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La Fundació Horta Sud és 
una entitat cívica de caràcter 
privat i vocació de servei 
públic, sense finalitat de lucre, 
independent de qualsevol 
altra institució o societat, 
plural en els seus principis 
ideològics i activitats. Volem 
contribuir a la reconstrucció 
d’un moviment associatiu 
compromès en la defensa 
dels drets humans i els 
valors democràtics, que 
contribuïsca a una societat 
més justa i a la millora i al 
progrés de la humanitat.
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La Fundació Horta Sud té com a 
fins fonamentals:

— El desenvolupament cultural, 
social, econòmic i la potenciació 
de la identitat comarcal entre 
les persones que habiten a 
l’Horta Sud, ajudant a recuperar i 
enfortir els trets culturals, socials 
i econòmics que històricament 
ens han caracteritzat i des d’una 
perspectiva de ciutadania europea. 

— Fomentar i realitzar programes 
que consoliden la xarxa 
associativa, que augmenten la 
participació ciutadana i ser agent 
d’animació de la vida associativa. 

— Fomentar la formació, la 
informació, la investigació 
i la comunicació, adreçada 
principalment a la ciutadania i a 
les associacions, per tal d’intervenir 
amb eficàcia en la realitat que les 
envolta. 

— Sensibilitzar als poders 
públics i entitats ciutadanes, 
de manera que puga donar-se 
resposta coordinadament a les 
necessitats socials, econòmiques, 
culturals i d’investigació.

— Fomentar la cultura, el patrimoni 
històric, l’economia i l’educació 
basada en el respecte a la 
dignitat humana, la justícia, el 
compromís en els drets humans, 
el bé comú i la qualitat de vida de 
les persones. 

Fins fonamentals 

— Ser un espai cívic de reflexió i 
acció, que propicie la participació 
i el protagonisme ciutadà en els 
distints àmbits de la vida social 
de la comarca. Un espai que 
possibilite l’intercanvi creatiu 
d’idees i l’actuació col·lectiva. 
Un àmbit, en fi, per a estimular 
tant la llibertat individual com la 
solidaritat col·lectiva. 

— Fomentar la participació 
ciutadana en la construcció 
d’una ciutadania europea, la 
solidaritat en altres entitats i amb 
el desenvolupament d’altres 
països, per a frenar l’individualisme 
dominant en la nostra societat. 

— Donar suport a la igualtat de 
gènere i d’oportunitats entre les 
persones, independentment de 
la seua procedència, així com la 
joventut, les persones majors, la 
infància, les persones immigrants, 
les aturades, les persones amb 
diversitat funcional i la resta de 
col·lectius amb possibles dificultats 
per a la participació en la societat.
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Reconeiximent especial per 
la col·laboració a les Trobades 

d'Escoles en Valencià en Alaquàs a 
l'any 2000.

Distinció 2002, per la
col·laboració amb la Federació de 

Societats Musicals de la Comunitat 
Valenciana.

Premi Ciutadà 2002, per la 
tasca amb les associacions de la 

comarca, atorgat per la Federació 
d'Associacions Ciutadanes de 

Torrent.

Premi Lluna Nova 2002, per la tasca 
de suport a les associacions, atorgat 

per l'associació Ràdio Lluna.

Distinció 2005, per la col·laboració 
amb el Centre Cultural i Recreatiu 

Els Escalons de Benetússer en el 
seu centenari.

Guardó Níquia a la Solidaritat 2011, 
pel compromís per la solidaritat i la 

cooperació internacional.

Premi Artic 2011, per donar 
resposta a les necessitats de 
les associacions i fomentar la 

comunicació.

Segell de Qualitat de Fundació 
Cívica i Pionera de l'Economia del 

Bé Comú.

Premi Soterranya 2014, per la tasca 
de suport i enfortiment del teixit 

associatiu.

Soci d'Honor 2019, de l'Ateneu 
Cultural Manises, pel treball en la 
millora de la qualitat associativa.

Premi de Civisme 2019 a la 
Ciutadania i Virtut Civil de la 

Generalitat de Catalunya, a la 
trajectòria de l'entitat en el foment 

de l'associacionisme.

1r Premi Cooperació CV de 
la Coordinadora Valenciana 

d'ONGDs, per les campanyes de 
foment de l'associacionisme.

2n Premi per les campanyes de 
promoció de l'associacionisme
en el XXI Congrés Estatal del 
Voluntariat en la Comunitat 

Valenciana.

Premis i reconeiximents

En les darreres dues dècades, la Fundació Horta Sud ha rebut diversos 
reconeiximents, premis i mencions tant per la seua tasca general com per 
campanyes concretes que ha impulsat. En tots els casos, els reconeiximents, 
premis i mencions responen a un treball col·lectiu amb el teixit associatiu i, per 
tant, són també guardons per a totes les associacions que dia a dia treballen, de 
forma incansable, per a construir un futur -i un present- millor
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Històries
de Superació

—

Premi Branded Content de Plata 
en el Festival La Lluna 2016, festival 

de publicitat creativa organitzat 
per l'Associació d'Agències de 

Comunicació Publicitària.

Premi a Millor Creativitat en el 
Festival Internacional de Publicitat

Publifestival 2017.

Premi a Branded Content Social 
en el Festival Internacional de 
Publicitat Publifestival 2017.

Premi a Millor Creativitat en 
Il·lustració Publicitària Social en el 
Festival Internacional de Publicitat

Publifestival 2017.

Premi a Millor Projecte o Acció 
Social en el Festival

Internacional de Publicitat
Publifestival 2017.

Premi a Millor Projecte o Acció 
Social en el Festival

Internacional de Publicitat
Publifestival 2017.

Premi a Millor Originalitat en Spot 
Web en el Festival Internacional de 

Publicitat Publifestival 2021.

Premi a Millor Eficiència 
en Animació en el Festival 
Internacional de Publicitat 

Publifestival 2021

Premi a Millor Disseny en
Projecte o Acció Social en el 

Festival Internacional de Publicitat
Publifestival 2021.

Premi a Millor Creativitat en Còmic 
Social en el Festival Internacional 
de Publicitat Publifestival 2021.

Premi Especial a l'Agència
amb Millor Disseny en el Festival 

Internacional de Publicitat
Publifestival 2021.

Premi a Millor Execució en el 
Festival Internacional de Publicitat

Publifestival 2021.

Avaluació
del Impacte

—
#AraMésQueMai

1r Premi GO! 2019 de la Diputació 
de València en la categoria 

d'Accions de difusió,
estudis o promoció del Govern 

Obert per part d’organitzacions,
associacions i col·lectius socials.

2n Premi GO! 2020 de la Diputació 
de València en la categoria 

d'Accions de difusió,
estudis o promoció del Govern 

Obert per part d’organitzacions,
associacions i col·lectius socials.

SERÀ
20
30
—

Pacte Europeu pel Clima
reconeixement com a estratègia 

adequada per fer front
a l'emergència climàtica.

Premi Europa d'El Periódico de 
Aquí, en la setena edició dels 

Premis Horta Sud.

1r Premi GO! 2021 de la Diputació 
de València en la categoria 

d'Accions de difusió,
estudis o promoció del Govern 

Obert per part d’organitzacions,
associacions i col·lectius socials.



Línia de temps

Fundació Horta Sud. Memòria 20218

1972 1978 1980 1981 1982 1986 1987 1988 1990 1992 1993 1995
Es constitueix la 
Fundació, el 3 de 
novembre, sota el 
nom d'Instituto Pro- 
desarrollo. Durant 
aquesta primera 
dècada i la següent, 
es posen en marxa 
programes de 
desenvolupament 
social i comunitari a 
la comarca.

Es publica Revista 
Torrent, que va editar 
deu números fins a
gener de 1981

La Fundació és 
reconegueda 
Fundació d'interés 
públic per Ordre del 
Ministeri d'Educació 
de 22 de setembre de 
1980.

S'elabora «El reflex 
formal de la història 
de la comarca de 
l'Horta Sud», llibre 
fotogràfic elaborat 
per Vicent García i 
Josep Múrcia.

Es publica el llibre 
«Història bàsica de 
Torrent» i l'estudi 
«Conductas, actitudes 
y valores en la 
juventud».

Es publica la «Guia 
de Recursos de la 
Comarca de l'Horta 
Sud», que serveix de 
registre de referència 
de les associacions del 
territori en l'era pre-
digital.

Es publica el llibre 
«Flora i fauna 
comunes de l'Horta 
Sud».

S'inaugura la 
seu i el centre de 
documentació i 
biblioteca.

Es canvia el nom 
de la Fundació, que 
passa a anomenar-
se Fundación para 
el desarrollo Caixa 
Torrent.

Es publica l'estudi
«L'Horta en Festes».

Comença el Foro 
de Debats, que va 
impulsar diverses 
conferències fins l'any 
1999, i es publica el 
número 1 de la revista
Papers de l'Horta, 
que va publicar 31 
números fins l'any 
2012

1995
Es publica «Quaderns 
de lectura», números 
1 a 4, amb les 
ponències de les 
conferències del 
Foro de Debats i es 
realitzen. En aquest 
mateix any, es 
posen en marxa les 
Ajudes a Cooperació 
Internacional i les
Ajudes per a Projectes 
Interassociatius, 
encara vigents i que 
enguany han arribat a 
la 28a edició.

Presidència Sandalio Miguel Miquel (1972-1981) Presidència José María Peiró Silla (1981-1988) Presidència José Tordera Ferrer (1988-1992) Presidència Josep Ferrís March (1992-2000)

1997 1998 1999 2000 2002 2003 2005 2006 2007 2009 2010 2013
Comença la formació 
adreçada a líders 
socials i es realitzen 
les II i III jornades de
Desenvolupament 
Comarcal. Aquest 
mateix any, la
Fundació entra 
plenament en la era 
de la digitalització 
amb la creació de la 
seua primera pàgina 
web.

Té lloc la primera
Jornada de 
«Convivència i Diàleg 
d'associacions 
de l'Horta», que 
continuaran fins 
l'any 2004. En 1998 
també es publiquen 
els «Quaderns de 
lectura», números 5 a 
7, amb les ponències 
de les conferències 
del Foro de Debats i 
es publica i presenta 
l'estudi «L'Horta Sud 
en el horizonte del 
2015».

Es constitueix el 
Consorci per a la 
gestió del Museu 
Comarcal de l'Horta 
Sud, adquirit l'any 
1995 per part de la 
Fundació Horta Sud i 
inaugurat el 28 de juny 
del 2000.

Es canvia el nom de la
Fundació a Fundació 
de la Comunitat 
Valenciana para el 
desarrollo de l'Horta 
Sud. En l'any 2000 
es publica el primer 
número de la revista 
«Papers Associatius», 
vigent fins l'actualitat 
i amb més de 
huitanta números 
publicats, i es crea el 
Foro d'Associacions 
amb la finalitat de 
dinamitzar i estimular 
el teixit associatiu i 
oferir formació a les 
associacions.

Es crea el Centre de 
Recursos Associatius, 
que constitueix una  
aposta clara per a 
enfortir el teixit
associatiu de la 
comarca

Es publica l'estudi 
«L'associacionis me a 
l'Horta Sud».

Es publica el llibre 
«Mirades sobre l'Horta 
Sud».

Es publica el 
primer número 
dels monogràfics 
«Quaderns de 
l'Horta», que va 
publicar un total de 
set números fins l'any 
2010.

Es canvia la 
denominació de la 
Fundació a Fundació 
Horta Sud, nom que 
perdura fins a dia de 
hui. En aquest mateix 
any, es publica l'estudi 
«Políticas Sociales 
Municipales en l'Horta 
Sud» i es reforça el 
Centre de Recursos 
Associatius amb 
la contractació del 
primer tècnic de la 
Fundació.ww
 

S'inicia una campanya 
sobre la necessitat 
d'una planificació 
estratègica a l'Horta 
Sud.

La Global Fund 
for Community 
Foundations atorga 
el Segell de Qualitat 
de Fundació Cívica 
a la Fundació Horta 
Sud. En 2010 també 
es publiquen els 
«Quaderns Pràctics» 
números ú i dos.

Es constitueix el 
Foro Empresarial de 
l'Horta Sud. En 2013, 
la Fundació participa 
també en la Trobada 
Euromediterrània 
de Dones (Euromed), 
i posa en marxa el 
«Pla de millores per a 
associacions».

Presidència  (1992-2000) Presidència Vicent Comes Iglesias (2000-2004) Presidència 
Enric Martí Marzal 

(2004-2005)

Presidència Alfred Domínguez Ibáñez (2005-2018)Josep Ferrís March
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Línia de temps

2014 2015 2016 2018 2019
Es reconeix a la 
Fundació com a 
Pionera de l'Economia 
del Bé Comú.
També es posa en 
marxa la campanya 
Somos Súper 
de promoció de 
l'associacionisme 
i es crea la Xarxa 
Participa amb 
diversos municipis de 
l'Horta Sud

Es crea la Menció 
Colibrí, de
reconeiximent 
d'associacions que 
treballen pels drets 
humans i els valors 
democràtics.
Es publica, també, el
manifest del Foro 
Empresarial pel 
foment de l'economia 
comarcal.

