


Una entitat cívica, de caràcter 
privat i vocació de servei 
públic, sense finalitat lucrativa, 
independent de qualsevol altra 
entitat. Treballem per l’educació 
en el pensament crític, racional 
i autònom de les persones i 
els grups, la defensa dels drets 
humans i la contribució a una 
societat més justa i el progrés 
de la humanitat.

Volem contribuir a la 
reconstrucció de l’espai 
associatiu laic i progressista 
mitjançant el suport a iniciatives 
a les entitats que conformen el 
moviment associatiu.

1968 Constitució de l’Associació de “Cabezas de 
familia” 

1972 Es fan les primeres gestions per a la 
instal·lació d’una escola infantil al barri.

1975 Constitució del Club de Muntanya.

1978 Compra del terreny per a la futura 
construcció d’un local per al barri, 
construcció que es va fer en els anomenats 
“sábados rojos”

1984 S’inaugura “l’escoleta” al local.

1989 Es constitueix el grup de dones Antares. 

1999 Primeres jornades Construint Alternatives.

Qui som? Línia deL Temps

Fundación MoviMiento ciudadano MeMòria 2016

2



President 
Salvador ESpí Cotanda

Secretaria 
ISabEl alarCón

Tresorer 
ManuEl vICEntE tornEro

Vocals 
pEpa aMoraga
EnrIquE dEltoro 
InMa garCía 
JauME gutIérrEz
JoSé luIS lazCanoIturburu 
rafa alMoguEra
JoSé vICEntE fuErtES 
JulIo HuErta

paTronaT direCTori
d’assoCiaCions

Fundación Movimiento Ciudadano

a.V.B. Sant Francesc / alameda

associació de Dones antares

Club de Muntanya Manises

Federació de Cases de Joventut

escola de Cases de Joventut

associació impuls

15M Manises

ateneu Cultural Ciutat de Manises
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TroBaDa aMB el MoViMenT 
laiC i ProgreSSiTa D’aragó
---------------------------------- 
Durant els mesos de juny i julio 
de 2016 es realitzà en Torrellas 
(Saragossa) la trobada anual 
de Confluències en aquest 
cas, van assistir diversos 
patrons i col·laboradors de la 
fundació moviment ciutadà que 
conjuntament amb els altres 
ponents, van realitzar el, programa 
previst, cursos de monitors, 
d’animadors, conferències etc.
Participants: 500 persones.

SeMana De la MúSiCa 
---------------------------------- 
Col·laborant amb l’Ateneu Cultural 
es va realitzar la setmana musical 
al mes de juny. 
Participants: 800 persones.

TroBaDa Fi De CurS 
---------------------------------- 
Amb la col·laboració de totes les 
entitats del local la Fundació va 
organitzar el 2 de juliol una trobada 
d’entitats i final de curs. 
Participants: 500

ConFerènCieS 
----------------------------------
Conferència sobre el Canvi climàtic 
i les seues conseqüències.
Participants: 100 persones. 

ViSiTeS guiaDeS a ValènCia
---------------------------------- 
Amb la finalitat de protegir el 
patrimoni històric es van realitzar 
les 7 visites guiades a València 
històrica, per a recordar la València, 
romana, musulmana, cristiana, 
renaixentista, barroca, modernista 
i republicana, es van visitar 
museus, església calles i edificis 
emblemàtics documentant-se i 
explicant els processos històrics.
Participants: 550 persones.

JornaDeS De la MeMòria 
hiSTòriCa 
---------------------------------- 
Exposició ‘España debe saber’ a la 
Casa de la Cultura de Manises. 
Visita al cementeri de Paterna per 
visitar la fosa dels represaliats de la 
República. 
Estudis sobre diversos temes 
sobre la recuperació de la memòria 
històrica.
Participants: 220 persones.

aCTiViTaTs

anglèS, ioga i DanSa orienTal, PinTura, 
CoSTura, MuSiCoTeraPia, TeaTreTaLLers

Mitjana setmanal de persones que utilitzen el local de 
manera continuada: 230 persones.
Alumnat de tallers: 140 persones.
Participants en les diferents activitats realitzades al llarg 
de tot el curs: 14.200 persones.

parTiCipanTs
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rePTeS Del MoViMenT 
aSSoCiaTiu
JorDi Serrano Blanquer
Rector Universitat Progressista 
de Catalunya
Torrent 4 de juliol 2009
75 participants

què FeM aMB elS 
noSTreS DinerS?
Juan a. SanChiS, Triodos Bank
JoSé Mª CoMPany, Caixa Popular 
Peru SaSia, Banca Fiare
JorDi CalVo, Cultura de pau 
Manises, 4 i 5 de maig 2012
100 participants

la ProDuCCió D’energia
anDréS MonTeSinoS
Som Energia
PeP Puig
President d’EUROSOLAR 
Manises 2 de març 2013
100 participants

l’eConoMia Del Bé CoMú
ChriSTian FelBer
Fundador d’Attac Austria
ana Moreno
Coordinadora EBC 
Manises 22 de setembre 2012 
195 participants

