NOTA DE PREMSA

La Fundació Horta Sud, 1er premi dels Premis GO! Govern Obert de la
Diputació de València
Ha sigut premiada la Plataforma de Gestió del Registre Municipal d’Associacions
València, 20 de desembre | La Plataforma de Gestió del Registre Municipal
d’Associacions de la Fundació Horta Sud va rebre ahir el 1er premi, modalitat Societat
Civil, de la II Edició dels Premis GO! de la Diputació de València, uns guardons que
reconeixen l’activitat científica i els projectes que avancen en matèria de Govern Obert.
Dins de la categoria de ‘Accions de difusió, estudis o promoció del Govern Obert per part
d’organitzacions, associacions i col·lectius socials’, el jurat dels Premis GO! ha seleccionat la
Plataforma de Gestió del Registre Municipal d’Associacions de la Fundació Horta Sud com la
millor pràctica de la província de València. En la modalitat Premis GO! Investigació i
Participació, ha merescut el primer premi el treball presentat per Adrián Vicente, amb un
accèssit per a Jorge Castellanos.
L’objectiu d’aquests guardons és reconéixer l’activitat científica i els projectes que avancen en
matèria de Govern Obert, per tal d’enfortir la cultura de transparència i obertura. En paraules de
la Diputada de Govern Obert i Transparència, Mentxu Balaguer, la finalitat dels premis és
“reconéixer i posar en valor la labor de persones físiques i jurídiques en els camps de la
investigació, la divulgació, el desenvolupament d'aplicacions i la promoció de la cultura de
Govern Obert”.
Imma López, presidenta de la Fundació Horta Sud, va assenyalar que aquest reconeixement és
“un impuls per a continuar treballant pel moviment associatiu”. Per la seu part, Julio Huerta,
coordinador de la Fundació Horta Sud, va posar en valor “l'impacte positiu que les associacions
tenen en els nostres municipis”, al mateix temps que va convidar a que “nous ajuntaments
valoren l'oportunitat de mesurar l'impacte dels seus moviments associatius”. La Plataforma de
Gestió del Registre Municipal d’Associacions "ofereix uns resultats molt interessants".
L’acte de lliurament va comptar amb la presència d’Antoni F. Gaspar Ramos, President de la
Diputació de València, Mentxu Balaguer Pastor, Diputada de Govern Obert i Transparència,
Rosa Pérez Garijo, Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat
Democràtica, Ignacio Blanco, Secretari Autonòmic de Participació i Transparència, i Andrés
Gomis, Director General de Transparència, Atenció Ciudatana i Bon Govern.
L’impacte de les associacions, en dades objectives
La Plataforma de Gestió del Registre Municipal d’Associacions de la Fundació Horta Sud
premiada ahir és l’única plataforma informàtica que permet realitzar una avaluació de l’impacte
de l’associacionisme. Una iniciativa que permet conéixer l’estat en la qual es troba el moviment
associatiu dels municipis i, per tant, tindre una fotografia de la capacitat d’acció ciutadana. Unes
dades que aporten una informació molt valuosa per a definir i establir línies d’acció de
participació ciutadana en l’àmbit local.

A més, la Plataforma de Gestió del Registre Municipal d’Associacions també suposa un exercici
de transparència perquè suposa sistematitzar l’arreplegada de dades objectives i l’avaluació
permanent de les accions desenvolupades per part del teixit associatiu. L’eina de la Fundació
Horta Sud permet analitzar una sèrie d’indicadors que fan referència al nombre de persones
associades, voluntàries i contractades, al nombre de recursos econòmics amb els quals
compten, quin tipus de riquesa són capaces de generar, etc.
Aquesta eina reforça la cultura del Govern Obert en facilitar la transparència, la col·laboració i
la participació entre governs i administracions públiques i la societat civil. La Plataforma de
Gestió del Registre Municipal d’Associacions és actualment una gran base de dades amb més
de 3.000 entitats registrades de més de 80 poblacions, de la comarca de l’Horta Sud
principalment, però també de la resta del país i de la Unió Europea.
Fins al moment ja s'han realitzat avaluacions de l'impacte del teixit associatiu dels municipis de
Castelló, Quart de Poblet, Bellreguard i la comarca de l’Horta Sud. Actualment està en marxa
l'avaluació de l’impacte de les associacions de la ciutat de València, un estudi que es
presentarà el febrer de 2020.
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NOTA DE PRENSA

