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Torrent, 20 de desembre de 2022 

 

Estimats amics i estimades amigues,  

Per mitjà de la present, posem en el vostre coneixement que el Jurat 
Qualificador del Programa de Projectes Que Canvien El Món, d’acord amb les 
bases de la convocatòria i valorats els 47 projectes presentats, resol concedir les 
següents ajudes per a 2023:  

 

• “L'esport del 2030”, projecte que té com a objectiu  crear un club esportiu 
on la joventut del barri tinga un lloc on gaudir un oci saludable. Presentat 
per CLUB ESPORTIU LA FILA, ACYPAL, AMPA CEIP La Fila, Ajuntament 
d'Alfafar, Conselleria d'esports. Import de l’ajuda 2.000€.  

 

• “Més que cuinar, cuidar-te”, projecte per a millorar la qualitat de vida de la 
població amb diversitat funcional intel·lectual, implicant-los en la 
sostenibilitat alimentària i inculcant hàbits d'higiene i saludables. 
Presentat per AFACO QUART i l’Animeta. Import de l’ajuda 2.000€.  

 

• “Creant Xarxa”, projecte que pretén crear espais d'encontre on fomentar 
relacions interpersonals. Presentat per ASAEM Salut Mental i  Col·lectiu 
Obertament. Import de l’ajuda 1.500€.  

 

• “Teixint dignitat”, projecte que persegueix generar sensació de dignitat 
entre les persones receptores de la roba i les que participen activament en 
el taller de costura. Presentat per ARTIC i Taller Madre Mazzarello, Amparito 
Baviera, Balloona Matata, Casa Cuna Santa Isabel (València, Ayuda al 
pueblo Sirio (Madrid), Hermanas de San José y Santa Ana, ACOES, 
Parroquia Pachacamilla (Perú), Misioneros del Hogar de la Madre, 
Asociación GUP de Benimaclet, Hermanas de Santa Teresa de Ávila i 
PROVIDA. Import de l’ajuda 2.000€.  

 

• “Unides pel running”, projecte per a fomentar l'esport en família, sense 
distinció de sexe ni diversitat funcional, afavorint l'activitat física per 
previndre malaties. Presentat per Federación Interampa de Paiporta i Club 
de Atletismo Von Hippel Lindau Paiporta. Import de l’ajuda 2.000€.  
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• “Trobades Eco-Intergeneracionals”, projecte per a fomentar el 
desenvolupament personal, social i cultural, a nivell intergeneracional, a 
través d'activitats que fomenten la gestió responsable dels recursos, el 
treball cooperatiu, la dignitat i la inclusió. Presentat per AFAC - Associació 
de Familiars de malalts d'Alzheimer i altres demències de Catarroja i 
Associació de Pares d'Alumnes del CP Joan XXIII de Catarroja. Import de 
l’ajuda 1.500€.  

 

• “CSR: Comunitat, sobirania i resiliència”, per capacitar tècnica i 
organitzativament i facilitar els mitjans materials per a la millora de la 
participació ciutadana dins d'un projecte de regeneració del sòl 
mitjançant la producció d’aliments. Presentat per Mans al Terra i Ca La 
Mare. Import de l’ajuda 2.000€.  

 

• “Teixim cultura”, projecte que té com a objectiu buscar igualtat 
d'oportunitats de les persones nouvingudes en situació de vulnerabilitat 
des d'una perspectiva de gènere i edat per a l'equitat social, la cohesió i 
inclusió social compartint experiències d'èxit de diferents associacions. 
Presentat per Ca Saforaui i Teixint Vincles, Espai Creatiu Comunitari i Xarxa 
Bellreguard Solidari. Import de l’ajuda 1.500€.  

 

• “Escuela inclusiva de Percusión de AMIF”, projecte per a millorar les 
condicions de vida de les persones amb discapacitat mitjançant la música 
i l'aprenentatge de la percussió. Presentat per AMIF - Asociación de 
Personas con Discapacidad Física de Villena y Comarca i Conservatorio 
profesional Municipal de Música de Villena. Import de l’ajuda 2.500€.  

 

• “Sexualitat i diversitat funcional”, projecte que té com a objectiu promoure 
processos interassociatius amb la finalitat d'implementar espais de diàleg 
i acció (informació-reflexió-proposició i construcció col·lectiva) sobre 
assumptes de sexualitat i diversitat funcional. Presentat per DESSEX - 
Associació pels drets, l'educació i la salut sexual al País valencià i APRODIS. 
Import de l’ajuda 2.500€.  

 

• “L'AMPA més sostenible”, projecte per a conscienciar sobre la importància 
de cuidar i respectar el medi ambient i promoure la sostenibilitat dins de 
l'aula. Presentat per FAMPA València i les AMPAs federades. Import de 
l’ajuda 2.000€.  
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• “Joventut en Acció 3F”, projecte que té com a objectiu apropar i incentivar 
el paper actiu de la gent jove del barri de Tres Forques i Vara de Quart al 
món associatiu i comunitari. Presentat per Associació Cultural FETÉN i 
Associació veïnal i cultural Tres Forques, Psicòlogues i psicòlegs sense 
fronteres, AMPA Cid Campeador i AMPA IES 26. Import de l’ajuda 1.500€.  

 

• “Terra Verda”, projecte per a dotar a la comunitat de coneixements per a 
entendre la crisi eco-social i la necessitat de treball conjunt com a forma 
imprescindible per a arribar a una societat justa i sostenible. Presentat per 
Orriols Convive i Asociación Cultural SIRENCATPROJECT, Asociación Tots 
Som Un, Valencia Acoge. Import de l’ajuda 2.000€.  

 

Vos felicitem pel vostre treball, en les pròximes setmanes vos comunicarem el 
lloc, dia i hora de l’acte d’entrega de les ajudes. 

  

Rebeu les nostres salutacions.  

 


