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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
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. 



Tu també pots
contribuir a la millora
de la nostra comarca.



Realitza una 
donació puntual,
gràcies a ella estàs 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, trobaràs un aliat per
expressar la Responsabilitat Social de l’empresa traduïda a
projectes, accions i realitats.

C/C: 3159 0013 98 1663278826
Contacta amb centrerecursos@ortasud.org





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
treinta 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

9



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 envolta
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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El Ple del Patronat de la Fundació es va
reunir en sessió extraordinària el 9 de maig,
en la qual com a punt únic,a tractar era la
"Modificació d'Estatuts", realitzant el
President una exposició dels motius que han
originat la citada Modificació d'Estatuts que
es presenten a fi de ser més operatius en el
seu funcionament que, després dels
corresponents aclariments pel Sr. President,
es van aprovar per unanimitat pels presents
la Modificació dels Estatuts de la Fundació,
facultant al mateix per a obtenir de la
Generalitat Valenciana i dels Organismes
Oficials competents el visat dels Estatuts
modificats i la seua nova redacció per a la
consegüent inscripció en el Registre de
Fundacions, 

Igualment el Ple del Patronat de la Fundació
es reunió en sessió ordinària el dia 23 de
Maig, en la qual es va presentar la Memòria i
l'estats de comptes corresponent a l'exercici
2012, així com el Pla d'Actuació i pressupost
per a l'exercici 2013.

Durant l'any 2013, i amb l’objecte de
formentar la participació, promoció i
organització de la realització d'accions per a
incrementar el teixit associatiu, amb cursos
de formació, assessorament, publicacions,
gestió d'associacions, es van signar els
següents Covenis de col·laboració:

Caixa Popular 
Fundació Ugarte
Ajuntament d'Alaquàs
Ajuntament de Quart de Poblet
Ajuntament de Mislata
Conselleria de Presidència de la
Generalitat
Agencia Nacional Espanyola-Institut
Joventut

Així igualment altres activitats, les quals
queden reflectides en la pàgina
corresponent.

2. Informe de secretaria
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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: D. Vicent E. Comes Iglesia President 
“Fòrum de les D. Jaume Santonja Martínez Vocal-Responsable 
Associacions de “Cooperació amb 
l’Horta Sud” Associacions”

Dª Griselda Rodríguez Ruíz Vocal
Dª Mercedes Royo Miquel Vocal

Comissió Programa Dª Marcela Isabel Jabbaz Presidenta
“Solidaritat Internacional” Dª María Teresa Boix Yago Vocal

Dª Gloria Mañas Jorge Vocal
Dª Presentación Sena Ferrer Vocal

Comisión Programa: D. Enric Martí  Marzal President
“Museu Patrimoni” Dª Pilar Martínez Martínez Vocal

Representants Dª. Enric Martí Marzal
Consorci Museu Dª Pilar Martínez Martínez

3. Òrgans de govern i gestió
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4.1 Passat:
les nostres arrels
Museu Comarcal de
l’Horta Sud
L’any 2013 s’han realitzat les activitats
programades, dins la línia de recuperació i
difusió del patrimoni cultural de la comarca,
de les quals passem a oferir relació. Com a
principals aportacions cal destacar la major
programació d’exposicions temporals
respecte als anys precedents gràcies a la
col·laboració amb altres institucions i
associacions.

Tallers didàctics per a les famílies
Taller de Catxirulos, el dissabte 23 de març
amb una participació de 29 adults i xiquets.
Taller sobre el cuc de seda, celebrat el
dissabte dia 4 de maig, amb una participació
de 33 xiquets i xiquetes.

Música de Cambra a l’Andana
Vista la bona acollida que va tindre aquesta
experiència encetada l’any 2008, enguany
s’han realitzat cinc concerts coincidint amb el
primer dissabte de mes, de febrer a maig, els
dies 26 de gener, 9 de febrer, 13 d’abril, 11 de
maig i 25 de maig. Aquesta activitat té com a
objectiu difondre l’activitat formativa dels
alumnes dels conservatoris i escoles de
música de la comarca. 

Conferència Voluntariat Cultural
Dimarts dia 16 d’abril, a les 17 hores.
A càrrec de Jose Luis Jordana: "La
participación de los mayores en la sociedad:
un derecho, un deber, una necesidad". Amb
una experiència de 34 anys treballant en
gerontología, Jose Luis pretén motivar als

nostres majors a fer diferents tipus de
voluntariat al voltant del treball que duguem a
terme al Museu.
Persones assistents a la conferència:  100
persones.

Exposició: “Ça c´est le Togo”
Exposició fotogràfica del 16 al 26 de gener del
2013. 
Amb aquesta mostra formada per 37
fotografies, un grup de cooperants format per
cinc persones vinculades al Moviment Junior
d’Ontinyent, Montaverner, Cocentaina i
Torrent ens transmeten la seua visió i les
seues vivències d’aquell país africà.
Les fotografies han sigut realitzades per
Silvia Botella que es dedica a la fotografia
activament des de l’any 2006.
Persones que han visitat l’exposició: 472
persones

Exposició “La Universitat de València i els
seus entorns: L'Horta de València”
Del 6 de febrer a l’1 de març de 2013. 
Esta exposició tracta a més altres aspectes al
voltant de l’Horta de València des del punt de
vista de l’educació mediambiental, la
biodiversitat (flora, vegetació, fauna), la
geografia humana (expansió urbana en
detriment de l’horta, xarxa de regs), la
geografia física (el clima i la geomorfologia), la
història de l’art (environmental art, els horts
de taronges) i la història (on destaquen les
referències al Tribunal de les Aigües). Consta
d’una proposta didàctica per treballar els
continguts en l’àmbit de la docència.
Persones que han visitat l’exposició: 101
persones.

Exposició: “ La cara dels altres”
Del 13 de març a 27 d’abril.
L’ exposició  ens mostra la imatge dels pobles
exòtics dels segles XVIII i XIX a través d’una

4. Programes i activitats
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col·lecció de 49 gravats reunida per
l’antropòleg valencià Joan Francesc Mira.
Segons ens indica “Durant tot el segle XVIII i
gran part del XIX, el gravat va conèixer una
expansió mai vista. A través d’estos gravats es
va difondre per les ciutats i pobles d’Europa
una visió de la humanitat diferent en les seues
múltiples formes. Són imatges ingènues, a
vegades amb un aire d’escena grotesca o
fantàstica, i a vegades amb un aire idealitzat i
romàntic”.
Persones que han visitat l’exposició: 1010
persones.

Dia internacional dels museus
Al museu des de fa sis anys se celebra aquesta
efemèride, convocada des de 1977 pel Consell
Internacional dels Museus. Enguany es va
programar un itinerari a peu per les Pedreres
de Nillerola i el Clot de les Tortugues, a
Picassent.
Persones assistents: 15 persones

Exposició: “Naciones Unidas. Trabajando
cada día”
Del 15 de maig al 14 juny del 2013.
L’exposició, produïda per l’Organització de les
Nacions Unides i organitzada per la
Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud,
mostra el treball realitzat per l’Organització en
el camp humanitari i cultural a través dels
diversos organismes que la integren, com ara
la UNESCO, UNICEF, FAO, ACNUR, etc.
Persones que han visitat l’exposició: 321
persones. 

VIII cicle “Música al museu”
Enguany s’ha consolidat el format del cicle de
música en dos sessions, que s’han celebrat de
la següent manera:

Dijous 13 de juny 2013
20h: Presentació del documental Valencianes,
una panoràmica de les músiques valencianes
de tradición oral.
22h: Concert: Eva Dénia Trad Quartet.
Presentació del seu CD Un altre cantar,
Comboi Records, 2013.
Persones assistents a la conferència: 50
Persones al concert: 60

Dijous 20 juny 2013
20h: Conferència: “La dolçaina en la música
tradicional i popular valenciana”
Jordi Reig.
22h: Concert: Xavier de Bétera, Més enllà del
cant d’estil
Persones assistents a la conferència: 18.
Persones al concert: 65.

Jornades Europees de Patrimoni a l’Horta
Sud. 
Visita guiada a les barraques del port de
Catarroja i passeig en barca per l’albufera amb
lectures de textos d’escriptors valencians.28
de setembre 2013.

Com cada any el Museu celebra aquesta
convocatòria feta pel Consell d’Europa
proposant una activitat per a difondre i donar
a conèixer el patrimoni cultural de la comarca
des d’alguna de les seues diferents i àmplies
vessants. 

Enguany proposem un recorregut per a
contemplar l’Albufera i les barraques del port
de Catarroja, on compartirem amb la nostra
percepció les mirades literàries sobre
l’Albufera i la barraca que ens han transmés en
les seues obres escriptors com ara Teodor
Llorente, Vicent Blasco Ibáñez o Joan Fuster.
Assistents: 45 persones.

Exposició: “En-arborar!”
Del  16 octubre  al 16 novembre.
Cada poble disposa d’un Patrimoni Arbori
Monumental. Donar a conèixer els arbres
monumentals i paisatges arborats de la
província de València, recuperar la seua
història , fomentar la seua protecció,
incrementar el seu nombre i aprendre a gaudir-
ho de la mà de la ciència i la cultura, son alguns
dels objectius d’aquesta exposició.
La mostra  En- Arborar! ha sigut produïda pel
Museu Valencià de la Ilustració i la Modernitat
(MUVIM) i la Diputació de València.
Persones que han visitat l’exposició: 811

Exposició: “ La veu dels majors”
Del 23 de noviembre  2013 fins al 4 de gener de
2014 el Museu Comarcal va acollir les
activitats de la  III Semana Cultural que
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anualmente celebra la Falla Santa Llúcia de
Torrent, que es va dedicar a homenatjar a les
persones majors. 
La programació estaba formada per una
exposició, taller, i concert.
Persones que han visitat la exposició: 2063.

VI Cicle de Concerts de Campanes
S’han celebrat dos concerts tal i com
habitualment es realitzen en el cicle. Un
concert a la Parròquia de la Mare de Déu de
Montserrat de Picanya el dissabte dia 21 de
desembre. Es van congregar 40 persones a la
plaça. Altre concert a la Parròquia de Sant Joan
Baptista de Manises el dissabte 28 de
desembre. Assistents: vora 110 persones.

Betlem tradicional
Com ja ve sent habitual, l’any d’activitats es
tanca al museu amb el Betlem tradicional
montat per l’Associació de Betlemnistes de
Torrent. S’ha pogut visitar del 3 de desembre
2013 al 4 de gener de 2014. Assistents: 1589
persones.

Guia: “Un museu per a les escoles. Servicis
educatius per al curs 2013-2014”
Com ja es ve fent, 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 7.536 visitants, augmentant
en més de 600 visitants respecte l’any anterior.
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4.2 Present:
la realitat que 
ens envolta

Centre de Recursos
Associatius de
l’Horta Sud

La Fundació  considera prioritari dirigir els
seus recursos i la seua labor a estimular i
enfortir el teixit associatiu existent com a
estratègia, per a que siga la pròpia societat
civil la que cerque les respostes  als
problemes de la ciutadania i siga la
protagonista de la construcció de un nou
model de societat més just. 

Es posen en marxa els següents programes i
accions  per desenvolupar les línees
d’actuació: 

Formació per 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. 

Són també un espai de relació entre elles, la

qual cosa possibilita que comencen a treballar
en xarxa, en moltes ocasions és la primera
vegada que s’ajunten.  

Les enquestes d’avaluació dels cursos són
molt positives i ens serveixen per  replegar les
necessitats i demandes  de formació de les
associacions.

Total de cursos realitats: 15
Alumnes: 241
Associacions: 153
Municipis: 7 
Alaquàs, Quart de Poblet,  Catarroja, Xirivella,
Mislata, Manises i Torrent. 
Nom del cursos: (Organització i Gestió de les
Associacions, edició a Wikihorta, , Obligacions
Fiscals, Millorar la comunicació, Edició en
Open Strret Maps, Aprenentatge Servei,
Obligacions documentals, Creando itinerarios
laborales i Taller de Supervivència
associativa: El futur de les associacions)

Jornades per a associacions

Hem organitzat conjuntament amb altres
entitats i col·lectius 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 : 
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La producció d’energia en mans de la
ciutadania, amb les experiències de Som
energia i Eurosolar el 2 de març . 100
participants

La necessitat de la defensa de serveis
públics, universal i de qualitat, el 28 de
setembre. 98 participants 

- ¿Qui s’està beneficiant de la privatització de
l’educació pública? Miguel Angel Ferrís Gil
Professor de la Universitat de València. Mestre
de Educació infantil i activista de la
comunicació social. 

- “ La gestió pública sanitària es la garantia de
la seua  eficàcia, qualitat i eficiència"
Dr. Marciano Sanchez Bayle, Portaveu de la
Federació d’Associacions en Defensa de la
Sanitat Pública

Què aportem les associacions als municipis.
Quart de Poblet 30 de novembre  de novembre.
70 participants.

1+1=3 Participant sumen més, a Mislata als
mesos de juny i novembre. 

Revista “Papers Associatius
de l’Horta Sud”

Portem 13 anys de la publicació, al 2013 hem
publicat 3 números de la revista. A estos
números ens hem fet ressò de les experiències
que s’estan donat a   la comarca en una
metamorfosi del teixit associatiu cap a una
nova època. 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 .
Les reunions de la revista les fem rodant pels
municipis de la comarca,  convoquem al
personal  tècnic, regidors i regidores i les
associacions que ells estimen. 

Núm. publicats :  51, 52 i 53
Associacions que reben la revista:  1.000
Altres subscriptors i institucions:  600

Xarxes socials a internet

A més del manteniment diari de la web amb
convocatòries de subvencions, noticies
relacionades amb les associacions, formació, la
pàgina està preparada per a que qualsevol
puga penjar les seues pròpies activitats. 

La web Ofereix  eines i documentació bàsica al
moviment associatiu, models d’estatuts, guies,
fitxes, convocatòries d’ajudes i subvencions... 

Subscriptors al butlletí  digital:  934
Visites realitzades (sistema google
analytics): 7.231 visites  
Usuaris únics absoluts: 4.748
Pàgines visitades: 20.553
Worpress: 218  visites
Seguidors al facebook: 1.542
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Assessoria per a
associacions

El servei  s’ha realitzat  mitjançant consulta a
través de correu electrònic, telèfon o bé de
forma personal amb cita prèvia. La major part
de les consultes són de tipus burocràtic i
obligacions legals respecte a la Llei del dret
d’associació i a actuacions enregistrables al

registre d’associacions, també sobre temes
de fiscalitat algunes de les quals s’han
publicat a la revista. Enguany s’han resolt
consultes relacionades amb el canvi de
model, des de modificació d’estatuts, plans de
millores de comunicació, gestió, serveis,
replantejament d’objectius,...

Consultes resoltes fins novembre : 114
Associacions: 95

Comparativa des de 2007

Valoració de l’assessoria
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Ajudes a projectes
interassociatius

L’acte de lliurament de les ajudes que tingué
lloc el 14 de febrer de 2013 al Saló de la
Mancomunitat del Barri del Crist amb la
presència de la presidenta i Alcaldessa d’Aldaia
i una participació de 90 persones de les
diferents associacions de la comarca. Dels  33
projectes presentats, el subvencionats  varen
ser els següents:

“Musical de Barri” presentat per l’associació
de Veïns del  Barri de Tres Forques - Vara de
Quart i la Societat Musical Tres Forques,   amb
una dotació de 800 €. 

“Fent Música Fent Barri”  presentat per el
Centre de Música i Dansa Natzaret, Associació
de Veïns i Veïnes de Natzaret, Concòrdia,
Dones de portes a fora, Arca de Noé i Parròquia
Ntra. Sra. Desemparats, amb una dotació de
800 €.

“Projecte Casolà: promoviendo la
interculturalidad y la integración a través de
la gastronomía” presentat per l’Associació
Teuladí, Asociación para la Cooperación con
Ecuador, Fundación José Mª de Haro,
Associació de veïns  del Barri del Crist, Serveis
Socials del Barri del Crist amb una dotació de
2.500 €.

“Veus i mans IV i acció social al Parc Alcosa-
barri d’Orba, V Menjador social per a xiquets i
xiquetes” presentat per l’Associació Cívica
Republicana Utopía XXI, Xarxa Social i  Ateneu
Popular, amb una dotació de 1.000 €.

“Horta oberta i accessible” presentat per Gent
de l'horta, ACYPSA, Grup d'Educació Ambiental
d'Aldaia, Coordinadora Ecologista i Veïnal
d'Aldaia, El Penó d'Alaquàs, Asoc. Cultural per
la Normalització Lingüística, Enginyeria sense
fronteres, Ecomediterrània, Pachamama,
Kol·lectiu Arreu,amb una dotació de 500€

“Foment de l’associacionisme empresarial a
través de la cooperació”, presentat per
l’Associació Empresarial de Silla (AESI) i
l’Associació Empresarial de Catarroja (AECA),
amb una dotació de 800 €.

“Trobada d’associacions de l’Horta Sud:
propostes de canvi per construir
alternatives” presentat per la Fundación
Movimiento Ciudadano, Associació de Veïns
Barri Sant Francesc, Club de muntanya de
Manises, Associació Impuls, Federació de
Cases de Joventut, Associació Esplais
Valencians, Escola de formació de Cases de
Joventut i Associació de dones Antares, amb
una dotació de 800 €.

“Cantata de Santa Mª de Iquique” presentat
per Ateneu Cor Ciutat de Manises, Societat
Musical l'Amistat de Quart de Poblet, Societat
Musical l'Artística de Bunyol i Societat Artístic-
Musical LA UNIÓ de Quart de Poblet, amb una
dotació de 800 €.

“Oci nocturn i saludable: Quart de nit”,
presentat per l’ Associació Sense Soles,
O.N.G.D. Motores Sin Fronteras, Associació
Esplais Valencians, ARTIC - Asociación de
Alcohólicos Rehabilitados de Torrent i
Comarca i Federació de Cases de Joventut C.V.,
amb una dotació de 1.000 €.
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Ajudes a projectes de
solidaritat internacional

Projectes subvencionats   al programa de
solidaritat internacional: 

Asociacion Projecte d’alimentació  Infantil
Niquia, Picassent  amb 1.000  €,  per a 15
Beques per a xiquets del Barri de Niquia,
Colòmbia. 

Gent Solidaria de L’horta Sud d’Aldaia, amb
1.000 €,  Manteniment del Centre
d’Experimentació Agrícola dels campaments
de Refugiats de Tinduf.
Ajuda Als Pobles de Quart de Poblet amb
2.000  € per a un ecògraf dispensari Sanitat
Guelta en el Sàhara.

Instituto Santíssima Trinidad Religioses
Trinitàries de Torrent 1.000 € per al sou de
l’equip de metges que atén al dispensari Salve
Regina de Madagascar. 

Comunicació

Ens han  publicat 50 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

Foro Empresarial de l’Horta Sud.
El foro està organitzat con por la  Fundació
Horta Sud i empresaris de la Comarca, s’ han
realitzat 5 conferències amb una mitjana
d’assistència de 37 persones:

• Del col·lapse a la recuperació, el futur de
València, amb Josep V. Boira. 
25 de febrer a Silla, 35 assistents 
• Iniciatives Empresarials, el projecte
Lanzadera, amb  Jaime Esteban, 22 d’abril, 46
assitents.

• Oportunitats i beneficis de la nova formació
professional, amb  Miguel Angel Javaloyes. 6 de
març a Silla, 37 assistents

•  “Como desarrollar el ADN innovador de tu
empresa” amb  Enrique García Peña. 14
d’octubre a Paiporta, 32 assistents

• "Com motivar al personal de l'empresa?" amb
Faustí Olmos, 2 de desembre a Paiporta, 32
assitents.
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Presentació del Balanç de l’Economia del Be
Comú

Hem fet Balanç de l’Economia del Be Comú
amb una primera avaluació peer amb un
consultor de la pròpia Fundació i un consultora
externa a al Fundació. El Balanç s’ha enviat per
a que s’audite per l’associació austríaca. 

Aprenentatge Servei
Hem participat amb les jornades organitzades
per Joves.net, formem part del grup promotor
de València i hem presentat com a partenaire
una subvenció a Europa per posar en marxa
l’Aps a 4 municipis de la comarca.

Euromed seminar for young women
empowerment
El projecte es va desenvolupar a  Benetússer
(València) durant  7 dies, del 5 al 12 de juny, i va
reunir 35 persones. Els 12 socis  han estat de 10
països: 5 europeus (España, França, Lituània,
Romania i República Checa) i 5 de la zona
EUROMED (Marroc, Tunísia, Líban, Egipte i
Jordània).

Presentació de la Plataforma Personas
Desempleadas
Vàrem col·laborar amb la presentació i
constitució de la Plataforma de persones
Aturades de Torrent, va tindre lloc el 18 de
setembre amb una assistència de 32 persones.

Convenis de col·laboració: 
• Fundació Bertelsmann. 
• Caixa Popular. 
• Fundació Ugarte. 
• Ajuntament d’Alaquàs. 
• Ajuntament de Quart de Poblet .
• Xarxa Joves.net 
• Federació de Entidades Culturales Andaluzas
CV
• Ajuntament de Mislata 
• Federació d’Associacions d’Ajuda al Poble
Saharaui.

Participació en Xarxes
• Xarxa Iberoamericana de Fundacions
Cíviques i Comunitàries.
• Consorci de Serveis Socials de la comarca.
• Consorci Museu Comarcal Josep Ferrís
March.
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5. Estats financers

Total ingressos

Ingressos
Gestió patrimonial i prestació de serveis

75.256 euros

Subvencions i convenis

39.165 euros

Total ingressos
114.421 euros

114.421 euros
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Despeses
Gestió patrimonial

18.227 euros

Activitats i programes

87.978 euros

Gestió i administració

6.555 euros

Resultats exercici

1.661 euros

Total despeses
112.760 euros

Total despeses

112.760 euros



Entitats 
col·laboradores






