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“La Fundació Horta Sud és un referent en 

l'enfortiment del moviment associatiu” 

Torrent, 15 de maig de 2017. 

El Patronat de la Fundació Horta Sud ha tingut un assistent d'excepció: el Conseller de 
Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz. 

El Conseller ha destacat a la Fundació Horta Sud com un dels pocs punts de 
referència d'enfortiment del moviment associatiu i la participació en la Comunitat 
Valenciana, i ha incidit que "restablir la relació amb la societat civil i recuperar el diàleg, 
és fonamental per a seguir en el canvi que a poc a poc s'està aconseguint". 

A més, ha afirmat que el teixit associatiu valencià "exerceix un paper social de 
transformació que mereix tot el nostre reconeixement i suport, una tasca que suposa 
canvis que beneficien a la nostra societat societat en general i afavoreixen la millora 
del nostre entorn i de les nostres vides". 

En aquesta reunió el patronat i el conseller han parlat sobre les possibilitats de 
col·laboració entre la Fundació Horta Sud i la conselleria per a engegar projectes que 
enfortisquen el teixit associatiu i la participació ciutadana en la Comunitat. 

A més, s'ha presentat al conseller les iniciatives i campanyes que estan en marxa, com 
la campanya Històries de Superació-Somos Súper, la preparació del 45 aniversari de 
la Fundació Horta Sud o la Xarxa Participa, una proposta de treball col·laboratiu en la 
qual participen 11 ajuntaments de la comarca Horta Sud, entre altres temes. 
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“La Fundació Horta Sud es un referente en el 

fortalecimiento del movimiento asociativo” 

Torrent, 15 de maig de 2017 

El Patronato de la Fundació Horta Sud ha tenido un asistente de excepción: el 

Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, 

Manuel Alcaraz. 

El Conseller ha destacado a la Fundació Horta Sud cómo uno de los pocos puntos de 

referencia de fortalecimiento del movimiento asociativo y la participación en la 

Comunidad Valenciana, y ha incidido que "restablecer la relación con la sociedad civil 

y recuperar el diálogo es fundamental para seguir en el cambio que se está 

consiguiendo poco a poco". 

Además, ha afirmado que el tejido asociativo valenciano "ejerce un papel social de 

transformación que merece todo nuestro reconocimiento y apoyo, una tarea que 

supone cambios que benefician a nuestra sociedad en general y favorecen la mejora 

de nuestro entorno y de nuestras vidas". 

En esta reunión el patronato y el Conseller han hablado sobre las posibilidades de 

colaboración entre la Fundació Horta Sud y la Conselleria para poner en marcha 

proyectos que fortalezcan el tejido asociativo y la participación ciudadana en la 

Comunitat. 

Además, se ha presentado al Conseller las iniciativas y campañas que están en 

marcha, como la campaña Historias de Superación-Somos Súper, la preparación del 

45 aniversario de la Fundació Horta Sud o Xarxa Participa, una propuesta de trabajo 

colaborativo en la cual participan 11 ayuntamientos de la comarca Horta Sud, entre 

otros temas. 
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