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CAROLINA MIR
Metgessa d’equip d’atenció primària al 
centre de salut Serreria 1 

“La sanitat i la salut 
han de servir per a fer 
barri. És necessari que 
la salut comunitària 
siga la manera 
habitual de tractar les 
qüestions sanitàries”.

Al centre de salut de Serreria 1, al 
Cabanyal, la doctora i professora 
associada de la Universitat de València 
Carolina Mir recepta als seus pacients 
passejos pel barri, aplicant la salut 
comunitària en tot el seu sentit. Les 
“pacients”, majoritàriament dones, es 
concentren al matí a la porta del centre, 
on la doctora passa llista abans d’iniciar 
la passejada juntes. En començar la 
passejada, són dues voluntàries que 
formen part del programa des de l’inici 
i molt actives en la vida associativa del 
barri, les que coordinen la passejada i 
vetllen perquè tot vaja bé.

La recepta sense medicaments pretén 
cuidar la salut física i mental mentre 
es crea xarxa i es fa barri. Durant els 
passejos, es parla de la història del 
Cabanyal, de problemàtiques com 
el projecte d’ampliació del port, de 
treball, d’estat d’ànim, d’inquietuds i de 
problemes de cadascuna.

A més, aquest és només el primer pas, i 
ja estan treballant perquè la comissió 
de salut comunitària en gent gran del 
centre de salut puga organitzar tallers 
i altres activitats també en l’interior del 
centre.

“És imprescindible aconseguir que la 
gent no vinga al centre de salut només 
quan està malalta, sinó també quan 
està sana. Com a espais només per a 
persones malaltes, el centre de salut es 
converteix en un espai a evitar, on es 
genera poca interacció social i on no es 
crea comunitat”.

“Els passejos fan que la gent es conega. 
Potencien que la gent major isca de 
casa, socialitze i s’evita la soledat al 
crear-se un sentiment de comunitat”.

L’entrevista completa a →→→ 
fundaciohortasud.org/noticies

“Cal fer dels centres de salut 
espais d’interacció social i 
on es cree comunitat”
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Trobada d’associacions juvenils a 
Manises. El cap de setmana del 25 i 
26 de setembre Federació Valenciana 
de Cases de Joventut, FADES, Esplais 
de Castelló i Esplais de València es van 
reunir al local de la Fundació Movimiento 
Ciudadano a Manises per a retrobar-se, 
programar l’any i treballar els reptes de 
futur. (FOTO 1)

Les falles tornen a cremar! En diferents 
municipis de la comarca el moviment 
faller va tornar a eixir al carrer durant els 
primers dies de setembre per a cremar 
les falles que no es van poder cremar en 
2020, celebrar i emocionar-se. Cremats 

tots els mals records d’aquest any i mig, 
a per les falles de 2022! (FOTO 2)

FECACV celebra els seus trenta anys 
d’activitat. La Federación de Entidades 
Culturales Andaluzas de la Comunitat 
Valenciana va celebrar durant el mes 
de setembre els seus trenta anys amb 
diverses activitats commemoratives. 
Per molts anys més i enhorabona per la 
vostra tasca, companyes! (FOTO 3)

Aprodis i MOT segueixen amb els tallers 
de ‘Dibuja bonito’. Les dues entitats 
de Quart de Poblet continuen amb els 
tallers per a potenciar l’ocupabilitat del 

col·lectiu de persones amb diversitat 
funcional a través de la creació d’una 
marca dissenyada pel mateix col·lectiu. 
(FOTO 4)

Els col·lectius d’Alaquàs reinicien els 
cursos d’alimentació i vida saludable. 
El projecte impulsat per Cor de Vila, El 
Cullerot Societat Gastronòmica i la Unió 
Musical d’Alaquàs ha représ els tallers 
d’elaboració de menjar de proximitat i 
sensibilització sobre la importància d’uns 
hàbits de vida saludables. Tot amb una 
mirada de sostenibilitat i comerç local. 
(FOTO 5)

Després d’un any i mig gairebé orfe d’activitats, l’alleugeriment de les mesures sanitàries ha 
fet possible que les associacions pogueren reprendre la seua labor. Associacions esportives, 
culturals, festeres, de defensa del territori, etc., han tornat als carrers. Gràcies pel vostre esforç!
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En el marc de la setmana de la mobilitat 
sostenible es va presentar l’informe 
sobre mobilitat ciclista a l’Horta Sud. En 
l’informe s’incorpora una diagnosi de 
l’estat de les vies ciclistes i les connexions 
entre municipis, així com una sèrie de 
propostes d’actuació per als ajuntaments 
de la comarca, la Mancomunitat, la 
Diputació de València i la Direcció 
General de Mobilitat Sostenible. 
Durant la setmana, el Col·lectiu 
Soterranya, integrant de l’aliança Serà 
horta Sud 2030, va omplir Torrent 
d’activitats amb, entre d’altres, els ja 
tradicionals Parking Day, el Bicinit, 
concert de violí en bici o el desdejuni 
sostenible.

> Consulteu l’informe a 
bit.ly/SeraMobilitatSostenible

Paiporta va reconéixer el passat 23 de setembre el treball de sis associacions del municipi que 
treballen en diferents camps d’acció, en la tercera gala Somos Súper, organitzada conjunta-
ment amb la Fundació Horta Sud. La vostra tasca fa possible uns municipis més justos, solida-
ris i igualitaris.

Banda Primitiva 
de Paiporta

“Les bandes de música són un dels 
majors patrimonis que tenim en la 
Comunitat Valenciana. Una societat 
que té 125 anys d’història crec que és el 
principal representant cultural que té el 
poble”

Paiporta Club 
Bàsquet 

“Veure com els més petits van 
evolucionant i millorant i segueixen 
volent estar en aquest club és molt 
enriquidor en l’àmbit personal”

Clavaris del Crist 
de Paiporta 

“Ens hem ajuntat els grups de festers 
perquè no es perda la festa del cristo, 
que és una tradició que considerem molt 
important pel poble i molt digna”

Manos Unidas 

“Volem implicar cada vegada a més 
persones, contagiar més solidaritat i 
contagiar més entusiasme per ajudar 
a altres persones que ho estan passant 
molt malament i no tenen recursos”

Club Patinaje 
Artístico Paiporta 

“El club m’aporta poder transmetre a les 
nenes el que a mi m’han ensenyat, els 
valors de l’esport: aprendre a competir, 
també aprendre a perdre i a què elles 
cresquen com a persones”

Grup de Danses 
Sant Roc 

“El grup m’aporta passar-m’ho bé, 
conéixer a molta gent i fer que continue 
la tradició i que altra gent aprenga el que 
és la cultura valenciana perquè aquesta 
tradició no es perda”

Serà Horta Sud 2030 presenta l’informe 
de la mobilitat ciclista a la comarca



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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FORMACIONS  ASSESSORIES
14 d’octubre. 
Xarxes socials per a 
associacions a Paiporta.

16 d’octubre. 
Obligacions documentals 
i procedimentals de la llei 
d’associacions a Bocairent.

20 d’octubre. 
Obligacions documentals 
i procedimentals de la llei 
d’associacions a València. 
Reservat a entitats federades 
a la Confederació Gonzalo 
Anaya.

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

21 d’octubre. 
Xarxes socials per a 
associacions a Alaquàs.

22 d’octubre. 
Obligacions documentals 
i procedimentals de la llei 
d’associacions a Massanassa.

23 d’octubre. 
Obligacions documentals 
i procedimentals de la llei 
d’associacions a Massanassa.

23 d’octubre. 
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. 
Emmarcat dins l’Escola 
d’Associacions de Caixa 
Popular.

3 de novembre. 
Realització i control de 
projectes i activitats a Sedaví.

6 de novembre. 
Obligacions documentals 
i procedimentals de la llei 
d’associacions a Algemesí. 
Reservat a entitats federades 
a FECACV.

10 de novembre. 
Realització i control de 
projectes i activitats a Aldaia.

18 de novembre. 
Alfabetització digital a Quart 
de Poblet. Reservat a entitats 
federades a FECACV.

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

25 de novembre. 
Alfabetització digital a Quart 
de Poblet. Reservat a entitats 
federades a FECACV.

Octubre 

13. Requena. Emmarcada dins 
l’Escola d’Associacions de 
Caixa Popular.
19. Mislata.
21. Torrent.
26. Manises.

Novembre 

4. Aldaia.
9. Catarroja.
11. Fundació Horta Sud 
(Torrent).
16. Sedaví.
18. Alaquàs.
23. Alcoi. Emmarcada dins 
l’Escola d’Associacions de 
Caixa Popular.
23. Oliva.
25. Alfafar.
30. Oliva.

> Tota l’agenda a 
bit.ly/AgendaFHS

Calendari fiscal
En octubre hi ha pagaments 
del tercer trimestre 
d’IRPF, IVA i retencions 
d’arrendaments, i el segon 
període de l’Impost sobre 
Societats, mentre que en 
desembre hi ha el pagament 
del tercer període de l’Impost 
sobre Societats.

> Podeu trobar 
el calendari fiscal a:
bit.ly/CalendariFiscal2021

> Convocatòria: fundaciohortasud.org/ajudes-mencions-associacions

28 edició — 2022

Ajudes a Projectes 
Interassociatius
Cap a l’Agenda Urbana 2030
20.000€ per a projectes interassociatius que 
donen resposta a les necessitats de la ciutadania 
donant prioritat a la consecució dels Objectius de 
l’Agenda Urbana 2030

Ja està oberta la 28a edició 
de la convocatòria d’Ajudes 
a Projectes Interassociatius 
per a l’any 2022. La Fundació 
Horta Sud, Caixa Popular i 
Grupo Ugarte Automoción 
destinen un total de 20.000 
euros per tal d’impulsar 
la col·laboració del teixit 
associatiu de l’Horta. Ja 
podeu consultar les bases 

i descarregar el formulari 
de sol·licitud en la nostra 
pàgina web. Teniu temps per 
a presentar projectes fins al 
dimarts dia 2 de novembre.

Igual que l’any passat, la 
convocatòria persegueix 
contribuir a la transformació 
global de les nostres 
societats per a complir 

amb l’Agenda Urbana 2030 
i amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
de les Nacions Unides, 
promovent la realització de 
projectes i aliances entre 
associacions relacionats 
amb el Decàleg d’Objectius 
Estratègics que proposta 
l’Agenda 2030.
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