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La Fundació Horta Sud és una 
entitat cívica de caràcter privat 
i vocació de servei públic, 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

Premis a la Millor Creativitat a Branded Content Social, Millor Creatitvitat en Il·lustració 
Publicitària Social i Millor Projecte o Acció Social al Festival Internacional de Publicitat 
Publifestival 2017. Premi Branded Content de Plata en el Festival La Lluna 2016, festival de 
publicitat creativa i comunicació organitzat per l’Associació d’Agències de Comunicació 
Publicitària. 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 Benetússer 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
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, 
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 en el 
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.

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

Manifest del Foro d’empresaris pel 
foment de l’economia

2016 Somossúper. Històries de Superació 
amb Paco Roca.

Celebració I Taller de Còmic Social, en 
col·laboració amb l’EASd-valència

Projecte europeu We’re Super, 
avaluació de l’impacte de 
l’associacionisme.

Projecte europeu Building alternatives: 
a regional Youth Action Plan for social 
development.

2017 Premis a la Millor Creativitat a Branded 
Content Social, Millor Creatitvitat en 
Il·lustració Publicitària Social i Millor 
Projecte o Acció Social al Festival 
Internacional de Publicitat Publifestival.
Plataforma Avaluació de l’Impacte del 
moviment associatiu. 

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 
¡ 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

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: Fundació 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 formació adreçada als líders 
socials.

1997 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 Fundació 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 President: Alfred domínguez Ibáñez.

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

2007 Es canvia el nom a 
Fundació Horta Sud.

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

2007 Es reforça el Centre de Recursos 
Associatius amb la contractació d’un 
tècnic.
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President
Alfred Domínguez Ibáñez
Llicenciat en Filosofia i Lletres. 
Institut d’Estudis Comarcals 
Horta Sud

Vicepresident 
J. Joaquim Planells 
Benedito
Empleat financer

Secretari
Vicent Moncholí Pons
Llicenciat en Física. Professor 
de Ciències en Florida 
Secundària

Tresorer
Santiago Peraita Ugarte
Llicenciat Economia. Director 
financer del Grup Ugarte.

Vocal 
Francesc Alós Alabajos
Llicenciat en Economia. 
Coordinador RSC Caixa 
Popular

Vocal
Jaume Santonja Martínez
Empleat de finances

Vocal
Josep Mª Soriano Besó
Ex-President de Caixa Popular

Vocal
Juana López Ruiz
Llicenciada en CC de 
l’Educació. Tècnica de 
Participació Ciutadana.

Vocal 
Imma López Primo
Diplomada en Magisteri. 
Directora de La Nostra Escola 
Comarcal

Vocal
Carlos Fernández Bielsa
President de la Mancomunitat 
Intermunicipal de l’Horta Sud.

Vocal 
Carmen García Alvero
Moviment Associatiu Feminista

Vocal
Carles Puig Folgado
Llicenciat CC de la informació 
i la comunicació. Institut 
d’Estudis Comarcals

Vocal 
Empar Navarro Prósper
Ex Presidenta de la 
Mancomunitat Intermunicipal 
de l’Horta Sud.

Vocal
Xaro Alcaide Márquez
Moviment Associatiu 
Feminista.
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Contacteu amb nosaltres en el correu 
centrerecursos@fhortasud.org, estem oberts a 
les vostres aportacions.

Ajudeu-nos a posar en marxa projectes que 
contribueixen a una societat més justa gràcies 
a la major participació de la ciutadania i 
la defensa dels Drets Humans i dels valors 
democràtics.

Ajuntaments
Incorporant al vostre 
Ajuntament a la Xarxa 
Participa.

Difonent la informació 
i les activitats de Xarxa 
Participa en el municipi.

Empreses
La Fundació Horta 
Sud pot ser un aliat 
d’excepció en el camí de 
la Responsabilitat Social 
per a empreses que 
compartisquen els seus 
valors.

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.

Associacions
Participant en les activitats 
de formació i serveis que 
ofereix gratuïtament 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.

Persones
Tu també pots contribuir a 
millorar la nostra comarca. 

