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NOTA DE PRENSA 

 

 

#AraMésQueMai | La historia de Alaquàs Debat: el proyecto 
‘Coronavirus amb Cor d’Alaquàs’ 

 

Torrent, 8 de abril | La crisis no ha conseguido frenar al tejido asociativo. Desde casa, y a 

pesar de las dificultades, las asociaciones continúan dando vida a nuestros municipios y 

dando respuesta a las necesidades del momento. El colectivo Alaquàs Debat ha impulsado 

el proyecto ‘Coronavirus amb Cor d’Alaquàs’ para hacer frente a la crisis sanitaria 

provocada por el coronavirus. #AraMésQueMai es una iniciativa que persigue visibilizar el 

conjunto de acciones y proyectos que las asociaciones están realizando desde el inicio 

de la crisis.  

En Alaquàs, la crisis de la Covid-19 ha generado un movimiento social alrededor del proyecto 

‘Coronavirus amb Cor d’Alaquàs’, una iniciativa que evoluciona según las nuevas necesidades 

y aportaciones de las asociaciones y las personas que lo forman. Se trata de un proyecto 

impulsado por Alaquàs Debat, un colectivo formado por unas veinte personas que habitualmente 

promueve en el pueblo cenas coloquio, conferencias y charlas para fomentar el diálogo, así como 

rutas guiadas sobre la historia del pueblo y su Castillo. 

Horas antes de declararse el estado de alarma, en el colectivo ya se puso de manifiesto la 

necesidad de organizar de urgencia un grupo de voluntariado para hacer las compras y 

gestiones de las personas mayores y más vulnerables que no podrían salir a la calle. 

Marieta Alfonso fue la primera en detectar esta necesidad y, junto a Paco Pons, elaboraron el 

primer esbozo del que podría ser un servicio que denominaron ‘Coronavirus amb Cor 

d’Alaquàs’. Ese mismo día, la gente de Alaquàs Debat empezó la difusión a través de WhatsApp 

y redes sociales y, en pocas horas, más de 40 personas se incluyeron en el primer grupo de 

voluntariado, la mayoría gente vinculada a colectivos como la Unión Musical de Alaquàs, la 

Asociación de Comerciantes Asociados de Alaquàs (CAdA), la Asociación de Hostelería y 

Restauración de Alaquàs (Ahora) o Cáritas Alaquàs. 

Una alianza entre la sociedad civil y las instituciones públicas 

Alaquàs Debat involucró desde el inicio a la concejala de Bienestar Social, Elena Solís, 

miembro del mismo grupo de voluntariado, lo que posibilitó la colaboración de la Policía Local 

y los Servicios Sociales desde el primer momento. De hecho, la base donde está depositado 

todo el material sanitario del voluntariado es el retén de la Policía Local, donde también está de 

forma permanente el listado de las personas acreditadas para hacer las salidas y los pedidos. 

En los primeros días, el grupo se amplió hasta los 60 integrantes con la incorporación de 

persones pertenecientes a otras asociaciones y colectivos del pueblo, así como vecinos y vecinas 

a título personal. Los primeros días fueron sobre todo de difusión de la iniciativa en las redes 

sociales y mediante llamadas. El comercio Copi Palop se ofreció para hacer gran parte de los 
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carteles que se colgaron en todo el pueblo, además también se repartieron a los comercios, se 

pusieron en las bolsas de compra y en los espacios públicos. 

También en esos días se contactó y compartió la información con iniciativas similares como el 

Col·lectiu Soterranya de Torrent, con el fin de intercambiar propuestas, protocolos y medidas 

sanitarias. Actualmente, y después de varias semanas de servicio, se está atendiendo una 

media de 10 compras y gestiones al día para gente mayor o vulnerable de lunes a sábado, 

si bien también hay encargos los domingos. 

