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1 .
L A

F U N D A C I Ó

1.1. ANTECEDENTS I FINALITAT
El 3 de novembre de 1972, per iniciativa de
la Caixa d’Estalvis de Torrent, es va crear com a
fundació privada el «Instituto Pro-Desarrollo», el
qual tenia l’objectiu prioritari de promoure i
coordinar els esforços encaminats a aconseguir
el desenrotllament comunitari de Torrent i de la
resta de pobles de la comarca de l’Horta Sud.
Posteriorment, al març de 1990, davant la
proximitat de la fusió de la Caixa Torrent amb la
Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM), el
«Instituto Pro-Desarrollo», juntament amb
l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud i un
gran nombre d’institucions de la comarca, van
sol·licitar als presidents de les caixes en procés
de fusió l’aprovació d’una dotació econòmica, a
fi de crear una fundació que continuara l’acció
sociocultural mantinguda durant molts anys per
Caixa Torrent.
L’Assemblea general de la Caixa Torrent,
amb la posterior ratificació de l’Assemblea
general de la CAM, va acordar subscriure un
conveni de col·laboració amb el «Instituto ProDesarrollo», pel qual es va convertir en la
Fundación para el Desarrollo «Caixa Torrent».
Després de l’adaptació dels seus estatuts a la
Llei 30/94, va quedar inscrita en el Registre de la
Direcció General d’Interior de la Conselleria de
Presidència de la Generalitat Valenciana amb el
número 59, (V), per Resolució de 29 d’abril de
1997.
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Publicada la Llei 8/1998 de la Comunitat
Valenciana sobre Fundacions, s’hi van adaptar
novament els Estatuts, i se’n canvià el nom pel
de Fundación de la Comunidad Valenciana para
el Desarrollo de l’Horta Sud.

1.2. NATURALESA I FINS DE LA
FUNDACIÓ
La Fundación para el Desarrollo de l’Horta
Sud és una entitat cívica de caràcter privat, de
naturalesa permanent, sense finalitat de lucre,
independent de qualsevol altra institució o
societat, plural en els seus principis ideològics i
activitats. Constitueix una prioritat de la
Fundació el desenvolupament comunitari i la
potenciació de la identitat comarcal entre els
habitants de l’Horta Sud, ajudant a recuperar i
enfortir els trets culturals, socials i econòmics
que històricament han caracteritzat la comarca.
Amb esta perspectiva, la Fundació vol ser un
agent, tant d’animació de la vida associativa
comarcal, com de sensibilització dels poders
públics i entitats ciutadanes, a fi que,
coordinadament, puga donar-se resposta a les
necessitats socioeconòmiques, culturals i d’investigació de la comarca.
La Fundació té com a fins fonamentals:
1. Realitzar estudis sobre el desenvolupament social i cultural de la comarca de
l’Horta Sud, integrada per les següents
poblacions: Alaquàs, Albal, Aldaia, Alcàsser,
Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Lloc
Nou de la Corona, Manises, Massanassa,
Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de
Poblet, Sedaví, Silla, Torrent i Xirivella.
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2. Fomentar i realitzar programes que
consoliden la xarxa associativa de la comarca i el
seu compromís amb el patrimoni històric, la
cultura, el medi ambient, l’economia i les
persones de l’Horta Sud.
3. Sensibilitzar els poders públics, i
col·laborar amb ells, respecte de les qüestions
que afecten la comarca.
4. Organitzar activitats i elaborar projectes
d’actuació que fomenten la vertebració social i
cultural de la comarca.
5. Ser un espai cívic de reflexió i acció, que
propicie la participació i el protagonisme ciutadà
en els distints àmbits de la vida social de la
comarca. Un espai que possibilite l’intercanvi
creatiu d’idees i l’actuació col·lectiva en l’Horta
Sud. Un àmbit, en fi, per a estimular tant la
llibertat individual com la solidaritat col·lectiva.