Enfortir les associacions i 
millorar la seua incidència. 

Us podeu desgravar en la 
Declaració de la Renda fins 
el 75% dels primers 150€ i 
el 30%, de les donacions 
que superen els 150 €.
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col·laborar 
amb la 
Fundació



La transició democràtica va produir 1. 
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 patit 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.

L’experiència espanyola dels últims 2. 
trenta anys ha servit per a assentar un 
discurs sobre la societat civil i el seu 
paper en un país democràtic com el 
nostre. En aquest 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.

La solidesa que a Espanya ha adquirit 3. 
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.

L’enfortiment del teixit associatiu (siga 4. 
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, constitueix 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 constitueixen 
factors que, sens dubte, contribueixen 
directament a construir una societat 
més madura i participativa. 

La comarca de l’Horta Sud no ha 5. 
quedat al marge de l’explosió 
associativa dels últims anys, i, en 
conseqüència, la seua societat civil 
posseeix les mateixes potencialitats 
que les de la resta de la societat 
espanyola. En aquest 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 
suposa 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.
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Criteris 
orientadors
La Fundació Horta 
Sud alberga una 
ferma voluntat de 
servei a la comarca on 
s’insereix, i fonamenta 
la seua actuació en 
base a les següents 
consideracions:



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 amb 
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.
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Cursos
Curs d’Obligacions 
fiscals per a 
associacions.

Curs d’Obligacions 
documentals 

Curs “Com fer 
projectes”.

Formació per a tècnics 
de participació.

Curs “Com treballar el 
conflicte”.

Curs de Transparència 
per a organitzacions 
no lucratives.

Curs “Com treballar en 
equip”.

Curs de millorar la 
comunicació. 

Curs de incrementar 
la participació a les 
associacions.

Activisme i voluntariat 
per a la transformació 
social.

Taller de còmic social 
amb la EASD.

56
cursos realitzats

953
alumnes

522
associacions 

24
municipis

Des de 2004

272
cursos

6.338
líders socials 

3.959
associacions

Fundació Horta Sud 
––––––––––––––––––––
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Formació 
per a 
associacions
Els cursos per a 
associacions suposen 
una formació 
directa i adequada 
per a respondre a 
les necessitats de 
les associacions, 
contribuir a reforçar 
les seues estructures 
per a que puguen 
continuar amb la seua 
activitat, millorant 
la realitat que ens 
envolta.

Alaquàs, Alacant, Alcoi, 
Aldaia, Alfafar, Almassora, 
Altea, Bellreguard, Benissa, 
Castelló, Catarroja, 
Emperador, Manises, 
Mislata, Moncada, Paiporta, 
Picassent, Pobla Vallbona, 
Sagunt, Torrent, València, 
Xirivella. 



Avaluació Impacte
(Quart de Poblet, 100 
persones)

Jornada Associacions 
(Aldaia, 50 persones) 

Trobada Associacions 
Comarcals(Torrent 50 
persones)

Jornades Associacions 
(Altea, 15 persones)

Trobada associacions 
juvenils. 
(Manises, 100 persones) 

Jornades de tècnics i 
regidors
(Aldaia, 80 persones)

Avaluació de l’Impacte 
FECA
(Alaquàs, 100 persones)

Jornada 
d’Associacions 
(Manises, 12 persones)ç

Jornades 
d’Associacions
Catarroja, 12 persones) 

519 

participants 
en 2017

2.866 
des de 2009 
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Jornades 
per a 
associacions
La Fundació Horta 
Sud organitza, junt 
a altres associacions, 
jornades i accions 
formatives per fer 
propostes de canvi 
per a plantejar 
alternatives i millorar 
la gestió de les 
associacions.
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Comunicació 
i xarxes 
socials
Les xarxes socials 
ens permeten 
comunicar-nos amb 
el nostre entorn, 
amb les associacions, 
les administracions 
públiques, etc. 
Ens ajuden a 
proveir d’eines a les 
organitzacions, per a 
que milloren la seua 
comunicació.

1.956
seguidors en 
Facebook

1.509
subscriptors al 
butlletí digital

1.600 
exemplars de la 
revista Papers 
Associatius de 
l’Horta Sud

761
seguidors en 
Twitter

142 
aparicions 
en prensa i 
televisió.
CADENA SER
TVE INFORMATIVOS
EL PAIS
EL MUNDO CV
LEVANTE
LEVANTE TV
LAS PROVINCIAS
EUROPA PRESS
AGENCIA EFE
JOTA MÁS JOTA
NOTICIASCV.COM
LETRA A LETRA
TRONS I FESTES
HORTA NOTICIAS
EL PERDIÓDICO DE AQUÍ
LA VEU UPV

Número 65
JULIOL de 2017 
Butlletí Informatiu 
Centre de Recursos 
Associatius

www.caixapopular.es

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) 

Número 66
Octubre de 2017 
Butlletí Informatiu 
Centre de Recursos 
Associatius

www.caixapopular.es

LES ASSOCIACIONS
EL COR DE LA CIUTAT

–––––––––

Històries de superació. Somos Súper -Fundació Horta Sud. Un còmic de Paco Roca
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Assessoria 
per a 
associacions
El servei d’assessoria 
per a associacions 
és una eina 
imprescindible per a 
ajudar a aconseguir 
la transparència i 
el compliment de 
la legalitat de les 
associacions. Aquest 
és un servei prestat 
de manera presencial, 
telefònica i per 
correu electrònic per 
experts en gestió 
d’associacions, 
fiscalitat, planificació 
estratègica, captació i 
diversificació de fons, 
etc.

108
consultes

107
associacions 
han utilitzat el 
servei

1.120
consultes 
resoltes des de 
2007



Xerrades per 
arreglar el 
barri
L’Ajuntament 
de Catarroja i la 
Fundació Horta Sud 
han col·laborat en el 
disseny i posada en 
marxa del projecte 
“Xerrades per 
arreglar el Barri” amb 
l’objectiu de crear 
espais de reflexió 
que, afavorint la 
participació veïnal, 
contribuïsca a la 
millora del municipi.

Fundació Horta Sud 
––––––––––––––––––––
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7
barris

16
reunions amb 
veïns i veïnes

170
persones 
participant



Projecte de 
Avaluació de 
l’impacte
La Fundació Horta 
Sud ha creat la 
primera plataforma 
digital d’avaluació 
de l’impacte del 
moviment associatiu. 
El propòsit d’aquesta 
plataforma és avaluar 
l’aportació de les 
associacions a la 
qualitat de vida del 
nostre territori. Els 
resultats que obtenim 
ens ajuden a prendre 
decisions en funció 
de les dades que 
arrepleguem. 

Esta plataforma 
informàtica 
permet, entre 
altres qüestions, 
conèixer i mesurar 
quantes persones 
treballen en les 
associacions, els 
seus pressupostos, el 
voluntariat de cada 
municipi, etc.
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Presentació de l’Informe 
d’Avaluació de l’Impacte de la 
Federación Entidades Culturales 
Andaluzas en la Comunidad 
Valenciana.
04/12/2017, Castell d’Alaquàs.

Presentació de l’informe de 
resultats de l’estudi d’avaluació de 
l’impacte de l’associacionisme a 
Quart de Poblet.
11/05/2017, Centre Cultural El 
Casino de Quart de Poblet

Estudi de l’Impacte 
del moviment 
associatiu a la 
comarca Horta Sud

ÉS HORA DE 
MOSTRAR EL QUE 
APORTEM A LA 
SOCIETAT
    

IMPLICACIÓ 
COMPROMÍS 
VOLUNTARIAT  
PARTICIPACIÓ    
CONSCIENCIACIÓ
XARXES ACCIÓ 
TRANSFORMACIÓ 
DE LA REALITAT  
EDUCACIÓ 
VALORS 

106
persones/
activitat. 
Mitjana de 
participants

60.000.000 €
d’ingressos

800
activitats 
puntuals/any i 
per municipi

900
activitats 
periòdiques per 
municipi

x 3
Multipliquen 
cada € públic

2.000
associacions

21.854 
persones 
voluntàries   

3.451
llocs de treball

2.750
h/setmana de 
voluntariat per 
municipi

200.000
persones 
associades



Activisme i 
voluntariat 
per a la 
transformació 
social
Curs de contingut 
acadèmic i activista 
amb l’ objectiu 
d‘empoderar a la 
ciutadania, promoure 
la reflexió respecte 
al nostre entorn des 
de les dimensions 
social, econòmica 
i ambiental, i 
aportar eines per al 
canvi, aconseguint 
alternatives socials, 
econòmiques i 
ambientals més 
eficients, eficaces i 
justes.

Organitzat: Fundació 
Horta Sud, Setem 
CV, Centre d’Estudis 
per la Pau Delàs, 
Museu Comarcal 
Horta Sud, Fundació 
NovesSendes i 
l’Ajuntament de la 
Vall d’Uixò.

Fundació Horta Sud 
––––––––––––––––––––
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Carlos Taibo i Arcadi Oliveres 
Taula redona Capitalisme, violència i 
poder, com podem canviar el món? 
Sessió inaugural
27/10/2017, Museu Comarcal Horta Sud, 
Torrent.
170 participants.
—
Joaquim Bosch
“Sobre les llibertats avui dia. El marc 
repressiu de la llei Mordassa i altres 
mesures polítiques limitadores del rol dels 
moviments socials”.
1/12/2017, Vall d’Uixò
150 participants.
 —
Alejandro Pozo
“Humanitarisme, cooperació al 
desenvolupament i solidaritat, a qui ajuda 
l’ajuda en el sistema econòmic actual?”

Grupo formació SETEM CV 
“Activisme per a una economia no 
capitalista. Consum responsable i comerç 
just. PAMAPAM: el mapa de l’economia 
solidària”.

Gustavo Duch
“Economia ecològica per a un consum 
conscient. Alternatives econòmiques en el 
llogaret global.”
2 i 3/12/2017, Castelló
25 alumnes
—
Arcadi Oliveres
“És el capitalisme l’únic sistema possible? 
Per on cal començar a canviar-ho? Quin 
alternatives hi ha?

Jordi Calvo
“El sistema financer internacional, 
irresponsabilitat social, inversions en 
armes. L’alternativa de la banca ètica a la 
banca armada.”

Yayo Herrero 
Desmuntar el patriarcat. L’economia 
feminista com a alternativa al capitalisme.
13 i 14/01/2018, Castelló
25 alumnes

Tica Font i Pere Ortega  
Alternatives per la gestió local de la 
seguretat, quines polítiques de seguretat 
podem aplicar des de l’ambit local per la 
pau i la convivència? La política de la cura 
vs la politica de la força
9/02/2018, Alboratxe.
43 participants
—
Tica Font 
Quins són les amenaces a la nostra 
seguretat, qui es beneficia de la guerra i el 
negoci de les armes? Fa falta un exèrcit?

Pere Ortega  
La lluita no violenta, de Gandhi i Martin 
Luther King als nostres dies. Què proposa 
el pacifisme per a canviar el món? 
Desarmament i desmilitarització.

Carlos Pérez, Julio Huerta i Esther Paulo
Taula redona Moviments socials. 
Compartint experiències i iniciatives 
ciutadanes de participació social i 
noviolencia.
10 i 11 /02/2018 Alboratxe
25 alumnes
—
Rosa María Calaf
Mitjans de comunicació que no estan al 
servei del poder: què llegir, què escoltar i 
què veure per a estar informades?
Sessió de clausura.
16/02/2018, Quart de Poblet
250 participants.
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Projectes 
Interassocia-
tius
L’acte de lliurament
de les ajudes tingué
lloc el 9 de febrer de
2017 a Catarroja, amb
l’assistència de més de
200 persones.

10
projectes 
subvencionats

60
entitats 
subvencionades

20.000 € 
en 2017

Cuinant Idees
Projecte amb l’objectiu de facilitar la 
integració de les persones amb diversitat 
funcional mitjançant la cuina. Presentat per 
APAMI i Ca la Mare.

