
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


