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Les associacions hem d'incorporar 
els objectius de l'Agenda Urbana 
2030 i els ODS
A partir del Pacte Horta Sud per a la re-
construcció de la comarca, signat per més 
70 entitats, més de 300 persones i apro-
vat pel ple en la meitat d’ajuntaments de 
la comarca, naix el projecte Serà Horta 
Sud 2030 amb la implicació de diferents 
associacions i entitats de la comarca. 

Durant els últims 50 anys hem cons-
truït el que som, i ens hem reivindicat 
amb el lema Som Horta Sud. Ara es trac-
ta de planificar el que Serà l’Horta Sud 
en el futur. El planeta i les persones no 
podem esperar. 

El que no es pot mesurar no es pot 
millorar i aquest és l’objectiu del primer 
eix del projecte: la creació d’un obser-
vatori comarcal sobre els indicadors de 
l’Agenda Urbana 2030. Indicadors que 
les associacions han adequat a la nostra 
realitat. Aquest observatori farà el segui-
ment de l’evolució de les dades al llarg 
del temps. 

Sobre aquestes dades objectives planifi-
carem les taules de reconstrucció, el segon 
eix del projecte, on analitzarem la situació 
de la comarca i cercarem bones pràctiques 
que s'estiguen desenvolupant per a po-
der inspirar als nostres municipis, i en les 
que participaran expertes en cada tema.

Les taules seran coordinades per les 
associacions, les propostes que isquen 
d’aquestes taules les farem arribar a to-
tes les administracions i seran publica-
des al web www.serahortasud.org

I el tercer i últim eix del projecte serà 
la comunicació, que consistirà en cam-
panyes, infografies i missatges que ar-
riben a la ciutadania per tal que aquest 
projecte siga compartit. 

Perquè hui en dia, agafa més sentit 
que mai el projecte comarcalista, fins i 
tot metropolità, que transcendisca l’esfe-
ra municipal. Perquè compartim les vies 
de comunicació, els barrancs, l’aigua, el 
riu, el territori i, sobretot, perquè les per-
sones no entenem de límits municipals 
per a resoldre els nostres problemes. 

Convidem a totes les entitats a ad-
herir-se al Pacte Horta Sud, a estar infor-

mades de les conclusions de les taules, a 
incorporar propostes que isquen de les 
taules i altres accions relacionades amb 
els objectius de l’Agenda Urbana 2030. 

Les associacions tenim un paper fona-
mental per a construir una comarca més 
sostenible, justa, solidària i contribuir a 
frenar el canvi climàtic. Assumim el com-
promís? 
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“Cal coordinació 
entre tots els 
nivells de les 
administracions 
i les associacions 
per a avançar en la 
reconstrucció de 
l’Horta Sud”

Les associacions i administracions 
públiques que integraren la taula de 
reconstrucció en matèria de mobilitat 
sostenible, celebrada el 19 de maig a 
Torrent i que continuarà treballant a 
la tardor, dins de l’aliança associativa 
Serà Horta Sud 2030, van coincidir en 
afirmar que era necessari augmentar la 
coordinació entre administracions de 
diferents nivells i amb les associacions 
sectorials.

Toni Velarde, de Soterranya, va fer una 
diagnosi de l’estat actual de la comarca 
i, posteriorment, va debatre juntament 
amb Marian Sintes (ConBici), Eva 
Sanz (Mancomunitat), Dolors Gimeno 
(Diputació) i Roser Obrer (GVA) sobre 
com avançar en la millora en mobilitat 
sostenible de la comarca. Abans, 
Giusseppe Grezzi (Aj. de València) i Eva 
Villaverde i César Mosquera (Concello 
de Pontevedra), van explicar els models 
d’èxit de les seues ciutats.

Impulsar taules de coordinació periòdiques amb 
representants dels tres nivells de l’administració 
(Mancomunitat, Diputació i Generalitat) i el teixit 
associatiu de la comarca.

Presentar, en un període màxim de quatre anys, 
projectes europeus que busquen la vertebració ciclista 
de la comarca, coordinats per la Mancomunitat i amb 
la participació activa de les altres administracions i el 
teixit associatiu.

Sol·licitar als municipis l’aplicació de mesures de 
pacificació del trànsit i de transició a un model 
urbanístic que pose a vianants i ciclistes al centre.

Tot i tenir 100 kms de carril bici l’Horta Sud no està 
vertebrada de forma òptima.

Cal incidir en connectar els municipis entre ells, amb la 
ciutat de València i amb els polígons industrials.

Cal apostar per accions d’urbanisme tàctic i circuits de 
mobilitat contraintuïtiva per a reduir els desplaçaments 
amb vehicles motoritzats.