¿Compartim capacitats? 
Projecte inclusiu que pretén canviar la 
imatge que tenen les persones amb 
diferències al centres formatius de la 
localitat de Manises, a través de distintes 
activitats conjuntes als centres educatius. 
Presentat per AFADIMA i les AMPA del 
Col·legis Félix Rodríguez de la Fuente, 
Vicente Nicolau, Sagrada Família i les 
Escoles Infantils La Pinaeta, Gesmil, El Molí i 
La Tarara. 

Juntos y revueltos
Projecte que pretén ajudar a les dones que 
pateixen càncer conscienciant la societat 
amb la replegada de cabells naturals per a 
la realització de perruques. Presentat per 
més de 30 associacions liderades per la 
Falla Mont de Pietat de Xirivella. 

II Trobada estatal de associacions de 
sobrevivents a la violència de gènere
Projecte amb l’objectiu de visibilitzar la 
situació de les dones afectades per la 
violència masclista i generar un moviment 
associatiu de recolzament a les afectades. 
Presentat per LILITH, Dones en acció, 
Associació Victoria Sau, Teuladí. 

Somos Música
Projecte amb l’objectiu d’integrar a les 
persones amb diversitats funcionals 
mitjançant la música. Presentat per SAM 
La Unió de Quart de Poblet i Associació 
Lluerna. 

Som art, som Horta
Projecte per a la recuperació del carrer, 
les places i el camp amb l’art i la música 
realitzada pels propis veïns. Presentat per 
Associació Espai Literari i Cultural Torrent 
de Paraules, MAM (Moviment Artístic de 
Mislata), Associació Veïnal Barri del Quint. 

Passejant per la comarca
Projecte de difusió del patrimoni cultural 
de la comarca amb distintes activitats entre 
associacions de diversos pobles. Presentat 
per GUAIX Horta Sud, Associació Cultural El 
Barranc de Paiporta, La Gavella de Torrent, 
Associació Cultural “El Bolitxo” de Sedaví, 
La Figuera d’Alcàsser, Associació d’alumnes 
FPA de Torrent. 

La poesia d’Estellés als barris de València
Projecte amb l’objectiu de donar a 
conèixer la cultura valenciana mitjançant 
activitats lúdiques i culturals a l’àmbit 
associatiu i educatiu. Presentat per 
Coordinadora Alumnat Professorat, 
Pares i Mares per l’ensenyament Públic 
en Valencià (CAPPEPV), Societat Coral el 
Micalet, Centre de Recursos Just Ramírez - 
CA REVOLTA, Associació Cultural Lluna Roja 
(Racó de la Corbella), Associació Cultural 
Sóc el que Menge. 

Entrevecinos (Ciutat Fallera-Benicalap-
Entrecamins)
Projecte amb l’objectiu d’ajudar a les 
famílies més necessitades oferint atenció 
integral. Presentat per Falla Ciutat Fallera, 
C.P. Ciutat Fallera, Col·legi Comenius, 
Fundació Diagrama, Col·legi El Carme, C.P. 
Lluis Guarner, Gremi d’Artistes Fallers, Casa 
Caritat, Universitat Popular, Asociación 
Cultural Andaluza Ciutat Fallera, Centre 
Penitenciari Picassent, Aldeas Infantiles. 

Programa d’ajuda jurídica i social
Projecte que ofereix una ajuda integral a les 
famílies amb necessitats de l’avinguda de la 
Plata de València. Presentat per Asociación 
de la Plata y Adyacentes Quatre Carreres, 
Creu Roja Espanyola, Banc d’Aliments.
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somossuper.
org

2ª edició del llibre Històries de 
Superació. 
500 exemplars.

Exposició Històries de 
Superació. 
7 Espais Expositius: 
Escola d’Art i Superior de 
Disseny, Mislata, Quart de Poblet, 
Catarroja, Alaquàs i Museu 
Comarcal Horta Sud.
Tallers didàctics Històries de 
Superació dirigits a alumnes de 
secundària. 

II Taller d’Il·lustradors 
en col·laboració amb la EASD 
València.12 alumnes.
Premis a la Millor Creativitat a Branded Content Social, 
Millor Creatitvitat en Il·lustració Publicitària Social i Millor 
Projecte o Acció Social al Festival Internacional de Publicitat 
Publifestival 2017.

