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La Fundació Horta Sud és
una entitat cívica de caràcter
privat, sense finalitat de
lucre, independent de
qualsevol altra institució
o societat, plural en els
seus principis ideològics i
activitats. Volem contribuir
a la reconstrucció d’un
moviment associatiu
compromès en la defensa
dels drets humans i
valors democràtics, que
contribuïsca a una societat
més justa i a la millora i el
progrés de la humanitat.

Premis
i mencions
Segell de Qualitat de Fundació Cívica,
Premi Soterranya 2014 per la tasca
de recolzament i enfortiment del teixit
associatiu.
Premi ARTIC 2011. Per donar resposta a les
necessitats de les associacions i fomentar la
comunicació
Guardó Niquia a la Solidaritat 2011 pel
compromís per la solidaritat i la cooperació
internacional.
Distinció 2005 per la col·laboració amb el
Centre Cultural i Recreatiu Els Escalons de
Benetùsser al seu Centenari.
Premi Lluna Nova 2002, a l’entitat per la
seua tasca de recolzament a les associacions,
atorgat per l’associació Ràdio Lluna.
Premi Ciutadà 2002, per la tasca amb
les associacions de la comarca, Federació
d’Associacions Ciutadanes de Torrent.
Distinció 2002, per la col·laboració amb
la Federació de Societats Musicals de la
Comunitat Valenciana.
Reconeixement especial, per la col·laboració
a les Trobades d’Escoles en Valencià en
Alaquàs a l’any 2000.

Línia de temps
1972

3 de novembre: Es constitueix la
Fundació: Instituto Pro-Desarrollo
a instàncies de la Caja de Ahorros y
monte de Piedad de Torrent.
El seu objectiu prioritari era promoure
esforços orientats a aconseguir el
desenvolupament comunitari de
l’Horta Sud.
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1996

Es reconeix com a Museu, el museu
etnològic de l’Horta Sud.

2006

Publicació del núm. 1 de la separata
Quaderns de l’Horta.

1997

Adaptació estatutària, inclusió en el
registre CV nº 59.

2007

Es canvia el nom a
Fundació Horta Sud.

1978

Publicació de la Revista Torrent, que
editarà 10 números fins a gener de
1981.

1980

La Fundació és reconeguda d’interés
públic per Ordre del Ministeri
d’Educació de 22 de setembre de
1980.

1982

President: José María Peiró Silla.

II i III jornades de Desenvolupament
comarcal.

1998

President: José Tordera Ferrer.

1999

Constitució del Consorci per a la
gestió del museu (Mancomunitat, Aj
de Torrent, Fundació i Caixa Rural de
Torrent).

2000

Canvi de nom a Fundación de la
Comunitat Valenciana para el
desarrollo de l’Horta Sud.

Inauguració de la seu i el centre de
documentació i biblioteca.

1990

La CAM i la Caja de Ahorros de Torrent
(en procés de fusió) aproven una
dotació econòmica amb la finalitat
de continuar l’acció social de Caixa
Torrent.
Canvi de nom: Fundación para el
Desarrollo Caixa Torrent.

1992

President: Josep Ferrís March.

Creació del Foro d’associacions amb
la finalitat de dinamitzar i estimular el
teixit associatiu i oferir formació a les
associacions.

2001

Reconeixement especial per la
col·laboració a la Trobada d’Escoles en
Valencià a Alaquàs.

2002

Creació del Centre de Recursos
Associatius, en una aposta per
l’enfortiment del teixit associatiu de
la comarca.

Comença el Foro de Debats, que
fins a l’any 1999 realitzarà diverses
conferències.

Premi Ciutadà 2002 per la Federació
d’Associacions de Torrent.

2003

Es compra la Casa Museu.
Posada en marxa de les Ajudes a
Cooperació Internacional
Posada en marxa de les Ajudes a
Projectes Interassociatius amb Caixa
Popular.
I jornades sobre el desenvolupament
comarcal de l’Horta Sud.

Segell de qualitat de Fundació Cívica,
certifica els criteris internacionals
exigits per la Global Fund for
Community Foundations.
10 anys de la revista Papers
Associatius.
Publicació de Quaderns pràctics per a
la gestió d’associacions n. 1 i 2.
Col·laborem amb la Mancomunitat al
programa Participa d’interculturalitat

2011

Guardó Niquia a la Solidaritat pel seu
compromís per la solidaritat.
Premi Artic, per donar resposta a
les necessitats de les associacions i
fomentar la comunicació entre elles.

2012

Modificació dels Estatuts.
Es posen en marxa les conferències
del “Foro Empresarial Horta Sud”
Es comença amb la publicació de
continguts a la wikipèdia i al projecte
wikihorta.

2013

Comença el Foro Empresarial de
l’Horta Sud
Trobada Euromediterrània de Dones,
Euromed
Posem en marxa el Pla de millores per
a associacions

2014

Premi Lluna Nova, concedit per
Ràdio Lluna (Manises) per la tasca de
recolzament a les associacions.

Comença l’estudi prospectiu sobre la
comarca.
Publicacions Quaderns de lectura,
números 1 al 4 , ponències de les
conferències del Foro de Debats.

2010

1er número de la revista Papers
Associatius.

Es publica el núm. 1 de la revista
Papers de l’Horta, que ha publicat 31
números fins el 2012.

1995

Edició d’un dvd amb la Campanya
sobre la necessitat d’una planificació
estratègica a la comarca.

President: Vicent Comes Iglesias.

Publicació de l’estudi: l’Horta en
Festes.

1993

2009

Inauguració del Museu 28 de juny.

Publicació del llibre: Flora i Fauna
comunes de l’Horta Sud.

1988

Es reforça el Centre de Recursos
Associatius amb la contractació d’un
tècnic.

Publicació i presentació de l’estudi
L’Horta Sud en el horizonte del 2015.

Publicació de la Guia de Recursos de
la Comarca de l’Horta Sud.

1987

I Jornada de Convivència i diàleg
d’Associacions de l’Horta Sud.
Continuaran estes jornades fins el
2004.
Publicacions Quaderns de lectura,
números 5 al 7 , ponències de les
conferències del Foro de Debats.

Publicació del llibre: Història bàsica
de Torrent.

1986

Publicació de l’estudi : Políticas
Sociales Municipales en l’Horta Sud.

Primera web de la Fundació.

President: Sandalio Miguel Miquel.
En les dècades dels 70 i els 80 es
posen en marxa programes de
desenvolupament social i comunitari
a la comarca.

Es publica l’actual web de la fundació.

Comença una formació adreçada als
líders socials.

Es posa en marxa la campanya
Somossuper de promoció de
l’associacionisme.
Es crea la Xarxa Participa amb
municipis de la comarca

Distinció per la Federació de
Societats Musicals de la C.V.

Es reconeix a la fundació com a
Pionera de l’Economia del Bé Comú

Campanya pel soterrament de l’AVE.

Premi Soterranya per la tasca de
recolçament al teixit associatiu

Aprovació del nom del museu que
passà a denominar-se:
Museu Comarcal de l’Horta Sud
Josep Ferrís March.
Publicació de l’Estudi:
L’associacionisme a l’Horta Sud.

2004

President. Enric Martí Marzal.

2005

Publicació del llibre:
L’associacionisme a l’Horta Sud.
President: Alfred Domínguez Ibáñez.

2015

Es crea el Premi Drets Humans i
Valors Democràtics
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Consell executiu

President
Alfred Domínguez Ibáñez

Llicenciat en Filosofia i Lletres. Institut
d’Estudis Comarcals Horta Sud

Vicepresident
Jaume Santonja Martínez
Empleat de finances.

Secretari
Jaume Sobrevela López
Vice secretari
Vicent Moncholí Pons

Jesús Martí Nadal

Tècnic de participació, President de
l’Associació de Profesionals de Joventut

Imma López Primo

Diplomada en Magisteri. Directora de La
Nostra Escola Comarcal

Soledad Ramón Sánchez

Presidenta de la Mancomunitat Horta Sud

Josep Mª Soriano Bessó
President de Caixa Popular

Llicenciat en Física. Professor de Ciències en
Florida Secundària

Alfred Ramos González

Tresorer
J. Joaquim Planells Benedito

Francesc Alós Alabajos

Empleat financer

Llicenciat en Economia. Coordinador RSC
Caixa Popular

Enric Martí Marzal

Santiago Peraita Ugarte

Empleat financer

Vicent Comes Iglesias

Doctor en Història, Professor a Florida
Universitària

Mestre. Instituts d’Estudis Comarcals

Llicenciat en ciències Econòmiques i
Empresarials.
Director financer Grupo Ugarte

Com podeu col·laborar amb la Fundació
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Ajuntaments

Associacions

Empreses

Incorporar al vostre Ajuntament a la Xarxa
Participa.

Participant a les activitats de formació
i serveis que oferix gratuitament la
Fundació.
Donant difusió a les activitats de la
Fundació.
Incloguent a la Fundació Horta Sud com a
entitat beneficiària en cas de dissolució de
l’associació.

Si formes part d’una empresa que
comparteix els valors de la Fundació Horta
Sud, trobaràs un aliat per expressar la
Responsabilitat Social de l’empresa
traduïda a projectes, accions i realitats.
La teua aportació, per mínima que siga, es
multiplica quan sumem esforços
amb altres empreses que ja ho estan fent.
Portem 40 anys d’experiència i
programes consolidats.

Contacta amb nosaltres centrerecursos@fortasud.org , estem oberts a les vostres aportacions.
Ajudeu-nos a posar en marxa projectes que contribueixen a la major participació de la Ciutadania, la defensa dels Drets Humans i Valors
Democràtics i que contribuïsquen a construir una societat més justa.
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Criteris
orientadors
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 diversos 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 consolidarse 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 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.

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 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 desenvolupament d’altres
països, per a frenar l’individualisme
dominant en la nostra societat.
En conseqüència, els Programes de la
Fundació Horta Sud s’orienten cap a dos
grans àrees:
1. Les nostres arrels
Museu Comarcal de l’Horta Sud
2. La realitat que ens envolta:
Centre de Recursos Associatius i per a la
participació de l’Horta Sud
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centre de
recursos
associatius
i d’educació en
la participació

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.
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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.

15
cursos

205
associacions*

293
alumnes*

129
cursos**

realitats*

11
municipis*
alaquàs, quart de
poblet, massanassa,
mislata, manises, torrent,
picassent, sagunt, alacant,
aielo de malferit i morella.

1.708
associacions**

2.598
alumnes**
* Cursos 2014 / ** Total des de 2004

jornades
associacions
Junt a altres associacions hem organitzat diverses
jornades per fer propostes de canvi per a construir
alternatives o millorar la gestió i estratègia de les
associacions:
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Trobada joves de la
Federació d’Entitats
andaluses
Jornades de formació
per millorar la gestió
d’entitats juvenils
Jornades de formació i
propostes de canvi per
construir alternatives
i millorar la gestió
d’entitats
Jornades de
Participació a Mislata
Jornades de
Participació a Alaquàs

395
participants
al 2014

1.258
participants
des de 2009
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comunicació
i xarxes socials
a internet
Ens permet comunicar-nos amb la ciutadania i
donar eines a les associacions per a que milloren la
seua comunicació.

912

Subscriptors al butlletí
digital

1.600

7.949
Visites realitzades al
web (sistema Google
Analytics)

1.644

Exemplars de la Revista
“Papers Associatius de
l’Horta Sud” que arriben a
associacions i entitats.

Seguidors al Facebook

305

Segidors a Twitter

1.276
somossuper
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assessoria
per a
associacions
Per a nosaltres és important que les associacions
es dediquen als seus fins, nosaltres els ajudem en
la burocràcia i l’estratègia. Som experts en gestió
d’associacions, fiscalitat, obligacions documentals,
planificació estratègica, diversificació de fons,...

102

Associacions que han
utilitzat el servei al 2014

684

Consultes resoltes
des de 2007

115

Consultes resoltes
al 2014
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“Esport a la canaleta”,
promocionar alternatives
d’oci saludable i no
consumista en activitats
lúdiques esportives,
donar informació sobre
conductes de risc i salut.

“Promoció d’horts
solidaris” mitjançant
la capacitació en
agroecologia a col·lectius
en risc d’exclusió social
dirigits per joves”.

“Centre Intercultural”,
lluitar contra la pobresa
del barri Rei en Jaume
d’Alboraia

“Bicis per a totes”, dotar
de bicicletes a persones
amb pocs recursos i que
necessiten desplaçar-se.
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Projectes
subvencionats

ajudes a
projectes
interassociatius
Volem fomentar el treball amb xarxa entre
associacions per a aprofitar les sinergies i millorar
la seua incidència.

“Trobada d’associacions
de l’Horta”, propostes
de canvi per a construir
alternatives, fòrum de
formació, anàlisis i reflexió
sobre la situació del
moviment associatiu de la
comarca de l’Horta Sud.

“Aprenentatge Servei
des de la jardineria
terapèutica”, millora
de la qualitat de vida
de les persones amb
malalties mentals amb la
recuperació de zones del
Parc Natural del Túria.

9.000€
en 2014

Mes
de 50

Entitats subvencionades

118.671 €
Invertits des de 1995

98

Projectes subvencionats
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Campanya de promoció
de l’associacionisme que
pretén visibilitzar les
accions de la societat
civil organitzada que està
treballant per millorar la
vida de les persones i dels
seus municipis.

S’han gravat 17 vídeos
i 3 spots a Quart de
Poblet i continuem la
campanya a Mislata. Es
va fer la presentació de la
campanya el 4 de juny a
Quart de Poblet amb una
participació de més de
500 persones.

somossuper.org
Una eina de comunicació per a l’apoderament de
les associacions
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Com potenciar
les vendes amb el
màrqueting digital?
Juan Manuel Martí,
Quart de Poblet, 3
febrer, 40 participants

“La teoría de los
juegos”. Elías Azulay,
Torrent, 26 de maig, 85
participants

fòrum
empresarial
de l’horta sud

El finançament de
les PYMES, Evaristo
Ferrer, Alaquàs, 31 de
març, 28 participants

“El futur empresarial
dels pobles de
l’Horta Sud”, Salvador
Navarro, Picassent,
27 d’octubre, 34
participants

Promoure la formació i les relacions entre les
persones i les associacions empresarials.
Desdejuni d’innovació,
Enrique García,
Catarroja, 4 de juliol, 20
participants

“Técnicas de alto
rendimiento personal
y profesional”,
Antonio Palomares,
1 de desembre, 34
participants

241

11

Participants al 2014

Actes des de 2013

16

35

Mitjana de participants

xarxa de
municipis que
promouen
l’educació en
la participació

17

17

La Xarxa participa
és la voluntat
de treballar de
forma coordinada
entre un sèrie de
municipis i entitats
per a compartir
informació,
metodologies de
treball, programes
i coneixements, en
definitiva aprofitar
les sinèrgies per a
multiplicar resultats
i estalviar recursos.
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Informe Polítiques de Participació
Ciutadana i Associacionisme
L’informe és una foto de les accions que desenvolupa cada ajuntament per a treballar la participació ciutadana
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188

29

96

12

101

15

40

12

211

65

140
188
22
150
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Passat: les nostres arrels
Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March
Música de Cambra a l’Andana,
6 concerts.
Teixim al Museu, recuperar el teixir
com una forma de socialitzar-se , d’estar
amb gent, de compartir, d’aprendre, de
reflexionar. Assistents: 34 persones.
Taller Catxirulos, una participació de 36
Cloenda del voluntariat en valencià
organitzada per l’Oficina de Promoció
i ús del valencià de l’Aj. de Torrent,
junt amb Escola Valenciana i altres
ajuntaments.Assistiren 25 persones.
XI cicle “Música al museu”
Conferències: 83 participants.
Concerts: 185 participants.

I jornades culturals al voltant de la
matraca organitzades per l l’associació
Cultural Amics de la Matraca de Torrent.
Assistents: 40 persones.
Exposició: “Pobles Abandonats,
Pobles en la memòria”, 776 visitants a
l’exposició.
Presentació llibre “La ciutat de les
Flors” Assistents: 25 persones.
Curs de Restauració. Els participants
estaven limitats a 8. S’han restaurat 34
peces.

IX Cicle de Concerts de Campanes,
2 concerts, 110 participants.
Betlem tradicional, Assistents: 1769
persones.
Guia: “Un museu per a les escoles.
Servicis educatius per al curs 20142015”
Es van editar 500 exemplars adreçats a
les escoles.

Exposició del col·lectiu Soterranya «10
anys somiant un món millor» Visitans:
350 persones

En els onze mesos d’activitat del museu ha rebut un total de 6.781 visitants.

Convenis i Xarxes
Convenis de col·laboració:

Participació en Xarxes

Ajuntament de Quart de Poblet.
Ajuntament d’Alaquàs.
Ajuntament de Mislata
Ajuntament de Picassent.
Xarxa Joves.net
Fundació Bertelsmann.
Federació de Entidades Culturales Andaluzas CV
Federació d’Associacions d’Ajuda al Poble Saharaui.
Caixa Popular.
Fundació Ugarte.

Xarxa Iberoamericana de Fundacions Cíviques i Comunitàries.
Consorci de Serveis Socials de la comarca.
Consorci Museu Comarcal Josep Ferrís March.
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Total ingressos:

114.550,36 €

Ingressos:
Gestió patrimonial i prestacions de serveis
Subvencions

82.443,89 €
32.106,47 €

Total ingressos:

114.550,36 €

Total despesses:

107.549,16 €

Gestió patrimonial

20.167,75 €

Activitats i programes

81.107,82 €

Gestió i administració

6.273,59 €

Total despeses:

Resultats del exercici
Total despeses i resultats exercici

107.549,16 €

7.001,20 €
114.550,36 €
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