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«Per açò hem estat, 
per açò seguim 

i per açò seguirem»

Imma López
Presidenta de la Fundació Horta Sud i directora de la Nostra Escola Comarcal

—————————————————

Fa mig segle començaven a albirar-se, 
arreu de l’Estat, aromes de democràcia. 
Malgrat que encara faltaven tres anys 
perquè morís el dictador, i cinc perquè 
s’aprovés la Constitució, els primers anys 
de la dècada dels setanta suposaren 
passes enormes en favor de la llibertat, 
accentuant, cada vegada més, els canvis 
que s’anaren gestant des de la dècada 
anterior. Uns canvis impulsats per la 
societat civil que, organitzada, va ser 
precursora del sistema democràtic que 
ara tenim. 

Ni podem ni volem negar que el sis-
tema actual té moltes mancances. Una 
llibertat d’expressió sovint coartada per 
als de baix, una distribució cada vegada 
més desigual de la riquesa, un model 
ecològicament insostenible, una opres-
sió estructural de les dones, etc. Però 
tampoc podem ni volem ancorar-nos en 
els aspectes negatius. Des de principis 
dels anys setanta, hem avançat molt. 
Avanços sorgits de les reivindicacions 
de la societat civil, que ha demostrat 
sempre anar per davant de la política 
institucional en quant a reivindicacions 
de drets i llibertats i marcar, a mitjà i 
llarg termini, els valors i imaginaris que 
regeixen en la societat.
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5Davant aquests perills, sols ens que-
da l’opció de seguir (o tornar a) organit-
zar-nos. A (re)educar-nos en la cultura 
del debat, per poder afrontar col·lecti-
vament els reptes que tenim enfront. 
Ja siga des del lleure, la cultura, la festa, 
l’esport, la música, la defensa del terri-
tori, la cooperació, la defensa dels drets 
humans o l’organització veïnal. Des de 
tots els àmbits podem i tenim el deure de 
treballar en l’educació en valors. Aquesta 
educació no formal i altruista, que ha 
d’anar alineada amb una evolució de 
l’educació formal, és l’única que ens 
permetrà avançar en la justícia social i 
en la construcció d’un futur sostenible, 
igualitari, inclusiu i integrador. 

Així mateix per davant tenim també 
els reptes de fer front a la cada vegada 
major burocratització de l’administració 
pública i les seues traves, que només 
podrem superar apostant per fórmules 
com la unió, la fusió o la federació d’en-
titats, de diversificar les fonts d’ingressos 
i incrementar la base social i la participa-
ció. I tot açò sense abandonar els valors 
que sempre ens han impulsat a ser.

Des de la Fundació Horta Sud, hem 
tingut el privilegi de poder estar al vostre 
costat i ser part d’aquest camí compartit 
durant els últims cinquanta anys. Evo-
lucionant a diari, intentant adaptar-nos 
en cada moment a les necessitats 
imperants del moviment associatiu. I 
ho seguirem fent fins que vosaltres, les 
persones que transformeu el món a diari 
de manera anònima, considereu que la 
nostra tasca ja s’ha assolit del tot i que 
ja no som necessàries. 

Ens devem a vosaltres. A les històries 
de superació. A les lluitadores i lluitadors 
invisibles. A les i als que es desperten 
somiant un món més just i treballen per 
aconseguir-ho. I també al nostre territori. 
Un territori que van separar físicament 
però que no van poder fragmentar i que, 
poc a poc, amb els esforços col·lectius, 
estem tornant a unir. Ens devem a l’he-
rència dels i les nostres majors. D’elles i 
ells vam sorgir, per vosaltres seguim i per 
les futures generacions seguirem.

Moltes gràcies pel vostre treball 
incansable i per fer d’aquest, un món 
més bonic.

“Hem tingut el privilegi de poder 
estar al vostre costat els darrers 
50 anys, i ho seguirem fent fins 
que vosaltres, les persones que 
transformeu el món a diari de 
manera anònima, considereu que 
la nostra tasca ja s’ha assolit i ja 
no som necessàries”

I és que una part important dels 
serveis dels que hui gaudim són fruit 
del treball altruista de la societat civil 
que es va organitzar. Escoles infantils, 
escoles d’adults, programes d’alfabetit-
zació, economats, programes d’atenció 
mèdica, educació sexual i planificació 
familiar o gestió de l’activitat cultural i 
festiva, entre altres, no s’entendrien sen-
se les associacions veïnals de les quals 
som hereves. Igual passa amb els drets: 
el reconeixement i la legalització del 
matrimoni homosexual, de la capacitat 
jurídica de les dones per actuar lliure-
ment sense dependència legal del marit, 
el dret universal a la sanitat pública o el 
dret al divorci estan també estretament 
relacionats amb el treball altruista del 
moviment associatiu.

Però no sols en el passat la societat 
civil organitzada va marcar el camí. Si 
actualment mirem el món des del fe-
minisme, des de l’ecologisme o des de 
l’educació en valors és pel seu treball. 

Ara bé, la necessitat d’associar-nos 
és, hui, major que mai. En les darreres dè-
cades la desafecció política no ha parat 
d’augmentar, i els plantejaments reac-
cionaris tornen a sobrevolar-nos en un 
context creixent d’individualització de la 
societat. A més, l’escalada bel·licista està 
qüestionant l’antimilitarisme, un acord 
social gestat des de fa temps gràcies als 
moviments d’oposició a l’entrada d’Es-
panya a l’OTAN, contra la invasió d’Iraq 
o el moviment d’insubmissió contra el 
servei militar obligatori.
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Mirem enrere. Fa cinquanta anys alguns de 
nosaltres encara no havíem nascut. Altres 
estàvem encara estudiant o començant a 
treballar. O iniciàvem noves etapes vitals 
com canviar de lloc de residència o ser pares 
i mares. I altres encara hi eren. Fa cinquanta 
anys, a l’Estat espanyol encara vivíem en una 
dictadura feixista i portàvem un retard histò-
ric significatiu en drets i llibertats respecte a 
la majoria de països del nostre voltant.

Des de la derrota de la Segona Repú-
blica, els intents de la dictadura per es-
combrar la societat civil organitzada van 
ser incessants. La llei de responsabilitats 
polítiques i les posteriors ordres franquistes 
dissolien i confiscaven els béns de les asso-
ciacions, partits i sindicats que havien donat 
suport al règim democràtic republicà. Res 
podia quedar fora del seu control i això im-
plicava deixar fora i fins i tot perseguir tot 
allò que se’n moguera als marges. Diversos 
factors (un dels més importants la resis-
tència obrera) van fer possible que aquests 
marges s’anaren ampliant. Els fonaments de 
la dictadura tenien cada vegada més esclet-
xes i el règim, en molts punts, desbordava. 
A la societat civil començava a donar fruits 
la llavor sembrada per les persones que 
lluitaven per la llibertat: arreu es respirava 
organització. I és llavors quan s’aprova la 
llei d’associacions, una llei, però, contrària a 
l’organització lliure de la societat civil.. 

Entre finals dels seixanta i la dècada dels 
setanta, i en augment fins a la fi definitiva de 
la dictadura, va creixent l’organització ciuta-
dana i, paral·lelament i conseqüentment, la 
seua incidència. I és que la nostra història 
democràtica i social no s’entendria sense 
la solidaritat veïnal dels anys setanta orga-
nitzada a les associacions de barri. Aquesta 
solidaritat va fer possible la integració social 
de totes aquelles persones que es veien 
empreses a deixar casa seua i emigrar per 
conrear-se un futur millor per elles i per a la 
seua descendència. Un clar exemple de so-

← Foto del barri Sant Josep de Xirivella a 
principis dels anys 80 del segle XX
Abelard Comes – Levante EMV

50 anys juntes 
50 anys de victòries 
col·lectives
———
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lidaritat obrera el trobem en la construcció 
dels habitatges dels nouvinguts, «alçats a 
mà pels veïns i veïnes durant la nit perquè, 
quan venia la Guàrdia Civil al matí, si la casa 
estava alçada ja no s’enderrocava».

«Vam nàixer quan les cases encara es feien a mà 
entre els veïns i ara estem treballant quan grans 
constructores construeixen grans pisos en sòls 
requalificats. Som part de la història del barri, però 
nosaltres seguim mantenint, en la nostra forma de 
ser i d’entendre la vida, la manera com va nàixer el 
barri, amb la col·laboració dels veïns construint les 
cases durant la nit perquè quan venia la Guàrdia 
Civil al dematí, si la casa estava alçada ja no es 
tirava»

▶▶PATRICIA OLASCOAGA
Associació Teuladí
Entrevista al programa Les notícies del 
matí d’À Punt Mèdia (21/07/2022)1 

L’acollida a les persones nouvingudes als 
barris anava més enllà, però, de l’aixeca-
ment de les parets de la nova casa. Es 
tractava de fer arrels, i açò implicava un 
suport mutu en tots els sentits, sobretot 
tenint en compte que la majoria de migrants 
arribaven sense recursos i sense cap xarxa 
prèvia a la qual recórrer. Aquest arrelament 
mitjançant la solidaritat i un sentiment 

1. Entrevista disponible en línia a: https://www.apuntmedia.es/informatius/les-noticies-del-mati/clips/tema-del-dia/21-07-
2022-associacions-lluiten-des-invisibilitat-histories-superacio_135_1532236.html

de pertinença i de comunitat s’articulava 
principalment a través de les associacions 
veïnals, que en aquest darrer mig segle han 
aconseguit consolidar moltes victòries col-
lectives, que s’han traduït en millores de la 
qualitat de vida de tota la ciutadania. Entre 
altres, sense l’organització veïnal seria di-
fícil concebre la universalització de serveis 
tan bàsics el dia de hui com el clavegue-
ram, l’aigua corrent, les biblioteques o les 
escoles infantils.

Aquests serveis bàsics van permetre 
millorar la salubritat dels barris obrers i, per 
tant, la salut d’aquelles persones que hi resi-
dien. I també van tenir diverses conseqüèn-
cies socials positives: amb la posada en 
marxa de les escoles infantils, les dones, 
que fins llavors havien estat relegades gai-
rebé en exclusiva a tasques domèstiques, 
podien també anar a treballar. Amb les 
escoles nocturnes, que serien l’embrió de 
les futures escoles d’adults, les persones 
analfabetes tenien l’oportunitat d’apren-
dre a llegir i a escriure o preparar-se per a 
obtenir el graduat escolar. Amb les lluites 
per disposar de clavegueram, aigua cor-
rent, carrers asfaltats o zones verdes, s’es-
tenia un urbanisme digne als barris. Amb la 
democratització cultural, es promovia que 
els veïns i veïnes feren coses, no sols que 
les consumiren, etc. 

↑ Concentració a la Plaça de la Constitució d’Aldaia organitzada conjuntament per l’Ajuntament i les associacions locals Femení-Plural i Ames de Casa 
Tyrius, entre els anys 1999 i 2003. Abelard Comes ⁄ Levante EMV
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«Fem no tot el que caldria, però si fem tot el que 
podem i fins i tot un poc més, i pense que és 
necessari perquè encara que potser no es veu molt, 
vas analitzant any rere any i des que començaren 
els primers en l’associació de veïns fins a dia de hui, 
hi ha moltes coses, des de molt xicotetes a molt 
importants, que no les tindríem»

▶▶EMPAR PUCHADES
Associació Veïns i Veïnes Castellar-
L’Oliveral
Recuperem La Punta, Aturem la ZAL – 
Anònimes, Camins pel Canvi’2

Un altre avanç rellevant en els barris dels 
anys de la transició va ser la creació dels 
primers espais d’assistència mèdica i la 
salut comunitària. De fet, en bona part la 
lluita contra la drogoaddicció no s’abor-
dava únicament des del punitivisme, sinó 
també, i en especial, des de la generació 
d’espais amb hàbits saludables que inten-
taven contrarestar i fer fora les drogues 
del barri.

Més enllà de la drogoaddicció, els espais 
d’assistència mèdica van ser un gran avanç 
sobretot per les dones, que veien com recu-
peraven el dret, negat per la dictadura, a la 
planificació familiar.

I és que als anys setanta les dones van 
ser fonamentals per avançar en drets so-
cials i polítics. Van aparéixer les primeres 

2. Vídeo disponible a bit.ly/AnonimesNoZal

associacions de dones, que van posar sobre 
la taula temes com l’educació sexual o la 
conciliació familiar i van aconseguir que es 
regulara el dret a l’avortament. En sincronia 
amb la creació de les escoles infantils, les 
dones van poder començar a conciliar la 
maternitat i, per tant, accedir al mercat la-
boral; accés que els va facultar l’autonomia 
econòmica, fins llavors gairebé impossible. I 
va establir les bases perquè el dret a divor-
ciar-se, regulat a principis de la dècada dels 
80, poguera ser una realitat. Perquè, de 
què serveix un dret si no es compleixen les 
condicions materials necessàries perquè 
puga fer-se efectiu? 

Avanços complexos i interconnectats
Intentar explicar una victòria social sense 
context és, com a mínim, arriscat. Tant o 
més com ho és no allunyar la mirada i mirar 
la història des d’una perspectiva completa. 
Ho constata l’exemple dels drets de les do-
nes, però també altres exemples en diversos 
camps.

Per trobar la fi de l’obligatorietat de 
realitzar el servei militar obligatori ens hem 
de remuntar poc més de vint anys enrere. 
El 31 de desembre de 2001 (sí, sols un dia 
abans que entrés en vigor l’euro) deixava 
de ser obligatori que els homes de l’Estat 
espanyol realitzaren o bé la ‘mili’ o bé la 
prestació social substitutòria. Una gran 

↑ Escolars d’Alcàsser mobilitzant-se contra la guerra d’Iraq en 2003. Abelard Comes ⁄ Levante EMV
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8 victòria col·lectiva, que va posar sobre la 
taula la possibilitat de fer trontollar els fo-
naments bel·licistes de l’Estat. I també, una 
gran victòria que ens obliga a mirar més en-
rere: com a mínim trenta anys abans, quan 
Pepe Beúnza va ser detingut i condemnat 
en Consell de Guerra a València com a 
primer objector de consciència per raons 
polítiques a Espanya. Fins aquell moment 
hi havia hagut centenars d’objectors, però 
sempre per raons religioses. 

Des de Beúnza, el nombre d’objectors 
polítics va anar creixent exponencialment, 
fins i tot malgrat la persecució i les con-
demnes. Açò va fer que en 1977 es creara 
el Moviment d’Objecció de Consciència, un 
moviment que va anar guanyant suport 
social, amb una població cada volta més 
conscienciada i que veia injustes les con-
demnes per objectar. El darrer dia de 2001 
és, per tant, un dia de gran importància, 
però que no s’entendria sense trenta anys 
de resistència antibel·licista. 

Hui en dia, i malgrat que bufen vents 
de passat que tracten de romantitzar vells 
temps per retornar a privilegis excloents ja 
gairebé oblidats, «el moviment per la pau 
és més fort del que aparenta: el millor indi-
cador és que els joves actuals no sàpiguen 
què significa la paraula ‘mili’».

«El moviment per la pau valencià és més fort del que 
aparenta. Quin millor indicador que el fet que els 
joves actuals no sàpiguen què significa la paraula 
«mili»? També el grapat d’ONG que fan educació 
per la pau, impulsant la cultura de la pau i la no-
violència»

▶▶JORDI CALVO
Director Centre Delàs d’Estudis per la Pau - 
Article publicat a ‘Mirades associatives’3

El moviment pacifista a l’Estat, però, no 
sols es vincula amb el moviment d’insub-
missió. L’any 2003, les manifestacions an-
timilitaristes contra la invasió d’Iraq van ser 
multitudinàries. Ho van ser arreu del món, 
però Espanya no va ser una excepció. Com 
tampoc ho va ser el País Valencià. Arreu de 
l’Estat, més de deu milions de persones van 
eixir al carrer per protestat contra aquella 
invasió, un mig milió de les quals ho van fer 
a la ciutat de València. En el cas valencià 
i espanyol, l’opinió pública va ser la més 
crítica d’Europa amb la invasió: gairebé 9 
de cada 10 espanyols i espanyoles hi esta-
ven en contra, com va constatar el Quart 
Baròmetre sobre qüestions internacionals 
elaborat pel Real Instituto Elcano.4 I tot açò 

3. Podeu consultar l’article complet a fundaciohortasud.org/mirades-associatives
4. El “Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE). 4a oleada. Noviembre de 2003. Resumen de prensa” està disponible en 
obert i el podeu consultar ací: https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2021/11/4brie-prensa-nov2004.pdf
5. La Renda Nacional Bruta fa referencia al PIB menys les rendes primàries a pagar per les unitats institucionals residents 
a unitats institucionals no residents, més les rendes primàries de la resta del món a cobrar per les unitats institucionals 
residents.
6. Podeu consultar l’article complet a fundaciohortasud.org/mirades-associatives

en un país que tenia en aquell moment com 
a president a un dels tres que formaven ‘El 
trio de les Azores’.

Els valors pacifistes han anat acompa-
nyats també en les darreres dècades d’un 
augment de la conscienciació i la sensibi-
lització respecte la necessitat d’actuar en 
matèria de cooperació per al desenvolupa-
ment. A mitjan dècada dels 90, el moviment 
de consciència social per les injustícies en 
els països més empobrits va començar a 
prendre força. Mobilitzacions, acampades 
massives i fins i tot vagues de fam per recla-
mar que els estats més enriquits destinaren 
el 0,7% del seu Producte Interior Brut a la 
cooperació internacional. Un objectiu que a 
l’Estat espanyol ha costat molt d’aconseguir 
però que està veient com, actualment, s’està 
tramitant la llei perquè el compromís de des-
tinar el 0,7% de la Renda Nacional Bruta5 ob-
tinga rang legal. El moviment de cooperació 
internacional treballa, com afirma Cristina 
Ramón, presidenta de la CVONGD, sota la 
premissa que «els problemes que tenim ací 
i els que tenen als països empobrits en els 
quals treballem tenen el mateix origen: un 
model econòmic insolidari i injust, basat en 
el lucre desmesurat d’unes poques perso-
nes, l’explotació sense límits dels recursos 
naturals i de gran part de la població 
mundial», contra això, defensen «començar 
per enfortir l’essencial: l’apoderament de la 
ciutadania ací i en els llocs més excloses, per 
a (re)conéixer els nostres drets i les nostres 
veus, i que aqueixes veus compten a l’hora 
de canviar les regles del sistema».

«La cooperació és vital. Invertim en educació, en 
drets bàsics com la salut, l’alimentació saludable 
i la participació en les decisions polítiques. 
Construïm solucions perquè dones i homes tinguen 
els mateixos drets, per a erradicar la violència i 
buscar eixides pacífiques als conflictes. Practiquem 
formes de producció que respecten la naturalesa i 
les pràctiques culturals de cada lloc, com el comerç 
just. Solucions ja provades per a un sistema que 
protegisca la vida, amb les persones, la cura i la 
solidaritat en el centre de tot»

▶▶CRISTINA RAMÓN 
Presidenta CVONGD - Article publicat a 
‘Mirades associatives’6

L’apoderament de la ciutadania en el marc 
d’un model polític i econòmic globalitzat, 
insolidari i injust va ser també el que va 
propiciar mobilitzacions i reflexions com la 
contracimera de Seattle de 1999. En aques-
ta ciutat nord-americana s’hi van concen-
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trar organitzacions totalment heterogènies 
en edats, orígens, àmbit d’actuació... Fruit 
d’aquestes mobilitzacions, la societat civil 
va aconseguir aturar la Ronda del Mil·leni 
organitzada per l’Organització Mundial 
del Comerç (OMC). A partir d’aquest punt, 
la societat civil va aconseguir articular el 
moviment altermundialista (també conegut 
com a moviment antiglobalització) i crear 
una xarxa global de coneixement lliure i 
contrainformació.

Dos anys més tard, 12.000 persones del 
moviment altermundialista van aterrar a 
Brasil, en el primer Fòrum Social Mundial. 
Aprofitant la reunió del Fòrum Econòmic 
Mundial de Davos diversos moviments i 
organitzacions socials van organitzar una 
programació alternativa que defugia del 
neoliberalisme. Al dia de hui, el Fòrum So-
cial Mundial continua actiu i concentrant a 
moviments i organitzacions socials d’arreu 
del món, així com a diverses pensadores 
i pensadors, convertint-se en un espai re-
ferencial de diàleg, reflexió i plantejament 
estratègic.

7. Vídeo disponible a Memoro: El banc de la memòria: http://www.memoro.org/es-ca/El-F%C3%B2rum-Social--un-punt-d-
inflexi%C3%B3_4679.html

«El Fòrum Social Mundial és un moment d’inflexió, 
una altra manera de pensar la lluita, no, perquè 
cada vegada que hi hem anat -i hi anem en cada 
edició- el que el Fòrum desitjava i el que desitjàvem 
nosaltres estava molt en paral·lel, no era una 
novetat de dedicació i d’objectius. Ara, el tipus de 
globalització de la lluita, el tipus de contactes amb 
gent de l’altra punta del món, la manera de fer i fins 
i tot aquell esperit d’esperança que t’indueix està 
una setmana amb aquella gent això sens dubte sí 
que és d’un enorme valor»

▶▶ARCADI OLIVERES
Economista i expresident de l’associació 
Justícia i Pau7 

Associacionisme arrelat al País
Tots els moviments fins ara plasmats han 
tingut força al País Valencià. Però també n’hi 
ha d’altres, especialment vinculats a la iden-
titat, que s’hi han forjat i empoderat. Des 
de la defensa de la llengua i la cultura fins 
a la música i la festa, però passant també 
pel territori o el cooperativisme, moviments 
amb forta presència històrica al nostre País.

Respecte a la qüestió lingüística, l’asso-
ciacionisme s’ha consolidat com el prin-
cipal agent de defensa del valencià. Com 
afirmen Giuseppe Savino i Tere Albero en el 
reportatge ‘La llengua viu i no vol morir’ pu-

↑ Arcadi Oliveres i Juana López en la visita de l’economista i activista al Museu Comarcal de l’Horta Sud Fundació Horta Sud
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10 blicat en 2019 a La Directa,8 i en relació amb 
les aportacions de la sociolingüista Marta 
Tortosa: «Segons les expertes, un dels prin-
cipals motius perquè les llengües acaben 
desapareixent és la manca de transmissió. 
Per això, l’associacionisme de base al País 
Valencià s’ha caracteritzat sempre per l’ús 
del valencià. La llengua ha sigut un eix fo-
namental en els casals, en les associacions 
i en les assemblees, així com un punt d’unió 
arreu del país».

A través de la llengua s’han organitzat 
diverses associacions educatives i culturals. 
Però el valencià també ha estat en l’ordre del 
dia d’associacions de tota mena. Fins i tot 
en els anys de menor acceptació social i 
política del valencià en democràcia, el tei-
xit associatiu suposava un reducte on l’ús 
de la llengua pròpia era significativament 
major que a la resta de l’espai públic. 

«Pel que fa al valencianisme polític, al País Valencià, 
dels anys 60 ençà i amb una certa connexió amb 
el valencianisme dels anys 30 del segle XX s’ha 
desplegat un intens moviment sociocultural i polític 
de reivindicació identitària, en el qual, a més de la 
rehabilitació i normalització de la llengua pròpia, 
s’ha insistit amb diversa intensitat i orientació 
política en la recuperació dels drets col·lectius. Una 
gran part del teixit associatiu de caràcter cultural 
al llarg del país ha mantingut la reivindicació 
quant a l’ús públic, social i normal de la llengua, 
així com la recuperació del patrimoni immaterial, 
les tradicions i el conreu de les arts».

▶▶RAFAEL XAMBÓ, EMMA GÓMEZ, 
XAVIER GINÉS I FRANCESC VIADEL
Professorat universitari9

Però l’arrelament associatiu no sols ha 
vingut de la llengua. Les societats musi-
cals constitueixen l’àmbit associatiu més 
ampli del País Valencià. De fet, entre els 
542 municipis del nostre territori, hi ha un 
total de 550 societats musicals. A través 
de la música s’articulen no sols les festes 
i tradicions dels municipis, també les rei-
vindicacions socials i polítiques i aspectes 
transcendentals com «la solidaritat, la 
tolerància o el respecte».

8. Giuseppe Savino i Tere Albero (1 d’octubre de 2019). “La llengua viu i no vol morir”. Disponible en línia a https://directa.
cat/la-llengua-viu-i-no-vol-morir/
9. Article científic publicat a la revista Disjuntiva Crítica de les Ciències Socials (2012) i disponible a: https://www.research-
gate.net/publication/308795498_Els_moviments_socials_al_Pais_Valencia_Una_analisi_comunicativa
10. Podeu consultar l’article complet a fundaciohortasud.org/mirades-associatives
11. Reportatge publicat a l’edició 82 de la Revista Papers i disponible a bit.ly/FallaCronistaFHS
12. Article disponible a bit.ly/RicardCatalaFHS

«Els músics nascuts a les bandes hem après, des 
de ben prompte, què significa ser partícips d’un 
treball en comú; ens han ensenyat a escoltar als 
demés; comprenem com el protagonisme va i ve 
enmig d’un grup; gaudim en fer gaudir els altres; 
entenem la responsabilitat de pertànyer a un 
grup amb la disciplina que això comporta; hem 
conviscut amb gent de diverses edats i de diferents 
formes de pensar. Sense adonar-se’n, però amb 
vehemència i rotunditat, les bandes de música dels 
nostres pobles han mullat de solidaritat, tolerància, 
hedonisme, respecte, compromís i convivència a 
milers de generacions. Aquests valors troben, en 
la pràctica bandística, un empirisme molt difícil 
d’experimentar en altres llocs»

▶▶JOSÉ R. PASCUAL-VILAPLANA
Director de la Banda Municipal de Bilbao 
i de la Banda Municipal de Barcelona - 
Article publicat a ‘Mirades associatives’10 

En la seua vinculació amb la festa, les ban-
des de música resulten una part imprescin-
dible de festivitats com les falles o moros i 
cristians, estant presents en gairebé tots els 
moments de les celebracions.

El moviment fester ha estat -i continua 
sent- un element integrador de la societat. 
Com recordaven des de la Falla Cronista 
Vicent Beguer i Esteve abans de les falles de 
2022: «Si vas per qualsevol falla veus com la 
gent que les integra prové de diferents llocs. 
Això fa que un dia fem paella i al següent 
gachas o gazpacho andaluz, però que tots 
acabem adaptant la cultura valenciana 
com a pròpia. I també dinamitzador: «les 
associacions festeres organitzen una gran 
quantitat d’activitats i amb un gran poder 
mobilitzador; qualsevol gestor cultural se-
gurament voldria l’activitat cultural de qual-
sevol comissió fallera pel seu ajuntament».11

«Una de les característiques més apreciades per la 
UNESCO per considerar les falles com a Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat va ser la 
capacitat de mobilització col·lectiva que s’origina 
per quasi tot el territori valencià. Tot un potencial 
humà intergeneracional que caldria orientar 
cap a una celebració festiva més sostenible, més 
participativa, més plural i, sobretot, més tolerant»

▶▶RICARD CATALÀ
Docent i expert en cultura festiva - Article 
publicat a Papers 8212

Així mateix, ens trobem davant d’un movi-
ment fester cada vegada més vinculat a 
les qüestions socials, impulsant projectes 
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socials o treballant per augmentar la sos-
tenibilitat en el seu camp d’incidència.

Un altre aspecte clau del desenvolupa-
ment comunitari al País Valencià en general 
i a l’Horta Sud en particular ha passat pel 
cooperativisme. Al nostre territori dispo-
sem de gairebé 2.500 cooperatives, que 
signifiquen gairebé el 3% dels llocs de 
treball i fins a un 6,5% del PIB. La força del 
cooperativisme al País Valencià possibilita 
un consum i uns serveis allunyats de la 
preeminència del capital en gairebé tots 
els àmbits: alimentació, energia, telefonia, 
mobilitat, banca...

Tots aquests moviments s’han desenvo-
lupat, però, en un territori permanentment 
amenaçat on, massa sovint, s’han posat per 
davant de tot els interessos econòmics. En 
aquest context, les associacions ecologis-
tes i de defensa del territori han desplegat 
un gran paper perquè puguem continuar 
tenint hui en dia algunes hectàrees d’hor-
ta urbana i periurbana, protecció als parcs 
naturals del Túria i l’Albufera o espais 
verds com l’antic llit del Túria a la ciutat 
de València.  

13. Vídeo disponible a bit.ly/AnonimesNoZal

«La reivindicació per treure els camions que anaven 
pel centre de València per arribar al port va ser 
al que el port va agafar per tirar endavant una 
carretera per treure el trànsit, la V30. En aquell 
moment, tota l’esquerra i la dreta va acceptar que 
calia sacrificar el sud per a guanyar el nord» 

▶▶MAITE BIOSCA
Associació Veïns i Veïnes Natzaret
‘Recuperem La Punta, Aturem la ZAL 
‘Anònimes, Camins pel Canvi’13

Tot un futur per començar
Diu una de les lletres de cançons més po-
pulars d’Obrint Pas que «Som llàgrimes en 
la mirada, som el coratge de seguir, som la 
ferida mai tancada, som la història que no 
han escrit», i açò ha demostrat ser el movi-
ment associatiu.

Quan les veïnes i veïns de La Punta van 
veure enderrocar les cases on s’havien criat 
i havien desenvolupat la seua vida, la ferida 
se’ls va obrir més que mai. Sense la seua 
terra i sense els seus espais, ni privats ni 
comunitaris, es tenien sols les unes a les 
altres. Era, col·lectivament, l’única forma de 
poder cicatritzar la ferida. Anys després, la 
justícia ha declarat la ZAL (Zona d’Activitats 
Logístiques) nul·la de ple dret, assenyalant 
que no es van realitzar els estudis d’impacte 
ambiental de forma procedent. 

↑ Activistes contraris a l’enderrocament davant l’Alqueria del Forn de Barraca. Foto: David Segarra i Soler (Wikimedia)
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Quan les forces policials van reprimir 
desmesuradament les protestes estudian-
tils contra les retallades i la devaluació de 
l’ensenyament públic, només quedava l’or-
ganització col·lectiva, que va acabar donant 
lloc a la Primavera Valenciana.

Quan el descrèdit de la política i la inge-
rència econòmica es van convertir en l’ordre 
del dia, l’única resposta possible era col·lec-
tiva. Les places d’arreu de l’Estat espanyol, 
i posteriorment de diversos punts del món 
van transformar-se en una espècie d’àgores 
atenenques on la ciutadania tornava a ser 
dominadora de l’espai públic.

Quan les excavadores van acabar amb 
el Forn de Barraca, a Alboraia, sols quedava 
el suport mutu i la lluita col·lectiva. Ho tenia 
clar el propietari expropiat de l’alqueria, Lluís 
Fontelles, qui va exclamar: «El cor de la car-
xofa caurà, però el que no saben és que ens 
ha alimentat. Ens ha fet més fortes».

Quan l’emergència climàtica es comen-
çava a manifestar en el nostre dia a dia, la 
joventut va decidir organitzar-se a través del 
moviment internacional Fridays for Future, 
eixir al carrer i començar a plantejar alterna-
tives contra un model insostenible.

«El cor de la carxofa caurà, però el que no saben és 
que ens ha alimentat. Ens ha fet més fortes»

▶▶LLUÍS FONTELLES
Propietari expropiat del Forn de Barraca i 
membre de Per l’Horta14

14. Referència extreta del reportatge ‘El corazón de la alcachofa’, elaborat per la periodista Raquel Andrés Durà i publicat el 4 
d’octubre de 2019 al diari La Vanguardia. Disponible a: https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20191004/47788190350/
corazon-alcachofa-forn-de-barraca.html

En aquests casos i tots els altres que ens 
han precedit (i els que ens seguiran) hi ha 
un factor comú: «el coratge de seguir», el 
coratge d’escriure «la història que no han 
escrit». El plantejament d’utopies és, hui, 
més necessari que mai, especialment en 
un context on les distopies ocupen les 
obertures dels mitjans i el frenesí del dia 
a dia, sumat a un augment del pes de 
l’individualisme, dificulta la reflexió i l’or-
ganització col·lectiva.

Ho és en tots els àmbits, i en tots és 
possible. Organitzar-se amb el veïnat per 
impulsar una comunitat energètica, amb 
les companyes i companys de treball per 
defensar i millorar les condicions laborals, 
amb els i les joves del barri per proporcio-
nar espais d’oci alternatiu, amb persones 
amb interessos similars per practicar un 
esport, fer música, organitzar una festa o 
lluitar contra les injustícies. 

Mirem enrere: on érem cadascú fa cin-
quanta anys? I durant tot aquest temps, 
què ha fet possible que es produïren canvis 
en el nostre entorn? En quin món haguérem 
nascut, ens haguérem criat o ens haurien 
soterrat sense l’acció de la societat civil 
organitzada? Seria millor el nostre voltant?

I ara, mirem endavant. Imaginem el futur 
i construïm-lo, perquè no canviarà sol.◆

↑ Col·lectiu Corfoll
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Celebrem el
50 aniversari del
moviment associatiu
i de la Fundació
Horta Sud

Octubre 2022 — Gener 2023

Mirades 
associatives

Experiències diferents, 
aprenentatges compartits

Articles d’opinió que recolliran 
les opinions de veus expertes 
de la vida social, econòmica 
i política. A través dels seus 
testimonis, plasmats en 
històries de vida i experiències 
relacionades amb la comunitat 
podrem fer un repàs de la 
història de l’associacionisme.

En línia: fundaciohortasud.org/
mirades-associatives

3 de novembre de 2022

50 anys 
fent camí

Un repàs a la història 
de l’entitat

Acte de reconeixement al 
treball fet en aquest mig segle 
de vida de l’entitat. Posem en 
valor la seua importància en la 
construcció de la vida social de 
l’Horta Sud.

5 de novembre de 2022

Quatre parets 
i un sostre

Ràdio comunitària per 
afrontar els reptes de futur

A través de les ones d’Aldaia 
Ràdio, connectarem amb 
experiències radiofòniques 
comunitàries de diferents 
parts del món per parlar 
sobre comunitat i sobre com 
afrontem els reptes de futur. 

Aldaia Ràdio. Connecteu amb el 
dial 89.4 de l’FM o per internet a 
aldaiaradio.com

2023 — Data a determinar

Les victòries cal 
saber veure-les

Repàs a les principals lluites 
i victòries associatives

El Centre del Carmen acollirà 
una exposició experiencial 
visual i sonora sobre la 
memòria i les victòries assolides 
gràcies a la tasca del moviment 
associatiu. Comissionada per 
Jordi Serrano Blanquer.

Centre del Carme de Cultura 
Contemporània. Entrada lliure

2023 — Data a determinar

50 Anys fomentant 
l’associacionisme

1972-2022. Crònica de 50 anys 
de la Fundació Horta Sud

Presentació de «Fundació 
Horta Sud (1972-2022). 50 anys 
fomentant l’associacionisme, la 
cultura i el desenvolupament 
de la comarca», crònica de la 
història de l’entitat, elaborada 
per Francesc Martínez Sanchis.

Museu Comarcal de l’Horta Sud. 
Inscripció obligatòria per assistir 
a bit.ly/Llibre50FHS

50 anys 
enfortint les associacions, 
incrementant la participació, 
construint ciutadania, 
fent comarca!

Auditori Municipal de Torrent
Inscripció obligatòria per assistir
a bit.ly/Acte50FHS



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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.

Impulsa i participa en dos 
projectes europeus: «We're Super» 
i «Building alternatives: a regional 
Youth Action Plan for social 
development».

Es publica la primera avaluació 
d’impacte associatiu a l’Horta 
Sud.

S'inicien les campanyes «Les 
associacions, el cor del nostre 
poble» i «Anònimes, camins pel 
canvi».

S’inicia la campanya «Som 
Horta Sud» amb una exposició, 
un catàleg i la publicació d’un 
manifest.

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

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. 

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

Es publica el segón llibre 
«Històries de Superació».

Exposició al CCCC del projecte 
«Històries de Superació II».

Publicació articles i actes 50 
Aniversari.

S’amplia la col·lecció Quaderns 
Pràctics amb la publicació de la 
«Guia per a millorar la igualtat en 
les entitats».

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

1978 1980 1981 1982 1986 1987 1988 1990
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».

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 que passa a 
anomenar-se Fundación para el 
desarrollo Caixa Torrent.

Presidència Sandalio Miguel Miquel (1972-1981) Presidència José María Peiró Silla (1981-1987) Presidència José Tordera Ferrer (1987-1992)

1992 1995 1997 1998 1999 2000 2002 2003
Es publica l'estudi
«L'Horta en Festes».

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.

Comença la formació adreçada a 
líders socials i es realitzen les II i 
III jornades de Desenvolupament 
Comarcal.

Creació de la primera pàgina 
web.

Primera Jornada de «Convivència 
i Diàleg d'associacions de l'Horta». 
Continuaran fins l'any 2004. 

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 a Fundació de 
la Comunitat Valenciana para el 
desarrollo de l'Horta Sud. 

Es publica el primer número de 
la revista «Papers Associatius», 
vigent fins l'actualitat 

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'associacionisme a l'Horta Sud».

Presidència Josep Ferrís March (1992-2001) Presidència Vicent Comes Iglesias (2001-2004)

2005 2006 2007 2009 2010 2013 2014 2015
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 a 
Fundació Horta Sud. 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.

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

Es crea l’Escola d’Associacions.

La Global Fund for Community 
Foundations atorga el Segell 
de Qualitat de Fundació Cívica. 
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».

Es reconeix 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, 
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.

Presidència 
Enric Martí Marzal (2004-2005)

Presidència Alfred Domínguez Ibáñez (2005-2018)
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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.

Impulsa i participa en dos 
projectes europeus: «We're Super» 
i «Building alternatives: a regional 
Youth Action Plan for social 
development».

Es publica la primera avaluació 
d’impacte associatiu a l’Horta 
Sud.

S'inicien les campanyes «Les 
associacions, el cor del nostre 
poble» i «Anònimes, camins pel 
canvi».

S’inicia la campanya «Som 
Horta Sud» amb una exposició, 
un catàleg i la publicació d’un 
manifest.

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

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. 

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

Es publica el segón llibre 
«Històries de Superació».

Exposició al CCCC del projecte 
«Històries de Superació II».

Publicació articles i actes 50 
Aniversari.

S’amplia la col·lecció Quaderns 
Pràctics amb la publicació de la 
«Guia per a millorar la igualtat en 
les entitats».

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

1972 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.

Presidència Sandalio Miguel Miquel (1972-1981)

1978 1980 1981 1982 1986 1987 1988 1990
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».

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 que passa a 
anomenar-se Fundación para el 
desarrollo Caixa Torrent.

Presidència Sandalio Miguel Miquel (1972-1981) Presidència José María Peiró Silla (1981-1987) Presidència José Tordera Ferrer (1987-1992)

1992 1995 1997 1998 1999 2000 2002 2003
Es publica l'estudi
«L'Horta en Festes».

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.

Comença la formació adreçada a 
líders socials i es realitzen les II i 
III jornades de Desenvolupament 
Comarcal.

Creació de la primera pàgina 
web.

Primera Jornada de «Convivència 
i Diàleg d'associacions de l'Horta». 
Continuaran fins l'any 2004. 

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 a Fundació de 
la Comunitat Valenciana para el 
desarrollo de l'Horta Sud. 

Es publica el primer número de 
la revista «Papers Associatius», 
vigent fins l'actualitat 

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'associacionisme a l'Horta Sud».

Presidència Josep Ferrís March (1992-2001) Presidència Vicent Comes Iglesias (2001-2004)

2005 2006 2007 2009 2010 2013 2014 2015
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 a 
Fundació Horta Sud. 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.

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

Es crea l’Escola d’Associacions.

La Global Fund for Community 
Foundations atorga el Segell 
de Qualitat de Fundació Cívica. 
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».

Es reconeix 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, 
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.

Presidència 
Enric Martí Marzal (2004-2005)

Presidència Alfred Domínguez Ibáñez (2005-2018)
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50 anys de Fundació 
Horta Sud, 50 anys 
impulsant la vida 
comunitària
———
La veu dels expresidents

En aquest mig segle d’existència, la presidència de 
la Fundació Horta Sud l’han ocupat huit persones. 
Actualment, Imma López, la directora de la Nostra Escola 
comarcal és qui ostenta aquest càrrec, en mans per 
primera vegada d’una dona. Totes elles han estat part 
activa i imprescindible d’aquest projecte, i les seues idees i 
la seua tasca desenvolupada deixat perduren en la forma 
d’entendre el món que tenim a dia de hui. 

Dos dels antics presidents, Sandalio Miguel i José Tordera, 
ens van deixar fa uns anys però la seua memòria i el seu 
llegat segueixen intactes en nosaltres. 

La Fundació Horta Sud han estat els seus presidents i la 
seua presidenta, però també les persones que les han 
acompanyat durant tot aquest recorregut: patronat, equip 
tècnic, professorat, voluntariat, associacions, etc. Són 
tantes que no poden cabre totes en la revista, però el seu 
paper ha estat igual d’important. Moltes gràcies a totes.

El instituto Pro-Desarrollo desde su creación ha estado fuertemente 
vinculado con el estudio y la investigación. De hecho, su propia fundación 
se dio como principal resultado del Estudio Socioeconómico de Torrent 
que, al inicio de los setenta, analizó de forma sistemática y participativa 
las principales facetas de Torrent.

José María Peiró Silla
President període 1981-1988

Si fa 50 anys els objectius prioritaris eren la informació, la formació, la 
democràcia... ara ho són la motivació, la participació i la cooperació. Així 
avança la Fundació Horta Sud des de fa mig segle, per diferents vies però 
sempre en la mateixa direcció: el foment de la vida associativa. I que siga 
per molts anys!

Josep Ferrís March
President període 1992-2000
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17La bastida de la Fundació va quedar aviat format per tres pilars potents, 
encara que ben senzills: un que mirava al passat («Les nostres arrels», 
s’anomenava), un altre que buscava respondre als problemes i assumptes 
del present («La realitat que ens envolta») i un tercer pilar que pretenia 
aixecar una mica la vista per albirar el futur («On anem»).

Vicent Comes Iglesias
President període 2000-2004

Vull reconèixer l’encert de la Institució, Caixa d’Estalvis de Torrent, i 
dels qui  hi van fer possible la creació d’una Fundació amb la finalitat 
de potenciar el civisme, és a dir, fomentar la consciència de saber-nos i 
sentir-nos ciutadans

Alfred Domínguez Ibáñez
President període 2005-2018

En una democràcia, la participació activa de la ciutadania és el factor 
que materialitza els canvis. Per tant, és necessari que entre els governs i 
ciutadania s'estableisca un autèntic diàleg, no sols formal o justificador, 
per assolir objectius comuns. Democràcia amb una forma de govern justa i 
convenient per a viure tots amb harmonia

Enric Martí Marzal
President període 2004-2005

Actual patronat de la Fundació Horta Sud: Imma López Primo, Joaquim Planells Benedito, Santiago Peraita Ugarte, Vicent Moncholí 
Pons, Alfred Domínguez Ibáñez, Jaume Santonja Martínez, Francesc Alós Alabajos, Juana López Ruiz, José Francisco Cabanes 
Alonso, Carmen García Alvero, Josep Maria Soriano Besó, Xarxo Alcaide Márquez, Carles Puig Folgado i Empar Navarro Prósper.
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18 Entitats i empreses vinculades al territori enforteixen el projecte
———————————————————————————————
També volem reconéixer a les entitats i empreses que han format, 
i segueixen formant, part activa de la Fundació. La majoria d’elles 
formant part del Patronat, altres finançant projectes d’enfortiment 
del teixit associatiu del territori i amb la Mancomunitat Intermunicipal 
de l’Horta Sud compartint, a més, la gestió del Museu Comarcal de 
l’Horta Sud Josep Ferrís March.

Mancomunitat Intermunicipal 
de l’Horta Sud

Treballar de la mà les associacions junt amb les institucions públiques és 
indispensable perquè ambdós ens avancen cap a un futur il·lusionant. És 
una carretera de dos carrils paral·lels conduint a la vegada per a arribar a 
un destí que s’albira esperançador.

José Cabanes Alonso
President Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud

Caixa Popular

Tota empresa per gran o menuda que siga ha de ser conscient de la 
importància que té la seua acció sobre l’entorn més pròxim a través de la 
seua activitat, i no solament en l’àmbit econòmic o ambiental, també en 
l’àmbit social interactuant amb les organitzacions que ajuden a millorar 
el nostre entorn a tots els nivells. Es tracta d’exercir allò que podríem 
anomenar ciutadania corporativa, un compromís amb la societat que ens 
envolta per intentar fer-la millor assumint la nostra responsabilitat i no 
pensar que és cosa dels demés.

Rosendo Ortí López
Director General de Caixa Popular

IDECO Horta Sud

L'estudi i l’anàlisi de l'associacionisme i del medi social és una eina 
fonamental i una aportació essencial per a l’assentament de les bases 
col·lectives comarcals. Conèixer la història dels moviments associatius i 
de la societat de l’Horta Sud ens permet posar-la en valor i obrir camí per 
a construir un present i un futur amb més consciència sobre el nostre 
passat comarcal. Així mateix, els centres i associacions d’estudis locals 
i comarcals han estat una contribució cabdal per a la investigació, el 
coneixement i defensa del territori i patrimoni, i la potenciació de la imatge 
de comarca entre els seus habitants.

Josep Maria Tarazona Mas
President IDECO Horta Sud
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19Entitats i empreses vinculades al territori enforteixen el projecte
———————————————————————————————

La Nostra Escola Comarcal

L’educació formal dels centres educatius i les entitats d’educació no formal 
com són les associacions han de passar de conviure en el mateix espai a 
la confluència. L’associacionisme arriba allà on les institucions formals no 
podem i ajuda a transmetre uns valors molt positius als xiquets i xiquetes. 
Cal que fomentem l’aprenentatge-servei.

Imma López Primo
Directora La Nostra Escola Comarcal

Grupo Ugarte Automoción

Des de les empreses tenim la oportunitat i la obligació moral de treballar 
amb el moviment associatiu per preservar-lo i enfortir-lo. No hem d’oblidar 
que nosaltres som també part imprescindible de la societat civil. Donar 
suport al nostre moviment associatiu local és, en última instància, 
donar-nos suport a nosaltres mateixes. I és que sense l’empoderament 
ciutadà aspectes essencials com la vertebració i millora d’un territori són 
impensables.

Santiago Peraita Ugarte
Director Financer Grupo Ugarte Automoción

Florida Universitaria

Pràcticament tota l’activitat després de l’escola està en mans del 
moviment associatiu. Només cal pensar en les entitats musicals, 
esportives, educatives, d’oci, de temps lliure, de dones, majors que trobem 
als nostres pobles i a la nostra comarca. L’educació assumeix reptes cada 
vegada més complexos i en plantejar-nos el futur de l’educació, hem de 
tenir clars els reptes del present.

Vicent Moncholí Pons
Professor Florida Secundària

Museu Comarcal de l’Horta Sud
Josep Ferrís March

El Museu ha d'anar més enllà de la mera descripció: ha d'oferir una visió
profunda del passat i provocar la reflexió sobre el present. Per això, ha 
de ser un museu obert al territori i a la comunitat que implique a tota la
societat

Clara Pérez Herrero
Directora Museu Comarcal de l'Horta Sud



fundaciohortasud.org

50 anys 
enfortint les associacions, 
incrementant la participació, 
construint ciutadania, 
fent comarca!


