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La participació ciutadana, és al
meu parer insuficient si no es
dona el pas cap al compromís
cívic...
El civisme és, en conseqüència,
aquella manera de ser
(ètica) mínima que hauria de
subscriure qualsevol ciutadà...
Les actituds cíviques que,
des del meu punt de vista,
més reforcen la democràcia
participativa són:
Responsabilitat, significa
estar compromès amb uns
interessos que no poden ser
estrictament individuals, sinó
comuns.
Tolerància (respecte actiu).
Enfront de la tolerància
com a deixar fer, o simple
indiferència, està el valor
veritablement positiu:
el respecte actiu, el qual
consisteix no solament a
suportar estoicament que
uns altres pensen de forma
diferent, sinó en l’interès
positiu per comprendre els
seus projectes, per ajudar-los
a portar-los endavant, sempre
que representen un punt de
vista moral respectable….
Solidaritat, Un ciutadà
solidari, actiu, és el que es fa
càrrec de les exclusions que
pateixen molts i fa el que pot
per a alleujar-los.
Diàleg, com a cerca
cooperativa….
Extracte ponència
d’Alfred Domínguez.
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Reptes del teixit
associatiu
Cap a on va la participació? Quin és el paper de les associacions?
Cal també reivindicar el
concepte de deure cap a la
comunitat, perquè sense deures
el ciutadà no exercirà el civisme
sinó únicament l’egoisme de
reclamar drets que llavors
només obliguen als “altres” 		
Jordi Serrano
Vivim en temps regirats, de contradiccions
i de pèrdua de valors. La ciutadania està
desorientada, ha perdut la confiança en
els partits polítics i les institucions, està
en estat de shock, paralitzada. S’està
aprofitant esta situació per a assentar les
bases polítiques i socials de com serà la
nova societat i sembla que no pinta be per a
la majoria de la població. Tindrem, o ja hem
de dir tenim, una societat amb menys drets

laborals, més precarietat al treball, sous
més baixos, menys cobertures sanitàries,
pensions més baixes, educació pública de
menor qualitat, menys cobertures socials i
un etc. molt llarg.
La ciutadania ha de donar un pas endavant i
també liderar la resposta en la construcció
d’esta nova societat, en al menys tres línies:
▶▶ Ha d’estar atenta i intentar defensar
el estat de benestar que han construït
i pagat els nostres avantpassat i
nosaltres mateixos amb el nostre
treball, contribucions i impostos, i que
ara vol regalar-se a l’empresa privada.
Això només serà possible si hi ha una
resposta col·lectiva i unitària de tots
els col·lectius, associacions, causes i
sectors.
▶▶ Hem de reforçar les nostres
estructures i reorientar els recursos
que tenim per a donar resposta
solidaria a les conseqüències d’esta

De la indignació a l’acció.
Propostes es de canvi per
a construir alternatives.

Escola de
ciutadania
L’últim cap de semana de setembre
vàren tindre lloc a la Fundación
Movimiento Ciudadano de Manises
les jornades d’associacions en la que
es parlà, entre altres coses, de la
necessitat de la defensa de serveis
públics, universal i de qualitat.
A les jornades participaren més
d’un centenar de persones i fòren
organitzades per 14 entitats de la
comarca.

Marciano Sanchez Baile

Miguel Angel Ferrís Gil

política, estar amb les persones i amb
els col·lectius més necessitats, com
sempre ho hem fet i que ara no podem
abandonar.
▶▶ Hem de posar en valor allò que
venim fent des de fa anys des de les
associacions d’acció social i dir-li a la
ciutadania que encara hi ha un fum de
persones i associacions que no estan
corrompudes, que són transparents,
que són solidàries, construeixen
societat, sentit de pertinença, suport
emocional, solidaritat, implicació,
compromís, orientació per a eleccions
en la vida, eduquen en valors, són
escoles de democràcia, de diàleg, de
construcció de consens, actuen com
a generadores d’idees i de projectes...
En definitiva que han assumit durant
molts anys la seua responsabilitat i el
seu compromís com a ciutadà.
Julio Huerta

La sanidad privada es más
cara fundamentalmente por
tres motivos:
1. Tiene que garantizar el beneficio de los empresarios.
2. Tiene un coste de administración y gestión muy
elevado, un 14 % aproximadamente más que la pública.
3. Se fija en las actuaciones
a corto plazo, sólo hace
intervenciones que le dan
una rentabilidad rápida y
no se fija en favorecer el
desarrollo de la salud de la
ciudadanía a largo plazo.
La sanidad pública es de
mayor calidad porque tiene
mejores profesionales y
no están incentivados para
que utilicen pruebas a veces
perjudiciales para la salud
de las personas o para que
visiten más pacientes.
En Reino unido se privatizó
un servicio Sanitario Públic

hace más de 30 años y se
ha demostrado que han
aumentado los costes, se
ha deteriorado la calidad
de la atención sanitaria y en
algún hospital se ha demostrado que se ha incrementado la mortalidad.
Marciano Sanchez Baile.
Presidente de la Asociación
para la Defensa de la Sanidad
Pública de Madrid.

···································
A Espanya el 33% de l’educació és privada, la major
part en mans de la confessionalitat catòlica, front a un
9% d’escoles privades de
mitjana a l’UE. Esta educació al nostre país és privada
però subvencionada amb
diners públics.
Miguel Angel Ferrís Gil

Butlletí Informatiu

fundació horta sud centre de recursos associatius

40 anys
construint
ciutadania

1980
La Fundació és reconeguda d’interés públic per Ordre
del Ministeri d’Educació de 22 de setembre de 1980

Ajudes a Cooperació
Internacional,

Ajudant a 57 projectes de
cooperació internacional amb
més de 80.000 €.