La colaboración con Cáritas Alaquàs 

Cáritas Alaquàs solicitó la ayuda del grupo de voluntariado de ‘Coronavirus amb Cor d’Alaquàs’ 

para hacer el reparto periódico de comida y productos de primera necesidad a las 120 familias 

que habitualmente van al economato, un servicio que se tuvo que cerrar porque gran parte de 

la gente que lo atendía es población de riesgo. Ese reparto se ha hecho ya dos veces a las 

familias de Cáritas y a otras derivadas por los Servicios Sociales municipales. En este sentido, 

también está colaborando como punto base de organización de las bolsas la Sociedad 

Gastronómica El Cullerot. El servicio incluye el reparto de comida y productos de primera 

necesidad, compras y el reparto de los cheques de Consum fruto del acuerdo entre el consistorio 

y Cáritas. 

Para ayudar a Cáritas en esta tarea, Alaquàs Debat ha gestionado también un cargamento de 

quesos y embutidos ofrecido por Mercadona, otro pedido de 500 kilos de papayas ofrecido por 

Anecoop, una donación semanal de verdulerías paquistaníes del pueblo y donaciones más 

pequeñas de varios restaurantes. También se han conseguido donativos por valor de más de 

3.000 euros provenientes del joven empresariado local o del CF Sporting Alaquàs Inclusiu. 

Preservar la salud, lo más importante 

Con el paso de los días, el proyecto ‘Coronavirus amb Cor d’Alaquàs’ ha ido incorporando nuevas 

gestiones a medida que los comercios la recomiendan a su clientela más mayor. Por ejemplo, 

una farmacia del pueblo deriva al proyecto todos los casos, siendo las personas voluntarias las 

encargadas de llevar los medicamentos a casa. Desde el proyecto también se han entregado 

guantes y se ha explicado la forma correcta de utilizarlos a la gente mayor que vive sola y tiene 

que salir a depositar la basura en los contenedores. 

En este sentido, durante los primeros días de la crisis también se puso de manifiesto el 

desabastecimiento de mascarillas en hospitales, centros de salud, ayuntamientos y otros 

servicios. Para evitarlo, desde el consistorio de Alaquàs se coordinó un grupo de mujeres 

que ya ha elaborado muchas mascarillas en sus casas. ‘Coronavirus amb Cor d’Alaquàs’ 

también ha participado en esta iniciativa mediante la recogida de las telas y el reparto en los 

domicilios que están elaborando las mascarillas. El grupo de mujeres ya ha hecho la primera 

entrega. 

Además, a raíz de las conversaciones entre los miembros de Alaquàs Debat, de la experiencia 

a pie de calle y del contacto con las personas beneficiarias del servicio, la primera semana de la 

crisis se detectó que era necesario un apoyo telefónico para la gente que vive sola. Fue así 

como el equipo de voluntariado lo propuso al ayuntamiento, razón por la cual la concejalía de 
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Bienestar Social decidió adquirir cuatro líneas, de las cuales dos están atendidas por gente de 

‘Coronavirus amb Cor d’Alaquàs’. En la actualidad, se está en contacto periódico con unas 40 

personas del pueblo. 

Estima, amabilidad y participación ciudadana 

El proyecto ‘Coronavirus amb Cor d’Alaquàs’ ya cuenta con un equipo de 60 personas 

voluntarias, lo cual permite una respuesta inmediata a cualquier encargo que pueda surgir, ya 

sea a pie, en carro de compra o en coche. Las personas voluntarias actúan siguiendo un 

riguroso protocolo, con medidas sanitarias y con total confidencialidad. 

Desde ‘Coronavirus amb Cor d’Alaquàs’ afirman que esta iniciativa “no hubiera sido posible si no 

fueran un grupo ciudadano activo y con gran sensibilidad social, pero tampoco sin la 

participación de ese gran grupo de voluntariado, la confianza del consistorio en la difusión y a la 

hora de encargarnos tareas, así como el apoyo constante de la Asociación de Comerciantes 

Asociados de Alaquàs (CAdA). Esperamos que el vínculo que se ha formado se pueda 

reconvertir en el futuro en un movimiento para ayudar a que el pueblo se recupere social 

y económicamente”. 

