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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.
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La Fundació Horta Sud té com 
a fins fonamentals 

Realitzar estudis sobre el 
desenrotllament 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. 
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Tu també pots
contribuir a la millora
de la nostra comarca.
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Realitza una
donació puntual, 
gràcies a ella estas fent possible que es posen en marxa projectes 
socials a la comarca o que les associacions milloren la seua incidència 
gràcies a la formació.

Empreses 
solidàries, 

si formes part d’una empresa que comparteix els valors de la 
Fundació Horta Sud, col·labora amb nosaltres, trobaras un aliat per 
expresar la Responsabilitat Social de l’empresa traduïda a projectes, 
accions i realitats. 

C/C: 3159 0013 98 1663278826
Contacta amb centrerecursos@fhortasud.org
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La Fundació Horta Sud alberga una ferma 
voluntat de servici a la comarca on s’insereix, 
i fonamenta la seua actuació en base a 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 
de llavors, és evident que eixe entusiasme ha 
sofrit diversos 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, no faran sinó consolidar-se 
en el segle XXI.

2. L’experiència espanyola dels últims trenta 
anys ha servit per a assentar un discurs sobre 
la societat civil i el seu paper en una país 
democràtic com el nostre. En este sentit, 
hi ha els que consideren 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 abraçaria 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 propis afiliats, 
del qual no és el menys important la reserva 
d’espais socials de trobada i de sociabilitat, 
d’integració de grup, màximament 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, 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’aïllacionisme 
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 
dirigeixen a ampliar el nombre i la diversitat 

Criteris orientadors
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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 Fundació 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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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 
Fundació Horta Sud s’orienten cap a tres 
grans àrees:

Les nostres arrels
Museu Comarcal de l’Horta Sud

La realitat que ens envolt
Centre de Recursos Associatius de l’Horta Sud
Solidaritat Internacional

Cap a on anem
Anàlisi Prospectiva de la Comarca.

1. Línies generals d’actuació
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2. Informe de secretaria

El Ple del Patronat de la Fundació es va reunir 
en sessió ordinària el 10 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 així com el Pressupost i Pla 
d’Actuació per al 2012.

En la mateixa sessió, per part del Sr. 
President proposa una modificació dels 
Estatuts, donada la nul·la operativitat degut 
a l’elevat número de Patrons al objecte de 
millorar i adequar-lo al nou Decreto 68/2011, 
de 27 de maig, pel que s’aprova el Reglament 
de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

A tal efecte, presenta un calendari de 
reunions per al seu estudi amb la fi de què en 
el termini d’un any, una vegada aprovats pel 
Ple del Patronat, puga entrar en vigor en el 
mes de maig del 2013.

Així mateix, durant l’exercici 2012, es va 
produir la baixa per defunció del Patró D. 
Justo Giner Navarro

Durant el any 2012, 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, 
assessorament, publicacions, gestió de 
les associacions, se signaren el següents 
convenis:

Caixa Popular
Fundación Ugarte
Ajuntament d’Alaquàs
Ajuntament de Quart de Poblet
“Fundación Bertelsmann”, Renovació del 
Conveni Marc de Participació de la Xarxa de 
Fundación Cíviques creada dins del projecte 
de Fundacions Cíviques.
Xarxa Joves.net
Federació d’Entitats Culturals Andaluses C.V

Així igualment altres activitats, les quals 
queden reflectides en la pagina corresponent.
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3. Òrgans de govern i gestió 

