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Teixint
xarxes amb
la ciutadania
Alfred Domínguez
President de la Fundació Horta Sud
La celebració del desè aniversari de
Papers Associatiu, fullet modest, però que
complix la funció de mantenir “en-red-rat”
el moviment associatiu de la comarca, bé
mereix una reflexió.
Fa deu!anys pocs eren els que parlaven
de la globalització; la recurrència a la
societat civil, com un sector imprescindible
para la construcció de la civilitat junt en
el polític i econòmic, era molt minoritària;
el propi moviment associatiu, esmortit en
els moments de la transició, començava
a reviscolar demandant la majoria d’edat,
exigint allò que li correspon si entenem
radicalment el que significa democràcia,
poder del poble.
En aquest sentit, Papers Associatius
és presentà com una eina el servei de la
ciutadania des del qual poder donar a
conèixer les ofertes que a la comarca de
l’Horta Sud realitzaven les associacions.
El naixement de la ciutadania
¡Què casualitat! Aquest aniversari
coincidix amb un altre. Celebrem els doscents anys del naixement de la ciutadania.
Sí, el 24 de setembre de l’any 1810, es
van convocar les Juntes, posteriorment
Corts, amb gran suport popular, per tal de
preparar una Constitució que enderrocara
la de Bayona, 1808, restituira al tron a
Ferran VII, i fitxara amb claretat els drets
civils dels ciutadans.
Fonamentant-se així la idea de que l’orde
vigent, les monarquies absolutistes, podia
ser canviat, i fins i tot era necessari fer-ho,
per tal de defensar els interessos dels

individus i aconseguir la felicitat general.
L’exercici de la ciutadania, des d’aquesta
nova forma d’entendre la política, es un
exercici que es realitza des de l’esfera
pública i deixa de ser facultat exclusiva de
la cort reial, la sobirania ja no residix en el
monarca, el qual a la vegada l’ha rebuda de
Deu, sinó de la nació, del poble.
Fa dos-cents anys que valors com e
la llibertat, sobre tot la d’expressió, el
sotmetiment universal a la llei, que ens feia
més iguals, la tolerancia, com el respecte
per les creences i per les no creences, van
prendre Carta Constitucional.
Amb el temps, estos drets individuals
ens han fet reivindicar tot allò que
singularment ens pertoca, oblidant-nos del
bé comú, de l’interés general.
La necessitat de treballar en xarxa
La ciutadania del segle XXI ha
transcendit el concepte de nació, la qual
cosa no significa el seu oblit. En l’any 2010

hem d’entendre’ns com a ciutadans del
món, des d’una visió cosmopolita.
En un moment històric en el qual la
capacitat d’augmentar el coneixement
està a l’abast de moltisima més gent
–amb quant de goig i esperança veiem
com les dones ja són majoria en tots els
nivells educatius—, que la tecnologia
de la comunicació trenca amb totes les
fronteres físiques i ideològiques entre els
pobles, resulta cada vegada més evident
que la pròpia estructura biològica del ser
humà —neurones que sols viuen si estan
“en-red-rades”, individus que sols som
persones gràcies a la interdependència,
al reconeixement mutu—, que som
bioassociatius, que per aixó les
associacions no son closques, també
necessiten treballar “en-red-rant-se”, sense
fronteres.
Papers Associatius, voldria en els
pròxims anys ajudar en eixa tasca.

COMPTE ASSOCIACIÓ

Més de 2.500 Associacions
ja son clients de Caixa Popular. I la teua?
www.caixapopular.coop
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Més de 10 anys
treballant per a les
associacions.
“Endavant
fent camí”

“Una xarxa
vàlida”

“Un recurs
essencial”

Merce Albors

Fina Ferriols

Puri Torres

Gent Solidària de l’Horta Sud

Associació de Dones de L’ Horta Sud

Federación de Entidades Culturales
Andaluzas

Felicitem a la Fundació l’Horta sud per els
seus 10 anys de treball, per a nosaltres es
un gran recolzament en la nostra tasca,
gracies a la seua col·laboració en anat fem
camí. Gracies i continuen endavant fent
camí.

La nostra associació entén que el mètode
de treball de la Fundació ofereix un suport
logístic per al bon fer de les associacions,
uns espais democràtics oberts a totes les
realitats associatives i una xarxa vàlida per
a la transverslidad gneracional. Aquestes
qualitats ens han servit com a eina
inestimable en el desenvolupament de la
nostra associació.