Para Marieta Alfonso, colaboradora de Alaquàs Debat y una de las persones promotores del 

proyecto ‘Coronavirus amb Cor d’Alaquàs’, esta crisis está poniendo de manifiesto que “lo más 

interesante y atractivo de Alaquàs no es su Castillo Palacio ni sus templos parroquiales. Lo más 

valioso de este municipio de l’Horta es la estima, la amabilidad y la participación 

ciudadana de sus habitantes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testimonio de Marieta Alfonso - ‘Coronavirus amb Cor d’Alaquàs. Ver el vídeo.   

https://www.youtube.com/watch?v=UtraEwkvJ5A
https://www.youtube.com/watch?v=UtraEwkvJ5A
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> Todas las fotos están disponibles en la web de la Fundació Horta Sud. 

¿Quieres unirte a #AraMésQueMai?   

La iniciativa quiere hacerse eco de todas aquellas acciones que contagian ilusión, 

compromiso, solidaridad y ganas de cambiar el mundo. Ha llegado la hora de reconocer la 

gran labor que está realizando el tejido asociativo. 

#AraMésQueMai es una iniciativa que está abierta a todas las asociaciones que quieran 

sumarse. La Fundació Horta Sud pone a disposición el siguiente correo electrónico: 

comunicacio@fundaciohortasud.org.  

Promoción y visibilización del tejido asociativo 

La Fundació Horta Sud ha habilitado la sección #AraMésQueMai en la web, un espacio de 

encuentro en el que se recogerán todas las entrevistas, vídeos y fotos enviadas por las 

asociaciones. Además, se ha abierto una nueva sección en el canal de YouTube de la 

Fundació en la que se publicarán todos los vídeos y testimonios que se vayan uniendo a la 

iniciativa: youtube.com/c/FundacióHortaSud 

Asimismo, en las redes sociales se compartirán todas las entrevistas, vídeos y fotos con la 

etiqueta #AraMésQueMai.  

 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
Emilio Sancho Andrés 
Teléfono: 961 553 227 | Correo: comunicacio@fundaciohortasud.org  
Web: fundaciohortasud.org   
 

https://fundaciohortasud.org/aramesquemai-associacions/
mailto:comunicacio@fundaciohortasud.org
https://fundaciohortasud.org/aramesquemai-associacions/
https://www.youtube.com/c/Fundaci%C3%B3HortaSud
mailto:comunicacio@fundaciohortasud.org
https://fundaciohortasud.org/
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NOTA DE PREMSA 

 

 

#AraMésQueMai | La història d’Alaquàs Debat: el projecte 
‘Coronavirus amb Cor d’Alaquàs’ 

 

Torrent, 8 d’abril | La crisi no ha aconseguit frenar al teixit associatiu. Des de casa, i 

malgrat les dificultats, les associacions continuen donant vida als nostres municipis i 

donant resposta a les necessitats del moment. El col·lectiu Alaquàs Debat ha impulsat el 

projecte ‘Coronavirus amb Cor d’Alaquàs’ per tal de fer front a la crisi sanitària provocada 

pel coronavirus. #AraMésQueMai és una iniciativa que persegueix visibilitzar el conjunt 

d'accions i projectes que les associacions estan realitzant des de l'inici de la crisi.  

En Alaquàs, la crisi de la Covid-19 ha generat un moviment social al voltant del projecte 

‘Coronavirus amb Cor d’Alaquàs’, una iniciativa que evoluciona segons les noves necessitats 

i aportacions de les associacions i les persones que el formen. Es tracta d’un projecte impulsat 

per Alaquàs Debat, un col·lectiu format per una vintena de persones que habitualment promou 

en el poble sopars col·loqui, conferències i xerrades per a fomentar el diàleg, així com rutes 

guiades sobre la història del poble i el seu Castell. 

