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PROJECTES PREMIATS EN L’EDICIÓ 2021 DE LES AJUDES A 
PROJECTES INTERASSOCIATIUS 

24 projectes s’han presentat a la convocatòria 2021 d’Ajudes a Projectes Interassociatius 

Torrent, 11 de gener de 2021 

 

Estimats amics i estimades amigues, 

Per mitjà de la present posem en el seu coneixement que el Jurat Qualificador del Programa de 
Projectes Interassociatius, d’acord amb les bases de la convocatòria i valorats tots els 24 
projectes presentats, resol concedir les següents ajudes per al 2021 als següents projectes: 

 

 “Ojos que ven, corazón que siente”, projecte que té com a objectiu visibilitzar i 
normalitzar la malaltia mental a la vegada que contribueix a la integració de les persones 
que la tenen. Presentat per AFPEM HORTA SUD i AFEM TORRENT. Import de l’ajuda 
2.000 €.  

 “Entrenat la igualtat”, per a promocionar l’handbol femení, educar per  garantir la 
igualtat de gènere, de condició e intercultural. Presentat per CLUB ESPORTIU HANDBOL 
FEMENÍ PAIPORTA I INTERAMPA DE PAIPORTA. Import de l’ajuda 1.500 €. 

 “Fem educació, Fem barri, Fem poble mitjançant l'esport”, per utilitzar l'esport com a 
eina educativa i inclusiva, fomentant la participació del teixit col·lectiu associatiu local, 
revitalitzant i invertint en els comerços de la localitat i vinculant a les famílies al comerç 
de proximitat. Presentat CLUB ESPORTIU LA FILA D'ALFAFAR, AMPA CEIP LA FILA, ACYPAL 
i altres entitats.  Import de l’ajuda 2.000 €. 

 “La Ciudad que soñamos: Otro Manises es possible”, projecte per sensibilitzar i 
corresponsabilitzar al major nombre de ciutadans per a aconseguir una ciutat sostenible.  
Presentat per ASSOCIACIÓ VEÏNAL BARRI SANT FRANCESC I ALAMEDA PARK, 
ASOCIACIÓN DE VECINOS EL CARMEN-SOCUSA, ASOCIACION DE VECINOS LA MALLÀ I 
MAS DE NADAL. Import de l’ajuda 1.500 € 

 “Reiniciar”, projecte per contribuir a reiniciar la vida i les relacions a la nostra societat 
en la “nova realitat”, mitjançant activitats de desenvolupament cultural, esportiu, social 
i educatiu de forma conjunta entre les nostres associacions. Presentat per FÒRUM DE 
CATARROJA, UNIÓ MUSICAL DE CATARROJA, CLUB DE TENIS CATARROJA, UNIÓ MUSICAL 
DE PICANYA.  Import de l’ajuda 1.500 €. 

 “Elaboració d'una proposta alternativa de caràcter participatiu per als terrenys de 
l'antiga Horta del Pouet i l'Alqueria del Rei”, per definir de forma participativa una 
alternativa per als terrenys de l'antiga Horta del Pouet basada en la sostenibilitat social 
i mediambiental. Presentat per ASSOCIACIÓ DE VEÏNES I VEÏNS DE CAMPANAR, AC 
CANTARRANES, FUNDACIÓ ASUT, AMPA COL·LEGI PÚBLIC GINER DE LOS RIOS. Import de 
l’ajuda de 1.500 €. 

 “Oci.si - oci menors amb necessitats de suport”, projecte perquè els xiquets i xiquetes 
amb necessitats de suport puguen gaudir del temps lliure millorant la seua  qualitat de 



 

vida. Presentat per AFACO QUART i AMPA CEIP LA CONSTITUCIÓ. Import de l’ajuda 1.500 
€ 

 “Educació de qualitat i alimentació saludable per a totes i tots”, per activar els 
col•lectius més vulnerables mitjançant accions d’alimentació saludable i educació de 
qualitat per a tots i totes. Presentat per COR DE VILA, UNIÓ MUSICAL D'ALAQUÀS I ASOC. 
CULTURAL GASTRONÓMICA EL CULLEROT. Import de l’ajuda 3.000 €.  

 “Haciendo camino”, per ajudar les dones acollides a augmentar la seua ocupabilitat i 
facilitar-les les eines necessàries per a millorar la seua qualitat de vida.   Presentat per 
LLOC DE VIDA - BUSCANT ALTERNATIVES i SERVICIO JESUITA A MIGRANTES. Import de 
l’ajuda de 1.500 €. 

 “Dibuja bonito”, projecte per potenciar l'ocupabilitat del col·lectiu de persones amb 
diversitat funcional a través de la creació d'una marca dissenyada pel mateix col·lectiu. 
Presentat per ASSOCIACIÓ PRO-DISCAPACITATS DE L'HORTA i ASOCIACIÓN MUJER, OCIO 
Y TRABAJO. Import de l’ajuda 2.000 €. 

 “Cohesión a través de la innovación digital”, projecte per promoure la col·laboració 
entre associacions i institucions del Barri de Torrefiel i desenvolupar accions que 
potencien els Objectius de l'Agenda 2030. Presentat per ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE 
TORREFIEL. Import de l’ajuda 2.000 €. 

 

Vos felicitem pel vostre treball. En les pròximes setmanes ens posarem en contacte amb 
vosaltres per a l’entrega de les ajudes. 

Rebeu les nostres salutacions. 