Per al clima associatiu de la comarca és
de gran interés comptar amb la Fundació
Horta sud, el centre de recursos i la revista
Papers associatius. És un recurs essencial
ja que aporta a les entitats informació molt
important i valuosa que, d’una altra manera,
ens costaria molt arribar a ella. Només
podem agraïr la seua ajuda amb la Feca
i és un plaer treballar amb vosaltres ja
que feu una tasca exemplar dins del món
associatiu.

Més de 10 anys treba
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Papers
associatius

130
258 Notícies

Una mitjana de 4 revistes annuals
des de l’any 2000.

264 Articles
90 Cursos

Organitza’t, règim legal,
responsabilitat civil, projectes,
comunicació digital, treballar en
equip... en col·laboració amb caixa
Popular.

Associacions col·laborant

Les associacions són les protagonistes i la veu, aportant
les seues experiències.

1575

Recursos, monogràfics, consultes,
convocatòries, cursos, agenda
d’activitats i, sobretot, les notícies
de les associacions.

Alumnes

Una formació directa i adequada a la
diversitat existent entres les
associacions de la comarca.

196 consultes a l’assessoria a 168 associacions
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“Per a allò que “Una entrada “Un espai
necessitem” d’aire fresc” de trobada”
Carles Silla

Antoni Velarde

Noelia Valero

ONG Niquia

Col·lectiu Soterranya

Quart Jove

Al llarg d’aquests set anys de recorregut
de col·lectiu soterranya hem trobat
moltes dificultats en el camí, falta de
pressupost, traves per part d’institucions,
falta d’espais on poder treballar,..però cap
d’aquests problemes ha sigut tan perillós
com la sensació de soletat davant la qual
toca enfrontar-se quan s’inicia una nova
activitat, una nova campanya. a soles
davant el problema, plens d’il·lusions i
de ganes però molt sols. L’existència del
centre de recurs associatius i l’arribada
puntual de la revista Papers associatius
suposen una entrada d’aire fresc, la
constatació que no és cert, que no estem
a soles, que som centenars, milers les
persones, que igual que nosaltres treballen
cada dia per a construir una societat millor,
més justa. el treball en xarxa, el compartir
experiències i recursos es perfila com una
necessitat per a vèncer la maleïda soletat,
per a sentir-nos part d’aquesta història, de
dibuixar entre tots i totes la societat que
volem. Benvolgut Papers associaitius, per
molts anys!!

Comencí a col·laborar com a professora
de cursos amb la Fundació l’any 2002, dos
mesos abans de casar-me (potser siga per
això que ho recorde tan ben). Pertanyia del
món associatiu de València i em va semblar
una idea interessant, quasi fonamental:
un espai de trobada per a associacions
de la comarca, que donara suport i
finançament, que connectara a les entitats,
enfortint el teixit associatiu, fent-les més
autosuficients. Però no era sol açò, clar que
no. En aquests vuit anys en els quals vinc
col·laborant he conegut a moltes persones,
gent real, amb problemes reals i d’entitats
reals, que cercaven ajuda més enllà de la
“prestació econòmica”. I ací ho trobaven. i
ací ho troben. No han sigut grans solucions,
ja que els problemes no eren colossals.
Però sí menuts remeis a situacions no
mortals, però sí asfixiants, que impedien la
tasca de persones que lluitaven per canviar
una diminuta (o insigne, depèn del punt de
vista, clar) parcel·la de la seua realitat.
aqueixa és la nostra tasca. No magnífica,
però sí indefectible.

Es pot dir que la Fundació Horta sud i
el centre de recursos ha estat al costat
de l’oNG Niquia des de la seua fundació.
Gràcies a l’ajuda del centre de recursos de
la Fundació i especialment de Julio Huerta
es van establir unes bases sòlides on
l’oNG ha anat creixent. Amb els cursos de
formació hem pogut apendre com ser més
eficaços en la nostra feina, cursos gratuïts
i molts interessants. L’ONG Niquia tampoc
pot oblidar que la primera subvenció que va
rebre va ser gràcies al programa d’ajudes a
projectes de cooperació internacional de la
Fundació. Des de l’oNG Niquia ens sentim
molt contents i satisfets de comptar amb
la Fundació i el centre de recursos per a allò
que necessitem, bé siga per a assessorarnos o per a donar-nos suport en qualsevol
activitat que realitzem, com la i Jornada
solidària a Picassent que vam realitzar
aquest any. Felicitats per aquestos 10 anys
i que siguen molts més.

allant per la comarca.
68

Projectes
interassociatius

76.200€

Ajudes

103

Entitats

en col·laboració amb caixa Popular, impulsant i enfortint el teixit associatiu de la comarca com a fonament per a la participació
i la convivència amb activitats que promoguen la col·laboració entre distintes associacions.
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Projectes de solidaritat
internacional amb 58.500€

485

subscrits al
Butlletí electronic

La Fundació Horta sud present en projectes de
cooperació comarcal a sudamèrica, Àfrica i Àsia
ajudant a països en desenvolupament.