El projecte somossuper 
pretén visibilitzar 
les accions de les 
associacions que estan 
treballant per millorar 
la vida de les persones i 
dels seus municipis.
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Fòrum 
Empresarial 
de L’Horta 
Sud
Des de la Fundació 
Horta Sud hem 
liderat la posada en 
marxa del Fòrum 
Empresarial Horta 
Sud amb moltes altres 
entitats de la comarca.

Gestionar el talent de les persones amb 
Faus Olmos. Beniparrell, 6 de febrer, 69 
persones.

El nou escenari europeu: Brèxit i EEUU, 
repercusions per a la xicoteta i mitjana 
empresa, a càrrec de Josep Maria Jordán. 
Quart de Poblet, 3 d’abril, 71 persones. 

Gestió d’àrees empresarials, Idoia lópez, 
Diego Macià, José Miguel Artaza i Carles 
Rivera. Torrent 15 de juny, 106 persones. 

L’associacionisme empresarial com a 
factor de modernització a l’Horta Sud, 
Pere J. Beneyto. Picanya 25 de setembre, 
48 persones. 

El comerç electrònic, una amenaça i una 
oportunitat per a les empreses. Javier 
Echeleku, Patricia Capel, Carlos López, 
Requel Ríos. Catarroja, 17 octubre, 89 
persones. 

Economia i sostenibilitat, Vicent Cucarella. 
Beniparrel, 29 de novembre. 51 persones. 
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Xarxa 
Participa
La Xarxa Participa 
és la voluntat de 
treballar de forma 
coordinada entre una 
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. 

La Xarxa participa és 
un projecte d’atenció, 
assistència, formació 
i enfortiment de 
l’associacionisme en 
el qual participen 
Ajuntaments com 
Alaquàs, Aldaia, 
Alfafar, Catarroja, 
Manises, Mislata, 
Paiporta, Picassent, 
Quart de Poblet, 
Torrent i Xirivella.

Jornades, Assessories, 
Campanyes de 
promoció, Exposicions, 
Metodologies, etc... 
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Projecte “Diálogos 
estructurados: Building 
alternatives: a regional 
Participative Youth 
Action Plan for Social 
developement”.
En el marc d’aquest projecte es va celebrar la Jornada para 
responsables polítics, tècnics municipals, directius i gestors 
d’associacions, els dies 26, 27 i 28 de maig amb l’objectiu 
de posar en comú propostes per a millorar les polítiques 
de participació.

Projecte Europeu 
We’re Súper
El projecte We’re Súper, finançat pel 
programa Erasmus + de la Unió Europea, té 
l’objectiu de enfortir i potenciar l’impacte 
de l’associacionisme en tot el territori, a 
través de plataformes de sensibilització, 
estudis d’impacte, treball en xarxa i l’impuls 
de la participació social.

La Fundació Horta Sud lidera aquest 
projecte en el qual participen cinc entitats 
de prestigi com són UGNG de Croàcia, 
ATCE Speranta Ramniceana de Romania, 
AKTO- Human Rigths and Democracy de 
Portugal, NECI de Xipre i Enligth Projects de 
Regne Unit. 

Aquestes entitats estan generant 
en els seus països xarxes de treball 
multidisciplinaris i relacions entre 
associacions, entitats promotores i tècnics 
experts que promouen nous projectes 
de màxima qualitat i amb un major 
impacte social, amb la col·laboració de 
governs locals, universitats i centenars 
d’associacions juvenils.

En el marc d’aquest projecte estem 
desenvolupant una plataforma d’avaluació 
de l’impacte de l’associacionisme en el 
seu entorn. Aquesta plataforma va a ser 
una eina imprescindible per a valorar la 
repercussió de les accions del moviment 
associatiu en diverses àrees. no només 
des del punt de vista econòmic, sinó des 
d’altres aspectes com la dinamització de 
la cultura i els arrels en el territori on cada 
associació desenvolupa la seua activitat.