la DeFenSa De 
SerVeiS PúBliCS
Miguel a. FerríS
Professor U.V.
MarCiano SÁnChez
Sanitat Pública
Manises, 28 de setembre 2013 
98 participants

enS ForMeM Per 
a eSTar al Món
TallerS De ForMaCió
i DiFerenTS PonenTS 
Benicàssim 17 i 18 de maig 
de 2014 
125 participants

eSTalViar geSTionanT elS
 aJunTaMenTS aMB
la ParTiCiPaCió CiuTaDana
la geSTió CíViCa i la 
MuniCiPaliTzaCió De SerVeiS
Centre Cultural Simetes
24 de setembre de 2015
120 participants

un MoDel De SoCieTaT 
alTernaTiu
enrique DelToro
i alTreS PonenTS
Manises 27 i 28 de setembre 2014 
102 participants

la reSPonSaBiliTaT SoCial 
De l’aDMiniSTraCió
la ParTiCiPaCió en la geSTió 
DelS SerVeiS PúBliCS
24 de setembre de 2016
120 participants

TroBaDa 
aSSoCiaCionS MlP
SiTuaCió De leS aSSoCiaCionS 
i ProPoSTeS De FuTur
Alboraig 26 i 27 de setembre 
2009 Manises
55 participants

TroBaDa De MoniTorS
TallerS, MúSiCa, 
aSTronoMia, xerraDeS, 
aCTiViTaTS
Manises, 26 de juny 2011
150 participants

CanViar Per a reSiSTir
FernanDo De la riVa
Centre de Recursos Asociaciones 
de Cádiz Quart iAlboraig 
25 i 26 de setembre 2010
120 participants

ParTiCiPar Per a 
CanViar la SoCieTaT
arCaDi oliVereS
President de Justícia i Pau 
Manises, 24 de setembre 2011 
140 participants

esCoLa de 
CiuTadania 
2009-2017
Propostes de canvi per a construir alternatives
Associacionisme, participació, banca ètica, pau, economia del bé 
comú, serveis públics, energia,...
1500 participants i 15 entitats organitzadores

Fundación Movimiento Ciudadano, Escola de Cases, Fundació Horta Sud, Federació de Cases de Joventut, Associació Impuls, Associació de Dones Antares, 
Associació de Veïns Sant Francesc, Esplais Valencians, Setem, Grupo Ugarte, Caixa Popular, Club Muntanya Manises



aSSiSTinT i DiFonenT leS 
aCTiViTaTS que realiTzeM
---------------------------------- 
Existeix un ventall d’activitats i 
pots proposar altres. Una mitjana 
de 178 participants a la setmana i 
5.306 participantes en actividades 
puntuales.  

aSSoCianT-Te a alguna De 
leS aSSoCiaCionS Del loCal
---------------------------------- 
Més de 20 associacions utilitzen 
el local, Fundación Movimiento 
Ciudadano, Associació de Veïns 
Sant Francesc, Escola de Cases, 
Federació de Cases de Joventut, 
Associació Impuls, Associació 
de Dones Antares, 15M Manises, 
Esplais Valencians, Club Muntanya 
Manises, Ateneu Ciutat de 
Manises, entre altres, de segur que 
trobes alguna en la que pugues 
participar. 

FenT una DonaCió a la 
FunDaCió
---------------------------------- 
Te desgravaries fins al 75% dels 
primers 150€ donats i un 35% 
a partir dels 150 € en la teua 
declaració de l’IRPF. 

Com poTs 
CoL·Laborar 
amb La 
FundaCió?

ingreSoS

Donaciones privadas de entidades y particulares 923

Subvención Fundació Horta Sud 2.000

Subvención GVA Participación Ciudadana 1.800

Subvención Ajuntamient Manises 5.800

Ventas y prestació de serveis 490

Aportaciones privadas 9.073

Altres 36

ToTal 19.199

gaSToS 

Mantenimient i activitats 10.455

Amortizaciones 9.363

ToTal 19.818

DeixanT una ParT Del Teu 
legaT 
---------------------------------- 
Si inclueixes a la Fundación al 
teu testament ajudaràs a garantir 
altres 40 anys de futur de la 
Fundació, un legat de 500 euros 
permiteix montar unes jornades 
de reflexió i portar algún ponent, 
un legat de 5.000 euros permeteix 
pagar les despeses del local durant 
un any.   

Si has sigut un militant 
compromés per la millora del 
esser humà toda la teua vida i 
t’agradaria continuar fent-ho quan 
no estigues, posat en contacte 
amb nosaltres.

Tothom hem tingut referents 
que ens han ajudat a configurar 
el nostre pensament i la nostra 
forma de sers, ajunda’ns a que la 
Fundació continue sent el referent 
per als més joves. 
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FundaCión moVimienTo Ciudadano  
Cami de les Simetes 14
46940 Manises
T. 961 14 44 15
www.fmciudadano.org
info@fmciudadano.org


