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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 Horta Sud té com 
a fins fonamentals 

Realitzar estudis sobre el 
desenvolupament social i 
cultural de la comarca de l’ 
Horta Sud. 

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.

Sensibilitzar els poders 
públics, i col.laborar amb ells, 
respecte de les qüestions que 
afecten la comarca.

Organitzar activitats i elaborar 
projectes d’actuació que 
fomenten la vertebració social i 
cultural de la comarca.

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.
 



Passat:
les nostres
arrels



Museu Comarcal
del’Horta Sud
Josep Ferrís March
Durant l’exercici 2011 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.

Tallers didàctics per a les famílies
Taller de Catxirulos, amb una participació de 15 
famílies (40 adults i xiquets)Taller sobre el cuc de 
seda, amb una participació de 32 xiquets i xiquetes.

Música de Cambra a l’Andana
Aquesta activitat té com a objectiu difondre 
l’activitat formativa dels alumnes dels 
conservatoris i escoles de música de la comarca i 
s’han realitzat cinc concerts

Cicle “La memòria de la seda”
Per quint any consecutiu s’ha organitzat aquesta 
activitat amb la finalitat de donar a conèixer la 
importància socioeconòmica que va tindre la cria 
del cuc de seda en la comarca des de l’edat mitjana 
fins el segle XIX. S’han repartit 438 caixetes amb 
més de 10.000 cucs que han estat criats al museu. 

Dia internacional dels museus
Al museu des de fa cinc anys se celebra aquesta 
efemèride, convocada des de 1977 pel Consell 
Internacional dels Museus. Enguany hem organitzat 
un itinerari per la Sèquia Reial del Xúquer, que es 
va realitzar el dissabte dia 21 de Maig, on es va 
realitzar una passejada entre el terme de Picassent 
i la localitat d’Alcàsser. Van participar 10 persones. 

VIII cicle “Música al museu”
Enguany s’ha programat dos concerts amb una 
participació de 115 persones 

Jornades Europees de Patrimoni a l’Horta Sud. 
Itinerari per la Senda del Xorro, que voreja l’antiga 
sèquia que des d’època medieval regava les hortes 
de Torrent i Picanya. 

VI Cicle de Concerts de Campanes
Concert a la Parròquia de la Mare de Déu del 
Do d’Alfafar el dissabte dia 17 de desembre. Van 
participar un centenar de persones a la plaça.

Betlem tradicional 
Muntat per l’Associació de Betlemnistes de Torrent. 

Guia: “Un museu per a les escoles. Servicis 
educatius per al curs 2011-2012”
S’ha editat una edició actualitzada en paper, que es 
pot consultar també a la web del museu. D’aquesta 
manera es pretén que les escoles tinguen en 
el moment de realitzar les programacions una 
referència de les activitats del museu per a que 
pugen incloure-les. Es van editar 1200 exemplars 
que es van enviar per correu postal a totes les 
escoles de la Província de Valencia.

Renovació de la web del museu
Al mes de gener va entrar en funcionament el nou 
espai web del museu, que aporta un disseny molt 
més atractiu, on els continguts són més accessibles 
i aporta com a principal novetat un recorregut 
virtual interactiu per totes les dependències del 
museu.

En els onze mesos d’activitat del museu ha rebut un 
total de 5.801 visitants.
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Centre de Recursos 
Associatius de l’Horta Sud
   
Formació per a les Associacions:
Els cursos per a associacions suposen una 
formació directa i adequada a les necessitats de 
les associacions per l’enfortiment de les seues 
estructures i intervindre amb eficàcia en la realitat 
que ens envolta per tal de millorar-la. 
Ens hem encarregat de part de la formació a les 
associacions de la DG de Participació i Ciutadania. 

Total de cursos realitats: 15
Alumnes: 379
Associacions: 295

Jornades associacions
Hem participat a les jornades d’associacions de 
Quart de Poblet.
Hem col·laborat amb altres entitats de la comarca 
a les jornades Participar per canviar la societat , 
amb Arcadi Oliveres com a ponent.
 
Revista “Papers Associatius” 
S’ha canviat el disseny i la periodicitat per a 
augmentar la qualitat de la revista. A esta nova 
etapa de la revista volem fer-nos ressò de les 
propostes que s’estan posant en marxa a les 
associacions per millorar la nostra realitat i 
demostrar una altra manera de fer les coses és 
possible. 

Associacions que reben 
la revista: 1.000
Altres subscriptors 
i institucions: 600

Pàgina web 
Continuem fet modificacions a la web per afegir les 
xarxes socials. 

Subscriptors al butlletí digital: 557
Visites realitzades
7.828 visitas realizadas
Seguidors al facebook: 1.111
Canal Youtube, Reproduccions de vídeos: 1.575

Assessoria per a associacions
Resolució de consultes relacionades amb fiscalitat, 
temes laborals, gestió interna, expedients de 
dissolució de tres associacions. 

Consultes resoltes: 82
Associacions: 73

Pla de Comunicació 
S’ha col·laborat amb Caixa Popular per l’edició del 
programa “Entre Associacions” a Levante TV, els 
programes estan canal Youtube de la Fundació. 

S’ha dissenyat un nou tríptic amb els programes de 
la Fundació.

S’han publicat des de la Fundació Berstelmann 
4.000 fullets de la Fundació Horta Sud i s’han 
repartit a tot l’estat. 

Hem participat com a ponents a un desdejuni amb 
periodistes a Santiago de Compostela dins de les 
activitats de la xarxa de Fundacions Cíviques. 

