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Trenta associacions raonen 
sobre el futur de l’Horta Sud 

El passat mes de maig es va fer una jornada en la que participaren associacions d’àmbit comarcal i de diferents sectors, 
organitzacions culturals, festives, de joves, veïnals, esportives, mediambientals, etc. La jornada tenia com a objectiu conèixer-nos, 

raonar sobre diversos temes que ens preocupen a la comarca com l’economia, els serveis comarcals, la cultura, el territori, el 
patrimoni, les infraestructures, etc. (Continua a la pàg. 2)

El moviment associatiu multiplica per tres 
cada euro de l’administració pública 
Crea riquesa, llocs de treball i solidaritat

Ja tenim les primeres dades de l’estudi d’avaluació de l’impacte a la comarca. El 
primer acte de presentació d’un avanç de les dades s’ha fet a Quart de Poblet 
davant de més d’un centenar de persones entre les quals es trobaven alcaldes, 
alcaldesses, regidores, líders socials de la comarca i la Directora General de 
Participació Ciutadana. Aquest estudi explica de manera rigorosa i objectiva el que 
les associacions ja sabien: la seua activitat crea llocs de treball (amb 111 associacions 
enquestades hi ha 228 persones contractades), crea una societat més solidària i 
participativa, multiplica per tres les subvencions atorgades per les administracions 
públiques, la prestació de serveis genera la tercera part dels seus ingressos i les 
aportacions personals l’altra tercera part. Unes dades que demostren que no 
depenen totalment de l’aportació de l’Ajuntament. (Continua a la pàg. 3)

La Fundació Horta 
Sud va a continuar 
realitzant aquest estudi 
en altres municipis de la 
comarca, per a ampliar 
la informació sobre la 
importància de l'impacte 
del teixit associatiu a la 
comarca Horta Sud
(Continua a la pàg. 3) 
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Trobada 
d’associacions 
comarcals de 
l’Horta Sud. 
Construint 
el futur de la 
comarca

Associacins Veïnals de la 
comarca: “Hem de superar 
l’àmbit local. És necessari per 
a tindre veu en qüestions que, 
encara que es realitzen en un 
terme municipal, afecten a 
territoris molt més amples, com 
és el cas del transport o les 
infraestructures viàries. A soles no 
aconseguim res“.

Grup Scout Gaya: “Tenim prop 
de 500 persones associades 
en tota la comarca, i treballem 
l’educació en valors com la 
solidaritat, l’esperit crític, la 
transcendència personal i el grup 
amb els xiquets i xiquetes d’una 
manera que una administració 
pública no seria capaç”.

Plataforma pel comerç valencià: 
“La unió del xicotet comerç de 
l’Horta Sud és imprescindible 
per a la vertebració social dels 
municipis de l’Horta, hem de 
ser conscients de la importància 
del xicotet comerç per a les 
economies locals”.

ARTIC: “Treballem en molts 
municipis, on ens criden, i amb 
les entitats locals que calga 
parlar. Nosaltres participem i 
construïm xarxes, perquè és la 
força de l'associacionisme”.

Federació de Bandes de Música: 
“Una activitat com la de les 
bandes de música, amb tantes 
persones involucrades, tan estesa 
a la Comunitat Valenciana, no pot 
quedar fora d’iniciatives de treball 
en xarxa”.

Federació Cases de Joventut: “La 
comarca de l’Horta Sud és la més 
activa. Treballem amb joves des 
de el 12 anys l’educació en valors, 
l’oci alternatiu, el foment de la 
participació en la societat, el 
voluntariat i associacionisme”.

Delegació de Projectes Socials 
de Junta Central Fallera: “Hi ha 
molts projectes socials en els 
quals hi ha falles involucrades. Les 
falles són agents vertebradors 
naturals de la societat de la 
comarca i hem de continuar 
treballant en aquest sentit”.

Guaix - Coordinadora 
d’Escoles en Valencià l’Horta 
Sud: “Treballem poble a 
poble, comarca a comarca, i 
continuarem treballant, per a 
mantindre la llengua viva, amb els 
més menuts, amb música, amb 
un munt d’activitats que fem amb 
altres entitats”.

A la trobada es plantejaren propostes de treball per al futur. Un dels compromisos 
que varen agafar va ser el de convocar un altra trobada amb el moviment 
associatiu per a parlar d’infraestructures, mobilitat i transport públic. Quedaren 
temes per al futur, com cercar fórmules legals de col·laboració i relacions entre 
les associacions, com a entitats amb vocació de servei públic, i els ajuntaments. 
També es plantejà la conveniència de que la societat civil de l’Horta Sud ha 
d’estar representada en les entitats comarcals i metropolitanes, cercar fórmules 
de connexió dels Parcs i espais Naturals que hi ha en la comarca i coordinacions 
d’accions que afecten al territori o la connexió entre els pobles de la comarca, 
com la Xarxa de camins, banc de terres, etc.. Esta trobada s’emmarca dins del 
projecte europeu finançat per la Unió Europea "Building alternatives: a regional 
Participative Youth Action Plan for social development".

Alfonso López

Cristina Martínez

Vicent Moreno

José Luis

Salva Ballesteros

Mónica Gallego

Rafael Pérez

Ana Ballester

"Només podem aconseguir projectes potents treballant en xarxa"
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Avaluació de l’impacte de les associacions a Quart de Poblet

És hora de mostrar el que 
aportem a la societat

24.642
Habitants

24.110.000€
Pressupost municipal

680.000€
Pressupost municipal
per a associacions

106
Associacions que 
reben subvencions

Implicació, compromís, 
voluntariat, participació, 
conscienciació, xarxes, acció, 
transformació de la realitat, 
educació, valors

#somhortasud
Alaquàs, Albal, Aldaia, 
Alcàsser, Alfafar, 
Benetússer, Beniparrell, 
Catarroja, Lloc Nou de 
la Corona, Manises, 
Massanassa, Mislata, 
Paiporta, Picanya, 
Picassent, Quart de 
Poblet, Sedaví, Silla, 
Torrent i Xirivella.

Associacions, la Mancomunitat 
Horta Sud, ajuntaments i altres 
entitats demanen a les Corts 
Valencianes a reconsiderar 
la distribució comarcal de 
l’Horta Sud que fa la Proposició 
de Llei presentada pel Grup 
Parlamentari de Compromís 
i que es mantinga l’actual i 
històrica divisió de la nostra 
comarca recollida en els Estatus 
de la Mancomunitat de l’Horta 
Sud, Institut d’Estudis Comarcals i 
Fundació Horta Sud.

XarXa 
d’espais 
naturals
l’Horta, Parc Natural del 
Túria, Parc Natural de 
l’Albufera, la mar, Paratge 
Naturals Municipal de la 
Serra Perentxisa.

XarXa de 
patrimoni 
històric 
Restes romanes, séquies, 
torres, aljubs i alqueries 
àrabs, vestigis medievals, 
monuments històrics...

454.688
habitants (un 18% de la 
població de la província i 
aproximadament un 10% de 
la Comunitat Valenciana).

25% 
de l’activitat industrial 
de la província

12% 
de la Comunitat Valenciana. 
Amb unes 8.000 empreses. 
50 polígons industrials...

eXcel·lent 
posició geoes-
tratègica al 
mediterrani

dinamisme
associatius 
cultura, 
festes, esport, 
joves, música, 
patrimoni, 
etc.
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Es permet l’ús comercial de l’obra i de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha 
de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original. Imprés en paper 100% reciclat. Procés de 
fabricació sense clor i sense blanquejadors òptics. Homologat internacionalment amb l’Àngel Blau, cigne 
Nòrdic i NaPM. Una vegada m’hages utilitzat, passa’m a una altra persona o recicla’m. 1.600 exemplars

agenda

Calendari d’assessories 
Xarxa Participa 2017

Setembre
Dimarts 19, Aldaia
Dijous 21, Manises
Dimarts 26, Torrent
Dimecres 27, Paiporta
Dijous 28, Alfafar
Octubre
Dimarts 3, Mislata
Dijous 5, Picassent
Dimarts 17, Catarroja
Dijous 19, Alaquàs
Dijous 26, Quart de 
Poblet

Novembre 
Dimarts 7, Xirivella
Dijous 9, Torrent
Dimarts 14, Alfafar
Dijous 16, Aldaia
Dimarts 21, Catarroja
Dijous 23, Manises
Dimarts 28, Paiporta
Desembre
Dimarts 5, Mislata
Dijous 7, Alaquàs
Dimarts 12, Quart de 
Poblet
Dijous 14, Picassent
Dimarts 19, Xirivella

Formació per a associacions

Curs d’obligacions fiscals,
Paiporta (22/09/2017)
Curs Com fer projectes,
Alaquàs (26/09/2017)
Curs Com fer projectes,
Quart de Poblet (28/09/2017)
Curs d’obligacions documentals,
Emperador (30/09/2017)
Curs d’obligacions documentals,
Picassent (05/10/2017)
Curs d’obligacions documentals,
Alfafar (21/10/2017)
Curs Com incrementar la base social I la 
participació,
Benicarló (21/10/2017)
Curs de comunicació,
Catarroja (26/10/2017)
Curs Com fer projectes,
Bellreguard (28/10/2017)
Curs d’obligacions documentals,
Vila-Real (04/11/2017)
Curs d’obligacions fiscals,
Picassent (09/11/2017)
Curs d’obligacions fiscals,
Vila-Real (11/11/2017)
Curs d’obligacions fiscals,
Alfafar (18/11/2017)
Curs d’obligacions fiscals,
Benicarló (25/11/2017)

Calendari Exposició Històries de Superació

Quart Jove 
Carrer de la Torreta, 1. 
Del 14 de setembre al 2 d’octubre de 2017.
·········································································································
Casa de Cultura de Catarroja
Carrer Esteve Paluzié, 2.
Del 2 d’octubre al 20 de novembre.
········································································································· 
Castell d’Alaquàs 
Carrer Pare Guillem, 2. 
Del 23 d’octubre al 30 de novembre de 2017.
········································································································· 
Museu Comarcal de l’Horta Sud 
Carrer Verge de l’Olivar, 30. Torrent
De l’1 de desembre de 2017 
al 9 de gener de 2018.


