats a l’àmbit de 
l’associació, però també altres de compar-
tits pel fet d’estar associades, com el tre-
ball en equip per assolir un objectiu comú, 
la capacitat de millorar la comunicació 
assertiva o la possibilitat d’aportar reflexi-
ons alternatives, allunyades dels marcs de 
pensament imperants.

Per açò, deien, “no volem ni podem 
ser pessimistes”. Tenint clar que el camí 
no serà fàcil per les persones joves, 
però que l’associacionisme està mar-
cant el camí d’una generació que ja no 
es conforma amb un model caduc ba-
sat únicament en l’acumulació de capi-
tal. I “perquè després de l’associacionisme 
ja no hi ha res, és l’última barrera que ens 
queda com a comunitat”.

“Cada vegada hi ha més càrregues 
i tothom va a la seva. L’estat d’ànim 
canvia i cal treballar amb aquestes 
persones els valors que tenim. Si no ho 
fem, a la llarga els valors associatius 
s’aniran perdent a poc a poc”.

“No pots demanar-li a ningú que done 
més de sí quan tu moltes vegades 
tampoc pots més. Ens cal trobar relleu 
que es forme i que es quede participant 
activament”.

“Entre setmana treballem i estudiem, i 
al cap de setmana treballem. El temps 
de voluntariat és aquell que ens permet 
no estar cedint tot el nostre temps a la 
productivitat”. ■

L’obligació 
moral 
de ser 
optimistes
——
“Necessitem treballar en 
mecanismes de consciència 
social que ens permeten 
recuperar el focus que 
sovint ens desdibuixa la 
sobreinformació. I açò es 
pot fer a través d’activitats 
d’oci no formal, associacions 
esportives, festeres o de 
qualsevol altre àmbit”.

1. World Inequality Database (s.d.). España. Recuperat de https://wid.world/es/country/es-spain/
2. Tax Justice (2021). Estado de la Justicia Fiscal 2021. Recuperat de https://taxjustice.net/wp-content/uploads/2021/11/
State_of_Tax_Justice_Report_2021_SPANISH.pdf
3. Alternativas Económicas (2019). El mundo según Piketty, nº 71.

Font: Elaboració pròpia. Dades extretes de World Inequally Database

Font: Elaboració pròpia. Dades extretes de World Inequally Database

Mentre que 
el 50% més 

pobre a l’Estat 
espanyol 

percep 
únicament el 

21,1% de les 
rendes

Distribució del patrimoni a l’Estat espanyol

Mentre que el 
10% més ric 
acumula el 
57,6% del 
patrimoni de
tot l’Estat 
espanyol

El 50% més 
pobre sols 

disposa del 
6,7% sobre 

el total

Distribució de la renda a l’Estat espanyol

El 10% més ric 
percep el 34,5% 
de les rendes
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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

Pertanyen a la Xarxa 
Participa els municipis 
d’Alaquàs, Alcoi, Aldaia, 
Alfafar, Bocairent, Castelló 
de la Plana, Manises, 
Massanassa, Mislata, 
Oliva, Paiporta, Picanya, 
Picassent, Quart de Poblet, 
Sagunt, Sedaví, Torrent i 
Villena.

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. 
Una vegada m’hages utilitzat, 
passa’m a una altra persona o 
recicla’m. 2.000 exemplars.

Jove, passa a l’acció. 
Organitza’t i transforma el món4

——

Totes i tots tenim en les nostres mans 
canviar la realitat. En la mesura del 
possible, tant de temps com econòmica, 
les nostres xicotetes accions són l’espurna 
per mantenir encesa la flama.

“Instruïu-vos i sereu 
lliures, associeu-vos i 
sereu forts, estimeu-
vos i sereu feliços”
Anselm Clavé
——————————————

Informa’t 
i forma’t 
La transformació social 
requereix consciència crítica, 
i aquesta només s’adquireix 
informant-se i formant-se. 
No renuncies a consumir 
els mitjans de comunicació 
convencionals i a formar-
te en les vies oficials, però 
aprofundeix, contrasta i coneix 
alternatives a través de mitjans 
i vies no hegemòniques.

—————————————————————————————————————————————

Participa 
activament en la 
teua comunitat
→

Associa’t a entitats del teu 
barri, poble o ciutat. Construeix 
comunitat conjuntament amb 
altres ciutadanes en la cerca del 
bé comú, bé des de l’associació 
veïnal, festera, esportiva, 
musical, de defensa del territori, 
cultural... Totes són importants i 
imprescindibles! 

Col·labora econòmicament 
o en campanyes concretes 
d’associacions afins als teus 
interessos si no disposes de 
temps per participar activament 
en el dia a dia d’una associació. 
Tot suma!

—————————————————————————————————————————————

Reorienta el teu 
consum 
→

Preserva la producció local 
del teu territori consumint 
productes de proximitat i 
de temporada i comprant, 
en la mesura del possible, 
directament a la persona 
productora, o amb el mínim 
d’intermediaris possible. 

Garanteix els drets humans 
defugint sempre que pugues 
de les grans multinacionals 
i cadenes; quan no pugues, 
informa’t sobre la procedència 
dels productes (siguen del 
tipus que siguen) i assegura’t 
que amb la seua fabricació o 
producció no vulneren els drets 
humans de la població.

Redueix i reutilitza tot el que 
pugues; després d’anys i anys 
maltractant el planeta, no 
cuidar-lo ja no és una opció. La 
cultura del consumisme sols 
serveix per a enriquir encara 
més a aquelles persones que ja 
ho són i perpetuar la destrucció 
del planeta. A més, recicla tot el 
que hages hagut de consumir.

Cuida l’entorn no embrutint-
lo, no contaminant-lo i no 
degradant-lo. Cuidar l’entorn és 
cuidar el planeta i cuidar també 
a les persones que n’habiten 
l’espai, que poden desenvolupar 
una vida en comunitat en els 
espais sans.

Inverteix en projectes, fons 
i iniciatives socials i ètiques 
que promoguen l’economia 
circular i sostenible, arrelats 
al territori i amb consciència 
social. Sols 

4. Federació de Cases de Joventut de la Comunitat Valenciana (s.d.). Que no te coman el coco. Cuadernos para la reflexión #2.