531

amics
Facebook

Des de www.fhortasud.org i des les noves xarxes socials intentant, cada dia, arribar a més i més associacions.
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Mirant al futur
Les noves
associacions
Fernando de la Riva. CRAC Cadiz.
Extracte de les jornades “escola de ciutadania. canviar per a ressistir” Quart de Poblet, 25 i 26 de setembre de 2010

El futur és hui
No hi haurà canvi social sense organitzacions socials i la
transformació social passa per la transformació de les nostres
formes organitzatives.
Les Noves Associacions, seran
Podran desaparèixer o anquilosarse moltes de les organitzacions
actuals, però les NNaa seran. d’altres formes, però seran.
Seran organitzacions mestisses
estaran en canvi constant. en estat de transformació permanent,
formant-se i reformant-se sense parar.
Coneixeran molt millor el seu món local i global
La seua connexió permanent amb la realitat, pels mitjans més
variats, la seua interrelació contínua amb altres grups i col·lectius
–de les més diverses formes, en els àmbits temàtics més diversos,
a nivell local i global, els farà estar més i millor informades que mai.
La força del xicotet
Les organitzacions no seran massives. existiran diferents nivells
i formes de participació que implicaran, en graus diversos, a molt
diferents persones. Però el “nucli dur” de les organitzacions ho
formaran poques persones, molt cohesionades.
Missions especialitzades, visions integrals
Les NNaa no tendiran totes a fer de tot. cada vegada hi haurà
més tasques i funcions que es realitzaran a través d’estructures
tècniques especialitzades o compartides, alliberant per a centrarse en la missió associativa, en l’acció i l’organització.
Reinventant l’acció col·lectiva
Les organitzacions solidàries multiplicaran les seues formes
d’acció. utilitzaran totes les formes possibles d’acció, les pròpies
i alienes, amb els límits de l’ètica i de les lleis. es combinaran les
diferents formes, produint sinergies.
De les TIC a les TAC
Les NNaa convertiran les tecnologies de la informació i la
comunicació (tic) en tecnologies per a l’acció col·lectiva (tac), se
serviran d’elles tant per a la seua autoorganització interna, com per
a l’organització i desenvolupament de la seua acció.

Comunicació, comunicació i comunicació
La comunicació, entre les persones membres, amb les
destinatàries, amb altres actors socials, amb altres organitzacions
i xarxes, amb les institucions governamentals, amb les empreses
privades, amb altres grups i sectors socials....
L’estratègia del camaleó
La norma serà la flexibilitat. un mateix projecte solidari podrà
disposar de diverses formes jurídiques al mateix temps. en el
plural i divers soci-sistema de les NNaa hi haurà tot tipus de
fórmules i combinacions.
Les Noves Associacions seran sostenibles
Prevaldrà en la seua gestió l’economia de l’ús, enfront de la lògica
de l’acumulació. L’austeritat, la rentabilización i el reciclatge
dels seus recursos, cercant un reaprovechamiento permanent, no
tindrà res a veure amb el cutrerío.
Organitzacions en xarxa
serà la forma habitual de treball i organització. Les noves
associacions estaran completament interrelacionades,
interconnectades, embullades amb el teixit associatiu i social del
seu entorn.
Organitzacions Relacionals
La visió relacional de l’organització i de la seua acció, la interacció
amb altres actors socials, la creació de sinergies, el reforçament
de les xarxes socials... serà una obsessió permanent de les NNaa.
La construcció del poder social
La seua visió del món i de les relacions humanes, carregades de
valors, es projectarà en el seu discurs i en la seua pràctica,
amb tota nitidesa, sense concessions.
Sempre repetisc obsessivament la mateixa demanda: evitar
l’aïllament, mostrar-nos, comunicar-nos, connectar amb
aquelles -moltes, xicotetes, humils...- iniciatives que comparteixen
el mateix somni de construir un món millor i que ens necessitem
mútuament, desesperadament, per a alimentar l’esperança.
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