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Sostenibilitat 3F

Projecte que té com a objectiu fer un
barri més sostenible i responsable amb el
medi ambient, amb aliances amb la resta
d’associacions.
Associació Veïnal i Cultural Tres Forques,
AMPA CEIP Ciudad de Bolonia, AMPA
Escoleta Infantil SOLC, Colecamins, València
per l’aire, més de 20 empreses, entitats
educatives i Associació de Comerciants
Mercat de Castella.

L’Alzheimer és cosa de tots

Projecte per a promoure la prevenció, el
diagnòstic i la normalització de la malaltia
de l’Alzheimer.
Associació Cultural Falla Verge de l’Olivar,
AFASUD, Artistas Noveles, Onda Valencia TV,
Special K Crem, Grupo Tiryus, Grup de Cant,
Ball i Dances l’Olivar, Club Gimnasia Rítmica
del Barrio del Cristo, C.F. Sporting Alaquàs,
Ajuntament d’Alaquàs, Periòdic El Levante,
Laura Sena Periodista, Papelería Aguña,
Comercios varios d’Alaquàs per al mercat
solidari, EPA Alaquàs, Residencia Canalejas,
Junta Local Fallera i Comissions Falleres
d’Alaquàs.

Inspira’t, voluntariat ambiental

Projecte per a crear un equip de voluntariat
ambiental amb diversitat intel·lectual.
Patronato Intermunicipal Francisco Esteve
(PIFE), Proyecto Empar, Plena Inclusión C.V. i
Fundación Limne.

¡¡No al Bullying!!

Projecte per a detectar i combatre
comportaments inadequats des de les aules.
AMPA Enric Valor, AMPA Pere Boil, AMPA
García Planells, IES Pere Boil, CEIP Enric Valor
i Vives i CEIP José García Planells.

Creació de taules de cultiu per a
diferents entorns urbans

Projecte per a construir i instal·lar taules
de cultiu, amb l’objectiu de millorar la
comunicació entre veïns i l’ús d’espais
comuns.
El Club de l’Horta, Hackerspace i Benimakers.

Natació adaptada

Projecte per a desenvolupar l’estructura i
consolidar la secció de natació adaptada
dins del Club de Natació Fénix de Manises.
AFADIMA, Club de natación Fénix.

Vestint Il·lusions

Projecte per donar visibilitat i sensibilitzar
sobre la situació dels xiquets i xiquetes en
situació vulnerable i potenciar el vincle
intergeneracional entre infants i dones.
ARTIC i Taller Madre Mazzarello-Amparito
Baviera.

La memòria dels sentits

Projecte per millorar la salut física i mental
i el benestar dels i de les residents de
la residència La Marxadella de Torrent,
promovent l’intercanvi intergeneracional.
AVV El Vedat, Solidaritat Torrent i ARTIC.

Riu Túria, més viu que mai

Projecte per millorar la qualitat de vida i
integració de les persones amb malaltia
mental mitjançant la participació en tasques
comunitàries.
AFEMPES, Coordinadora en Defensa de los
Bosques del Turia, CIEEF (Centro para la
Investigación y Experimentación forestal),
PRISMA (Mancomunitat Camp del Túria) i
Fundación Secretariado Gitano.

Las mil miradas del barrio

Projecte per promoure l’acció comunitària
en el Barri del Crist mitjançant una activitat
participativa interassociativa.
Associació Teuladí, AVVV Barrio del Cristo,
Asoc. Majomaï, Compartiendo Solidaridad,
AMPA CEIP Nuestra Señora del Carmen,
AMPA CEIP Vicente Blasco Ibáñez.

Estimades amigues i amics,

LLOC

PHOTOCALL

Com sabeu, el pròxim dijous
20 de febrer teniu una cita
amb la Fundació Horta
Sud, Caixa Popular i el
Grupo Ugarte. Celebrem la
26a Edició de les Ajudes a
Projectes Interassociatius.

La Gala de lliurament de les ajudes
tindrà lloc en el Saló d’actes del diari
Levante EMV: C/ Traginers, 7 - Polígon
Industrial Vara de Quart (València)
Podeu veure la ubicació al Google Maps:
bit.ly/MapsLevanteEMV

En finalitzar l’acte, totes les persones
representants dels projectes guardonats
pujareu junts a l’escenari per fer la
gran foto oficial de la Gala de les
Associacions. També disposarem al hall
de l’edifici d’un photocall de Projectes
Interassociatius amb el fotògraf oficial
de l’esdeveniment, per on podreu
passar amb les vostres associacions a
immortalitzar el moment.

En aquesta edició de
2020 s’han presentat 28
projectes, dels quals han
estat seleccionats 10 per
rebre l’ajuda. En aquests
10 projectes participeu més
de 40 associacions i entitats
no lucratives que esteu
treballant en xarxa, que
promoveu la col·laboració
i la cooperació i que
compartiu un objectiu comú:
el de transformar el nostre
món en un lloc millor.
Volem celebrar-ho i convertir
aquest acte en una ocasió
especial per agrair-vos i fer
homenatge al vostre treball
i a la vostra implicació
desinteressada pel bé comú.
A continuació oferim
informació interessant per al
desenvolupament d’aquesta
Gala de les Associacions:

HORARI
Començarem puntualment a les 18:30
hores. L’obertura de les portes d’accés
serà a les 18:00h, temps suficient per
a arribar, saludar-nos i acomodar-nos
abans del començament de la Gala.
Com que l’aforament és limitat, agraïm
que ens confirmeu l’assistència.

AUTÒGRAFS
Abans del començament de l’acte, a les
18:00h, caldrà que la presidenta
o president de l’associació que lidera
cada projecte es pose en contacte amb
el nostre company Ramón García, que
us facilitarà l’acord de concessió de
les ajudes perquè el signeu. El podreu
trobar al hall de l’edifici. Recordeu portar
els vostres documents identificatius
(DNI).

LLIURAMENT
DE LES AJUDES
Els vostres projectes seran presentats
un a un i les associacions que participeu
sereu anomenades per pujar a
arreplegar el diploma. Podreu pujar
tantes persones com vulgueu, encara
que només una persona de vosaltres
podrà prendre la paraula.

UNES
PARAULES
Disposareu d’un màxim de 2 minuts per
a explicar el vostre projecte. El temps és
or, per la qual cosa serem molt estrictes
amb aquest límit de temps!

#TEIXINTXARXA
Hem creat aquesta etiqueta per a
compartir a les xarxes socials tot
l’esdeveniment. Vos animem a
compartir- ho en les vostres xarxes i a
visitar els nostres perfils de Instagram,
Facebook, Twitter.

PISCOLABIS I
GERMANOR
A continuació, passarem al piscolabis
on podrem compartir una estona
totes i tots junts, saludar-nos i conèixer
els protagonistes d’altres projectes
guardonats. És el moment de seguir
creant xarxa i germanor.

DRESS CODE:
SMILE
La Gala de les Associacions exigeix un
Codi de Vestimenta molt especial: un
gran somriure als llavis per a saludar,
una orella atenta per a escoltar, uns ulls
que observen la realitat, un muscle fort
per arrimar i unes mans obertes per a
abraçar. Veniu amb en molta il·lusió i
ànim per a contagiar a altres persones
per a construir un món millor.

CONTACTE
Per a qualsevol qüestió que preciseu
aclarir podeu contactar amb nosaltres
de la manera habitual, al correu
electrònic hola@fundaciohortasud.org
o al telèfon 96 155 32 27.

