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NOTA DE PRENSA 

 

 

#AraMésQueMai | La historia del Col·lectiu Soterranya de Torrent 

 

Torrent, 27 de marzo | 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 Col·lectiu Soterranya de Torrent ha 

pasado a la acción con diferentes acciones 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.  

La iniciativa #AraMésQueMai arranca con las acciones puestas en marcha por el Col·lectiu 

Soterranya, una asociación de Torrent que, desde 2004, persigue generar una conciencia crítica 

en la ciudadanía, animando a la sociedad civil a participar en favor de un entorno más justo, más 

sostenible y humano. Desde el inicio de la crisis, Soterranya ha puesto en marcha diferentes 

intervenciones. En primer lugar, ha puesto a disposición del Ayuntamiento de Torrent el 

material sanitario que se utilizaba en los cursos de formación en el Espai de Solidaritat Parreño 

en el barrio del Xenillet, para que sea llevado a la residencia Santa Elena, un centro en el que se 

han detectado casos por el coronavirus. 

Las bicis de Soterranya también se han puesto al servicio de las personas mayores, las personas 

con movilidad reducida, así como las que formen parte de algún colectivo en situación de 

vulnerabilidad. Bajo el lema Nuestras bicis pueden ayudarte, el objetivo es hacer recados de 

primera necesidad para aquellas personas que no puedan salir de casa. Hasta el momento ya 

se han producido más de diez salidas, principalmente para llevar medicamentos hasta los 

domicilios de personas mayores que no pueden acudir a la farmacia. “Por lo general las personas 

que se ponen en contacto con nosotros tienen problemas de movilidad, si bien cada vez estamos 

detectando que los mayores no quieren salir a la calle por miedo a contagiarse”, recuerda Toni 

Velarde.  

Desde Soterranya también se está valorando la posibilidad de ofrecer bicicletas de sustitución. 

Esta iniciativa se centraría en aquellas personas que utilicen la bicicleta para ir al trabajo y hayan 

sufrido algún problema técnico en sus bicis. “La idea es poner a su disposición las bicicletas que 

tenemos arregladas, con el objetivo de que puedan seguir yendo a trabajar como venían 

haciendo hasta ahora”. 

Además, en relación con los talleres y actividades que se organizan semanalmente con los niños 

y niñas del barrio del Xenillet, el equipo de voluntariado de Soterranya sigue en contacto con 

los menores a través de llamadas telefónicas y alguna videollamada. Como afirma Velarde, el 

objetivo de estas llamadas “es darles ánimos y demostrarles que estamos aquí, aunque de 

momento lo llevan bien y están felices, por lo que al final son ellos quienes nos dan ánimos a 

nosotros”.  

https://fundaciohortasud.org/aramesquemai-associacions/
http://soterranya.org/
http://soterranya.org/
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Para Toni Velarde, estas acciones persiguen “sensibilizar, concienciar e impulsar valores 

como la solidaridad y la cooperación entre los vecinos y vecinas de Torrent. Es muy 

importante trabajar el tema de la proximidad, para que desde cada barrio podamos atender a 

las necesidades de las personas que se encuentran en una situación más vulnerable. Tenemos 

que estar coordinados, actuar con rapidez y ofrecer el mejor servicio posible en colaboración con 

las instituciones públicas y de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testimonio de Toni Velarde - Col·lectiu Soterranya (Torrent) > Ver el vídeo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fundaciohortasud.org/aramesquemai-associacions/
https://www.youtube.com/watch?v=xXcdGqBXkDY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xXcdGqBXkDY&feature=youtu.be
https://fundaciohortasud.org/aramesquemai-associacions/
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¿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   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comunicacio@fundaciohortasud.org
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mailto:comunicacio@fundaciohortasud.org
https://fundaciohortasud.org/


 
 

 

Fundació Horta Sud | c/ Mare de Déu de l’Olivar, 30 - 46900, Torrent (València) | 961 553 227 | 
fundaciohortasud.org 

 

NOTA DE PREMSA 

 

 

#AraMésQueMai | La història del Col·lectiu Soterranya de Torrent 

 

Torrent, 27 de març | 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 Soterranya de Torrent ha 

passat a l'acció amb diferents accions per a 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.  

La iniciativa #AraMésQueMai arranca amb les accions posades en marxa pel Col·lectiu 

Soterranya, una associació de Torrent que, des de 2004, persegueix generar una consciència 

crítica en la ciutadania, animant a la societat civil a participar en favor d'un entorn més just, més 

sostenible i humà. Des de l'inici de la crisi, Soterranya ha posat en marxa diferents 

intervencions. En primer lloc, ha posat a la disposició de l'Ajuntament de Torrent el material 

sanitari que s'utilitzava en els cursos de formació en el Espai de Solidaritat Parreño en el barri 

del Xenillet, perquè siga portat a la residència Santa Elena, un centre en el que s'han detectat 

casos actius pel coronavirus. 

Les bicis de Soterranya també s'han posat al servei de les persones majors, les persones amb 

mobilitat reduïda, així com les que formen part d'algun col·lectiu en situació de vulnerabilitat. Sota 

el lema Les nostres bicis poden ajudar-te, l'objectiu és fer encàrrecs de primera necessitat per 

a aquelles persones que no puguen eixir de casa. Fins al moment ja s'han produït més de deu 

eixides, principalment per a portar medicaments fins als domicilis de persones majors que no 

poden acudir a la farmàcia. “En general les persones que es posen en contacte amb nosaltres 

tenen problemes de mobilitat, si bé cada vegada estem detectant que els majors no volen eixir 

al carrer per por de contagiar-se”, recorda Toni Velarde. 

Des de Soterranya també s'està valorant la possibilitat d'oferir bicicletes de substitució. 

Aquesta iniciativa se centraria en aquelles persones que utilitzen la bicicleta per a anar al treball 

i hagen patit algun problema tècnic en les seues bicis. “La idea és posar a la seua disposició les 

bicicletes que tenim arreglades, amb l'objectiu que puguen continuar anant a treballar com feien 

fins ara”. 

A més, en relació amb els tallers i activitats que s'organitzen setmanalment amb els xiquets i 

xiquetes del barri del Xenillet, l'equip de voluntariat de Soterranya segueix en contacte amb els 

menors a través del telèfon i alguna videocridada. Com afirma Velarde, l'objectiu d'aquestes 

converses “és donar-los ànims i demostrar-los que estem ací, encara que de moment ho porten 

bé i estan feliços, al final són ells els qui ens donen ànims a nosaltres”. 

Per a Toni Velarde, aquestes accions persegueixen “sensibilitzar, conscienciar i impulsar 

valors com la solidaritat i la cooperació entre els veïns i veïnes de Torrent. És molt important 

https://fundaciohortasud.org/aramesquemai-associacions/
http://soterranya.org/
http://soterranya.org/
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treballar el tema de la proximitat, perquè des de cada barri puguem atendre les necessitats de 

les persones que es troben en una situació més vulnerable. Hem d'estar coordinats, actuar amb 

rapidesa i oferir el millor servei possible en col·laboració amb les institucions públiques i d'acord 

amb les recomanacions de les autoritats sanitàries”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testimoni de Toni Velarde - Col·lectiu Soterranya (Torrent) > Veure el vídeo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fundaciohortasud.org/aramesquemai-associacions/
https://www.youtube.com/watch?v=xXcdGqBXkDY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xXcdGqBXkDY&feature=youtu.be
https://fundaciohortasud.org/aramesquemai-associacions/
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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   

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