La Fundació Horta Sud, 1er premio de los Premios GO! Govern Obert
de la Diputació de València
Ha sido premiada la Plataforma de Gestión del Registro Municipal de Asociaciones
València, 20 de diciembre | La Plataforma de Gestión del Registro Municipal de
Asociaciones de la Fundació Horta Sud recibió ayer el 1er premio, modalidad Sociedad
Civil, de la II Edición de los Premios GO! de la Diputación de València, unos galardones
que reconocen la actividad científica y los proyectos que avanzan en materia de
Gobierno Abierto.
Dentro de la categoría de ‘Acciones de difusión, estudios o promoción del Gobierno Abierto por
parte de organizaciones, asociaciones y colectivos sociales’, el jurado de los Premios GO! ha
elegido a la Plataforma de Gestión del Registro Municipal de Asociaciones de la Fundació
Horta Sud como la mejor práctica de la provincia de València. En la modalidad Premios GO!
Investigación y Participación, el primer premio ha sido para el trabajo presentado por Adrián
Vicente, con un accésit para Jorge Castellanos.
El objetivo de estos premios es reconocer la actividad científica y los proyectos que avanzan en
materia de Gobierno Abierto, para fortalecer la cultura de transparencia. En palabras de la
Diputada de Gobierno Abierto y Transparencia, Mentxu Balaguer, la finalidad de los premios es
“reconocer y poner en valor la labor de personas físicas y jurídicas en los campos de la
investigación, la divulgación, el desarrollo de aplicaciones y la promoción de la cultura de
Gobierno Abierto”.
Imma López, presidenta de la Fundació Horta Sud, señaló que este reconocimiento es “un
impulso para continuar trabajando por el movimiento asociativo”. Por su parte, Julio Huerta,
coordinador de la Fundació Horta Sud, puso en valor “el impacto positivo que las asociaciones
tienen en nuestros municipios”, al mismo tiempo que invitó a que “nuevos ayuntamientos
valoran la oportunidad de medir el impacto de sus movimientos asociativos”. La Plataforma de
Gestión del Registro Municipal de Asociaciones "ofrece unos resultados muy interesantes".
El acto de entrega ha contado con la presencia de Antoni F. Gaspar Ramos, Presidente de la
Diputación de València, Mentxu Balaguer Pastor, Diputada de Gobierno Abierto y
Transparencia, y Rosa Pérez Garijo, Consellera de Participación, Transparencia, Cooperación
y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana, Ignacio Blanco, Secretario Autonómico de
Participación y Transparencia, y Andrés Gomis, Director General de Transparencia, Atención
Ciudadana y Buen Gobierno.
El impacto de las asociaciones, en datos objetivos
La Plataforma de Gestión del Registro Municipal de Asociaciones de la Fundació Horta Sud,
además de cumplir con las funciones normativas de registro y convertirse en una útil base de
datos, es la única plataforma informática que permite realizar una evaluación del impacto del
asociacionismo. Una iniciativa que permite conocer el estado en la cual se encuentra el

movimiento asociativo de los municipios y, por lo tanto, tener una fotografía de la capacidad de
acción ciudadana. Unos datos que aportan una información muy valiosa para definir y
establecer líneas de acción de participación ciudadana en el ámbito local.
Además, la Plataforma de Gestión del Registro Municipal de Asociaciones también supone un
ejercicio de transparencia porque supone sistematizar la recogida de datos objetivos y la
evaluación permanente de las acciones desarrolladas por parte del tejido asociativo. La
herramienta de la Fundació Horta Sud permite analizar una serie de indicadores que hacen
referencia al número de personas asociadas, voluntarias y contratadas, al número de recursos
económicos con los que cuentan, qué tipo de riqueza son capaces de generar, etc.
Esta herramienta refuerza la cultura del Gobierno Abierto al facilitar la transparencia, la
colaboración y la participación entre gobiernos y administraciones públicas y la sociedad civil.
La Plataforma de Gestión del Registros Municipal de Asociaciones es actualmente una gran
base de datos con más de 3.000 entidades registradas de más de 80 poblaciones, de la
comarca de l'Horta Sud principalmente, pero también del resto del país y de la Unión Europea.
Hasta el momento ya se han realizado evaluaciones del impacto del tejido asociativo de los
municipios de Castellón, Quart de Poblet, Bellreguard y la comarca de l'Horta Sud. Actualmente
está en marcha la evaluación del impacto de las asociaciones de la ciudad de València, un
estudio que se presentará en febrero de 2020.
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