1990
Es publica el nº 1 de la revista Papers de l’Horta, es
compra la casa Museu Es posa en marxa de les Ajudes a
Cooperació Internacional .
Es posa en marxa de les Ajudes a Projectes
Interassociatius amb Caixa Popular.
Comença l’estudi prospectiu sobre la comarca. “ l’Horta
Sud en el horizonte del 2015”
Comença un treball de enfortiment del al societat civil,
a través de diferents activitats com varen ser el Foro de
debats, publicacions , formació adreçada als líders socials
i el moviment associatiu i les jornades d’associacions.

Ajudes a Projectes
Interassociatius,

Subvencionant a més de 93
projectes amb més de 109.000 €.

1972
El 3 de novembre es constitueix la Fundació: Instituto
Pro-Desarrollo a instàncies de la Caja de Ahorros y
monte de Piedad de Torrent. El seu objectiu prioritari
era promoure esforços orientats a aconseguir el
desenvolupament comunitari de l’Horta Sud.
En les dècades dels 70 i els 80 la Fundació posa en marxa
programes de desenvolupament social i comunitari de
Torrent, de foment de l’associacionisme, alfabetització
d’adults, promoció de la dona, foment de guarderies,
foment del cooperativisme agrícola, d’habitatge,
industrial, de consum, formació cívica, col·laboració amb
la universitat per a diferents estudis,…..

1990
l’Institut Pro-Desarrollo i altres entitats de la comarca
sol·liciten al president de la Caja de Ahorros de Torrent
(en procés de fusió amb la CAM) l’aprovació d’una
dotació econòmica amb la finalitat de continuar l’acció
social de Caixa Torrent.

Centre de Recursos
Associatius

Més de 2.000 líders de 1.500
associacions s’han format per
millorar la incidència de la seua
Associació. Més de 100 cursos de
formació.

2002
Creació del Centre de Recursos Associatius, en una
aposta per l’enfortiment del teixit associatiu de la
comarca, que ofereix formació , servei d’assessoria,
la revista Papers Associatius, Ajudes a projectes
interassociatius, Jornades,…
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Ajudes
2014

a projectes
interassociatius

La Fundació Horta Sud, Caixa
Popular i el Grupo Ugarte
convoquen un any més les ajudes
a projectes interassociatius amb
una dotació de 9.000 €. Les ajudes
tenen com a finalitat contribuir
a la realització de projectes de
desenvolupament cultural o social
que promoguen la col·laboració
entre Associacions dins d’una
mateixa localitat o en l’àmbit
comarcal que es realitzen al 2014.
El termini de presentación és l’1 de
noviembre de 2013.

enfortint les associacions
–––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––

Curs Aspectes fiscals i règim legal
de les associacions sense ànim
de lucre.
Lloc: Centre Juvenil El Passatge (Av.
Blasco Ibáñez, 57 – Alaquàs). De 10
a 14h
–––––––––––––––––––––––––––––

activitats

dilluns 14 d’octubre

Foro Comarcal d’Empresaris de
l’Horta Sud.
Com desenvolupar l’ADN
innovador de la teua empresa.
D. Enrique García Peña. Director
del Màster en innovació i
desenvolupament de projectes de
negoci de Florida Universitàri
–––––––––––––––––––––––––––––

dissabte 26 d’octubre

Taller d’obligacions documentals
i fiscals. Consell de la Joventut
d’Alacant. De 10 a 14 hores.
–––––––––––––––––––––––––––––

divendres 8 de novembre

Taller de diagnòstic i linies
estratègiques de les associacions
de Mislata. De 18.00 a 20.30 h.
–––––––––––––––––––––––––––––

divendres 15 de novembre

Jornades de Participació a Mislata.
Taller de fiscalitat.
De 18.00 a 20.30 hores
–––––––––––––––––––––––––––––

dissabte 16 de novembre

Jornades de participació a Quart
de Poblet.
El paper de les associacions a este
nou model de societat.
De 9.30 a 13.30 hores

dissabte 14 de desembre

notícies

–––––––––––––––––––––––––––––
Plataforma en defensa de las
personas desempleadas.
Torrent, con más de 11.000 personas
desempleadas, ya cuenta con una
Plataforma en Defensa de las
Personas Desempleadas.
El pasado día 18 a las 19:30h. en los
locales del Col-lectiu Soterranya
(C/Sedaví, 11 bajo) tuvo lugar la
reunión de personas desempleadas
de Torrent.
–––––––––––––––––––––––––––––
Llicència Creative Commons
La Fundació Horta Sud
compromesa amb la creació i
difusió de documents escrits té la
voluntat que els materials per ella
editats estiguen en accés obert.
Per això, a partir d’ara utilitzarem
llicències Creative Commons.
Amb una llicència d’aquest tipus,
el creador o creadora del material
continua tenint drets sobre ells,
però a més l’ofereix a d’altres sota
certes condicions establides pels
autors o autores.

–––––––––––––––––––––––––––––
Es publica la Ordre 1/2013 de 31
de gener, per la qual es regula
el Registre de Seus Festeres
Tradicionals i la seua tipologia, que
obliga a les seus festeres a la seua
inscripció al registre.
–––––––––––––––––––––––––––––
La Fundació participa a
l’organització, conjuntament amb
l’Escola d’animadors de Cases de
Joventut, d’un curs d’animadors
i animadores juvenils i líders
socials. Més informació 961553227
–––––––––––––––––––––––––––––
Comença el curs de Cooperar i
aconseguir finançament europeu
per a projectes socials, culturals
i educatius, en el que col·labora
la Fundació amb Euroimpuls,
Universitat de València i Integralia.
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