Amb aquesta plataforma informàtica 
podrem, entre altres qüestions, conèixer 
i mesurar quantes persones treballen en 
les associacions, els seus pressupostos, el 
voluntariat de cada municipi, etc.

Del 2 al 5 de març tinguerem la segona 
reunió trasnacional a Rumania. 
L’11 de maig es va fer l’event multiplicador, 
presentant les dades a Quart de Poblet, 
amb mes de 100 participants.
Del 16 al 18 de juny es celebrà la tercera 
reunió trasnacional a Xipre. 

Visita www.weresuper.org

Projectes 
europeus
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Menció 
Colibrí 2017
La Menció Colibrí 
reconeix la tasca de 
les associacions i 
les persones que es 
distingeixen per la 
defensa, promoció 
i realització de 
programes que 
fomenten i defensen 
els Drets Humans i els 
Valors Democràtics. 

Menció Colibrí, per la defensa dels Drets 
Humans i Valors Democràtics 2017

La Menció Colibrí 2017 és per 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.

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. 

Per això volem 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.

És necessari que coneguem i valorem 
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. 
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 al nord i al sud

Articulació i enfortiment de l’economia 
social i solidària

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.



Museu 
Comarcal de 
l’Horta Sud

XIII Cicle Música al Museu. 
Cicle destinat a difondre la 
música tradicional valenciana
15 de juny. Conferència: Vicent 
Torrent. “Els textos de les 
cançons tradicionals”. Concert: 
“ Jonathan Penalba. 
22 de juny. Conferència: Josep 
Vicent Frechina “Les cançons 
de bressol valencianes”. 
Concert: Bressolant. 
29 juny: Conferència Jordi 
Reig: “ Espais de convivència 
musical”. Concert: Urbàlia 
rurana. 253 assistents

Tallers i altres 
activitats:
 
Club de lectura del 
Voluntariat Lingüístic de 
Torrent. 
23 de febrer 2017. 
Organitzat per l’Oficina de 
Promoció i ús del valencià de 
l’Ajuntament de Torrent, junt 
amb Escola Valenciana i altres 
ajuntaments valencians. 
Assistiren 26 persones 

I roda l’Albufera. 
1 octubre de 2017 
Ruta en bici a través de les 
marjals de Catarroja, Silla i 
Sollana, passeig amb barca per 
l’Albufera. Col·laboració amb la 
Fundació Assut. 
Assistents: 50 persones. 

II ciclopasseig pel 
patrimoni. Ruta dels ibers.
19 al 21 de maig 
La Xarxa d’Entitats pel Patrimoni 
de l’Horta organitza aquesta 
activitat per gaudir del 
patrimoni de la comarca de 
manera lúdica i sostenible. 
Assistents: 45 persones
 
Trobada d’associacions. 
27 Maig 2017 
Assistents:50 persones 

Cloenda del 50 aniversari 
IES Tirant lo Blanc. 
La cloenda del 50 aniversari va 
estar acompanyat d’ un concert 
de l’agrupació Tirant de Jazz. 
Assistents: 80 persones 

Trobada escoles en 
valencià.
 20 de maig de 2018, Manises. 

Trobada tallistes.
24 novembre 2017 
Al voltant de l’exposició: 
“Tallant la fusta. Tresors vius de 
l’Horta”. Assistents: 13 persones 

Audicions Cercle Catòlic. 
12, 13, 14 i 16 de juny 
Assistents: 293 persones
 
Lliurament Premis Colibri.
19 Desembre de 2017 
Assistents: 35 

“Buenas notícias” 
Projecte audiovisual de 
l’Associació juvenil de 
Montesión ( Fundació Amigó). 
Assistents: 27 persones.

Jornades i cursos: 
Curs teòric pràctic de tocs 
de campanes. 
2 desembre 2017
Assistents: 10 persones. 

Curs d’encordar cadires. 
Duració: 8hores. Assistents: 15 
persones. 

IV Edició de Curs pràctic de 
restauració. 
Alumnat: 13 persones. 
Peces restaurades: 24.

Taller de digitalització 
cassolana. 
Impartit per Artxiviu de l’Horta. 
Assistents: 7 persones.