Es publica «Històries 
de Superació», amb 
la col·laboració de 
Paco Roca, sorgit 
del I Taller de 
Còmic Social, en 
col·laboració amb 
l'EASD-València.
En 2016, la Fundació 
impulsa i participa 
en dos projectes 
europeus: «We're 
Super» i «Building 
alternatives: a 
regional Youth 
Action Plan for social 
development».

S'inicien les 
campanyes «Les
associacion s, el cor 
del nostre poble» i 
«Anònimes»

Es publiquen els 
«Quaderns Pràctics» 
tres i quatre, per a la 
gestió d'associacions.

Presidència Alfred Domínguez Ibáñez (2005-2018) Presidència Imma López (2018-actualitat)

2020 2021
S'inicia la campanya 
#AraMésQueMai per a 
visibilitzar les accions 
de les associacions 
per fer front a la 
COVID-19 i s'impulsa 
el Pacte Horta Sud 
per a planificar la 
recuperació de la 
comarca.

Es posa en marxa el 
projecte «Serà
Horta Sud 2030» per 
a la reconstrucció 
comarcal, reconegut 
pel Pacte Europeu 
pel Clima com a acció 
adequada per fer 
front a l'emergència 
climàtica. En 2021, 
la Fundació també 
participa en el 
programa Fundacions
Comunitàries 
impulsat per 
l'Asociación Española 
de Fundaciones i 
inicia la campanya 
«Teixidores», de 
visibilització de les 
dones en el teixit 
associatiu

Presidència Imma López (2018-actualitat)





Presidenta 
Imma López Primo
Diplomada en Magisteri.

Directora de La Nostra Escola 
Comarcal

Vocal 
Alfred Domínguez 

Ibáñez
Llicenciat en Filosofia i 

Lletres. Institut D’estudis 
Comarcals HS

Tresorer 
Santiago Peraita 

Ugarte
Llicenciat en Economia.

Director financer del Grupo 
Ugarte

Vocal 
Eva Sanz Portero

Presidenta de la 
Mancomunitat 

Intermunicipal de l’Horta Sud

Vocal 
Francesc Alós 

Alabajos
Llicenciat en Economia. 
Coordinador RSC Caixa 

Popular

Vocal 
Carles Puig Folgado

Llicenciat CC de la 
Informació i la Comunicació.
Institut d’Estudis Comarcals

Vocal 
Josep Mª Soriano 

Besó
Ex-President de Caixa 

Popular

Vicepresident
Joaquim Planells 

Benedito
Empleat financer

Vocal 
Jaume Santonja 

Martínez
Empleat de finances

Secretari 
Vicent Mocholí Pons

Llicenciat en Física.
Professor de Ciències en 

Florida Secundària

Vocal 
Carmen García Alvero

Moviment Associatiu 
Feminista

Vocal 
Juana López Ruiz
Llicenciada en CC de 
l’Educació. Tècnica de 
Participació Ciutadana

Vocal
Empar Navarro 

Prósper
Ex-Presidenta de 
la Mancomunitat 

Intermunicipal de l’Horta Sud

Vocal 
Xaro Alcaide Márquez

Moviment Associatiu 
Feminista

Patronat
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Julio Huerta 
Balastegui

Coordinador
Graduat en Educació Social. 
Expert Universitari en Gestió 
Directiva d’Organitzacions 

no lucratives.

Aleix Pujol Puigmal 
Responsable de 

comunicació
Graduat en Ciències 

Polítiques i de 
l’Administració. Màsters en 
Anàlisi Política i en Nous 

Periodisme, Comunicació 
Política i Societat del 

Coneixement.

Laura A. Juan Díez
Tècnica de Projectes

Llicenciada en 
Ciències Polítiques i de 

l’Administració. Màster en 
Anàlisi Polític.

Mercedes Juan 
Tejedor

Tècnica de Projectes
Diplomada en Ciències de 

l’Educació. 

Ramón García Pérez 
Gestió econòmica i 

administrativa
Diplomat en Ciències 

Empresarials i Màster de 
Gestió d’Entitats Esportives.

La Fundació Horta Sud 
disposa d’un equip 
professional format per 
personal tècnic amb una 
dilatada experiència en la 
gestió d’entitats socials.

Equip 
Tècnic
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Contacteu amb nosaltres en el correu 
hola@fundaciohortasud.org
Agraïm les vostres aportacions.

Ajudeu-nos a posar en marxa projectes que contribueixen a una societat 
més justa gràcies a la major participació de la ciutadania i la defensa 
dels Drets Humans i dels valors democràtics.

Ajuntaments 
Incorporant al vostre ajuntament a 
la Escola d’Associacions. Difonent la 
informació i les activitats de l'Escola 
d’Associacions en el municipi.

Associacions 
Participant en les activitats de 
formació i serveis que ofereix 
gratuïtament la fundació, donant-les 
difusió i incloguent a la Fundació 
Horta Sud com a entitat beneficiària 
en cas de dissolució de l’associació. 

Empreses 
La Fundació Horta Sud pot ser un 
aliat en el camí de la Responsabilitat 
Social per a empreses que 
compartisquen els nostres valors. 
La teua aportació, per mínima que 
siga, es multiplica quan sumem 
esforços amb altres empreses que 
ja ho estan fent. Portem cinquanta 
anys d’experiència i programes 
consolidats.

Persones 
Tu també pots contribuir a millorar 
la nostra comarca i enfortir les 
associacions i millorar la seua 
incidència. Us podeu desgravar en la 
Declaració de la Renda fins al 80% 
dels primers 150€ i el 35%, de les 
donacions que superen els 150€, el 
40% si els dos anys anteriors has fet 
una aportació a la mateixa entitat 
per import igual o superior al de 
l’exercici anterior. 

Com podeu col·laborar amb la Fundació
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Escola d’Associacions

L’Escola d’Associacions és un 
programa de la Fundació Horta Sud 
i que tracta de donar resposta a les 
necessitats del teixit associatiu a 
partir de quatre pilars bàsics: 
 1. Formació
 2. Assessorament
 3. Dinamització
 4. Informació

Les associacions milloraran la seua 
incidència en la ciutat i educaran a 
una ciutadania més compromesa 
amb el seu entorn en enfortir 
les seues estructures internes, 
augmentar la participació, millorar 
els processos, la transparència i la 
comunicació.

És un projecte que pretén canviar la 
cultura i model de l’associacionisme 
en base a quatre eixos:

1. Transparència i compliment de la 
legalitat. Les associacions haurem 
d’esdevenir punt de referència en 
la reconstrucció dels valors de la 
societat valenciana, donant exemple 
en matèria de transparència més 
enllà de les obligacions requerides 
legalment.