Hem tingut presència als mitjans de comunicació.
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Ajudes a projectes interassociatius.
L’acte de lliurament de les ajudes que tingué lloc a 
Catarroja amb una participació de 100 persones. Els 
projectes subvencionats varen ser 7 en els que han 
participat 24 associacions:

“Formació per a la integració i la inserció de 
dones immigrants” amb una dotació de 1.000 € de 
subvenció.

“Recuperación y difusión de la tradición oral”, 
dotat amb 2.000€

“Cor Les Veus de la Memòria: Una canción para 
todos”. dotat amb 2.000€

“Trobada d’Associacions 2011” dotat amb 2.000 €

“Cerca de nuestros mayores” dotat amb 1.000 €

“Estudio sobre los falsos mitos entre las 
asociaciones”, dotat amb 2.000€. 

Ajudes a projectes de 
solidaritat internacional
Projectes subvencionats al programa de solidaritat 
internacional: 

Madre Mazzarello “Amparito Baviera”: “Costureras 
Solidarias.” per import 1.000 €.

Gent Solidaria de l’Horta Sud. “Mantenimiento 
del Centro de Experimentación y Formación 
Agrícola–CEFA. Campamentos de Refugiados”. 
TINDUF, per import de 2.000 €

Associació Niquia”. “Becas a 15 niños de Niquia 
que no disponen de una alimentación básica”. 
(COLOMBIA), per import de 1.500 €.

Asociación de Emprendimientos Solidarios. 
“Educación artística para niñas y niños en 
Cartagena de Indias”, per import de 1.500 €

Revista 
Papers de l’Horta
En el 2011 la Fundació Horta Sud ha editat la revista 
Papers de l’Horta, número 31, seguint la seua 
línia d’anàlisi periodístic en profunditat de temes 
diversos de la comarca. El tema principal d’obertura 
ha estat dedicat a les eleccions locals de 22 de 
maig de 2011, esdeveniment que ha estat recollit 
en l’article l’editorial “Canvi polític a l’Horta Sud” 
i en el reportatge central de la secció “Actualitat 
Comarcal” titulat “Les eleccions municipals 
consoliden l’hegemonia del PP a l’Horta Sud”.
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Anàlisi prospectiva
de la comarca
Des de fa uns anys, els estudis prospectius que, 
junt amb la Universitat realitzàvem, han estat 
substituïts per estudis monogràfics sobre temes 
que afecten a la Comarca de l’Horta Sud, que 
es publiquen com a “Quaderns de l’Horta Sud” i 
apareixen com a suplement de la revista Papers de 
l’Horta.

El número 7 de Quaderns de l’Horta, titulat “La 
regió metropolitana de València. Quin model de 
governació?, elaborat per Josep Sorribes Monrabal, 
professor d’Economia Urbana de la Universitat 
de València. El document planteja un nou model 
de governabilitat per als 45 municipis de l’Horta, 
incloent València, que coordine millor els recursos 
econòmics i organismes polítics de la comarca.



El Ple del Patronat de la Fundació es va reunir en 
sessió ordinària el 9 de maig, sessió en la que es 
va presentar i es va aprovar la Memòria i l’estat de 
comptes corresponent a l’exercici 2011.

Igualment a la mateixa sessió, s’elegiren les sis 
vacants del Consell Executiu, del sis membres 
presentats: D. José Manuel Almerich Iborra, D. 
Vicent E. Comes Iglesia, D. Josep Joaquim Planells 
Benedito Dª. Griselda Rodríguez Ruíz, D. Jaume 
Santonja Martínez i D. Jaume Sobrevela López. 

Així mateix, durant l’exercici 2011, es va produir 
la baixa per defunció del Patró D. Vicent Ruiz 
Monrabal.

A l’objecte de fomentar accions per a l’enfortiment 
del teixit associatiu, amb cursos de formació, 
assessorament, publicacions, gestió de les 
associacions, se signaren el següents convenis:

4 de Febrer: Caixa Popular

17 de Febrer: “Fundación Bertelsmann”, Renovació 
del Conveni Marc de Participació de la Xarxa de 
Fundacions Cíviques creada dins del projecte de 
Fundacions Cíviques.

13 d’Abril: Mancomunitat Intermunicipal de L’Horta 
Sud:

Òrgans de Govern
 i Gestió Consell 
Executiu
Alfred Domínguez Ibáñez 
President

Jaume Santonja Martínez 
Vice-President

Jaume Sobrevela López 
Secretari

Josep Joaquim Planells Benedito
Tresorer

Vocals 

José Manuel Almerich Iborra 
Teresa Boix Yago  
Vicent Comes Iglesia  
Marcela Isabel Jabbaz 
Gloria Mañas Jorge  
Presen Sena Ferrer  
Griselda Rodríguez Ruíz 
Mercedes Royo Miquel

Informe 
de secretaria



Informe 
econòmic

Total 
ingressos
2011
115.686,00 €

Total 
despeses
2011
115.686,00 €

Ingressos 

Gestió patrimonial 
i prestació de serveis

85.709,00 €

Subvencions i comvenis

29.977,00 €

Despeses 

Gestió patrimonial 

19.206,00 €

Activitats i programes:
Museu, Centre de Recursos Associatius, 
Solidaritat Internacional, Papers de l’Horta

85.791,00 €

Gestió i administració

7.732,00 €

Dotació a excedents 
patrimonials

2.957,00 €



Entidades colaboradoras:


