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NOTA DE PREMSA 

En marxa el primer estudi per a avaluar l’impacte del Covid-19 en el 
teixit associatiu de la Comunitat Valenciana 

Les associacions poden participar fins al 15 de setembre mitjançant un qüestionari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torrent, 2 de juliol | La Fundació Horta Sud ha iniciat un estudi amb l’objectiu d’avaluar 

l’impacte de la crisi provocada pel Covid-19 en el teixit associatiu. Mitjançant un 

qüestionari en línia, que estarà disponible fins al 15 de setembre, l’estudi pretén conéixer 

quins canvis ha provocat la pandèmia en les associacions de la Comunitat Valenciana. Els 

resultats de l’anàlisi també serviran per a determinar quines alternatives es planteja el 

moviment associatiu davant els nous reptes econòmics i socials. 

El teixit associatiu és una peça clau en la vida dels nostres barris i municipis, amb milers 

d’activitats organitzades per les associacions festives, esportives, educatives, musicals, d’oci i 

temps lliure i de persones majors, entre altres. A conseqüència de la pandèmia, milers d’activitats 

organitzades per les associacions s’han vist cancel·lades i tota l’economia relacionada amb el 

teixit associatiu s’ha paralitzat. Amb l’objectiu de conéixer amb dades objectives l’impacte 

econòmic i social de la crisi en el moviment associatiu, la Fundació Horta Sud ha posat en 

marxa aquest estudi, la primera iniciativa d’aquestes característiques que es realitza a la 

Comunitat Valenciana.  

La interacció directa amb la base social i les persones beneficiàries és una de les característiques 

distintives del teixit associatiu, el que fa que la majoria de les activitats de les associacions no es 

puguen realitzar telemàticament. A més, a conseqüència de la cancel·lació de les activitats i 

la pèrdua d’ingressos, un altre aspecte fonamental que es veurà afectat són els llocs de treball. 

https://bit.ly/EstudiAssociacions
https://bit.ly/EstudiAssociacions
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Segons l’últim Estudi d’Avaluació de l’Impacte del teixit associatiu a l’Horta Sud, l’any 2018 les 

associacions generaven, només a la comarca, més de 3.000 llocs de treball directes.  

L’estudi també servirà per a repensar quines estratègies de futur poden implementar les 

associacions per tal d’adaptar-se a la nova realitat. Una informació que resultarà molt valuosa 

a l’hora d’adequar les accions i polítiques de participació ciutadana per als pròxims anys, oferint 

les eines i els serveis més adients per tal de seguir acompanyant i enfortint al teixit associatiu.  

Des de fa 48 anys, la Fundació Horta Sud ofereix cursos de formació i un servei d’assessorament 

per a associacions. La promoció d’un teixit associatiu viu, dinàmic i participatiu és una 

condició necessària per al desenvolupament econòmic, polític, educatiu i cultural, així com per a 

aprofundir en la democràcia de qualsevol societat.  

> Accés al qüestionari en línia: bit.ly/EstudiAssociacions 

 
 

PER A MÉS INFORMACIÓ 
Emilio Sancho Andrés 
Telèfon: 961 553 227 | Adreça electrònica: comunicacio@fundaciohortasud.org  
Web: fundaciohortasud.org 
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NOTA DE PRENSA 

En marcha el primer estudio para evaluar el impacto del Covid-19 en 
el tejido asociativo de la Comunidad Valenciana 

Las asociaciones pueden participar hasta el 15 de septiembre a través de un 
cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torrent, 2 de julio | La Fundació Horta Sud ha iniciado un estudio con el objetivo de evaluar 

el impacto de la crisis provocada por el Covid-19 en el tejido asociativo. Mediante un 

cuestionario online, que estará disponible hasta el 15 de septiembre, el estudio pretende 

conocer qué cambios ha provocado la pandemia en las asociaciones de la Comunidad 

Valenciana. Los resultados del análisis también servirán para determinar qué alternativas 

se plantea el movimiento asociativo ante los nuevos retos económicos y sociales. 

El tejido asociativo es una pieza clave en la vida de nuestros barrios y municipios, con miles de 

actividades organizadas por las asociaciones festivas, deportivas, educativas, musicales, de ocio 

y tiempo libre y de personas mayores, entre otras. A raíz de la pandemia, miles de actividades 

organizadas por las asociaciones se han visto canceladas y toda la economía relacionada con el 

tejido asociativo se ha paralizado. Con el objetivo de conocer con datos objetivos el impacto 

económico y social de la crisis en el movimiento asociativo, la Fundació Horta Sud ha puesto 

en marcha este estudio, la primera iniciativa de estas características que se realiza en la 

Comunidad Valenciana. 

La interacción directa con la base social y las personas beneficiarias es una de las características 

distintivas del tejido asociativo, de ahí que la mayoría de las actividades de las asociaciones no 

puedan realizarse telemáticamente. Además, como consecuencia de la cancelación de las 

actividades y la pérdida de ingresos, otro aspecto fundamental que se verá afectado son los 

https://bit.ly/EstudiAssociacions
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puestos de trabajo. Según el último Estudio de Evaluación del Impacto del tejido asociativo en 

l'Horta Sud, en 2018 las asociaciones generaban, solo en la comarca, más de 3.000 puestos de 

trabajo directos. 

El estudio también servirá para repensar qué estrategias de futuro pueden implementar las 

asociaciones para adaptarse a la nueva realidad. Una información que resultará muy valiosa 

en la hora de adecuar las acciones y políticas de participación ciudadana para los próximos años, 

ofreciendo las herramientas y los servicios más adecuados para seguir acompañando y 

fortaleciendo al tejido asociativo. 

Desde hace 48 años, la Fundació Horta Sud ofrece cursos de formación y un servicio de 

asesoramiento para asociaciones. La promoción de un tejido asociativo vivo, dinámico y 

participativo es una condición necesaria para el desarrollo económico, político, educativo y 

cultural, así como para profundizar en la democracia de cualquier sociedad. 

> Acceso al cuestionario online: bit.ly/EstudiAssociacions 

 

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