NOTA DE PREMSA

La Fundació Horta Sud, Premi Civisme 2019 en la modalitat de
Ciutadania i Virtut Civil
Un reconeixement que atorga la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària de
la Generalitat de Catalunya
Terrassa, 21 de novembre | La Fundació Horta Sud va rebre ahir el Premi Civisme 2019,
en la modalitat de Ciutadania i Virtut Civil, que atorga la Direcció General d'Acció Cívica i
Comunitària de la Generalitat de Catalunya. Aquest guardó reconeix a les persones i
organitzacions que destaquen per l'excel·lència de la seua tasca i trajectòria. L’acte de
lliurament es va celebrar al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya de Terrassa.
El vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, acompanyat pel conseller de
Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, van
lliurar ahir a la vesprada els Premis Civisme 2019. La Direcció General d'Acció Cívica i
Comunitària convoca aquests guardons amb l'objectiu d'estimular, des d'àmbits i edats
diferents, reflexions sobre el civisme i actuacions de millora social.
En la modalitat Civisme a la Ciutadania i Virtut Civil, els guanyadors ex aequo d’enguany
han estat la Fundació Horta Sud i l’Associació Irídia. El jurat d'aquesta categoria ha concedit
una menció honorífica a la trajectòria de la Fundació Catalana Síndrome de Down. Amb aquest
guardó es reconeix a les persones i organitzacions que destaquen per l’excel·lència de la seua
tasca i trajectòria.
En representació de la Fundació Horta Sud van recollir el premi Julio Huerta, coordinador de
l’entitat, Juana López, patrona de la Fundació Horta Sud, i Laura Juan, tècnica de projectes
de la fundació. Aquest reconeixement destaca la trajectòria de la Fundació Horta Sud, una
entitat cívica de caràcter privat i vocació de servei públic, que vol contribuir a la reconstrucció
d’un moviment associatiu compromés en la defensa dels drets humans i els valors democràtics,
que contribuïsca a una societat més justa i a la millora i el progrés de la humanitat.
Julio Huerta, coordinador de la Fundació Horta Sud, ha agraït aquest reconeixement, si bé
ha volgut compartir-lo amb “totes les associacions que estan treballant per a millorar la societat
en la qual vivim”. “El nostre treball no tindria sentit sense un teixit associatiu organitzat, crític i
compromés amb el bé comú”, ha assenyalat. En paraules de Huerta, és molt important que des
de les institucions públiques es treballe al costat de les associacions, a les que ha definit com a
“escoles de ciutadania i un aliat clau per a transformar la realitat”.
Altres premiats en l’edició de 2019
En el curs de l’acte, que es va celebrar al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya de
Terrassa, també es van lliurar el 37è Premi Serra i Moret, el 33è Premi Jaume Ciurana, el 24è
Premi de Civisme als Mitjans de Comunicació, el 4t Premi Civisme a la Innovació i el 1r Premi
Civisme a l’Esport.
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NOTA DE PRENSA

La Fundació Horta Sud, Premio Civismo 2019 en la modalidad de
Ciudadanía y Virtud Civil
Un reconocimiento que otorga la Dirección General de Acción Cívica y
Comunitaria de la Generalitat de Catalunya
Terrassa, 21 de noviembre | La Fundació Horta Sud recibió ayer el premio Civismo 2019,
en la modalidad de Ciudadanía y Virtud Civil, que otorga la Dirección General de Acción
Cívica y Comunitaria de la Generalitat de Catalunya. Esta distinción reconoce a las
personas y organizaciones que destacan por la excelencia de su tarea y trayectoria. El
acto de entrega se celebró en el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya de
Terrassa.
El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, acompañado por el
consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir lo Homrani, y el alcalde de Terrassa,
Jordi Ballart, entregaron ayer por la tarde los Premios Civismo 2019. La Dirección General de
Acción Cívica y Comunitaria convoca estos galardones con el objetivo de estimular, desde
ámbitos y franjas de edades diferentes, reflexiones sobre el civismo y actuaciones de mejora
social.
En la modalidad Civismo a la Ciudadanía y Virtud Civil, los ganadores ex aequo de este año
han sido la Fundació Horta Sud y la Asociación Irídia. El jurado de esta categoría ha
concedido una mención honorífica a la trayectoria de la Fundación Catalana Síndrome de
Down. Con este galardón se reconoce a las personas y organizaciones que destacan por la
excelencia de su tarea y trayectoria.
En representación de la Fundació Horta Sud recogieron el premio Julio Huerta, coordinador de
la entidad, Juana López, patrona de la Fundació Horta Sud, y Laura Juan, técnica de
proyectos de la fundación. Este reconocimiento destaca la trayectoria de la Fundación Horta
Sud, una entidad cívica de carácter privado y con vocación de servicio público, que quiere
contribuir a la reconstrucción de un movimiento asociativo comprometido con la defensa de los
derechos humanos y los valores democráticos, que contribuya a una sociedad más justa y a la
mejora y el progreso de la humanidad.
Julio Huerta, coordinador de la Fundació Horta Sud, ha agradecido este reconocimiento, si
bien ha querido compartirlo con “todas las asociaciones que están trabajando para mejorar la
sociedad en la que vivimos”. “Nuestro trabajo no tendría sentido sin un tejido asociativo
organizado, crítico y comprometido con el bien común”, ha señalado. En palabras de Huerta, es
muy importante que desde las instituciones públicas se trabaje junto a las asociaciones, a las
que ha definido como “escuelas de ciudadanía y un aliado clave para transformar la realidad”.
El resto de premiados en la edición de 2019
En el curso del acto, que se celebró en el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya de
Terrassa, también se entregaron el 37º Premio Serra i Moret, el 33º Premio Jaume Ciurana, el

24º Premio de Civisme als Mitjans de Comunicació, el 4º Premio Civisme a la Innovació i el 1er
Premio Civisme a l’Esport.
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