2. Representatives, fortes i 
autònomes. Les associacions haurem 
de fer tot el possible per incrementar 
la nostra base social, obrint la 
participació a la ciutadania i teixint 
xarxes per tenir més representativitat 
i ser més autònomes i independents, 
també en el nostre finançament.

3. Equilibri en el compliment de les 
4 funcions del moviment associatiu. 
Equilibrar les funcions social, 
econòmica, pedagògica/educativa i 
de millora dels pobles del moviment 
associatiu. No podem obviar cap de 
les quatre branques ni plantejar la 
nostra acció de forma que queden 
descompensades. 

4. Principi de subsidiarietat i 
apoderament de la ciutadania. 
Un assumpte ha de ser resolt per 
la instància més pròxima a la fi 
del problema, pel que cal que les 
administracions locals s’abstinguen 
d’intervenir allà on ja actuen les 
associacions i actuen en la resta de 
casos, des de la cerca de sinergies 
i complementarietat amb el teixit 
associatiu.

Els ajuntaments haurien d’establir 
convenis de col·laboració 
plurianuals per a la gestió de serveis, 
projectes i espais públics per part 
de les associacions, propiciant 
l’autocoordinació de tot el moviment 
associatiu. I tindre clar que la finalitat 
de les seues actuacions és la creació 
de grups i/o la incorporació de les 
persones als projectes que s’estiguen 
realitzant. Han d’aportar tècnics 
municipals perquè assessoren amb 
coneixement de les obligacions 
legals i les responsabilitats de les 
associacions i que, al mateix temps, 
entenguen el procés educatiu 
i de transformació social que 
desenvolupen les entitats.

«Enfortim les associacions, 
incrementem la participació i
construïm ciutadania«
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• Obligacions fiscals
• Obligacions documentals de les 

associacions
• Certificat Digital
• Justificació i gestió de 

subvencions
• Fiscalitat
• Justificació de projectes
• Incrementar la base social i la 

participació

• Millorar la comunicació
• Finançament d’associacions
• Control i seguiment de 

subvencions
• Elaboració de projectes, control, 

seguiment i justificació de 
subvencions

• Diversificació de fons
• Xarxes socials
• Transparència

39
cursos realitzats

567
alumnes

414
associacions

20
municipis

461
cursos des de 2004

8.052
participants acumulats 

des de 2004

Els cursos per a associacions suposen una formació 
directa i adequada per a respondre a les necessitats 
de les associacions, contribuir a reforçar les seues 
estructures perquè puguen continuar amb la seua 
activitat, millorant la realitat que ens envolta.

1. Formació

«Ha estat una revelació, ja 
que desconeixia gran part 
dels requisits legals de la 
nostra associació» 
Assistent Curs d’Obligacions 
Documentals i Procedimentals de 
la Llei d’Associacions a Massanassa 
(22/10/2021)

«La formació imprescindible 
que hauria de ser requisit 
necessari per poder crear 
una associació» 
Assistent Curs d’d’Obligacions 
Documentals i Procedimentals 
de la Llei d‘Associacions a Gandia 
(17/04/2021)

Continguts ofertats: 4,69 / 5

Millora per a l’entitat: 4,72 / 5

Avaluació del professorat: 4,81 / 5

Fundació Horta Sud. Memòria 202116

Cursos



2. Assessorament
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El servei d’assessoria per a associacions és una 
eina imprescindible per ajudar a aconseguir la 
transparència i el compliment de la legalitat de les 
associacions. Aquest és un servei prestat de manera 
presencial, telefònica i per correu electrònic per 
persones expertes en gestió d’associacions, fiscalitat, 
planificació estratègica, captació i diversificació de 
fons, etc. 

Millora per a l’associació: 4,95 / 5

Valoració general del servei: 4,98 / 5

121
consultes resoltes 

presencialment

100
associacions han 
utilitzat el serveis

1.599
consultes resoltes 

des de 2007

115
consultes resoltes 

per telèfon o 
correu electrònic



La Fundació Horta Sud organitza, juntament amb altres associacions, jornades i 
accions formatives per fer propostes de canvi, per a plantejar alternatives i millorar 
la gestió de les associacions, i participa en conferències relacionades amb el món 
associatiu. Així mateix, la Fundació Horta Sud ha participat en diversos actes i 
jornades organitzades per altres entitats, empreses i institucions.

3. Dinamització 

264
participants en 2021

3.993
participants des de 2009

Fundació Horta Sud. Memòria 202118

• Parlem de falles
En línia, SomCom

• Presentació Missió València 
Ciutat Neutra
Las Naves, Missions València

• Presentació Observatori 
Ciutadà Climòmetre
Las Naves, WebMesura

• Presentació Catedrades
UPV, Càtedra Dades Obertes

• Programa d’acompanyament 
per a la creació de Fundacions 
Comunitàries
Torrent/Betxí, AEF/Fundació 
Horta Sud/Fundació 
Novessendes

• Trobada d’associacions
Quart de Poblet, Ajuntament 
Quart de Poblet/Fundació Horta 
Sud

• Pensem global, actuem local: no 
a l’ampliació del port
Torrent, CSA La LLavor/Joventut 
pel Clima - Fridays for Future/
Per l’Horta/Comissió Ciutat-Port/
Soterranya/Comissió 9 d’Octubre/
Comissió 8de Març

• VII Festival de Cinema Ciutadà 
Compromés
AV3Forques, ACICOM

• Davant del repte climàtic: 
moviments socials i educació 
ambiental
CCCC, Centre d’Educació 
Ambiental GVA

• La participació de les dones 
rurals en l’associacionisme
Torrent, AFAMMER Horta Sud

• Foro ODS: Ciutats i comunitats 
sostenibles
Riba-roja del Túria, Levante EMV

• Producció audiovisual 
valenciana i ciutadania. Una 
sinergia imprescindible
València, ACICOM

• Governança regional i 
administració eficient 
en perspectiva de 
desenvolupament sostenible i 
ODS
En línia, Catedrades

• Pla d’enfortiment AAVV Tres 
Forques
València, Fundació Horta Sud

• Pla d’enfortiment associacions 
d’Alcoi
Alcoi, Fundació Horta Sud

• Fòrums d’Economia de l’Horta: 
economia circular, transport 
públic i participació ciutadana
València/Mislata/Quart de Poblet, 
Levante EMV

Jornades i conferències
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Xarxa 
Participa. 
Educar en la 
participació
Dissenyem polítiques d’educació 
en la participació i donem eines 
per a l’empoderament associatiu. 
Treballant amb personal tècnic i 
polític dels diferents municipis de 
forma coordinada per a compartir 
informació, metodologies de treball, 
programes i coneixements. En 
definitiva, per aprofitar les sinergies i 
per a multiplicar resultats estalviant 
recursos.
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4. Informació 

Des de la Fundació Horta Sud posem a disposició de totes les associacions i de 
la ciutadania en general un seguit de recursos gratuïts per a què puguen tenir 
sempre que ho necessiten un suport físic i digital. Així mateix, i des de fa més de 
vint anys, publiquem la revista ‘Papers associatius’, que recull trimestralment les 
notícies més rellevants relacionades amb l’àmbit associatiu en la comarca.

1

Fundació Horta Sud 
Quaderns pràctics per a associacions
—————

Manual bàsic de 
procediments per 
a la constitució 
i gestió 
d’associacions

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

2

Fundació Horta Sud 
Quaderns pràctics per a associacions
—————

Manual bàsic 
sobre l’Impost 
de Societats

2 2 2 2

2 2 2 2 2

2 2

2 2

2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

3

Fundació Horta Sud 
Quaderns pràctics per a associacions 
—————

Guia per a 
la dissolució d’una 
associació

3 3 3 3

3 3 3 3 3

3 3

3 3

3 3

3 3 3 3 3

3 3 3 3 3

4

Fundació Horta Sud 
Quaderns pràctics per a associacions
—————

Guia per a millorar 
la transparència de 
les nostres entitats
—————
Biblioteca de Recursos per a l’Enfortiment 
del teixit associatiu

4 4 4 4

4 4 4 4 4

4 4

4 4

4 4

4 4 4 4 4

4 4 4 4 4

Manual bàsic de 
procediments per a 
la constitució i gestió 
d’associacions

Manual bàsic sobre 
l’Impost de Societats

Guia per a la dissolució 
d’una associació

Guia per a millorar la 
transparència

Quaderns pràctics:

Útils pràctics:

Calendari fiscal per a associacions

Convocatòries per a associacions

El compliment de la protecció de dades en les associacions

Obligacions fiscals de les associacions: l’Impost de Societats

Passos per a la creació i gestió d’una associació

Nou passos per a obtenir el Certificat Digital per a associacions

Com fer front a les fake news
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Papers associatius

En 2021 es publicaren 
els números 78, 79, 80 
i 81 de la revista Papers, 
amb més de vint anys 
d’història.

Fundació Horta Sud. Centre de Recursos Associatius. Número 78. Març de 2021. Butlletí Informatiu. 

El que no és de la meua competència 
és de la meua incumbència
NO DEFUGIR RESPONSABILITATS: ENS NECESSITEM TOTES

En aquest context d’emergència i d’in-
certesa constant, el teixit associatiu se-
gueix demostrant dia a dia el seu com-
promís amb el territori, el medi ambient, 
la salut física i mental, la cultura, etc. Un 
any després de l’inici de la pandèmia 
cal sumar, no defugir responsabilitats i 
passar a l’acció. I cal fer-ho junts i juntes, 
sense deixar-nos a ningú pel camí i pen-
sant en la col·lectivitat. Perquè les ciutats 
del present requereixen connectar-se i 
fer-se inclusives i participatives per esde-
venir ciutats del futur, i això només podrà 
ser si pensem com a comarca.

L’Horta Sud és i serà un territori d’ar-
ticulació complexa, tant per les grans di-
ferències econòmiques, productives i de-
mogràfiques entre els vint municipis que 
la integren, com per l’eclipsi de la ciutat 
de València. Però l’Horta Sud també és 
un territori que ha demostrat, al llarg 
de la història, la seua perseverança i la 
seua força.

Ara s’obri la possibilitat de fer una 
aliança entre la societat civil, empreses 
i administracions per a construir un pro-
jecte compartit de comarca que pose les 
bases de la recuperació, la transformació 
i la resiliència. I ara més que mai, quan, 
en general, regeix sobre tots i totes nosal-
tres una situació d’incertesa, inseguretat 
i desassossec. Ara és quan se’ns obre la 
possibilitat de ser més, de compartir i 
construir futurs que vulguem viure.

Les ciutats habitables, fetes per i per 
a les persones, amb vides dignes, reque-
reixen abandonar el jo, per esdevenir no-
saltres. Des del teixit associatiu fa temps 
que s’ha entés que una reivindicació mai 
és independent de la resta: no podem 
plantejar una millora de la infraestructu-
ra ciclista desvinculada de la necessitat 

de reduir la importància del cotxe en la 
nostra societat, ni podem pensar en ciu-
tats verdes sense tenir en compte que 
aquestes ciutats siguen espais segurs i 
inclusius de totes les persones i col·lec-
tius que conformen la nostra realitat so-
cial. Igualment, cal que les institucions 
defugen el discurs competencial per 
donar pas al discurs de la incumbència, 
fent-se responsables no només d’allò 
que els obliga legalment, sinó també 
moralment, en tant que responsables de 
l’esdevenir de municipis, persones, asso-
ciacions i territoris concrets. 

I és que tal com va afirmar l’exalcalde 
de Vitòria José Ángel Cuerda, “on acaben 
les meues competències, comencen les 

meues incumbències”. Per tot això, una 
aliança d’associacions amb la col·labora-
ció de la Mancomunitat Horta Sud, Dipu-
tació de València i empreses com Caixa 
Popular, hem decidit arromangar-nos i 
passar a l’acció, assumint compromisos 
per a reconstruir l’Horta Sud des de baix, 
de forma transversal i inclusiva. I som 
molts i moltes, però no suficients. Aquest 
moment ens afecta a tots i totes, i per això 
ens necessitem. Emplacem a totes les as-
sociacions, a les institucions públiques i a 
les persones que ho desitgen a posar-se 
en contacte amb nosaltres per col·labo-
rar en el projecte, que ben aviat veurà la 
llum. Perquè l’Horta Sud Pot Ser i #Serà 
allò que somiem.   

Fundació Horta Sud. Centre de Recursos Associatius. Número 79. Abril de 2021. Butlletí Informatiu. 

L’Horta 
Sud 
completa 
la seua 
xarxa de 
carril bici
�Un gran pas en la 
descarbonització del 
transport i la lluita contra 
la crisi climàtica }

¾A.P. HORTA SUD.
Hui s'inaugura una xarxa de carrils bici que 
connecta tots els pobles de la comarca de 
l'Horta Sud, i que permet moure's en bicicleta 
pels diferents municipis de la comarca i fins a 
la ciutat de València sense haver d'abandonar 
en cap moment les vies ciclistes.

Els carrils bici que conformen la xarxa 
transcorren per arbredes, estan il·luminats 
per poder-hi circular amb la màxima segure-
tat possible duran la nit, tenen una amplada 
mínima de dos metres i una senyalització 
uniforme en tots els seus punts. 

