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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
Pionera de l’Economia del Bé Comú. 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.
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línia de temps

2006 Publicació del núm. 1 de la separata 
Quaderns de l’Horta.

2007 Es canvia el nom a 
Fundació Horta Sud.

Es publica l’actual web de la fundació. 

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

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

2009 Edició d’un dvd amb la Campanya 
sobre la necessitat d’una planificació 
estratègica a la comarca.

2010 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 Es posa en marxa la campanya 
Somossuper de promoció de 
l’associacionisme.

Es crea la Xarxa Participa amb 
municipis de la comarca

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

Premi Soterranya per la tasca de 
recolçament al teixit associatiu

2015 Es crea el Premi Drets Humans i 
Valors Democràtics. Colibrí

Manifest associatiu

Empresaris per al foment de 
l’economia

2016 Somossúper. Històries de superació 
amb Paco Roca.

Projecte europeu avaluació d’impacte
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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. 

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.

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.

Publicació del llibre: Història bàsica 
de Torrent.

1986 President: José Tordera Ferrer.

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

1987 Publicació del llibre: Flora i Fauna 
comunes de l’Horta Sud.

1988 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.

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

1993 Comença el Foro de Debats, que 
fins a l’any 1999 realitzarà diverses 
conferències.

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

Comença l’estudi prospectiu sobre la 
comarca. 

1995 Publicacions Quaderns de lectura, 
números 1 al 4 , ponències de les 
conferències del Foro de debats. 

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. 

1996 Es reconeix com a Museu, el museu 
etnològic de l’Horta Sud.

1997 Adaptació estatutària, inclusió en el 
registre Cv nº 59.

Comença una formació adreçada als 
líders socials.

Primera web de la Fundació.

II i III jornades de desenvolupament 
comarcal.

1998 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 i presentació de l’estudi 
L’Horta Sud en el horizonte del 2015.

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 del Museu 28 de juny.

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

President: Vicent Comes Iglesias.

1er número de la revista Papers 
Associatius.

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. 

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

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

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

Campanya pel soterrament de l’AvE. 

2003 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.
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President
Alfred Domínguez Ibáñez

Llicenciat en Filosofia i Lletres. 
Institut d’Estudis Comarcals 

Horta Sud

Vocal
Jaume Santonja Martínez

Empleat de finances.

Secretari
Vicent Moncholí Pons

Llicenciat en Física. Professor de 
Ciències en Florida Secundària

Vicepresident 
J. Joaquim Planells 

Benedito
Empleat financer

Vocal 
Francesc Alós Alabajos

Llicenciat en Economia. 
Coordinador RSC Caixa Popular

Vocal
Josep Mª Soriano Besó

Ex-President de Caixa Popular

Tresorer
Santiago Peraita Ugarte

Llicenciat Economia. Director 
finacer del Grup Ugarte.

Vocal
Enric Martí Marzal

Llicenciat en Dret. Área de 
Recursos Humans entitat 

finaçera.

Vocal 
Imma López Primo

Diplomada en Magisteri. 
Directora de La Nostra Escola 

Comarcal

Vocal
Carles Puig Folgado

Llicenciat cc de la informació i la 
comunicació. Institut d’Estudis 

Comarcals
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com podeu col·laborar amb la fundació

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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Ajuntaments
Incorporar al vostre Ajuntament a la Xarxa 
Participa.

Associacions
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.

Empreses
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.
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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 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 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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1. Transparència i 
complimenT de la 
legaliTaT 
Les associacions haurem 
de donar un pas endavant i 
obrir les portes i les finestres 
de les nostres entitats. Les 
associacions hem de publicar 
els nostres comptes, en què 
ens gastem els diners, les 
factures, etc… Ja no s’entendrà 
un altre model associatiu, és 
una qüestió legal i ètica, però 
sobre tot és necessària per a 
tindre l’autoritat moral que ens 
correspon per poder exigir-lo 
a la resta d’institucions i als 
polítics. El moviment associatiu 
ha de ser punt de referència en 
la reconstrucció dels valors de la 
societat valenciana.

2. represenTaTives, forTes 
i auTònomes
Les associacions anem a fer 
tot el possible per incrementar 
la nostra base social obrint la 
participació a la ciutadania i 
pensar en qui podem fusionar-
nos. Teixir xarxes per tindre 
més representativitat, ser més 
autònomes e independents 
també en el nostre finançament. 
La base social i l’autonomia 
financera ens donarà autoritat 
moral, capacitat crítica i una 
major responsabilitat amb la 
construcció del futur de la nostra 
societat.

3. l’equilibri en el 
complimenT de les 4 
funcions del movimenT 
associaTiu:

FuNCIó SoCIAL, construcció 
de societat, valors, cultura, 
solidaritat entre les persones, 
implicació en la solució dels 
problemes, generadores d’idees i 
projectes,...

FuNCIó ECoNòMICA: generem 
llocs de treball, mobilitzem 
i generem recursos propis, 
coneixem millor els problemes 
i les seues accions tenen major 
impacte...

FuNCIó PEDAGòGICA/
EDuCATIVA: som escoles de 
democràcia, de diàleg, eduquem 

en la participació fent-la efectiva, 
eduquem a una ciutadania amb 
drets però també amb deures...

FuNCIó MILLoRA DELS 
PobLES: controlem i influim en 
l’activitat dels poder municipals; 
denunciem les causes dels 
problemes i no només actuem 
sobre les conseqüències; es 
comprometem en la defensa 
dels Drets Humans i Valors 
Democràtics per fer una societat 
millor...

4. principi de 
subsidiarieTaT i
apoderamenT de la 
ciuTadania
Un assumpte ha de ser resolt 
per la instància més pròxima 
a la fi del problema, i, per tant, 
l’administració local es deuria 
d’abstindre d’intervenir allí 
on les associacions estiguen 
fent-ho i deuria recolzar 
aquestes intervencions. Per 
tant, no hauria de programar 
activitats que estiguen fent-se 
des de el moviment associatiu 
i respectar el principi de no 
ingerència en el funcionament 
de les associacions tal i com ho 
arreplega la Llei Orgànica que 
regula el Dret d’Associació.

Els ajuntaments haurien 
d’establir convenis de 
col·laboració plurianuals per a 
la gestió de serveis, projectes 
i espais públics per part de 
les associacions, propiciant 
l’autocoordinació de tot el 
moviment associatiu. I tindre 
clar que la finalitat de les 
seues actuacions es la creació 
de grups i/o la incorporació 
de les persones als projectes 
que s’estiguen realitzant. Han 
d’aportar tècnics municipals 
perquè assessoren amb 
coneixement de les obligacions 
legals i les responsabilitats de 
les associacions i que, al mateix 
temps, entenguen el procés 
educatiu i de transformació 
social que desenvolupen les 
entitats. 
Si vols adherir-te envia’ns un 
correu a centrerecursos@
fhortasud.org expressant la teua 
adhesió al document.

cap un nou 
model associaTiu

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.



39
cursos 

realitats*
586

associacions*

2.293
associacions**

3.623
alumnes**

19
municipis*

albal, alcoi, aldaia, 
alfafar, alaquàs, canet 

d’en berenguer, catarroja, 
lliria, massanassa, mislata, 
manises, navajas, paterna, 
picassent, silla, torrent, 

quart de poblet

1.045
liders socials*

168
cursos**

* Cursos 2015 / ** Total des de 2004
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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.
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320
participants 

al 2015

1.578
participants 
des de 2009

11

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: 

· · · · · · · · · 
Jornades de regidors, 

Manises, 120 participants
· · · · · · · · · 

Presentació somos súper,
Mislata, 120 participants

· · · · · · · · · 
Jornades pel Patrimoni,
Torrent, 35 participants

· · · · · · · · · 
Jornades Associacions,
Mislata, 45 participants

· · · · · · · · · 
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1.600
Exemplars de la revista 

Papers Associatius 
de l’Horta Sud

1.667
Seguidors 

al Facebook

475
Segidors a Twitter

1.236
Subscriptors

 al butlletí digital

14.089
Visites realitzades al 
web (sistema Google 

Analytics)

5.855
somossuper

12

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.
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134
Associacions que han 

utilitzat el servei al 2014

155
Consultes resoltes 

al 2015

839
Consultes resoltes 

des de 2007

13

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,...

Fundación Horta Sud Memòria 2015



14

ajudes a 
projectes 

interassociatius
Volem fomentar el treball amb xarxa entre 
associacions per a aprofitar les sinergies i 

millorar la seua incidència.

L’acte de lliurament de les ajudes 
que tingué lloc el 10 de febrer de 
2013 a Mislata amb la presència 
de l’Alcalde de Mislata i una 
participació de 100 persones de 
les diferents associacions de 
la comarca. Dels 25 projectes 
presentats, el subvencionats 
varen ser els següents:
 
20 anys de Barri. Crear un 
espai d’encontre i recolzament 
a persones que es troben en 
situació d’exclusió social o amb 
risc de caure en ella. Presentat per 
l’Associació Teuladí, Associació 
de veïns i veïnes del Barri del 
Crist, ACOEC, Mancomunitat 
Intermunicipal Barri del Crist, 
Centre de dia per a majors del 
Barri del Crist, CEIP Vicente 
Blasco Ibàñez, Associació Lilith, 
amb 2.000 €
 
Promoció d’horts solidaris a 
través de la capacitació en 
agroecologia a col·lectius en 
risc de exclusió social. Facilitar 
la inserció socio-laboral dels 
col·lectius més vulnerables del 
barri de Benimaclet a través de 
la formació i l’intercanvi cultural 
agrari. Presentat per l’Associació 
per a la Cooperació Entre 
Comunitats (ACOEC), Associació 
Kallou i la lluna, Centre municipal 
de serveis socials “Benimaclet”, 
Setem Comunitat Valenciana, 
Associació de veïns i veïnes del 
Benimaclet, amb 3.000 €
 
Escola d’estiu. Reforçar 
l’educació dels xiquets de famílies 
amb risc d’exclusió social. Xiquets 
de 6 a 16 anys fills de famílies que 
atén Càrites en Mislata. Presentat 
per Càrites St. Marc Mislata i 
l’Associació de veïns de El Quint, 
amb 1.500 €
 
Entreveïns. Proporcionar menjar 
i roba a famílies en risc d’exclusió 
social (Ciudad Fallera - Benicalap 
- Entrecamins). Presentat per 
l’Associació de veïns Ciutat de 
l’artista faller”, CAVECOVA, Av. 
Benicalap-Entrecamins, Falla 
Ciutat Fallera, C.P. Ciutat Fallera, 
IES Benicalap, C.P. Salvador 
Tusset, Clavaris Sant Roc, Col·legi 
Comenius, Fundació Diagrama, 
Agrupació coral Benicalap, 
Associació Andalusa, Federació 
Fallera Benicalap-Campanar, amb 
2.000 €

 La princesa promesa. Las parts 
bones. Fomentar la lectura entre 
xiquets i joves, i crear espectadors 
d’exhibicions artístiques 
audiovisuals i teatrals. Presentat 
per Associació Cremant muses, 
L’Esglai teatre de Quart de Poblet, 
Associació Esplais valencians, 
amb 2.000 €
 
APS a través de la jardineria 
terapèutica. Millorar la qualitat 
de vida dels usuaris d’AFEMPES i 
aconseguir una integració social 
real per mitjà de la participació en 
tasques comunitàries. Presentat 
per l’Associació Familiars i 
persones amb infermetat mental 
de Paterna, L’Eliana i Sant Antoni 
de Benagèber, Coordinadora en 
defensa dels boscos del Túria, 
Arquitectura es mou, Plataforma 
aturats de Paterna, CEM Júlia, 
amb 2.000 € 
 
Sabata. Millorar les condicions 
de vida de les persones, 
especialment les dónes en 
situació d’exclusió social i/o 
víctimes de violència, i contribuir 
a l’enfortiment de les xarxes 
de participació ciutadana i del 
moviment social i associatiu. 
Presentat per Lilith, Ajuntament 
d’Alaquàs, Soadi i Associació 
Teuladí, la marxa mundial de 
dónes de València, Dónes en acció, 
amb 4.000 €
 
Batucada. Millorar la qualitat 
de vida de les persones amb 
discapacitat afavorint la seua 
integració social, proporcionant 
alternatives de formació i oci, 
crear canals de comunicació i 
incrementar la sensibilització 
social. Presentat per l’Ateneu 
cultural Ciutat de Manises i 
Centre ocupacional Fco Esteve, 
amb 1.500 €
 
Bicis per a totes. Dotar de 
bicicletes a persones amb pocs 
recursos que la necessiten per 
a desplaçar-se o divertir-se, i 
fomentar la col·laboració entre 
associacions. Presentat per 
Col·lectiu Soterranya, AMA - CV 
(Associació valenciana pel medi) i 
Tàndem, amb 2.000 €

138.671 € Invertits 
des de 1995 107 Projectes 

subvencionats

9
Projectes 

subvencionats

20.000€
en 2015

Més 
de 47

Entitats subvencionades

Fundación Horta Sud Memòria 2015



15

somossuper.org
Una eina de comunicació per a 

l’apoderament de les associacions

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.

Fundación Horta Sud Memòria 2015
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fòrum
empresarial

de l’horta sud
Promoure la formació i les relacions 
entre les persones i les associacions 

empresarials.
Pots consultar el manifest en 

www.fhortasud.org42
Mitjana de participants

170
Participants al 2015

14
Actes des de 2013

2013
Del col·lapse a la recuperació, 
el futur de València 
Josep V. Boira 
Silla, 25 de febrer, 35 participants

Oportunitats i beneficis de la nova 
formació profesional 
Miguel A. Javaloyes 
Silla, 6 de març, 37 participants

Iniciatives empresarials, 
el projecte lanzadera 
Jaime Esteban 
Silla, 22 d’abril, 55 participants

Com desenvolupar l’ADN innovador 
de la teua empresa 
Enrique García 
Paiporta, 14 d’octubre, 32 participants

Com motivar al personal 
de l’empresa? 
Faustí Olmos 
Paiporta, 2 de desembre, 32 participants

2014
Com potencial les vendes 
amb el màrqueting digital? 
Juan Manuel Martí 
Quart de Poblet, 3 de febrer, 40 part.

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

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

Desdejunys d’innovació 
Enrique García 
Catarroja, 4 de juliol, 20 participants

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

Técniques d’alt rendiment 
personal i profesional 
Antonio Palomares 
1 de desembre, 34 participants

2015
Propostes davant del procès 
electoral PP, PSOE, Compromís i EU 
Catarroja, 20 d’abril, 60 participants

Manifest per a la recuperació 
de l’Horta Sud 
Vicent Cucarella 
Torrent, 5 d’octubre, 60 participants

Polítiques de recuperació 
econòmica i model de futur 
Andrés García 
Torrent, 23 de novembre, 50 participants

Fundación Horta Sud Memòria 2015
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xarxa de 
municipis que

promouen
l’educació en 

la participació

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.

Fundación Horta Sud Memòria 2015

Mariam Cardona, 
Tècnica de Participació, 
Ajuntament de Mislata

“La FHS és un 
referent per a les 
associacions i 
sempre estan quan 
se’ls necessita”

Victor Escoín
Coordinador Fed. Cases 
de Joventut

“Si no existira 
caldria inventar-la”
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La Fundació Horta Sud vol 
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.

Volem visibilitzar a les 
associacions que han assumit la 
responsabilitat i el compromís 
de construir una societat més 
justa que millore la vida de les 
persones; és necessari que 
ens adonem que hi ha moltes 
iniciatives orientades al canvi i 
reconèixer i valorar a la bona gent 
que treballa de forma solidària 
i col·lectiva pels altres i que en 
temps d’incertesa ens apropa 
i ens fa sentir més humans i 
millors.
 
Aquesta menció, que acaba 
de nàixer, té per objecte el 
reconeixement de la tasca de 
les associacions i les persones, 
que es distingisquen per la 
defensa, promoció i realització 
de programes que fomenten i 
defensen els Drets Humans i els 
Valors Democràtics.
 
Enguany, a la seua primera 
convocatòria volem agrair, 
significar, mencionar el treball 
realitzat per CIEs No. Campanya 
pel Tancament dels Centres 
d’Internament d’Estrangers 
(CIEs), és un espai on 
conflueixen diverses persones, 
organitzacions de defensa dels 

Drets Humans, de lluita contra el 
racisme i la xenofòbia, col·lectius 
socials i associacions veïnals i 
que té com a objectiu primordial 
el tancament incondicional dels 
CIEs en l’Estat espanyol i Europa i 
la defensa dels Drets Humans.
 
CIEs No, es compon de:
Africanos en Valencia-AVSA, 
Antifeixistes PV, Asociación 
Entreiguales, Asociación 
Martín Fierro, A.V. Natzaret, 
CEAR PV, CEDSALA, Colectivo 
Desalambrando, Colectivo 
Roma (FERYP), Psicólogos Sin 
Fronteras, GAC (Grup d’Acció 
Comunitària), AEDIDH, Col·lectiu 
Sense Papers, Comunidades 
Cristianas Populares, Foro 
Alternativo de la Inmigración, 
HOAC, Jarit, Médicos del Mundo, 
Mesa d’Entitats de Solidaritat 
amb els Immigrants, Valencia 
Acoge, Semàfor Roig, Sodepau, 
SOS Racisme, Intersindical 
Valenciana, Colectiu Sur-
Cacarica, Asociación Candombe i 
CNT-Valencia.

Es va fer un acte d’entrega de 
la menció en la que participà 
l’entitat mencionada Plataforma 
pel tancament dels Cies CV. 
Amb la inauguració de tres 
exposicions de DDHH.
Comunicació
 

menció colibrí, 
per la defensa dels 

drets humans i 
valors democràtics 

2015 a la plataforma 
cies no

Fundación Horta Sud Memòria 2015
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exposicions temporals:

Històries i Imatges
Exposició d’il·lustracions 
de d’Antoni Laveda, 
Presentació del Llibre Conta’m l’Horta
Associació Cultural El Barranc de 
Paiporta i Edicions del Bullent.
353 Visites.

Creences vora la mar. La Setmana 
Santa Marinera de València 
Produïda pel Museu Valencià 
d’Etnologia. 
455 Visites.

Exposició Faixa Roja, Faixa Blava. 
La pilota valenciana
Taller de pilota valenciana 
703 Visites.

Concurs Comarcal de Fotografia 
Turística Captura l’essència de la 
comarca.
Mostra fotogràfica de les vint i cinc 
millors fotografies presentades.
383 Visites.

Passen i vegen
L’exposició presenta el circ des de 
diferents punts de vista. 
475 Visites.

Exposició DDHH 
L’exposició té com a finalitat transmetre 
la situació dels defensors i defensores 
dels DDHH al voltant del món. 121 visites. 

Betlem
Associació de Betlemistes. 
1424 Visites.

tallers i altres activitats:

Música de cambra a l’Andana
Cicle de concerts de formacions de joves 
músics que estudien al conservatori de 
Torrent i de Catarroja.
298 assistents

Taller familiar de catxerulos. 
Van participar un total de 48 persones 
entre xiquets i xiquetes i pares i mares.

Curs recursos didàctics
Organitzat conjuntament amb el CEFIRE 
TORRENT, l’objectiu d’aquest curs va ser 
conèixer recursos didàctics per treballar 
el nostre patrimoni etnològic fomentat 
l’aprenentatge interdisciplinari entre 
l’aula i el museu. 8 Assistents

Taller familiar de cucs de seda
A la activitat han assistit 42 xiquets i 
adults. S’han repartit 112 caixes de cucs. 

18 maig Dia Internacional Dels Museus 
Amb motiu del Dia Internacional del 
Museu, amb el lema Museus per una 
societat sostenible, hem programat 
diverses activitats relacionades amb 
la relació de les societats tradicionals i 
l’entorn: 
Maleta didàctica l’Hort de la Natura.
86 assistents.
Taller didàctic familiar Jugant amb la 
Natura
30 assistents.
Jornades de Jocs Tradicionals al museu. 
53 assistents.
Cloenda del voluntariat en valencià. 
30 assistents.

XII cicle Música al Museu
Conferència: Grup de Danses del Raval, 
La música tradicional del Baix Maestrat
Concert-Sarau: Grup de Danses El Raval 
de Vila-real
Persones assistents a la conferència: 30. 
Persones al concert: 75.
Conferència-Taller: Miquel Gil i Pep 
Gimeno Botifarra, La música tradicional 
valenciana
Concert: Miquel Gil i Pep Gimeno 
Botifarra, Nus
Persones assistents a la conferència: 40. 
Persones al concert: 150

I Jornada d’Associacions i Patrimoni
Jornades Europees de Patrimoni. 
Any Europeu del Patrimoni Industrial i 
Tècnic. 31 Assistents.

II Curs de restauració
Número d’inscripcions limitades 
aa 8 persones. Número de peces 
restaurades: 23

Obertura de l’edició 2015-2016 del 
Voluntariat Lingüístic de Torrent. 
60 Assistents 

X Cicle de Concerts de Campanes
80 Assistents

Tallers per a grups escolars
Tallers de xocolata: 48
Tallers de pa: 9
Tallers jocs populars: 8
Taller de cucs de seda: 2
Taller de pesos i mesures: 6
Taller instruments de canya: 16
Taller pilota: 18
Taller circ: 8

Passat: 
les nostres 

arrels
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convenis de
col·laboració

Ajuntament de Quart de Poblet, Ajuntament 
d’Alaquàs, Ajuntament de Mislata, Ajuntament 

de Picassent, Xarxa Joves.net , Federació de 
Entidades Culturales Andaluzas CV, Federació 
d’Associacions d’Ajuda al Poble Saharaui, Caixa 

Popular, Grupo Ugarte Automoción, Ajuntament 
de Catarroja, Ajuntament de Manises.

participació
en xarxes

Xarxa Iberoamericana de Fundacions 
Cíviques i Comunitàries, Consorci de Serveis 

Socials de la comarca, Consorci Museu
 Comarcal Josep Ferrís March.

Convenis 
i Xarxes 
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● Propis: Gestió patrimonial 75.246 €

● Convenis i subvencions 16.180 €

● Prestació de serveis 13.858 €

● Empreses 30.030 €

● Activitats i programes 104.957 €

● Gestió patrimonial 20.478 €

● Resultats exercici 12.754 €

● Gestió administrativa 7.128 €

Total 
ingressos 
2015
145.317€

Total 
despeses
2015
145.317€

Fundación Horta Sud Memòria 2015

Resum 
econòmic 
2015
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