Consell Executiu D. Alfred Domínguez Ibáñez President

D. Jaume Santonja Martínez Vice-President

D. Jaume Sobrevela López Secretari

D. Josep Joaquim Planells Benedito Tresorer

D. José Manuel Almerich Iborra Vocal

Dª Teresa Boix Yago Vocal

D. Vicent Comes Iglesia Vocal

D. Marcela Isabel Jabbaz Vocal

Dª Gloria Mañas Jorge Vocal

Dª Presen Sena Ferrer Vocal

Dª Griselda Rodríguez Ruíz Vocal

Dª Mercedes Royo Miquel Vocal

Comissió Economia D. Josep Joaquim Planells Benedito President

D. José Manuel Almerich Iborra Vocal

D. Jaume Santonja Martínez Vocal

Comissió Programa 
Fòrum de les 
Associacions de 
l’Horta Sud

D. Vicent E. Comes Iglesia President

D. Jaume Santonja Martínez Vocal / Responsable 
Cooperació amb Associacions

Dª Griselda Rodríguez Ruíz Vocal

Dª Mercedes Royo Miquel Vocal

Comissió Programa 
Solidaritat 
Internacional

Dª Marcela Isabel Jabbaz Presidenta

Dª María Teresa Boix Yago Vocal

Dª Gloria Mañas Jorge Vocal

Dª Presentación Sena Ferrer Vocal

Comisión Programa 
Museu Patrimoni

D. Enric Martí Marzal President

Dª Pilar Martínez Martínez Vocal

Representants 
Consorci Museu

Dª. Enric Martí Marzal

Dª Pilar Martínez Martínez
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4.1 Passat:
les nostres arrels
Museu Comarcal de 
l’Horta Sud

Tallers didàctics per a les famílies
Taller de Catxerulos, el dissabte 31 de març 
amb una participació de 49 adults i xiquets.
Taller sobre el cuc de seda, celebrat el 
dissabte dia 21 d’abril, amb una participació 
de 34 xiquets i xiquetes.

Música de Cambra a l’Andana
Concerts els dies 11 de febrer, 10 de març, 
31 de març, 21 d’abril i 19 de maig. Aquesta 
activitat té com a objectiu difondre l’activitat 
formativa dels alumnes dels conservatoris i 
escoles de música de la comarca. 

Cicle “La memòria de la seda”
Del 17 al 28 d’abril. 
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 250 caixetes amb més de 
10.000 cucs que han estat criats al museu. 

Exposició: “Festes Valencianes”
Produïda pel Museu Valencià d’Etnologia de la 
Diputació de València, mostra un recorregut 
fotogràfic pel ric patrimoni festiu de la 
Comunitat Valenciana, on trobem festes 
ancestrals com els pelegrins de les Useres, 
els moros i cristians, la Setmana Santa i fins i 
tot altres que han merescut el reconeixement 
com a Patrimoni Mundial de la Humanitat com 

el Misteri d’Elx o la Muixeranga d’Algemesí. 
L’exposició va estar oberta del 27 de març al 
10 de maig.

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 es va programar un itinerari pel Parc 
Natural del Túria.

VIII cicle “Música al museu”
Dijous 7 de juny
“El cant polifònic a la Mediterrània”: 
Conferència: Josep Vicent Frechina. 11 
persones
Concert: Aljub. Presentació del seu nou disc 
en minúscula (autoedició, 2012) , 54 persones 
Dijous 14 de juny
Conferència: Fermín Pardo “Romanços, xistes 
i oracions, 42 persones 
 “Els cecs i la transmissió del cançoner”, 
concert: Naiet Cirerer, Som romancers, 80 
persones  

Jornades Europees de Patrimoni a l’Horta 
Sud. Itinerari a peu per la Sèquia de Quart. 
Dissabte dia 29 de setembre. L’activitat va ser 
suspesa per pluja torrencial.

Exposició: La Universitat de València i els 
seus entorns naturals: El parc natural de 
l’Albufera
Amb motiu del XXV aniversari de la 
declaració del Parc Natural de l’Albufera, 
la Universitat de València, organitzant una 
exposició sobre aquest emblemàtic espai, 
que ha volgut acollir el museu, ja que una 
part d’aquest important parc se situa dins la 
nostra comarca. L’exposició, ha estat del 17 al 
27 d’octubre.