Aquest projecte ha estat treballat per l'ali-
ança associativa #SeràHortaSud, que busca 
aconseguir avanços en clau comercal alineats 
amb l'Agenda Urbana 2030 i els ODS i liderat 
pel Col·lectiu Soterranya. També ha comptat 
amb la col·laboració del personal tècnic i electe 
de les institucions municipals i d'institucions 
supramunicipals, com la Mancomunitat Horta 
Sud, la Diputació de València i la Generalitat. 
Així mateix, el projecte ha estat finançat en part 
amb Fons Europeus per a la reconstrucció.

D’altra banda, l’ampliació del carril bici no 
ha estat l’única mesura per impulsar munici-

pis més amables i sostenibles. Els vint muni-
cipis s’han sumat a les ‘Ciutats 30’, que limita 
la circulació amb cotxe als 30 kms/h en totes 
les vies urbanes d’un sol carril per sentit. 

La comarca s’ha convertit en un referent a 
escala nacional i internacional, i ha aconse-
guit grans millores gràcies al treball en xarxa 
de les associacions i el suport i la predispo-
sició institucional. Pels membres de l’aliança 
associativa, “s’ha constatat que si abando-
nem les inèrcies partidistes i remem tots en 
la mateixa direcció per a millorar la comarca 
és possible arribar a grans acords de futur”.

FUNDAT EN 1873. VALÈNCIA. 96 123 45 67. llevant@epv. NÚMERO 27.890 Diumenge, 17 de juny de 2029

EL PERIÒDIC VALENCIÀ

Fundació Horta Sud. Centre de Recursos Associatius. Número 80. Juliol de 2021. Butlletí Informatiu. 

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? 

Fundació Horta Sud. Centre de Recursos Associatius. Número 81. Octubre de 2021. Butlletí Informatiu. 

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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Serà Horta Sud 2030

La Fundació Horta Sud, compromesa amb el 
desenvolupament comunitari i humà de caràcter 
sostenible, aposta per proposar una Agenda Urbana 
2030 Comarcal compartida d’acord amb els ODS. És 
un projecte que sorgeix de la col·laboració entre la 
Fundació Horta Sud i diverses associacions i entitats 
de la comarca i que compta amb el suport de la 
Mancomunitat Horta Sud, la Diputació de València, 
la Generalitat Valenciana i Caixa Popular. Té com a 
finalitat conscienciar, debatre i proposar mesures i 
accions concretes alineades amb el compliment de 
l’Agenda Urbana 2030 i els ODS per a la vertebració, 
cooperació i cohesió de la comarca i la qualitat de 
vida de les persones. 

www.serahortasud.org

El projecte consta de: 
• Creació de l’Observatori Comarcal 

2030. 29 indicadors de 13 
municipis. 

• Taules de reconstrucció. Debat, 
propostes i compromisos. 

• El relat. La comunicació del 
projecte és clau. S’han publicat 
informes de cadascú dels ítems 
avaluats i un vídeo de presentació 
de la campanya. Poden consultar-
se en la web del projecte.

En 2021 s’han celebrat les següents 
taules de reconstrucció: 
• Acte de presentació. 22/04/2021. 

Alaquàs. 80 persones. 
• Mobilitat Sostenible. 19/05/2021. 

Torrent. 60 persones. 
• Gestió dels recursos: Energia. 

30/06/2021. Benetússer. 40 
persones.

• Economia Urbana. 02/12/2021. 
Catarroja. 60 persones. 
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La Fundació Horta Sud ha creat la primera plataforma digital d’avaluació de 
l’impacte del moviment associatiu. El propòsit d’aquesta plataforma és conéixer, 
amb dades objectives, quina es l’aportació de les associacions al nostre territori. 
Amb els resultats obtinguts, podem traure conclusions que ens permeten 
dissenyar propostes de futur. Esta plataforma informàtica permet, entre altres 
qüestions, conéixer i mesurar quantes persones treballen en les associacions, els 
seus pressupostos, el voluntariat de cada municipi, etc.

Estudi d’Avaluació de 
l’Impacte del moviment 
associatiu a Paiporta 
(2019-2020)

Estudis desenvolupats al llarg de 2021

Estudi d’Avaluació de 
l’Impacte del moviment 
associatiu juvenil a la 
Comunitat Valenciana

Avaluació de l’impacte

Plataforma de gestió del registre 
municipal d’associacions

27

20 27

14

27
3709

Els Ajuntaments de Quart de 
Poblet i Castelló ja l’estan utilitzant. 

Accés a la Plataforma: 

associacions.org

Podeu consultar amb nosaltres per 
demanar una demostració de la 
Plataforma. 

La plataforma dona resposta a la necessita de crear 
una única base de dades accesible a totes les àrees 
de l’ajuntanment i millora la gestió dels registres 
municipals d’associacions ja que permet recollir les 
dades registrals de les associacions, integrant a més, 
les obligacions documentals i de transparència que 
marca la llei. Aquesta eina proporciona una millora 
en la relació de l’ajuntament amb les associacions 
i facilitat l’avaluació de l’impacte del moviment 
associatiu.
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Projectes que canvien el món

Les ajudes atorgades per 
Caixa Popular, Grupo 
Ugarte Automoción i 
Fundació Horta Sud 
fan possible que es 
desenvolupen projectes 
entre associacions del 
territori que tenen una 
voluntat transformadora 
de l’entorn, amb uns 
principis alineats amb el 
compliment de l’Agenda 
Urbana i els ODS

11
projectes subvencionats

50
entitats subvencionades

20.000€
en 2021

OJOS QUE VEN, CORAZÓN QUE SIENTE � 
ENTRENANT LA IGUALTAT � FEM EDUCACIÓ, 
FEM BARRI, FEM POBLE MITJANÇANT L’ESPORT 
� LA CIUDAD QUE SOÑAMOS: OTRO MANISES 
ES POSSIBLE � REINICIAR � ELABORACIÓ 
D’UNA PROPOSTA ALTERNATIVA DE CARÀCTER 
PARTICIPATIU PER ALS TERRENYS DE L’ANTIGA 
HORTA DEL POUET I L’ALQUERIA DEL REI � OCI.
SI - OCI MENORS AMB NECESSITATS DE SUPORT 
� EDUCACIÓ DE QUALITAT I ALIMENTACIÓ 
SALUDABLE PER A TOTES I TOTS � HACIENDO 
CAMINO � DIBUJA BONITO � COHESIÓN A 
TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN DIGITAL.
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«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. 

«Entrenant la igualtat», per a 
promocionar el handbol femení, 
educar per garantir la igualtat de 
gènere, de condició e intercultural. 
Presentat per CLUB ESPORTIU 
HANDBOL FEMENI PAIPORTA I 
INTERAMPA DE PAIPORTA.

«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 SPORTIU LA FILA D’ALFAFAR, 
AMPA CEIP LA FILA, ACYPAL i altres 
entitats.

«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.

«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, UNIO MUSICAL DE 
PICANYA. 

«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. 

«Oci.si - oci menors amb 
necessitats de suport», projecte 
perquè els xiquets i xiquetes amb 
necessitats de recolzament pugen 
gaudir del temps lliure millorant 
la seua qualitat de vida. Presentat 
per AFACO QUART i AMPA CEIP LA 
CONSTITUCIÓ. 

«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. 

«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. 

«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 propi col·lectiu. Presentat per 
ASSOCIACIÓ PRO-DISCAPACITATS 
DE L’HORTA i ASOCIACIÓN MUJER, 
OCIO Y TRABAJO. 

«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.
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Campanyes

El projecte Somos Súper pretén visibilitzar les accions de les 
associacions que estan treballant per millorar la vida de les persones i
dels seus municipis.

La tercera edició de la Campanya Somos Súper es va presentar a 
l’Auditori de Paiporta el 23 de setembre, i va comptar amb la presència 
de l’alcaldessa del municipi, Maribel Albalat, i la regidora de Participació 
Ciutadana, Esther Torrijos, acompanyades per la resta de membres de 
la corporació municipal, així com pel director de la Fundació Horta Sud, 
Julio Huerta.

Somos Súper
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Històries de Superació

El dia 10 de juliol es va presentar 
a la Sala Refectori del Centre del 
Carme de Cultura Contemporània 
el segon volum d'Històries de 
Superació, un projecte realitzat 
conjuntament entre la Fundació 
Horta Sud, l'Escola d'Art i Superior 
de Disseny de València (EASD) i el 
Consorci de Museus, que narra, a 
través de les històries il·lustrades 
realitzades per l'alumnat 
participant en els Tallers de 
Còmic Social, l'activitat d'onze 
associacions. Els Tallers de Còmic 
Social II i III van comptar amb la 
col·laboració dels il·lustradors de 
reconegut prestigi Paco Roca i Ana 

Himes. Els dos, a més, il·lustren un 
pròleg cadascun en el llibre.

L'any 2021 «Històries de Superació» 
ha estat guardonat amb 6 premis 
Publifestival: millor originalitat 
en spot web, millor eficàcia 
en animació, millor disseny en 
projecte o acció social, millor 
creativitat en còmic social, 
agència amb millor disseny i 
anunciant amb millor execució.

Teixidores: dones al moviment associatiu

La campanya vol visibilitzar i fer 
valdre allò que aporten les dones 
al moviment associatiu, implicar 
a les associacions en la lluita 
contra la desigualtat de gènere i 
la violència i promoure un model 
de relacions igualitàries. Consta d’ 
un estudi d’avaluació de l’impacte 
amb perspectiva de gènere, la 
celebració d’un grup de discussió 
en línia per reflexionar sobre el que 
aporten les dones al moviment 
associatiu i a la societat, i un vídeo 
promocional de l’associacionisme 
de dones on es recullen les 
conclusions de la campanya i 
per al qual hem comptat amb 

la participació d`actrius de 
reconegut prestigi tant en l’àmbit 
autonòmic com nacional, com 
ara, María Almudéver, Merce 
Tienda, Pilar Almeria i Paula 
Llorens. «L’associació és l’espai 
on s’empoderem. És l’espai on 
practiquem participació. És 
l’espill de les altres. I és així com 
es va teixint el feminisme«
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#SomHortaSud

Durant 2021, des de 
la Fundació Horta 
Sud, juntament amb 
altres agents socials, 
econòmics i polítics de 
la comarca, hem seguit 
treballant perquè la 
Generalitat abandone la 
denominació ‘Horta Oest’ 
i utilitze únicament les 
denominacions Horta 
Nord i Horta Sud, tal 
com establix la llei de 
Mancomunitats.

En aquesta línia, ens hem 
reunit amb el director 
de l’Institut Cartogràfic 
Valencià, Xavier Navarro, 
la directora general 
d’Emprenedoria i 
Cooperativisme, Teresa 
García, el director general 
d’Administració Local, 
Antoni Such, i el director 
de l’Institut Valencià 
d’Estadística, David 
González.

Tots ells van manifestar 
el seu posicionament 
favorable a l’eliminació 
de la denominació Horta 
Oest i van expressar 
el seu compromís de 
treballar per a què açò es 
complisca.
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Menció Colibrí 2021

La Menció Colibrí, atorgada per la Fundació Horta Sud 
i Caixa Popular, reconeix la tasca de les associacions 
i les persones que es distingeixen per la defensa, 
promoció i realització de programes que fomenten i 
defensen els Drets Humans i els Valors Democràtics. 

La Menció Colibrí 2021 ha estat 
atorgada al Casal de la Pau – 
Domus Pacis, per la seua defensa 
dels Drets Humans i el seu treball 
humanitari durant quasi cinquanta 
anys, especialment en el treball 
per donar eixida a les persones 
joves que, a vegades, després 
d’haver passat per reformatoris, 
ingressen en centres penitenciaris 

com a conseqüència de delictes 
relacionats amb les seues evidents 
carències de socialització. 

L’acte de lliurement va tindre lloc 
el dia 14 de desembre al Museu 
Comarcal de l’Horta Sud i hi van 
assistir 20 persones respresentants 
de l’entitat reconeguda i la 
Fundació Horta Sud. 

Edicions anteriors

2015 
Plataforma CIES No

2016 
Plataforma Pobresa Zero

2017 
Setem

2018 
Centre Delàs Estudis 
per la Pau

2019 
OpenArms

2020 
Associacions de Solidaritat 
amb el poble Saharahui
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Les xarxes socials ens 
permeten comunicar-nos 
amb el nostre entorn, 
amb les associacions, 
les administracions 
públiques, etc. Ens 
ajuden a proveir d’eines 
a les organitzacions, per 
a que milloren la seua 
comunicació.

+500
aparicions en mitjans
Ràdio: À Punt Ràdio, Cadena SER, 
Onda Cero, Plaza Radio, Ràdio l’Om, 
Ràdio Aldaia...

Premsa: Levante EMV, Las Províncias, 
Valencia Plaza, Europa Press, 20 
Minutos, Eldiario.es, Economía 3, 
Nosaltres La Veu, Intereconomía, 
Corresponsables, Agronews CV, El 
Periòdic, El Meridiano de l’Horta, Nou 
Horta, València Extra, El Periódico de 
Aquí, L’Opinió de Torrent, Comarcal 
CV, Horta Notícias, Pontevedra Viva, 
El Periódico Mediterráneo, La Gaceta 
Municipal, The Mayor EU, Diario de 
Pontevedra, Diario Córdoba, Córdoba 
Buenas Notícias, Cordopolis, EYS 
Municipales, El Seis Doble, Disseny CV, 
El Publicista, Law and Trends, Lawyer 
Press, Compromiso Empresarial...

TV: Levante TV, TeleTorrent, Ribera TV, 
SomCom...

1.600 
exemplars de la revista 
Papers Associatius de 
l’Horta Sud

@fhortasud

1.459
seguidors 

6.781
publicacions

@fundaciohortasud

2.649
«Me gusta«

2.847
seguidors

FundacióHortaSud

380 
subscriptors

197
vídeos

Comunicació i xarxes socials

@fundaciohortasud

1.132 
seguidors

323
publicacions

Fundació Horta Sud

Web
fundaciohortasud.org

10.087
usuaris únics

24.393
visites a pàgines

+3.900
subscriptors al butlletí 
digital
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Museu Comarcal de l’Horta Sud
Josep Ferrís March

Exposicions temporals: 

«20 Anys 20 pobles», Aldaia
22/06/2021 - 29/06/2021
Assistents inauguració: 18 persones

«20 Anys 20 pobles», Manises
08/09/2021 - 15/09/2021
Assistents inauguració: 20 persones
Exposicions realitzades per tal de 
celebrar el 20 aniversari del Museu 
Comarcal

«Banca Armada» SETEM
Assistents presentació: 7 persones

Activitats:

Gravació Unió Musical
11 de març de 2021
Assistents: 20 persones.

Rodatge Grup de Danses
18 de març de 2021
Assistents: 8 persones

Gravació agenda comarcal
26 de març 2021
Assistents: 22 persones

Pojectes, tallers, cursos i altres 
activitats:

PROJECTES EXTERNS

Projecte Eulac Museums and 
Comunities

Projecte RelecturesProjecte 
Erasmus + IN.CLU.MAP

SERÀ Horta Sud 2030

PROJECTE INTERN

Creació «Arxiu de la memòria 
Horta sud» 

Convocatòria «Visions de la 
pandèmia a l’Horta sud» 

XIX Edició del Curs pràctic de 
restauració
21/04/2021 a 26/05/2021
Núm. de places: 6

Taller familiar xocolata
22/02/2020
Assistents: 59 persones

Reunió SERÀ Horta Sud
20/06/2021
Assistents: 41 persones

Presentació premis Ciutat de 
Torrent
09/06/2021
Assistents: 58 persones

Club de lectura Promoció 
lingüística del valencià
Ajuntament de Torrent
29/06/2021
Assistents: 20 persones

Jornada d’associacions
15/09/2021
Assistents: 15 persones

Jornades comarcals l’Horta lliure 
d’explotació sexual
l20/10/2021
Assistents: 66 persones

Presentació poemari Berna 
Blanch
21 /10/ 2021
Assistents: 30 persones

Taller familiar: «Espanta la por» 
30/10/2021
Assistents: 26 persones

Taller familiar: «Crea el teu 
Betlem» 23 a 31/12/2021
Assistents: 45 persones

Col·laboració en cesió d’ús 
d’instal·lacions per assesoria a 
dones a l’associació «Por tí mujer» 

Gestió de col.leccions:
Noves incorporacions: S’han 
incorporat 72 peces a les 
col·leccions, procedents de 
donacions.

Tallers concertats
De gener a desembre s’han 
realitzat 69 sessions dels tallers 
didàctics que formen part de 
l’ofertad’activitats del museu 
comarcal. 

En total, el número de participants 
és 1.207.



� 24,86% Gestió patrimonial 73.538,71€

� 43,82% Convenis i subvencions 129.620,81€

� 9,50% Prestació de serveis 28.071,41€

� 18,60% Empreses (donatius): 55.000€

� 0,79% Persones físiques 2.340,00€

� 0,76% Premis 2.250,00€

� 1,67% Altres 4.949,87€

Total ingressos 2021 295.770,80€

� 63,19% Activitats i programes 186.898,83€

� 5,57% Gestió patrimonial 16.481,67€

� 3,70% Reserves voluntàries 10.933,67€

� 27,54% Estructura i personal 81.456,63€

Total despeses 2021 295.770,80€

Fundació Horta Sud. Memòria 202132

Total 
ingressos
2021

Total 
despeses
2021

Resum econòmic
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Col·laboradors 

Xarxes: 
Xarxa Joves.net
Federación de Entidades 
Culturales Andaluzas
Associació Impuls
Escola de Cases
Aeioluz
Red Iberoamericana de 
Fundaciones Cívicas y 
Comunitarias
Consorci de Serveis Socials 
especializats Horta Sud
Museu Comarcal Josep Ferrís 
March
ICAV
Fundación València, Clima i 
Energia
Missions València 2030
Acord Comarcal per l’Ocupació

Convenis i 
subvencions:
Ajuntament d’Aldaia: 5.250 € 
(Escola d’Associacions Aldaia 
2021)

Ajuntament d’Alfafar: 4.000 € 
(Escola d’Associacions Alfafar 
2021)

Ajuntament de Mislata: 3.500 
€ (Escola d’Associacions Mislata 
2021)

Ajuntament de Paiporta: 4.000 
€ (Escola d’Associacions Paiporta 
2021)

Ajuntament de Picanya: 1.000 € 
(Escola d’Associacions Picanya 
2021)

Ajuntament de Quart de Poblet: 
6.000 € (Escola d’Associacions 
Quart de Poblet 2021)

Ajuntament de Sedaví: 2.000 
€ (Escola d’Associacions Sedaví 
2021)

Ajuntament de Torrent: 5.000 
€ (Escola d’Associacions Torrent 
2021)

Mancomunitat Intermunicipal de 
l’Horta Sud: 22.000 € («Serà Horta 
Sud 2030«)

GVA- Conselleria Participació, 
Transparència, Cooperació i 
Qualitat Democràtica: 25.000 € 
(«Escola d’Associacions 2021«)

GVA- Conselleria Participació, 
Transparència, Cooperació i 
Qualitat Democràtica: 1.285,20 € 
(«Serà Horta Sud 2030«)

GVA- Conselleria Economia 
Sostenible, Sectors productius, 
Comerç i Treball: 8.585,61 € («Serà 
Horta Sud 2030«)

Diputació de València: 22.000 € 
(«Serà Horta Sud 2030«)

Institut Valencià de la Joventut: 
20.000 € («Diagnòstic de la 
realitat associativa juvenil 2021«)



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. Papers Associatius i la Fundació Horta Sud utilitzen el llenguatge no sexista a les seus publicacions. 

Una vegada m’hages utilitzat, passa’m a una altra persona o recicla’m.
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