Hores abans de declarar-se l'estat d'alarma, en el col·lectiu ja es va posar de manifest la 

necessitat d'organitzar d'urgència un grup de voluntariat per a fer les compres i gestions de 

la gent més major i vulnerable que no podria eixir al carrer. Marieta Alfonso va ser la primera 

a detectar aquesta necessitat i, junt amb Paco Pons, elaboraren el primer esbós del que podria 

ser un servei que denominaren ‘Coronavirus amb Cor d’Alaquàs’. Eixe mateix dia, la gent 

d'Alaquàs Debat va començar la difusió a través de WhatsApp i xarxes socials i, en poques hores, 

més de 40 persones es varen incloure en el primer grup de voluntariat, la majoria gent vinculada 

a col·lectius com la Unió Musical d’Alaquàs, l’Associació de Comerciants Associats 

d’Alaquàs (CAdA), l’Associació d'Hostaleria i Restauració d'Alaquàs (Ahora) o Càritas 

Alaquàs. 

Una aliança entre la societat civil i les institucions públiques 

Alaquàs Debat va involucrar des de l'inici a la regidora de Benestar Social, Elena Solís, 

membre del mateix grup de voluntariat, el que va possibilitar la col·laboració de la Policia Local 

i els Serveis Socials des del primer moment. De fet, la base on està dipositat tot el material 

sanitari del voluntariat és el reten de Policia Local, on està també de forma permanent el llistat 

de les persones acreditades per a fer les eixides i les comandes. 

En els primers dies, el grup es va ampliar fins als 60 integrants amb la incorporació de persones 

pertanyents a altres associacions i col·lectius del poble, així com veïns i veïnes a títol personal. 

Els primers dies varen ser sobretot de difusió de la iniciativa en les xarxes socials i mitjançant 

telefonades. El comerç Copi Palop es va oferir a fer gran part dels cartells que es van penjar per 

https://fundaciohortasud.org/aramesquemai-associacions/
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tot el poble, a més també es van repartir als comerços, es van posar en les bosses de compra i 

en els espais públics. 

També en eixos primers dies es va contactar i compartir la informació amb iniciatives semblants 

com el Col·lectiu Soterranya de Torrent, amb els quals es van intercanviar propostes, protocols 

i mesures sanitàries. Actualment, i després de diverses setmanes del servei, s’està atenent una 

mitja de 10 compres i gestions al dia per a gent major o vulnerable de dilluns a dissabte, si 

bé també hi ha encàrrecs els diumenges. 

Col·laboració amb Càritas Alaquàs 

Càritas Alaquàs va sol·licitar l’ajuda del grup de voluntariat de ‘Coronavirus amb Cor d’Alaquàs’ 

per a fer el repartiment periòdic de menjar i productes de primera necessitat a les 120 famílies 

que habitualment van a l'economat, un servei que s'hagué de tancar perquè gran part de la 

gent que l'atenia és població de risc. Eixe repartiment s'ha fet ja dues vegades a les famílies de 

Càritas i a altres derivades pels Serveis Socials municipals. En aquest sentit, també està 

col·laborant com a punt base d'organització de les bosses la Societat Gastronòmica El 

Cullerot. El servei inclou repartiment de menjar i productes de primera necessitat, compres i 

repartiment dels xecs de Consum fruit de l'acord entre el consistori i Càritas. 

Per a ajudar a Càritas en aquesta tasca, Alaquàs Debat ha gestionat també un carregament de 

formatges i embotits donats per Mercadona, un altre carregament de 500 quilos de papaies 

donades per Anecoop, una donació setmanal de verduleries pakistaneses del poble i donacions 

més xicotetes de diversos restaurants. També s'han aconseguit donatius per valor de més de 

3.000 euros provinents del jove empresariat local o del CF Sporting Alaquàs Inclusiu. 

Preservar la salut, el més important 

Amb el pas dels dies, el projecte ‘Coronavirus amb Cor d’Alaquàs’ ha anat incorporant noves 

gestions a mesura que els comerços la recomanen a la seua clientela més major. Per exemple, 

una farmàcia del poble deriva al projecte tots els casos, sent les persones voluntàries les 

encarregades de portar els medicaments a casa. Des del projecte també s’han entregat guants 

i s’ha explicat la forma correcta d'utilitzar-los a la gent major que viu sola i ha d’eixir a dipositar el 

fem en els contenidors. 