4. Programes i activitats
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Exposició: “Instruments de tradicionals 
fets amb canyes”
L’Associació Cultural Falla Plaça de Santa 
Llúcia, va organitzar al Museu Comarcal 
l’exposició “Instruments tradicionals fets 
en canya i fusta”. Acompanyant  l’exposició 
es van fer els dissabtes quatre tallers per a 
xiquets i xiquetes i un cicle de conferències 
els dijous de vesprada. Aquesta activitat va 
tindre molt bona acollida pels diferents grups 
escolars i pel públic en general.

Presentació del llibre: “La huerta que se 
desvanece”
El 21 de novembre es va presentar aquest 
llibre del fotògraf Alex Hurtado, editat per la 
Universitat Politècnica de València. Es tracta 
d’un llibre que combina les fotografies actuals 
de l’Horta de València amb descripcions 
literàries de Vicente Blasco Ibáñez. Assistiren 
7 persones.

VI Cicle de Concerts de Campanes
S’han celebrat dos concerts, un a la Parròquia 
de Sant Pere Apòstol de Massanassa 
el dissabte dia 15 de desembre. Es van 
congregar un centenar de persones a la plaça. 
Altre concert a la Parròquia de Santa Bàrbara 
de Beniparrell el dissabte 22 de desembre. 
Assistents: vora 40 persones.

Exposició: Oliveres mil·lenàries
Aquesta exposició, produïda per l’Associació 
Amics de l’Olivera de Castelló. L’exposició 
estava formada per 56 fotografies de gran 
format d’oliveres mil·lenàries de la província 
de Castelló. L’exposició es va poder visitar del 
4 de desembre al 5 de gener.

Betlem tradicional
Muntat per l’Associació de Betlemnistes de 
Torrent. S’ha pogut visitar del 28 de novembre 
al 5 de gener de 2013.

Guia: “Un museu per a les escoles. Servicis 
educatius per al curs 2012-2013”
S’ha editat una edició actualitzada en paper, 
que es pot consultar també a la web del 
museu en format PDF. 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 800 exemplars que 
es van enviar per correu postal a les escoles 
de les principals localitats de la Província de 
València.

En els onze mesos d’activitat del museu ha 
rebut un total de 6.875 visitants, augmentant 
en prop de mil visitants respecte l’any 
anterior.

4.2. Present: 
la realitat que 
ens envolta

Centre de Recursos 
Associatius de 
l’Horta Sud
 

Formació per a les 
Associacions:
Total de cursos realitats: 9
Alumnes: 215
Associacions: 136
Municipis: 6   
Alaquàs, Quart de Poblet, Xirivella, Mislata, 
Manises i Benetússer. 
Nom del cursos: (Organització i Gestió 
de les Associacions, Internet i xarxes 
socials, Fiscalitat, Plans de comunicacions, 
Diagnòstic associatius, Captació de socis, 
El futur de les associacions i Realització de 
projectes europeus)
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Jornades 
d’associacions
Hem participat en l’organització, amb altres 
entitats i col·lectius, de les següents jornades, 
dos d’elles amb el lema De la indignació a 
l’acció, propostes de canvi per construir 
alternatives, i amb la idea de donar recursos 
propositius a les entitats per a donar passos 
cap un canvi de model més just, ètic i en pro 
d’una societat que prioritze el bé comú de les 
persones front als interessos d’uns pocs : 

Que fem amb els nostres diners amb les 
experiències de Caixa Popular, Triodos Bank i 
Projecte Fiare. Manises dies 4 i 5 de maig 

I seminari associatiu andalús de la CV , 
Alaquàs 22 de setembre

Economia del Be Comú, Cristhian Felber, 
autor del llibre i Cristina Moreno responsable 
de la implantació del model a Espanya i 
Iberoamèrica. Manises 23 i 24 de setembre 

Cap a on va la participació, Antonio Moreno 
i Ricardo Amasté, Quart de Poblet 16 i 17 de 
novembre. 

1+1=3 Participant sumen més, a Mislata 9 de 
novembre. 

Hem participat a la Jornada Fem comarca 
Fem horta, a Foios 7 de juny.

