
 

      
  
  

 

C/ Caja de Ahorros, 4  
46900 Torrent  
Horta Sud/València  
Tl. 961 553 227 

fundacio@fhortasud.org 
      

Fundació Horta Sud. CIF: G-46214490 
Reconeguda i  classificada com a Fundació docente  
privada.  
Resolució del Ministeri d’Educació i Ciència  22/09/1980.  

Registrada amb el númp/59 de la C.V.  

 

 

 
La Fundació Horta Sud premia a SETEM Comunitat 
Valenciana per la seua defensa del Drets Humans. 
 
Torrent.- 21.12.2017| La Menció Colibrí 2017 per la defensa dels Drets 
Humans i Valors Democràtics és per a SETEM Comunitat Valenciana, una 

organització no governamental per al desenvolupament.  
 

El passat 19 de desembre es va celebrar a la seu del Museu Comarcal de 
l’Horta Sud, l’acte de lliurament de la 3a Edició de la Menció Colibrí que atorga 
la Fundació Horta Sud. 

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.  

L’objectiu d’aquesta menció és visibilitzar a les associacions que han assumit la 
responsabilitat de construir una societat més justa per a tots i totes, permetent que 
millore la vida de les persones i reconeguent la necessitat de valorar les iniciatives 
orientades al canvi i a les persones que les porten endavant, treballant de forma 
solidària i col·lectiva pels altres i que, en temps d'incertesa ens apropa i ens fa sentir 
més humans i millors.  

La Menció Colibrí 2017 ha estat atorgada a SETEM Comunitat Valenciana, una 
organització no governamental per al desenvolupament que treballa des de l'any 1993 
per promoure un sistema econòmic i social mundial més just i solidari a través de 
l'educació i la sensibilització a la societat valenciana mostrant alternatives com el 
consum responsable i el comerç just. 

Amb la Menció Colibrí 2017 la Fundació Horta Sud vol agrair i significar el treball 
realitzat per SETEMCV, per les múltiples accions d’educació i sensibilització, amb 
l’objectiu de combatre les injustícies inherents al capitalisme i contribuir a 
construir un model econòmic que fique a les persones i a la vida al centre. Les 
accions que s'inclouen en els seus projectes són: comunicació per la transformació 
social, mobilització social, incidència política i empresarial, cooperació amb 
organitzacions de defensa dels drets humans, articulació i enfortiment de l'economia 
social i solidària i promoció del consum responsable i la compra pública socialment 
responsable. Destaquen accions per promoure el consum responsable i ètic i per 
denunciar la injustícia estructural, la banca armada, la violació dels drets laborals i 
econòmics, especialment entre les dones als països del sud i els efectes de la 
globalització en les persones, els grups humans i el medi ambient, denunciant i 
relacionant directament la pràctica econòmica neoliberal amb l'empobriment i la 
violació del drets humans. 
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La Fundació Horta Sud premia a SETEM Comunidad 
Valenciana por su defensa del Derechos Humanos. 

 

Torrent.- 21.12.2017| La Mención Colibrí 2017 por la defensa de los 
Derechos Humanos y Valores Democráticos es para SETEM Comunidad 
Valenciana, una organización no gubernamental para el desarrollo. 

 

El pasado 19 de diciembre se celebró en la sede del Museo Comarcal de l'Horta Sud 
el acto de entrega de la 3ª Edición de la Mención Colibrí que otorga la Fundació Horta 
Sud. 

La Fundació Horta Sud quiere contribuir a la reconstrucción de un movimiento 
asociativo comprometido con la defensa de los derechos humanos y valores 
democráticos, que contribuya a una sociedad más justa y a la mejora y el progreso de 
la humanidad. 

El objetivo de esta mención es visibilizar a las asociaciones que han asumido la 
responsabilidad de construir una sociedad más justa para todos y todas, permitiendo 
que mejore la vida de las personas y reconociendo la necesidad de valorar las 
iniciativas orientadas al cambio y a las personas que las lideran y que trabajan de 
forma solidaria y colectiva por los otros y que, en tiempos de incertidumbre, nos acerca 
y nos hace sentir más humanos y mejores. 

La Mención Colibrí 2017 ha sido otorgada a SETEM Comunidad Valenciana, una 

organización no gubernamental para el desarrollo que trabaja desde el año 1993 para 
promover un sistema económico y social mundial más justo y solidario a través de la 
educación y la sensibilización a la sociedad valenciana mostrando alternativas como el 
consumo responsable y el comercio justo. 

Con la Mención Colibrí 2017 la Fundació Horta Sud quiere agradecer y significar el 
trabajo realizado por SETEMCV, por las múltiples acciones de educación y 
sensibilización, con el objetivo de combatir las injusticias inherentes al capitalismo y 
contribuir a construir un modelo económico que meto a las personas y a la vida 
en el centro. Las acciones que se incluyen en sus proyectos son: comunicación por la 
transformación social, movilización social, incidencia política y empresarial, 
cooperación con organizaciones de defensa de los derechos humanos, articulación y 
fortalecimiento de la economía social y solidaria y promoción del consumo responsable 
y la compra pública socialmente responsable. Destacan acciones para promover el 
consumo responsable y ético y para denunciar la injusticia estructural, la banca 
armada, la violación de los derechos laborales y económicos, especialmente entre las 
mujeres a los países del sur y los efectos de la globalización en las personas, los 
grupos humanos y el medio ambiente, denunciando y relacionando directamente la 
práctica económica neoliberal con el empobrecimiento y la violación del derechos 
humanos. 
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