És necessari passar d’un model que pense els municipis 
per als vehicles motoritzats a un que els pense en base a 
vianants i ciclistes.

CONCLUSIONS COMPROMISOS
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La tasca de les 
associacions 
durant la 
pandèmia 
reconeguda amb 
el Premi GO! per 
la campanya 
#AraMésQueMai
Durant els primers mesos de la 
pandèmia, marcats pel confinament 
domiciliari, la Fundació Horta Sud va 
posar en marxa una campanya per a 
visibilitzar la tasca del teixit associatiu en 
aquest context d’extrema dificultat. En 
comptes de quedar-se parades, moltes 
associacions van optar per readaptar-se i 
respondre a les necessitats del moment: 
portant menjar o medicines a persones 
de risc o que no podien valdre’s per si 
mateixes, confeccionant mascaretes 
i altres EPIs en aquell moment 
impossibles d’aconseguir, oferint tallers 
virtuals...

Per aquest projecte, la Fundació Horta 
Sud va rebre el 28 de maig el segon 
guardó en els Premis GO! en la categoria 
d’accions de difusió del govern obert per 
organitzacions i col·lectius socials. En 
fer-li entrega del diploma, el coordinador 
de la Fundació Horta Sud, Julio Huerta, 
va destacar que es tractava d'un 
reconeixement que recollia la Fundació 
“en nom de totes les associacions” i va 
emplaçar a les institucions a declarar a 
les associacions “com un servei essencial 
i necessari”. Per la seua banda, Laura 
Juan, tècnica de la Fundació, va destacar 
la necessitat de la “solidaritat col·lectiva” 
per a poder reconstruir “socialment 
i emocionalment” els nostres barris, 
pobles i ciutats, 

> Coneix la campanya a à 
https://bit.ly/3jos0O5

Les associacions 
podran acollir-se 
a programes 
de mediació de 
l’ICAV a partir del 
setembre
Després de l’estiu, les associacions 
que ho desitgen podran acollir-
se a programes de mediació per a 
resoldre tant els conflictes originats 
en el si de la seua pròpia associació 

com discrepàncies sorgides entre les 
diferents entitats i persones associades 
del seu àmbit d’actuació. 

La mediació ofereix una via pacífica 
i eficaç de resolució de conflictes. 
La mediació, que es durà a terme 
quan una associació ho demane, 
ofereix una via pacífica i eficaç de 
resolució de conflictes que ix de la 
lògica judicial, cercant que siguen 
les pròpies parts afectades les que 
puguen arribar a acords. Les mediacions 
seran desenevolupades per l'equip 
professional de mediadors de l'ICAV i es 
duran a terme en la seu de la Fundació 
Horta Sud.

Onze associacions protagonitzen el 
segon volum d'Històries de Superació

La publicació és un reflex del treball de 
tot el teixit associatiu, i una constatació, 
com digué Paco Roca, de que “sols no 
som res” i una eina per a “desmuntar el 
mantra social que si a nosaltres ens va 
bé a la resta de la societat també li anirà 
bé”. 

Històries de Superació, com afirma 
Ana Himes, “forja identitats” i permet 
superar la comunicació negativa i mal 
enfocada, passant del què al per què, a 

“l’ADN de les històries col·lectives”, des 
d’una vessant positiva de visibilització 
d’històries invisibilitzades. 

Aquest publicació, que aproxima a 
l’alumnat al món associatiu i visibilitza 
la tasca d’aquestes de forma il·lustrada, 
va ser presentada el passat 10 de 
juny al Centre del Carme de Cultura 
Contemporània (CCCC). Podeu trobar el 
llibre al CCCC, a l’EASD i a la Fundació 
Horta Sud.

Històries de Superació no és 
només un llibre col·lectiu. És 
un conjunt d’històries de les 
persones que s’organitzen 
per aconseguir un món 
millor, persones que pensen 
en el bé comú i que fan que 
la humanitat progresse. 

L’alumnat de l’EASD 
va tornar a plasmar la 
labor incansable de les 
associacions, en el segon 
volum d’Històries de 
Superació. En aquesta 
ocasió, a més dels pròlegs 
de Paco Roca, Ana Himes 
i Antonio Javier García i 
Vicente Perpiñá, es plasmen 
històries d’educació i 
lleure, a través de la tasca 
d’Esplais Valencians, de 
reinserció de la població 
reclusa i les seues famílies 
com fa l’Associació Teuladí, 
de reinserció de malalts 
d’addiccions, mitjançant 
Artic, de defensa del territori 
amb Per l’Horta, etc.



Pots col·laborar amb nosaltres 
o enviar les teues notícies a 
hola@fundaciohortasud.org
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Alaquàs, Aldaia, Alfafar, 
Catarroja, Manises, 
Mislata, Paiporta, 
Picanya, Picassent, 
Quart de Poblet, Sedaví, 
Torrent i Xirivella.

Es permet l’ús comercial de l’obra 
i de les possibles obres derivades, 
la distribució de les quals s’ha de 
fer amb una llicència igual a la 
que regula l’obra original. Imprés 
en paper 100% reciclat. Procés 
de fabricació sense clor i sense 
blanquejadors òptics. Homologat 
internacionalment amb l’Àngel 
Blau, cigne Nòrdic i NaPM. Una 
vegada m’hages utilitzat, passa’m 
a una altra persona o recicla’m. 
1.600 exemplars.

Si teniu qualsevol dubte 
o suggeriment per a la 
Fundació Horta Sud, 
podeu enviar-nos-la 
al correu electrònic 
comunicacio@
fundaciohortasud.org 
i vos atendrem amb molt 
de gust
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La Fundació Horta Sud i l’Ajuntament de València, a tra-
vés de la Fundació València Clima i Energia, van formalit-
zar un conveni de col·laboració per a promoure la tran-
sició energètica a través de l’impuls de les comunitats 
energètiques. El conveni facilitarà avançar en la transició 
energética a través del compromís d’impuls i coordinació 
de projectes de València Clima i Energia i les formacions i 
assessories a càrrec de la Fundació Horta Sud. 

Acord per a potenciar la transició energética des de la 
sensibilització i conscienciació en comunitats energètiques

Avaluar l’impacte de les 
associacions juvenils 
per a reconéixer el seu 
treball i impulsar la 
seua activitat

Actualment, està en marxa el primer estudi per a avalu-
ar l'impacte del teixit associatiu juvenil en la Comunitat 
Valenciana, elaborat conjuntament amb l’IVAJ i amb la 
col·laboració del Consell Valencià de la Joventut. Aques-
ta avaluació de l’impacte permetrà reconéixer la tasca 
del teixit associatiu juvenil i augmentar el coneixement 
sobre aquest, així com promoure i incrementar la parti-
cipació dels i les joves, impulsar la vertebració territorial 
i sectorial de l’associacionisme, fixar estratègies i plans 
de suport i mesurar l’impacte social i econòmic de les 
seues accions. Si formes part d’una associació juvenil i 
encara no has omplert el formulari, pots ajudar a realitzar 
un millor estudi omplint-lo.

> Estudi d’Avaluació de l’Impacte de 
les Associacions Juvenils: 
https://bit.ly/2SERNH2

> Totes les formacions i assessories programades i com inscriure’s a à fundaciohortasud.org/agenda   

FORMACIONS  ASSESSORIES
14 i 16 de setembre. 
Obligacions fiscals en línia. 
Reservat a entitats federades 
a FAMPA Gonzalo-Anaya. 

18 de setembre. Realització 
i control de projectes i 
activitats a Oliva. 

25 de setembre. 
Obligacions documentals 
i procedimentals de la llei 
d’associacions a Requena. 
Escola d’Associacions Caixa 
Popular. 

2 d’octubre. Obligacions 
documentals i 
procedimentals de la llei 
d’associacions a Alcoi. Escola 
d’Associacions Caixa Popular. 

2 d’octubre. Règim legal 
de les entitats sense 
ànim de lucre: aspectes 
fiscals a Requena. Escola 
d’Associacions Caixa Popular. 

14 d’octubre. Realització 
i control de projectes i 
activitats a Manises. 

16 d'octubre. Obligacions 
documentals a Bocairent. 

23 d’octubre. Com millorar 
la comunicació de la teua 
associació a Alfafar. Reservat 
a entitats federades a 
FECACV. 

23 d’octubre. Règim legal de 
les entitats sense ànim de 
lucre: aspectes fiscals a Alcoi. 
Escola d’Associacions Caixa 
Popular. 

6 de novembre. Obligacions 
documentals a Algemesí. 
Reservat a entitats federades 
a FECACV. 

11 de novembre. Obligacions 
fiscals a Aldaia.

20 de novembre. Difusió 
i comunicació: Enares i 
construcció del relat a Oliva.

Setembre
21. Picanya. 
23. Fundació Horta Sud 
(Torrent). 

28. Oliva. 
30. Quart de Poblet. 
Octubre
5. Paiporta. 
13. Requena. 
19. Mislata. 
21. Torrent. 
26. Manises. 

Novembre 
4. Aldaia. 
9. Catarroja. 
11. Fundació Horta Sud 
(Torrent). 
16. Sedaví. 
18. Alaquàs. 
23. Alcoi. 
23. Oliva. 
25. Alfafar