Revista “Papers
Associatius de
l’Horta Sud”
Valoració: Porten 12 anys de la publicació, al 
2012 hem publicat 3 números de la revista, ens 
hem fet ressò de les propostes concretes 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 
com projectes finançats per crowfonding, 
finançament entre iguals, banc d’aliments, 
bancs del temps, agricultura ecològica, etc..

Núm. publicats: 48, 49 i 50
Associacions que reben la revista: 1.000
Altres subscriptors i institucions: 600

Xarxes socials
a Internet 
Subscriptors al butlletí digital: 655
Visites realitzades: 7.415 visites
(sistema google analytics)
Usuaris únics absoluts: 4.829 
Pàgines visitades. 22.982 
Worpress: 218 visites
Seguidors al facebook: 1.494
Canal Youtube, Reproduccions de vídeos 
1.992

Participants 2004 2009 2010 2011 2012
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Assessoria per a associacions
Enguany s’han resolt consultes relacionades 
amb el canvi de model associatiu, modificació 
d’estatuts, plans de millores de comunicació, 
gestió, serveis, replantejament d’objectius, 
fiscalitat,...

Ajudes a projectes interassociatius.

L’acte de lliurament de les ajudes que tingué 
lloc el 9 de febrer de 2012 al Centre juvenil de 
Xirivella amb la presència de l’alcalde d’este 
municipi i una participació de 90 persones de 
les diferents associacions de la comarca. Dels 
33 projectes presentats, el subvencionats 
varen ser els següents

“La història d’Alaquàs als centres educatius 
del Municipi” presentat per Col•lectiu 
Quaderns d’Investigació i altres amb una 
ajuda de 1.500€.

“Recuperar l’Horta és possible i necessari” 
presentat per Gent de l’Horta i altres 
associacions, amb una ajuda de 1.500€.

“Interculturalidad: escuela y comunidad 
abiertas al mundo” presentat per el AMPA 
del CEIP Blasco Ibáñez i l’Associació de veïnes 
i veïns de Museros, amb una ajuda de 1.000€.

“Oci nocturn” presentat per Menys Graus i 
altres entitats, amb una ajuda de 1.000€

“Educant per a la solidaritat i la integració” 
presentat per la Falla Monte de Piedad i 25 
associacions més, amb una ajuda de 1.500€

“ La esperanza es un espejo colgado del 
futuro” presentat per la falla Cronista Vicent 
Beguer Esteve i altres, amb una ajuda de 
1.500€

“Trobada d’associacions 2012” presentat 
per l’Escola d’animació de Cases de Joventut i 
altres, amb una ajuda de 1.000 €

Comparativa des de 2007

Valoració de l’assessoria

 Total consultes  Total associacions

Consultes resoltes fins novembre: 84
Associacions: 68

Informació
adecuada

Ha resolt les 
teues dubtes

Atenció 
rebuda Profesionalitat Ubicació Valoració 

general
Millora en la 

vostra associació

9,91 9,73 10 9,91 9,2 9,82 9,93
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Ajudes a projectes de solidaritat 
internacional
Projectes subvencionats al programa de 
solidaritat internacional: 

Gent Solidaria. Horta Sud. Por el 
“Proyecto Mantenimiento del Centro de 
Experimentación y Formación Agrícola 
–CEFA. Campamentos de Refugiados”. 
TINDUF (ARGELIA), per import de 2.150 

“Associació Projecte d’Alimentació Infantil 
“Niquia”. NIQUIA (Bello-COLOMBIA), per 
import de 2.300 €.

Ajuda als pobles: Sanidad Guelta, medicines 
campamento de Tinduf 2.150 €

Comunicació
Ens han publicat 58 notes de premsa als 
diferents diaris d’edició impresa i digital. 
S’ha començat una campanya de difusió a 
les xarxes socials dels fets més importants 
de la història de la Fundació i les xifres en 
l’actualitat. 

Hem encetat un projecte a wikilocal per tindre 
presència a la internet des de plataformes de 
còdec obertes. 

Altres accions

Lliurament de les ajudes a Xirivella, amb una 
participació de 90 persones.

Jornada de treball amb la Fundació 
Novessendes de Betxí, F. Gravobo de Bulgaria 
F. Bertelsmann i Fundació Horta Sud al Museu 
Josep Ferrís i March. 

Participació en l’acte de presentació de la 
Fundació CEBI de Lisboa dins de la xarxa de 
Fundació Cíviques. 

Curs de formació per al patronat amb la 
participació de Javier Martín de la Fundación 
Compromiso empresarial.

Participació al grup de treball d’associacions 
de Quart de Poblet del Consell de 
participació.

Participació per skype per compartir 
experiències a la Fundació Vivir per a 
compartir de Mèxic , dins de la xarxa de 
F.Cíviques. 

Inscripció de la Fundació al registre 
Municipal, amb el nº 128

Grup de treball del patronat per a la 
modificació estatutària 

Participació al XI Encuentro Iberoamericano 
de la Sociedad Civil a Madrid 

Reunió de treball de Fundacions Cíviques i 
empreses, a Madrid. 

Col·laboració a la XII Trobada de dones de la 
comarca. 

Projectes presentats
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4.3 Futur: 
cap a on anem

Anàlisi prospectiva 
de la comarca
 
Els estudis que, fins ara, veníem fent de la 
Comarca que es publicaven en la revista 
Papers de l’Horta, per decisió de la Comissió 
Executiva de la Fundació, han quedat ajornats 
fins que tinguem una recuperació econòmica 
i el pressupost ens permeta l’edició de 
l’esmentada revista.

No obstant això, la Fundació, a través 
d’empresaris, de la col·laboració amb l’IDECO 
de l’Horta Sud, i d’altres institucions, no 
renuncia a continuar una tasca iniciada fa 
anys, així com impulsar estudis que ens 
puguen ajudar a reformular el futur de la 
comarca.

Premis i mencions: 
Segell de Qualitat de Fundación Cívica 
que certifica el compliment dels criteris 
internacionals exigits segons la Global Fund 
for Community Foundations.

Premi Luna Nueva 2002, a l’entitat per la 
seua tasca de suport a les associacions 
i enfortiment de la comarca, atorgat per 
l’associació Radio Luna.

Premi Ciutadà 2002,per la tasca amb les 
associacions de la comarca, Federació 
d’Associacions Ciutadanes de Torrent.

Guardó Niquia a la Solidaritat 2011 pel 
compromís per la solidaritat i la cooperació 
internacional.

Reconeixement especial, per la col·laboració a 
les Trobades d’Escoles en Valencià a Alaquàs 
l’any 2000.

Distinció 2002, per la col·laboració amb 
la Federació de Societats Musicals de la 
Comunitat Valenciana.

Distinció 2005 per la col·laboració amb el 
Centre Cultural i Recreatiu Els Escalons de 
Benetússer al seu Centenari.

Premi ARTIC 2011. Per a donar resposta a les 
necessitats de les associacions i fomentar la 
comunicació entre elles

Convenis de 
col•laboració i 
participació en 
xarxes: 
Xarxa de Fundacions Cíviques
Caixa Popular. 
Fundació Ugarte. 
Ajuntament d’Alaquàs. 
Ajuntament de Quart de Poblet .
Xarxa Joves.net 
Federació de Entidades Culturales Andaluzas CV
Consorci de Serveis Socials de la comarca.
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Entitats 
col·laboradores 
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5. Estats financers

Ingressos
Gestió patrimonial 
i prestació de serveis            

 77.643 €

Subvencions i convenis                                                               

 18.540 €

Total ingresos                                                                  

96.183 €

Total ingressos

96.183 €
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Despeses
Gestió patrimonial  

 18.655 €

Activitats i programes

 72.569 €

Gestió i administració

 6.985 €

Dèficit exercici

 - 2.026 €

Total despeses

98.209 €

Total despeses

98.209 €




