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1  LA FUNDACIÓ

Naturalesa i fins de la Fundació.

La Fundació 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 aquesta 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 desenrotllament 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.

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. 



2   INFORME DE SECRETARIA

En la sessió del Consell Executiu celebrat amb data 10 de març, es dóna
compte de la inscripció com a Patrons a Dª Maria José Catalá Verdet, D.
Enrique Crespo Calatrava,  D. Vicente Ibor Asensi, Dª Carmen Martínez
Ramirez i D. José Soriano Martínez. 

Al finatlizar la reunió causaven baixa preceptiva en el Consell Executiu els
senyors: D. José Vicente Alabajos Ibáñez, D. Alfred Domínguez Ibáñez, D.
Xavier Forment Silla, Dª Xelo Sanchis Ridaura, i Presen Sena Ferrer.

El Ple del Patronat de la Fundació es va reunir en sessió ordinària el 29
d’abril, sessió en la que es va presentar i es va aprovar la Memòria i l’estat
de comptes corresponent a l’exercici 2008. 

En l’esmentada sessió s’elegiren les sis vacants del Consell Executiu de la
Fundació, havent-se presentat els candidats següents Dª Teresa Boix
Yago, D. Alfred Domínguez Ibáñez, Dª Marcela Isabel Jabbaz, Dª Gloria
Mañas Jorge, Dª Mercedes Royo Miquel i Dª Presentació Sena Ferrer.

En el Consell Executiu del dia 17 de juny, van ser triats d’acord amb el
estatuts els membres i càrrecs del Consell Executiu. 

Igualment, amb data de 30 de novembre, es va signar un Conveni Marc de
Col·laboració entre la Fundació Horta Sud i la Ajuntament d’Alaquàs, per
al any 2010,  l’objecte de fomentar la participació, promoció, i organització
de la realització d’accions per a l’enfortiment del teixit associatiu, amb
cursos de formació, assesorament, publicacións, gestió de les
associacions.

Igualment es signa un conveni de col.laboració amb Caixa Popular el cual
inclou la participació d’esta entidad en les activitats de formació, en la
publicaió de “Papers Associatius” i les ajudes als projectes
interassociatius.

Aixi mateix, durante el exercici 2009, es va produir-se la baixa per defunció
del Patró D. Francisco Xirivella Peris, que fon Vocal del Consell Executiu
de la Fundació durant quatre anys.



CONSELL EXECUTIU

D. ALFRED DOMÍNGUEZ IBÁÑEZ, President
D. JAUME SANTONJAMARTÍNEZ, Vice-President
D. JAUME SOBREVELA LÓPEZ, Secretari
D. JOSEP JOAQUIMPLANELLS BENDITO, Vice-Secretari
D. VICENTE GIL PRIMO,Tresorer
Dª TERESA BOIX YAGO, Vocal
D. JOSEP FERRÍSMARCH, Vocal
DªMARCELA ISABEL JABBAZ, Vocal
Dª GLORIAMAÑAS JORGE, Vocal
Dª. PRESENTACIÓN SENA FERRER, Vocal
Dª. MERCEDES ROYOMIQUEL, Vocal
D. JOSÉMARÍA TORRENTCHUÁN, Vocal

3   ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ
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Museu  Comarcal de l’Horta Sud

Durant l’exercici 2009 s’han realitzat les activitats programades, 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 relació.

Presentació del primer número de Quaderns del Museu Comarcal
El dia 24 de març es va presentar a l’Andana del Museu el primer número de
la col·lecció Quaderns del Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís
March, dedicat a Les Ceberes. Amb el llibre s’inclou un DVD amb un vídeo
on es mostra en realitat virtual el procés de construcció d’una cebera, així
com els plànols a escala de totes les ceberes inventariades.

Tallers didàctics
- Tallers de Catxirulos, els dissabtes dies 28 de març i 4 d’abril amb una
participació de 60 xiquetes i xiquets de 3 a 8 anys.
- Taller sobre el cuc de seda, celebrat el dissabte dia 25 d’abril, amb una
participació de 18 xiquets i xiquetes.

Concerts a l’Andana
S’han realitzat quatre concerts coincidint amb el primer dissabte de mes,
de febrer a maig. 

Cicle “La memòria de la seda”
Del 15 al 26 d’abril. Per quart any consecutiu s’ha organitzat aquesta
activitat amb la finalitat de donar a conèixer la importància

4.1 Passat: Les nostres arrels 



socioeconòmica que va tindre la cria del cuc de seda en la comarca des de
l’edat mitjana fins el segle XVIII, la memòria de la qual va continuar com a
activitat lúdica fins no fa molts anys. S’han repartit 390 caixetes amb més
de 12.000 cucs que han estat criats al museu. .

Dia internacional dels museus
Al museu des de l’any 2006 se celebra aquesta efemèride, convocada des
de 1977 pel Consell Internacional dels Museus Museu. Enguany s’ha
realitzat un itinerari a peu pel paisatge dels horts de Picanya

Cicle “Música al museu”
Quatre sessions: Cant de Batre, Panoràmica del cant d’Estil a l’actualitat,
Els fandangos valencians, Músiques i Balls de la Serra d’Espadà.

Exposició “El xocolate: records d’una història entranyable”

IV Cicle de Concerts de Campanes

Betlem tradicional

Guia: “Un museu per a les escoles”
Vist el bon resultat que va tindre l’any passat aquesta forma de difusió de
la programació d’activitats didàctiques per a les escoles, enguany s’ha
editat una edició actualitzada en paper.

El nombre de visitants del museu durant els onze mesos d’activitat ha
estat 6582, als qual cal afegir quasi vuit-centes persones que han
participat en activitats puntuals i que no es comptabilitzen com a visitants. 



Revista “Papers de l’Horta”

L’any 2009 la Fundació Horta Sud ha editat el número 29 de la revista
Papers de l’Horta, que inclou el suplement número 5 Quaderns de l’Horta,
titulat "Antecedents i referències per una planificació estratègica
metropolitana: el cas de l'Horta Sud” on planteja la necessitat d’aprovació
d’un pla estratègic metropolità que articule mecanismes de coordinació i
planificació urbanística i d’usos del sòl entre els 44 municipis que formen
la comarca de l’Horta, incloent València.

Centre de Recursos Associatius de l’Horta Sud

FORMACIÓ PER A LES ASSOCIACIONS

Total de cursos realitats: 22
Alumnes: 474
Associacions:  275
Municipis col·laboradors: 9 
Silla,  Alaquàs, Quart de Poblet,  Aldaia, Manises, Torrent, Godella,
Catarroja i València. 
Nom del cursos: Organització i Gestió de les Associacions, Com millorar
la comunicació, Nova llei d’associacions, Creació de Bolgs, Anàlisis de la
realitat amb la que actuem, Voluntariat, LOPD, Organització i gestió
d’associons per a inmigrants, Fem xarxes, i el cicle del projectes des de
l’Enfocament del Marc Lògic.

4.2 Present: La realitat que ens envolta



REVISTA “PAPERS ASSOCIATIUS DE L'HORTA SUD”

Núm. publicats :  35, 36, 37,  38 i 39
Associacions que han col•laborat:  173
Associacions que reben la revista:  1.000
Altres subscriptors i institucions:  600

PÀGINA WEB 
Subscriptors al butlletí: 366
Visites realitzades: més de 10.000 visites

ASSESSORIA PER A ASSOCIACIONS 

Accions:  

- Per completar la formació en l’organització i gestió d’associacions hem
elaborat un material per fer un diagnòstic exhaustiu de la situació de
l’associació en 6 àrees:  Àrea Organitzativa i funcional, Àrea Patrimonial i
financera, Àrea Fiscal, Àrea de Comunicació i difusió i Àrea de Relacions
amb l’exterior, amb quasi un centenar de punts a valorar.

- Assessoria per a les associacions directament al centre de recursos. La
major part de les consultes són de tipus burocràtic i obligacions legals ,
també sobre temes de fiscalitat. Algunes s’han publicat a la revista.

- S’ha signat un conveni amb l’ajuntament d’Alaquàs per fer l’assessoria al
seu municipi una vegada al mes.

Consultes resoltes: 85
Associacions: 74



AJUDES A PROJECTES INTERASSOCIATIUS

Projectes subvencionats al programa de cooperació amb associacions
conjuntament amb Caixa Popular:

Centro Cultural Andaluz, Certamen de Nadales de Cors Rocieros de
Torrent, import 1.000 euros. 

Associació de pensionistes i jubilats de Silla. Millorar la qualitat de vida
dels majors a través de l'ús de les noves tecnologies i les relacions
intergeneracionals amb els joves, import 1.500 euros. 

Casa Joventut la Cebollera i altres, Quart de Poblet i Manises. Estudi sobre
la consciència ecològica i una campanya de conscienciació del patrimoni
natural de la Comarca, per import de 3.000 euros. 

Associació de veïns El Vedat, Avv. Camí La Noria i Associació Cultural
Esportiva d'Equatorians i altres de Torrent, Projecte de sensibilització i
conscienciació de la joventut en la participació en les associacions veïnals.,
per import de 3.000 euros. 

AMPA CEIP Col·legis Antonio Machado, Miguel Hérnández, Federico
Maicas, de Torrent, sobre el projecte Activitats interculturals de foment
i recuperació de la cultura valenciana en l'àmbit de l'Horta Sud., per import
de 1.500 euros. 



ALTRES ACCIONS

- Fer xarxes sectorials, hem posat en contacte i hem treballat de forma
conjunta amb a associacions de la comarca relacionades amb l’urbanisme
i joves. 

- S’ha fet la campanya de la planificació estratègica de l’àrea metropolitana
que consta del repartiment del  dvd, replegada d’adhesions, presentacions
pels municipis, notes de premsa i publicació de la separta de Papers de
l’Horta.  

- S’ha signat un conveni de col·laboració amb l’ajuntament d’Alaquàs per
portar l’assessorament, les jornades d’associacions, els diagnòstics i la
formació de les associacions. 

- Mantenim convenis signat amb Xarxa Joves.net, Caixa Popular,
Mancomunitat Horta Sud i Ajuntament d’Alquàs.

- Hem tingut reunions amb la  DG de Participació i ciutadania, tècnics i
regidors comarca, personal tècnic de la mancomunitat, Fundació Nova
Feina, Associacions de discapacitats l'horta,  Escola Maria Moliner,
diverses associacions de la comarca, Escola Valenciana, cap de servei
Entitats jurídiques.

- Hem fet acte de presència o participat en diferents actes o campanyes:
recuperació Palau de Cortina, Presentació llibre les Ceberes, presentació
de l’informe sobre la democràcia a la Universitat.



Programa de Solidaritat Internacional

Associació Solidària entre poble del Món. “La Maloka”.-  Projecte Escola
de formació artística en el Centre Integral d'Arts BARRI SAN LUIS.-
Bogotá -COLÒMBIA. Import 1.500 Euros. 

Gent Solidària. Horta Sud. Projecte Manteniment del Centre
d'Experimentació i Formació Agrícola CEFA. Campaments de Refugiats.
TINDUF ALGÈRIA, per import 1.500 Euros. 

ONGD. AEDIHAL. BARRI LA JOIA BUCARAMANGA. Dept. SANTANDER
COLÒMBIA, per import de 2.000 Euros. 

Club Palestí per a la Cultura i l'Educació. Projecte Donar suport als xiquets
en els col·legis de la ciutat vella d'Hebron, sota ocupació Israelí, per import
de 1.000 Euros

Imatge i Comunicació

El Gabinet de Premsa ha realitzat durant l’any 2009 el treball necesari per
promoure i facilitar la difusió de les activitats de la Fundació a fi de donar
a conèixer públicament els seus programes i objectius. S’ha fet a través
de 73 notes de premsa.

Continuen repartim el fullet dels serveis del  Centre de Recursos a totes
les associacions i ajuntaments de la Comarca. S’han publicat els dos fullets
de les convocatòries d’ajudes, invitacions a actes de presentació (plà
estràtegic i estudi de mobilitat) i s’han publicitat fullets conjuntament amb
associacions i ajuntaments





ANÀLISI PROSPECTIVA DE LA COMARCA

Seguint els criteris marcats per l’Executiva de la Fundació, es continuen
els estudis prospectius des dels “Quaderns de l’Horta”  els quals es
publiquen conjuntament amb la revista “Papers de l’Horta”. Continuat el
línia del 2008 on es plantejàvem el problemes de mobilitat a la comarca de
l’Horta Sud, en el 2009 la Fundació encomana als professor Pedro Rubio
Navarro, Daniel Monleón Balanzá i Josep Lluís Gisbert de Elio un estudi
sobre “Antecedents i referències per a una planificació estratègica
metropolitana: el cas de l’Horta Sud”. 

Amb este estudi la Fundació pretenia afavorir el diàleg entre les distintes
administracions per tal de que el creixement de la capital no perjudique
l’Horta Sud i desitjant  es recupere la “tan necessària, alhora que oblidada,
ordenació metropolitana”. 

El autors concloïen amb la següent cita del “ciutadà-arquitecte-urbanista-
professor”, Juan Pecourt: “El futuro está preñado de incertidumbre pero la
Valencia del siglo XXI –en esto no hay incertidumbre- será metropolitana.
Para potenciar su capacidad innovadora, Valencia requiere articular sus
actividades urbanísticas en un territorio, al menos, metropolitano.” (1994)

Igualment, la Fundació al llarg de l’any 2009 ha signat convenis de
col·laboració amb la Mancomunitat de l’Horta Sud, Caixa Popular,
Ajuntament d’Alaquàs per emprendre actuacions enfortidores del teixit
associatiu i a col·laborat amb la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania en
la impartició de cursos a entitats associatives.

3.3 Futur: cap on anem



Fundació Horta Sud. 
C/ Caixa d’Estalvis 4, 
46900 Torrent. 
www.fhortasud.org. 
96 155 32 27