1.3. CRITERIS ORIENTADORS
La Fundación para el Desarrollo de l’Horta
Sud alberga una ferma voluntat de servici a la
comarca on s’inserix, i fonamenta la seua actuació
d’acord amb les següents consideracions:
1. La transició democràtica va produir al
nostre país un inusitat entusiasme participatiu
que es va traduir en la creació d’associacions de
molt divers tipus. En el temps transcorregut des
d’aleshores, és evident que eixe entusiasme ha
passat per diversos moments alts i baixos, si bé la
dècada dels noranta ha constituït una autèntica
explosió associativa. Encara que alguns jutgen el
fenomen críticament com una moda que serà
efímera, per a la majoria d’estudiosos és més bé
l’expressió de nous valors i comportaments que,
probablement, es consolidaran en el segle XXI.
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2. L’experiència espanyola dels últims vint-icinc anys ha servit per a assentar un discurs
sobre la societat civil i el seu paper en un país
democràtic com el nostre. En este sentit, n’hi ha
que considera que la societat pot ser analitzada
com si estiguera dividida en diverses zones o
regions d’activitat. En primer lloc, situen el
sector estatal, que abraça una sèrie d’activitats
organitzades i legitimades per poders coercitius
formalitzats. En segon lloc, col·loquen el mercat
com a àmbit del conjunt d’activitats que
suposen intercanvi de béns i servicis lucratius,
intercanvi basat en el mecanisme dels preus
sobre la base de l’oferta i la demanda.
Finalment, el tercer sector o societat civil estaria
format per les associacions no lucratives, és a dir,
aquelles activitats en què el principi dominant
no és ni la coerció formal ni l’intercanvi lucratiu
de béns i servicis, amb la voluntarietat (en el
doble sentit d’estar lliures de coerció i de
l’objectiu de guany econòmic) com el principal
tret que definiria el seu sentit.
3. La solidesa que a Espanya ha adquirit en
els últims anys la societat civil ha posat en relleu
la impossibilitat que l’estat monopolitze l’esfera
pública. Més bé, l’associacionisme cívic ve
donant mostres de la seua capacitat per a
proveir la societat de béns públics, sovint en
millor situació que l’estat per a resoldre molts
dels nous problemes que té plantejats la
col·lectivitat. Però, no es tracta només dels béns
públics que pot generar una societat civil ben
travada i madura. En tot associacionisme hi ha
objectius que miren als afiliats propis, del qual
no és el menys important la reserva d’espais
socials de trobada i de sociabilitat, d’integració
de grup, i més quan les societats modernes es
caracteritzen pel fenomen de la individualització
i la inhibició de la vida col·lectiva. Una veritable
cultura democràtica implica la idea de
ciutadania en la seua dimensió total i més activa,
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és a dir, disposada a debatre i decidir sobre els
assumptes col·lectius a partir d’una preocupació
compartida per l’interés comú.
4. L’enfortiment del teixit associatiu (siga de
caràcter veïnal, d’heteroajuda o de temps lliure)
ha de servir de fonament per a la participació
cívica, perquè no debades la vida associativa, a
més de trencar l’aïllament dominant en la nostra
cultura, constituïx una veritable escola de
convivència igualitària, de participació democràtica, d’aprenentatge directiu i d’interés pels
problemes de la societat. En conseqüència, les
accions que es dirigixen a ampliar el nombre i la
diversitat d’associacions, a millorar la seua
democràcia interna, a facilitar els seus recursos
materials i a millorar la seua capacitat de gestió
constituïxen factors que, sens dubte, contribuïxen directament a construir una societat més
madura i participativa.
5. La comarca de l’Horta Sud no ha quedat
al marge de l’explosió associativa dels últims
anys, i, en conseqüència, la seua societat civil
posseïx les mateixes potencialitats que les de la
resta de la societat espanyola. En este sentit, la
Fundación para el Desarrollo de l’Horta Sud
considera prioritari dirigir els seus recursos i la
seua labor a estimular i enfortir el teixit
associatiu existent com a estratègia, tant per a
fomentar la identitat pròpia de la Comarca (en
tot allò que representa el seu passat, el que
supose d’intervenció en el present i en allò que
ajude a preveure el futur), com per a fer que els
seus ciutadans siguen més participatius
socialment.
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1.4. LÍNIES GENERALS D’ACTUACIÓ
Per a l’aplicació dels anteriors principis, la
Fundació es fixa els següents àmbits d’actuació:
- L’animació de la xarxa associativa a fi de
fer realitat una societat civil dinàmica i reforçar
les identitats col·lectives.
- La investigació, que ajude a comprendre la
realitat que ens envolta.
- La formació, adreçada principalment a les
associacions, per tal d’intervindre amb eficàcia
en la realitat que ens envolta i millorar-la.
- La informació-comunicació, amb l’objectiu de contrarestar la manipulació de les
consciències i el descrèdit de la política.
- La solidaritat amb altres entitats i amb el
desenrotllament del Tercer Món, per a frenar
l’individualisme dominant en la nostra societat.
En conseqüència, els Programes de la
Fundación para el Desarrollo de l’Horta Sud
s’orienten cap a tres grans àrees:
1. LES NOSTRES ARRELS:
- Museu Comarcal de l’Horta Sud.
2. LA REALITAT QUE ENS ENVOLTA:
- Revista Papers de l’Horta
- Fòrum de les Associacions.
- Solidaritat Internacional
3. ON ANEM:
- Anàlisi Prospectiva de la Comarca.
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2 .
I N F O R M E D E
S E C R E TA R I A
En la sessió del Consell Executiu celebrat amb
data vint-i-cinc de febrer, presentà la seua dimissió
per motius familiars el president D. Vicente E.
Comes Iglesia, sent elegit en la mateixa sessió
president D. Enrique Martí Marzal, que fins aquell
moment detenia el càrrec de vicepresident i per a
ocupar dita vacant va ser elegida Sra. Xelo Sanchis
Ridaura com a vicepresidenta.
Així mateix, el ple del Patronat de la Fundació
es reuní en sessió ordinària el 30 de març, sessió
en què es presentà la memòria i l'estat de comptes
corresponent a l'exercici 2003, així com el pla de
gestió i el pressupost per a l'exercici 2004
Igualment, s'acorda subscriure un Conveni
amb la Universitat de València, sobre “Polítiques
Socials Municipals a L'Horta Sud: Allò global passa
per allò pròxim“.
Durant l'exercici 2004, es produí l'alta del
membre D. Antonio Jesús Més Navarro, i la baixa
per defunció de D. José Tordera Ferrer, que va ser
President de l'Institut Pro-Desarrollo i del Consell
Executiu d'aquesta Fundació.

3.
ÒRGANS DE
GOVERN I GESTIÓ
3.1. CONSELL EXECUTIU
President
Vicepresident
Secretari
Tresorer
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Sr. Enric Martí Marzal
Sra. Xelo Sanchis Ridaura
Sr. F. Xavier Forment Silla
Sr. Luis Crespo Ródenas
Sr. José Vicente Alabajos Ibáñez
Sr. Vicent E. Comes Iglesia
Sr. Aldino Fernández Roig
Sr. Vicente Gil Primo
Sra. Pilar Martínez Martínez
Sr. Rafael Tormo Tronch
Sr. Josep Maria Torrent Chuán
Sr. Josep Maria Veguer Muñoz

3.1.1. Comissions de Treball
COMISSIÓ «ECONOMIA»
President
Vocals

Sr. Luis Crespo Ródenas
D. Vicente Gil Primo
D. Rafael Tormo Tronch
D. José María Torrent Chuán

COMISSIÓ PROGRAMA
«FÒRUM DE LES ASSOCIACIONS DE L’HORTA SUD»
President Sr. Vicent E. Comes Iglesia
Vocal responsable Guia de Recursos:
Sr. José Vicente Alabajos Ibáñez
Vocal
Sr. Rafael Tormo Tronch
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Vocal resp. «Cooperació amb Associacions»:
Sra. Pilar Martínez Martínez
Vocals
Sr. Aldino Fernández Roig
Sr. F. Xavier Forment Silla
COMISSIÓ PROGRAMA
«ANÀLISI PROSPECTIVA
L’HORTA SUD»

DE LA

COMARCA

DE

Presidenta Sra. Xelo Sanchis Ridaura
Vocals
Sr. José María Veguer Muñoz
Sr. José María Torrent Chuán
Sr. Josep Almenar Navarro
COMISSIÓ PROGRAMA
«SOLIDARITAT INTERNACIONAL»
President
Vocals

Sr. Josep Maria Veguer Muñoz
Sra. Xelo Sanchis Ridaura
Sr. Enric Martí Marzal

COMISSIÓ PROGRAMA «MUSEU PATRIMONI»
President
Vocals

Sr. Enric Martí Marzal
Sra. Pilar Martínez Martínez
Sr. Luis Crespo Ródenas

REPRESENTANTS CONSORCI

DEL

MUSEU

Sr. Enric Martí Marzal
Sra. Pilar Martínez Martínez
3.1.2. Coordinadors de Programes
REVISTA Papers de l’Horta
D. Francesc Martínez i Sanchis
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3.2. MEMBRES DEL PATRONAT
1. AGUAR VILA
2. ALABAJOS IBÁÑEZ
3. ALBA PARRA
4. ALCOY PASCUAL
5. ALFONSO TARAZONA
6. ALMENAR NAVARRO
7. BAIXAULI BAIXAULI
8. BAIXAULI MENA
9. BAS TARAZONA
10. BLANCH PIERA
11. BOSCÀ PERELLÓ
12. CARRATALÀ VILANOVA
13. CATALÀ VILA
14. CISCAR PENELLA
15. COMES IGLESIA
16. CORREDOR SANCHIS
17. CRESPO RÓDENAS
18. CHIRIVELLA PERIS
19. DOMINGO MARTÍNEZ
20. ESPINOSA CASAÑ
21. ESTEVE RUIZ
22. FEBRER ROMAGUERA
23. FERNÁNDEZ CALABUIG
24. FERNÁNDEZ ROIG
25. FERRER PEIRÓ
26. FERRÍS MARCH
27. FORMENT SILLA
28. FUENTES PRÓSPER
29. FURIÓ SORIANO
30. GARCÍA CAMPOS
31. GARCIA FERRER
32. GIL PRIMO
33. GINER NAVARRO
34. GONZÁLEZ PUIG
35. GÓRRIZ GINER
36. HERRERO DE LARA
37. HONORATO IBÁÑEZ
38. LUJÁN FOLGADO
39. MARTÍ MARZAL
40. MARTÍNEZ MARTINEZ
41. MARTÍNEZ SANCHIS
42. MAS NAVARRO
43. MAS SÁNCHEZ
44. MIQUEL CASABÁN
45. MONTERO-RÍOS GIL
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JOSÉ ENRIQUE
JOSÉ VICENTE
VICENTE
VICENTE
JOSÉ
JOSEP
JOAN JOSEP
FRANCESC
BARTOLOMÉ
JESÚS
VICENT
FRANCESC
JOSÉ FCO.
AMADEU
VICENT
MANUEL
LUIS
FRANCISCO
INNOCENCI
JOSÉ VICENTE
JUAN JOSÉ
MANEL
SALVADOR
ALDINO
JOSÉ
JOSÉ
XAVIER
VÍCTOR
MIGUEL ÁNGEL
ELVIRA
CONXA
VICENTE
JUSTO
LUIS
JULIO
JUAN CARLOS
TOMÁS
ENRIC
ENRIC
MARIA PILAR
FRANCESC
ANTONIO JESÚS
ALEJANDRO
ROSENDO
JUAN

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

MORALES GRACIA
MORENO PLANELLS
MUÑOZ MORA
NAVARRO BERMELL
NAVARRO PLANELLS
NAVARRO PRÓSPER
NEMESIO CASABÁN
OLCINA REIG
OLIVA GARCÍA
ORTIZ GÁLVEZ
OSCA SÁNCHEZ
PALACIOS BELLVER
PARDO ANDREU
PARRIZAS MIQUEL
PILES BESÓ
PLANELLS BENEDITO
PONS ALFONSO
PORTALÉS TALAVERA
PUIG FELIPO
PUIG VIÑES
QUILES TARAZONA
RAMOS GONZÁLEZ
ROMEU PLANELLS
ROCA RICART
ROS MORA
ROS PILES
ROYO MARTÍ
RUIZ MONRABAL
SANCHIS RIDAURA
SANTAMARÍA MATEO
SANTONJA MARTÍNEZ
SEGARRA ASENSIO
SENA FERRER
SENENT SANCHIS
SOBREVELA LÓPEZ
SORIANO BESÓ
TORDERA BESÓ
TORMO TRONCH
TORRENT CHUÁN
VEGUER MUÑOZ
VEGUER MUÑOZ
VERDET MARTÍNEZ
YAGO SOLER
ZARZO SOSPEDRA

JOSÉ
TOMÁS
FCO. JAVIER
JOSEP RAMON
JOSÉ
DESEMPARATS
BENITO JOSÉ
RAFAEL
JULIA
JOSÉ ANTONIO
EMILIO
JOSEP VICENT
SALVADOR
FERNANDO
SALVADOR
J. JOAQUIM
FR. DE PAULA
JOSÉ
JOAQUÍN
RAFAEL
JUAN
ALFRED
ISIDRO
RAFAEL
ENRIQUE
JOAN JESÚS
JOSÉ
VICENTE
CONSUELO
JOSÉ
JAUME
RAMÓN
PRESENTACIÓ
JOSÉ
JAUME
JOSEP MARIA
MANUEL
RAFAEL
JOSÉ MARÍA
FCO. JAVIER
JOSÉ MARÍA
VICENTE
RICARDO
ENRIQUE
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4 .
P R O G R A M E S
I A C T I V I TAT S
4.1. PASSAT: LES NOSTRES ARRELS
4.1.1. Museu Comarcal de l’Horta Sud
Durant l'exercici 2004 s'han realitzat les
activitats que s'havien programat, dins la línia de
recuperació i difusió del patrimoni cultural de la
comarca, entés des del seu sentit més ampli, de
les quals passem a oferir una relació:
Exposició del Ninot: Del 28 de febrer al 10
de març.
El fil de la vida: brodats d'Elena Martí: Del
24 de març al 17 d'abril.
Els paisatges de l'aigua: les infrastructures
hidràuliques a l'Horta Sud: del 22 d'abril a l'11
de juny.
Mostra de joves creadors de l'Horta Sud;
Pintures de Pilar Lacruz: Del 18 de juny al 2 de
juliol, organtitzada per la regidoria de joventut
de l'Ajuntament de Torrent.
I Concurs de pintura ràpida "Ciutat de
Torrent". Exposició de les obres seleccionades:
Del 24 al 29 de juliol, organitzada per la
regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Torrent.
El forn de pa: Del 4 de novembre al 8 de
gener de 2004.
Betlem tradicional: Del 14 de desembre al 8
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de gener de 2004.
Igualment s'han realitzat cada primer
dimecres
de
més
les
corresponents
presentacions de la Peça del Mes, finalitzant el
curs com és habitual amb un sopar faixat
celebrat el dia 16 de juny al corral del museu. A
més d'aquest cicle, que es va introduir ara fa tres
anys, cal destacar la introducció d'un "cicle de
música valenciana" al mes de juny, que ha tingut
molt bona acceptació per part del públic, on
varen participar cantants com ara Rafa Xambó,
Empar Torres, i el grup de la Marina Dolç Tab
Jazz Project, amb un repertori de peces de jazz
interpretades amb tabal i dolçaina.
Tal i com estava programat s'han realitzat els
següents tallers i activitats:
- Cicle "Cinema i Teatre al Museu" organitzat
per la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de
Torrent durant cinc diumenges del 25 de gener
al 22 de febrer a les 12 hores.
- Participació en la Trobada d'Escoles en
Valencià celebrada a Picanya el diumenge 25
d'abril.
- Taller de boixets, celebrat durant els mesos
de maig i juny divendres de vesprada.
- Taller de jotes, realitzat durant els mes de
juny i juliol, dues vesprades a la setmana.
- Jornades Europees de Patrimoni a l'Horta
Sud, celebrades el dissabte dia 25 de setembre
amb un itinerari per la torre de Torrent, el Museu
de la Rajoleria de Paiporta, l'Alqueria de Moret i
els horts de tarongers de Picanya.
Fora de programació i a proposta d'altres
institucions es realtizaren a més les seguents
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activitats:
• Presentació de la Revista d'Estudis Fallers,

editada per l'Associació d'Estudis Fallers, el
dia 2 de març

• Presentació del llibre de Toni Saragossa

"Gent d'Ací" el dia 31 de març

veïnes.
Aquesta informació és un extracte de la
memòria aprovada pel Consell Ple del Museu
Comarcal de l'Horta Sud "Josep Ferrís March", la
qual es troba íntegrament publicada al lloc web
del
museu
en
format
PDF
www.museuhortasud.com.

• Acte de lliurament dels premis del I

Concurs de Fotografia "Al voltant de la
Dolçaina" el dia 11 de juny amb una
exposició de les 42 fotografies participants
en la Sala Faitanar.

Les col·leccions del museu continuen
incrementant-se amb noves aportacions, on el
que més cal destacar com a novetats són la
incorporació de peces d'indumentària, així com
les aportacions procedents d'altres pobles de la
comarca diferents a Torrent i el seu entorn més
immediat, la qual cosa és un indicatiu d'una
major difussió i coneixement del museu.
Totes aquestes activitats han generat com a
resultats 7838 visites, el que suposa un
increment lleuger respecte els visitants de l'any
anterior (7818). Però el que si ha augmentat de
manera més significativa és el nombre de
persones que participen en activitats puntuals
del museu que no es comptabilitzen com a
visitants, passant el 2003 de 1.239 a 1594
persones el 2004. Per tant sumant aquests dos
indicadors podem dir que prop de més de nou
mil quatre-centes persones han fet ús dels
diversos servicis culturals que ofereix el museu.
D'aquest total han augmentat sobretot les
visites en grup, amb 5.419 visitants repartits en
86 grups que procedeixen sobretot de Torrent i
altres pobles de la comarca, on cal destacar la
paulatina presència de grups d'altres comarques
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4.2. PRESENT: LA REALITAT QUE ENS
ENVOLTA
4.2.1. Revista Papers de l’Horta
Papers de l'Horta ha complit 10 anys en
2004. En el darrer any la revista ha consolidat la
nova etapa iniciada en el número 19 amb la
introducció del color en les pàgines interiors i un
nou disseny gràfic, que l'han feta més atractiva i
amena.
També es consolida la secció "Actualitat
comarcal" com a finestra d'anàlisi amb
profunditat de temes actuals i polèmics que
afecten a l'Horta Sud, els quals estan tractats des
de diversos punts de vista per autors diferents.
Cal destacar també que el número 21 de la
revista, amb el reportatge sobre Lloc Nou de la
Corona, tanca el cicle dedicat als vint municipis
de la comarca en la secció "De casa". Així
mateix, ja portem tres números amb un nou
tractament de la secció "Passat i present" amb
combinació d'informació, nou disseny i història
gràfica, tres característiques que fan més
atractiva la contraportada.
Els dos números de Papers de l'Horta
corresponents a 2004 han abordat amb
amplitud temes candents no tractats en els
anteriors, com ara el problema de la desaparició
de l'horta, la crisi de la indústria tradicional o el
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cooperativisme agrícola de l'Horta Sud. També
comencem una nova secció, "Paisatges de
l'Horta", amb un reportatge sobre l'arrossar de
l'Horta Sud, tot coincidint amb l'Any
Internacional de l'Arròs declarat per l'ONU.
Número 20, primer semestre de 2004:
• Portada: Campanar de l'església
parroquial de Mislata.
• Editorial: Un pacte polític per l'horta.
• La Fundació:
- La Fundació signa un conveni amb la
Universitat per a estudiar la situació dels serveis
socials municipals de la comarca.
- La Fundació de l'Horta Sud aprova un
pressupost de 38.000 euros per a 2004.
- Recuperant els nostres arrels. Activitats del
Museu Josep Ferrís March. (Adrià Bessó)
- Un món associatiu: un repte de futur
immediat. (Maria Albert)
- Entrevista a Enric Martí. (Francesc
Martínez)
• Associacions de la comarca:
- Dos associacions de Silla i Catarroja
recuperen la navegació tradicional de vela llatina
a l'Albufera. (Tomàs Sanchis)
- Vint anys d'escoltisme a Alaquàs. (Rafael
Roca)
- Esportistes paralímpics de l'Horta a Atenes.
(Celia Fuentes)
• Sociocomunitari:
- Els inicis de l'Escola Comarcal de Picassent.
(Jaume Sobrevela)
- La Nostra Escola Comarcal: 30 anys
compartint aprenentatges. (Albert Taberner)
• De Casa: Mislata, cresol de cultures. (Jesús
López i Iván Esteve)
• Actualitat comarcal:
- L'horta, un patrimoni en perill d'extinció.
(Francesc Martínez)
- L'Horta de València, entre la burla i el
mite. (Josep Lluís Miralles)
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• 20 anys de LUEV: La Trobada d'Escoles en

Valencià a Picanya: Un compromís per la nostra
llengua. (Alfred Ramos)
- Gent d'ací: Amàlia Alba, una de els veus
més destacades del feminisme valencià.
(Francesc Martínez)
• Cultura:
- L'art actual a l'Horta Sud. (Cristina Valero)
- El Sopar Comarcal de l'Ideco va reunir a
Alfafar el món de la cultura de l'Horta Sud.
(Tomàs Sanchis)
- Les escoles velles de Massanassa renaixen
per obrir-se al poble. (Cristina Valero)
Ø Passat i present: El Port de Catarroja.
(Fotos Indaleci López)
Número 21, segon semestre de 2004:
• Portada: Arrossar de l'Albufera. (Foto
Indaleci López)
• Editorial: Crisi de la indústria tradicional i
globalització.
• La Fundació:
- VII Jornada de Convivència d'Associacions
de l'Horta Sud.
- La Fundació i Caixa Popular donaren les
ajudes a les associacions.
- Activitats del Museu Comarcal de l'Hort
Sud. (Adrià Bessó)
• Associacions de la comarca: 30 anys en
defensa del Barri del Crist. (Celia Fuentes)
• Sociocomunitari:
- Vicent Cardona, un rector il·lustrat.
(Francesc Martínez)
- El Consorci Cooperatiu de l'Horta, el
cooperativisme agrícola del segle XXI. (Francesc
Martínez)
• De Casa: Lloc Nou de la Corona, refugi de
frares al segle XVII, és hui el municipi més menut
d'Espanya. (Cristina Valero)
• Actualitat comarcal: El nou panorama
econòmic no és un conte xinés. (Cristina Valero)
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• Paisatges de l'Horta: L'Horta Sud, terra

d'arròs. (Francesc Martínez)
• Medi ambient: La Confederació del
Xúquer presenta un nou pla contra inundacions
en la rambla de Poio. (Tomàs Sanchis)
• Gent d'ací: Antonio Baixauli: "El futur del
sector del moble a l'Horta Sud està en la
formació i la innovació". (Cristina Valero)
• Cultura:
- 400 números de la Fulla de l'Olivar. (Rafael
Roca)
- Atenea, una revista de dones per a tots els
públics.
- Perifèric Edicions, una nova editorial de
l'Horta.
- El Perolet, una revista escolar amb solera.
• Passat i present: El casino "La Democracia"
d'Albal. (Fotos Ricard Martínez)
4.2.2. Centre de Recursos Associatius de
l'Horta Sud

a) Activitats de Formació
La Fundació ha mantingut des del seu
naixement que la formació és la millor
ferramenta que es pot proporcionar a les
associacions de la nostra comarca. Açò suposa
una instrucció directiva i operativa, vista des de
la transversalitat, és a dir, una formació comuna
a la diversitat existent entre les associacions. Cal
destacar, que els principals destinataris són els
membres dels òrgans directius associatius, els
que suposen el motor d'espenta dels seus
associats.
Així hem entés la formació per a les
associacions en anys anteriors, i amb aquest
esperit s'han dut a terme les activitats de
formació en enguany 2004:
• "Com fer que les nostres reunions siguen

eficaces"
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Celebrat en Torrent els dies 31 de març; 1,
5, 6, 13, 14 i 15 d'abril, amb una duració de 14
hores. En ella, les professores Noelia Valero i Ana
Fernández tractaren de mostrar davant de les
dotze associacions inscrites la importància de fer
sentir útils les reunions pròpies, gràcies a
distintes tècniques i formes de treball per a
optimar el treball en grup.
• "Com convertir les teues idees en acció"

Organitzat a Benetússer els dies 21, 23, 24,
28, 30 d'abril, 5, 7 i 8 de maig, amb una duració
20 hores. De la mà de la professora Alicia Juan i
amb una assistència d'una desena de col·lectius
locals, es plantaren estratègies per a crear nous
projectes en les associacions, programar els
exercicis anuals o traure ple rendiment als
recursos propis.
• "Com treballar en equips sense tirar-nos
els trastos"
Celebrat en Torrent els dies 14, 15, 16, 1,
21 i 22 de juny, amb una duració 12 hores. En
aquest curs, les professores Noelia Valero i Ana
Fernández tractaren d'incentivar en les
associacions el concepte de grup i de la
necessària coordinació de totes les voluntats per
a fer caminar un col·lectiu, sense que les
distintes personalitats dels associats estanquen
un projecte global.

b) Servicis a les associacions
• "Papers Associatius de l'Horta Sud"

Al llarg de 2004 s'han publicat tres números
elaborats per un consell de redacció integrat per
diverses persones interessades en el món
associatiu i baix un coordinador. En les seues
pàgines destaquem, a més de les habituals
notícies associatives d'interés, que s'ha
proporcionat informació per a l'adaptació dels
estatuts a la L'1/2002 i s'ha donat a conéixer
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distintes realitats com la de DonEs de FemeníPlural, d'Aldaia o l'entrevista mantinguda amb
representants de l'Associació de veïns del Barri
del Crist.
Com a nota rellevant, cal ressaltar que la
base de subscriptors està en creixement
permanent.
• Pàgina web de la Fundació

(www.fhortasud.org).
Dissenyada a l'any 2002, a ella es pengen
periòdicament nous continguts (agenda amb
enllaços) i ja es pot llegir en format PDF la
publicació Papers Associatius i la Memòria 2003.
A més, hi ha disponibles altres materials per a les
associacions, com ara models de documents per
a la creació i dissolució d'una associació, o per a
l'actualització dels estatuts a la Llei 1/2002.
• Assessoria jurídica per a associacions

Des de juny de 2002 es va posar al servei de
les associacions de la comarca una assessoria
gratuïta ubicada a Torrent, amb una persona
responsable i un horari d'atenció. En aquest
últim any han sorgit moltes consultes al voltant
de l'actualització de la llei d'associacions. A més,
ha comptat amb una secció no fixa en el butlletí
Papers Associatius (pàgina 2), i continua atenent
les consultes que els col·lectius hi plantegen.
• Fòrums locals

El CRAHS ha continuat participant en els
fòrums convocats en l'àmbit local per tal de
presentar les seues propostes per al món
associatiu. En concret, va participar el 14 i 15
d'abril en les Segones Jornades sobre
Associacionisme Local de Quart de Poblet.
• VII Jornada de Convivència i Diàleg de les
Associacions de l'Horta Sud
Celebrada en l'Escola d'Adults de
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Benetússer, el dissabte 27 de novembre, i a la
que assistiren 36 persones representant a 22
associacions de la comarca. La sessió tingué
dues parts. En la primera, el professor Enrique
del Toro Rodrigo exposà el paper de la societat
civil en aquest món de canvis accelerats, i
comentà la necessitat d'establir xàrcies
associatives per a enfortir una comunicació
fluida i permanent entre els col·lectius.
En la segona, Jacinto García García, explicà
la importància que les associacions prenguen
consciència de la responsabilitat civil que
assumeixen amb els seus associats i davant de
tercers, així com la conveniència que totes les
associacions contracten condicions amb entitats
asseguradores.
• Tríptic informatiu

S'ha elaborat un tríptic informatiu de fàcil ús
que explica didàcticament las línies mestres de
la Fundació, la historia pròpia, els àmbits de
treball i serveis, amb especial importància en las
distintes formes de contactar amb nosaltres.

c) Ajudes a les associacions
El 2 de Dessembre tingué lloc a la seu de la
Fundació Horta Sud el lliurament de les ajudes a
projectes que, anualment, convoquen la
Fundació i Caixa Popular. Com en les edicions
anteriors, es pretén impulsar el moviment
associatiu a la comarca, però des d'una
perspectiva més enriquidora: des de la
col·laboració entre dos o més entitats en la
realització d'un projecte concret. El nostre punt
de vista és sumar esforços per a multiplicar
resultats.
En la convocatòria d'enguany, a la qual es
destinaven 4.800 euros, han resultat premiades
les següents activitats:
•

Associació humanitària APAHU de
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Paiporta: Se li concedeixen 1.000 euros per al
programa d'acollida de xiquets de Kosovo
"Vacances en pau".

ajudat a consolidar la piscifactoria i la dotació de
material del taller per tal que els menors puguen
aprendre oficis d'electricista, soldador i fuster.

• Centre Juniors MD L'Asunción-Amparo

Pel que fa al projecte O.N.G.D.
A.E.D.I.H.A.L., BUCARAMANGA Colombia,
2.000 Euros. La Fundació contribueix amb la
seua ajuda a la construcció de un comedor
assistencial i prevenció d’absentisme escolar per
a xiquets en Colombia.

Alabarta de Torrent: L'aportació de 1.500 euros
pretén ajudar al disseny d'activitats i tallers
ludicoformatius que contribuïsquen a estimular la
participació, la motivació i l'autoestima dels
xiquets, així com participant en trobades
comarcals a l'Horta Sud.
Associació humanitària APAHU de
Paiporta: Una segona ajuda de 500 euros en base
al trobada d'associacions de la comarca d'ajuda al
poble saharui.
•

• Associació de veïns Camí la Nòria y Camí

d'Albal de Torrent: La Fundació aporta 800 euros
per al cicle de cine „Seté art", per a establir llaços
de contacte entre xiquets, jóvens, adults i majors.
• Dones de Valencia i comarca de l'Horta
Sud de Benetússer: La subvenció de 1.000 euros
se centra en la trobada de dones de la comarca.

4.2.3. Solidaritat Internacional
El 2 de desembre es va fer públic el
veredicte del jurat del Programa de Solidaritat
Internacional. Foren premiats els projectes de
l'Associació de Religioses Trinitàries i O.N.G.D.
A.E.D.I.H.A.L. en 1.000 Euros y 2.000 Euros,
respectivament.
Les Trinitàries gestionen el Programa d'ajuda
a xiquets i joves AMCAF, 1.000 Euros. Al centre
rural de San Faustino Cúcuta de Colòmbia. En
aquest centre hi ha una granja, una piscifactoria
i un espai educatiu, amb els quals es dóna una
formació integral (educació i ofici) a menors
desplaçats. En la convocatòria del 2004, s'ha
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4.2.4. Imatge i Comunicació
El Gabinet de Premsa ha realitzat durant
l'any 2004 el treball necessari per a promoure i
facilitar la difusió de les activitats de la Fundació,
a fi de donar a conéixer públicament els seus
programes i objectius. S'ha fet a través de notes
de premsa (informació escrita i gràfica) i
mitjançant contactes amb periodistes de ràdio i
televisió per a canalitzar informacions
relacionades amb la Fundació.
Han tingut especial repercussió als mitjans
de comunicació aquest any la publicació del
llibre "L'associacionisme a l'Horta Sud", la
signatura d'un conveni amb la Universitat de
València per a elaborar un estudi sobre el
present i futur dels serveis socials a la comarca,
així com les ja habituals notícies sobre
l'aprovació dels pressupostos de la Fundació, la
Jornada de Convivència d'Associacions de
l'Horta Sud i el lliurament d'ajudes
interassociatives a associacions de la comarca i
projectes de cooperació internacional a diverses
ONG que treballen en països del Tercer Món.
També ha tingut ressò a la premsa el
nomenament d'Enric Martí com a president de la
Fundació, així com la participació de la
Fundació en el moviment ciutadà de l'Horta per
una AVE sense impacte ambiental a la comarca.
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En aquesta línia, cal destacar la gran quantitat
d'informacions aparegudes sobre l'AVE a l'Horta
Sud després de l'entrevista mantinguda per Enric
Martí, juntament amb altres dirigents de la
societat civil de la comarca, amb el secretari
general de PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla.
Al mateix temps, el Gabinet de Premsa ha
fet un seguiment de les informacions sobre la
Fundació aparegudes en la premsa diària i altres
publicacions periòdiques, que han sigut
recopilades en un dossier imprés.

4.3. FUTUR: CAP A ON ANEM
4.3.1. Anàlisi Prospectiva de la Comarca
El 18 de maig tingué lloc a la seu de la
Fundació, la signatura del nou conveni
d'investigació entre la Universitat de València i la
nostra Fundació. Aquest contracte, de dos anys
de duració, té com objectiu la realització per
part de la Universitat de l'estudi "Políticas
Sociales Municipales en l'Horta Sud: lo global
pasa por lo próximo".
Com en les edicions anteriors, la Fundació
pretén obtindre criteris contrastats i científics
que puguen ser utilitzats com orientadors en
l'elaboració i implementació d'aquests tipus de
polítiques, de present i de futur.
El 15 de novembre, la becaria de la
investigació Marcela Jabbaz i el seu director
Antonio Ariño presentaren el primer Informe
d'activitats realitzades fins aquesta data. En
aquest Informe s'arreplega les entrevistes
realitzades als tècnics municipals de serveis
socials de la comarca, així com a representants
de la Conselleria de Benestar Social i del Àrea
d'Acció Social de la Diputació de València.
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