En aquest sentit, durant els primers dies de la crisi també es va posar de manifest el 

desproveïment de mascaretes en hospitals, centres de salut, ajuntaments i altres serveis. Per tal 

d’evitar-ho, des del consistori d'Alaquàs es va coordinar un grup de dones que ja ha elaborat 

moltes mascaretes en les seues cases. ‘Coronavirus amb Cor d’Alaquàs’ també ha participat 

en aquesta iniciativa mitjançant la recollida de les teles i el repartiment en els domicilis que 

estan elaborant les mascaretes. El grup de dones ja ha fet el primer lliurament. 

A més, fruit de les converses entre els membres d'Alaquàs Debat, de l'experiència a peu de carrer 

i del contacte amb les persones beneficiàries del servei, la primera setmana de la crisi es va 

detectar que era necessari un suport telefònic per a la gent que viu sola. Va ser així com 

l’equip de voluntariat va proposar-ho a l'ajuntament, raó per la qual la regidoria de Benestar Social 

va decidir adquirir quatre línies, de les quals dues estan ateses per gent de ‘Coronavirus amb 

Cor d’Alaquàs’. En l'actualitat, s’està en contacte periòdic amb unes 40 persones del poble.  
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Estima, amabilitat i participació ciutadana 

El projecte ‘Coronavirus amb Cor d’Alaquàs’ ja compta amb un equip de 60 persones 

voluntàries, la qual cosa permet una resposta immediata a qualsevol encàrrec que puga 

aparéixer, ja siga a peu, amb carro de compra o en cotxe. Les persones voluntàries actuen 

seguint un rigorós protocol, amb mesures sanitàries i amb total confidencialitat. 

Des de ‘Coronavirus amb Cor d’Alaquàs’ afirmen que aquesta iniciativa “no haguera estat 

possible si no fórem un grup ciutadà actiu i amb gran sensibilitat social, però tampoc sense 

la participació d’eixe gran grup de voluntariat, la confiança del consistori en la difusió i a l’hora 

d’encarregar-nos tasques, i el suport constant de l’Associació de Comerciants Associats 

d’Alaquàs (CAdA). Esperem que el vincle que s’ha format es puga reconvertir en el futur en 

un moviment per a ajudar a fer que el poble es recupere social i econòmicament”. 

Per a Marieta Alfonso, col·laboradora d’Alaquàs Debat i una de les persones promotores del 

projecte ‘Coronavirus amb Cor d’Alaquàs’, aquesta crisi està posant de manifest que “el més 

interessant i atractiu d’Alaquàs no és el seu Castell-Palau ni els seus temples parroquials. El més 

valuós d’este municipi de l’Horta és l’estima, l’amabilitat i la participació ciutadana dels 

seus habitants”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testimoni de Marieta Alfonso - ‘Coronavirus amb Cor d’Alaquàs’. Veure el vídeo.     
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> Totes les fotos estan disponibles en la web de la Fundació Horta Sud. 

 

Vols unir-te a #AraMésQueMai? 

La iniciativa vol fer-se eco de totes aquelles accions que contagien il·lusió, compromís, 

solidaritat i ganes de canviar el món. Ha arribat l'hora de reconéixer la gran labor que està 

realitzant el teixit associatiu. 

#AraMésQueMai és una iniciativa que està oberta a totes les associacions que vulguen 

sumar-se. La Fundació Horta Sud posa a disposició el següent correu electrònic: 

comunicacio@fundaciohortasud.org. 

Promoció i visibilització del teixit associatiu 

La Fundació Horta Sud ha habilitat la secció #AraMésQueMai en la web, un espai de trobada 

en el qual es recolliran totes les entrevistes, vídeos i fotos enviades per les associacions. A 

més, s'obrirà una nova secció en el canal de YouTube de la Fundació en la qual es publicaran 

tots els vídeos i testimoniatges que es vagen unint a la iniciativa:  

youtube.com/c/FundacióHortaSud 

Així mateix, en les xarxes socials es compartiran totes les entrevistes, vídeos i fotos amb 

l'etiqueta #AraMésQueMai. 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ 
Emilio Sancho Andrés 
Telèfon: 961 553 227 | Correu: comunicacio@fundaciohortasud.org  
Web: fundaciohortasud.org   
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