Taller d’iniciació a la talla. 
Taller impartit per Felipe 
Lapeña, tallista professional.
Assistents: 6 persones 

Projecte “ Acompanyant”. 
Programa orientat a 
l’estimulació cognitiva de les 
persones majors.

Tallers familiars:
 
Tallers concertats. 
A la programació de tallers 
concertats han participat 
un total de 112 grups , 2588 
persones. 

Taller familiar de. 
catxerulos.
Total assistents: 35 persones.

Taller familiar de cucs de 
seda.
Total assistents: 29 persones. 
 
Taller familiar ESPANTA 
LA POR. Total assistents: 23 
persones. 

Taller didàctic familiar “ 3, 
2, 1, acció al Museu”. Total 
assistents: 16 persones. 

Taller familiar de xocolata. 
Total assistents: 29 persones.

Exposicions 
temporals
Movemento dos Sem Terra. 
Exposició itinerant de 
fotografies sobre el Moviment 
dels Sense Terra, de Sebastiao 
Salgado, cedida per Pasqual 
Serrano al Museu de la Rajoleria 
de Paiporta. 
Ha estat visitat per 293 
persones. 

II Setmana de l’Agricultura. 
Amb tres exposicions , 4 
xerrades i la presentació d’un 
llibre, entre altres activitats. 478 
visites. 

Tresors vius de l’Horta. 
Exposició que vol rendir un 
particular homenatge als 
portadors de l’ofici de talla. 126 
persones visites.

Històries de Superació. 
Un còmic de Paco Roca i 
14 històries il.lustrades pels 
alumnes de la primera edició 
del Taller de Còmic Social de 
l’Escola d’Art Superior i Disseny 
de València. 491 visites

Betlem tradicional. 
Betlem monumental instal·lat 
per l’Associació de Betlemistes. 
Visitat per 2193 persones.

Cicles de 
concerts
Música de cambra a 
l’Andana.
Cicle de 6 concerts de 
formacions de joves 
músics que estudien en els 
conservatoris de Torrent i de 
Catarroja. 230 assistents.
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� Gestió patrimonial 72.970 € 

� Convenis i subvencions 104.706 €

� Prestació de serveis 19.662 € 

� Empreses 41.004 €

� Persones físiques 1.950 €

� Altres 1.200 €

Total ingressos 2017 241.492 €

Resum 
econòmic 

� Activitats i programes 110.386 € 

� Personal 87.418 €

� Gestió patrimonial 16.975 € 

� Dotació patrimonial 19.958 €

� Gestió administrativa 6.755 € 

Total despeses 2017 241. 492 €



Convenis 
i xarxes
Convenis de 
col·laboració i 
subvencions:

Ajuntament d’Alaquàs. 
Ajuntament d’Aldaia
Ajuntament d’Alfafar
Ajuntament de Catarroja
Ajuntament de Manises
Ajuntament de Mislata 
Ajuntament de Picassent
Ajuntament de Paiporta
Ajuntament de Torrent
Ajuntament de Quart de 
Poblet 
Mancomunitat 
Intermunicipal L’Horta Sud
Conselleria de 
Transparència i Participació
Conselleria d’Educació, 
Investigació, Cultura i 
Esports
Institut de la Joventut
Xarxa Joves.net 
Fundació Bertelsmann. 
Federación de Entidades 
Culturales Andaluzas 
Caixa Popular. 
Fundació Grupo Ugarte. 
Associació Impuls
Escola de Cases
Xarxa Iberoamericana 
de Fundacions Cíviques i 
Comunitàries.
Consorci de Serveis Socials 
de la comarca.
Consorci Museu Comarcal 
Josep Ferrís March.
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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. Papers 
Associatius i la Fundació Horta Sud utilitzen el llenguatge no sexista a les seus publicacions. 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.

President: Alfred domínguez. Disseny i maquetació: Eugenio Simó. Fotografies: Fundació Horta Sud
Edita: Fundació Horta Sud. www.fhortasud.org. Tel./Fax: 96 155 32 27
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Amb el suport de:


