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La Fundació Horta Sud 
és una entitat cívica i 
comunitària 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. Contribuïm 
a la reconstrucció d’un 
moviment associatiu 
compromés amb la defensa 
dels drets humans i els 
valors democràtics, per 
avançar cap a una societat 
més justa i a la millora i al 
progrés de la humanitat.

«Instruïu-vos i sereu lliures; 
associeu-vos i sereu forts; 
estimeu-vos i sereu feliços»
Anselm Clavé
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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.

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 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 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.

3r premi Setmana de la Mobilitat en 
la categoria d'empreses i entitats, 
per les accions desenvolupades per 
afavorir la mobilitat ciclista a l'Horta 

Sud.

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 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 per a millorar el seu entorn 
i enfortir la comunitat.

En 2022, Serà Horta Sud 2030 va rebre el tercer premi en la categoria 
d'empreses i entitats, en el marc dels Premis de la Setmana de la Mobilitat 
convocats pel Servei de Mobilitat Urbana de la Generalitat, per les accions 
desenvolupades per afavorir la mobilitat sostenible a l'Horta Sud.



Línia de temps
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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».

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 
l'entitat, 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

Es publica «Quaderns 
de lectura», números 
1 a 4, amb les 
ponències de les 
conferències del 
Foro de Debats. En 
aquest mateix any, es 
posen en marxa les 
Ajudes a Cooperació 
Internacional i les
Ajudes per a Projectes 
Interassociatius, 
vigents fins a dia de 
hui.

Presidència Sandalio Miguel Miquel (1972-1981) Presidència José María Peiró Silla (1981-1987) Presidència José Tordera Ferrer (1987-1992) Presidència Josep Ferrís March (1992-2001)

1997 1998 1999 2000 2002 2003 2005 2006 2007 2009 2010 2013
Comença la formació 
adreçada a líders 
socials i tenen lloc les 
II i III jornades de
Desenvolupament 
Comarcal.
En 1997 la Fundació 
entra plenament en 
l'era digital 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.
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».

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.

La Global Fund 
for Community 
Foundations atorga 
a la Fundació 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».

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

(2004-2005)

Presidència Alfred Domínguez Ibáñez (2005-2018)



Fundació Horta Sud. Memòria 202210

Línia de temps

2014 2015 2016 2018 2019
Es reconeix a l'entitat 
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

S'atorga la primera 
Menció Colibrí, 
que reconeix a 
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.
Aquest any la 
Fundació també 
crea l'Avaluació de 
l'Impacte i 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 2022
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. 
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

L'entitat comença la 
celebració del seu 
cinquanté aniversari 
amb, entre altres, la 
publicació del pòdcast 
«Quatre parets i un 
sostre» i l'inici de la 
campanya «Mirades 
Associatives».
En 2022 també es 
publica el «Quadern 
Pràctic» número 
7, per a millorar 
la igualtat en la 
nostra entitat, es 
constitueix el grup 
motor de Fundacions 
Comunitàries, 
es consolida el 
projecte Serà Horta 
Sud 2030 amb una 
nova campanya de 
comunicació i nous 
informes i s'inaugura 
l'exposició «Històries 
de Superació II» al 
CCCC.

Presidència Imma López (2018-actualitat)

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. 

Fins fonamentals 

— 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. 

— 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. 
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— 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.



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 de l'Horta Sud

Tresorer 
Santiago Peraita 

Ugarte
Llicenciat en Economia.

Director financer del Grupo 
Ugarte

Vocal 
José Francisco 

Cabanes Alonso
President 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
Graduat en Sociologia i 

en Ciències Polítiques i de 
l'Administració

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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El Patronat és l’òrgan de govern i 
representació de la Fundació. Es tracta 
d’un òrgan composat per persones 
amb interessos i formacions diverses, 
amb un reconegut prestigi en l’àmbit 
social que dirigeixen i entre les quals 
s’hi troben representants de cinc 
institucions comarcals: Caixa Popular, 
Florida Universitària, Mancomunitat 
Horta Sud, Institut d’Estudis Comarcals 
i La Nostra Escola Comarcal.



Escola d’Associacions

L’Escola d’Associacions és 
un programa de formació, 
assessorament, dinamització i 
informació que tracta de donar 
resposta a les necessitats del teixit 
associatiu.

Amb ella, les associacions podran 
millorar la seua incidència al territori 
i educar a una ciutadania més 
compromesa amb el seu entorn.

A través de quatre eixos, l'Escola 
pretén canviar la cultura i el model 
de l'associacionisme:

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

2. Representatives, fortes i 
autònomes. Les associacions hem 
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 quatre funcions del moviment 
associatiu. Equilibrar les funcions 
social, econòmica, pedagògica/
educativa i de millora dels pobles 
i ciutats 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 es dediquen a actuar 
en la resta d'àmbits: des de la cerca 
de sinergies i complementarietat 
amb el teixit associatiu.

Enfortim les associacions. 
Incrementem la participació. 
Construïm ciutadania.
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Laura A. Juan Díez
Tècnica de Projectes

Llicenciada en Ciències Polítiques i 
de l’Administració. Màster en Anàlisi 

Polític.

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.

Carla Borrás Ferragud
Tècnica de Projectes

Graduada en Dret i Ciències 
Polítiques i de l’Administració.

Enric Martí Marzal
Expresident Fundació Horta Sud 

i representant de l'entitat en 
el Consorci per a la Gestió del 

Museu Comarcal de l'Horta Sud

Paco Pons Alfonso
Membre de l'Institut Empresarial 

de l'Horta Sud 'El Foro', 
representant de la Fundació a 

la Comissió Mixta de direcció de 
l'estratègia de l'Acord Territorial 
per l'Ocupació de l'Horta Sud 

(Mancomunitat Horta Sud)

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.

Equip Tècnic

L’equip professional s’encarrega del treball tècnic de 
l’entitat. En els últims quinze anys ha passat d’una 
persona a sis, configurant un equip plural amb una 
dilatada experiència en la gestió d’entitats socials.

Col·laboracions



2. Assessorament

• Organitza’t. Millorar 
l’organització de l’associació per 
millorar-ne la gestió.

• ·Obligacions documentals i 
procedimentals.

• ·Règim legal. Aspectes fiscals.
• Millorar la transparència. 

Obligacions i novetats 
legislatives.

• Obtenció de certificats digitals, 
tramitació de documents i 
presentació telemàtica.

•  Recerca de subvencions. 
• Construcció del relat.
• Difusió i comunicació. Relacions 

internes i amb els mitjans de 
comunicació.

• Xarxes Socials. Iniciació.
• Xarxes Socials. Taller pràctic.

• Incrementar la base social i la 
participació.

• Realització i control de 
projectes i activitats.

• Justificació de projectes.
• Treballar en grup, claus per 

entendre el funcionament 
dels grups, anàlisi i gestió del 
conflicte. 

74
cursos realitzats

700
alumnes

555
associacions

13
comarques

29
municipis

535
cursos des de 2004

8.752
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 i contribuir a reforçar les seues 
estructures perquè puguen continuar amb la seua 
activitat, millorant la realitat que ens envolta.

1. Formació

«Professorat que comprén 
a la perfecció la tasca 
i problemàtica de les 
associacions de manera 
que ens ha pogut ajudar de 
primera mà a millorar» 
Assistent al Curs Incrementar la Base 
Social i la Participació en la nostra 
entitat a Oliva (12/03/2022)

«Una trobada per a 
conèixer i reconèixer 
altres associacions i les 
persones que les mantenen 
dempeus. Una oportunitat 
d'aprenentatge col·lectiu» 
Assistent al Curs en Comunicació 
i construcció del relat a Alfafar 
(06/04/2022)

Continguts ofertats: 9,14 / 10

Millora per a l’entitat: 9,17 / 10

Avaluació del professorat: 9,61 / 10
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Cursos

El servei d'assessorament ajuda a les associacions a 
resoldre els problemes que poden sorgir en la seua 
gestió diària: dubtes d'índole legal, fiscal, comptable 
o laboral. I sempre des de les peculiaritats pròpies del 
teixit associatiu.

A més, en 2022 hem impulsat un servei 
d'assessorament per a persones majors, amb la 
finalitat de fer front a la bretxa digital, i, amb AeioLuz, 
un servei d'assessorament per a la constitució de 
comunitats energètiques en associacions.

305
consultes resoltes, 175 de 

manera presencial i 130 entre 
telèfon i correu electrònic

193
associacions han 
utilitzat el serveis

1.774
consultes resoltes 

des de 2007



La Fundació Horta Sud organitza, juntament amb 
altres associacions i entitats, jornades i accions per 
fer propostes de canvi, plantejar alternatives i establir 
sinergies i crear xarxes entre les associacions.

3. Dinamització 
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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.

Jornades

Les jornades permeten crear espais 
de reflexió, intercanvi i consens on 
les associacions puguen fer una 
anàlisi de la situació en què es 
troben, formular els seus propis 
problemes, necessitats, propostes 
i recerca de solucions; tot açò 
establint un xicotet pla de treball 
per enfortir i visibilitzar el treball del 
moviment associatiu al municipi.

6
jornades realitzades en 2022

124
participants

4.739
participants des de 2009

Café associatiu

En 2022 s'ha posat en marxa, 
conjuntament amb Caixa Popular, 
la iniciativa Café Associatiu, un 
espai de diàleg amable allunyat del 
frenesí del dia a dia per conéixer i 
compartir experiències d'èxit en el 
moviment associatiu. A partir de 
la presentació de diverses bones 
pràctiques, es busquen punts en 
comú per replicar les iniciatives i 
aprofitar la intel·ligència col·lectiva 
per millorar l'entorn i enfortir la 
comunitat.

2
cafés associatius 
realitzats en 2022

30
participants

Curs per a la 
conscienciació i la 
transformació social

Després de gairebé dos anys 
d'haver-lo d'aturar per l'esclat 
de la pandèmia, el Curs per a la 
Conscienciació i la Transformació 
Social, impulsat conjuntament amb 
la Càtedra Terra Ciutadana de la 
UPV i el Museu Comarcal de l'Horta 
Sud, va reprendre la seua activitat 
amb les tres conferències que no 
havien pogut desenvolupar-se.

El futur de l'agricultura 
i l'alimentació
La conferència a càrrec dels 
enginyers agrònoms de la UPV Lola 
Raigón i Guillermo Palau va tenir 
lloc al pati del Museu Comarcal de 

l'Horta Sud el 7 de juny. Amb una 
quarentena de persones assistents, 
la jornada va servir per debatre 
sobre crisi alimentària i agricultura, 
posant el focus en el present i 
el futur dels aliments i la seua 
producció.

Corrents Migratòries i 
Drets Humans
El CSA La Llavor de Torrent 
va acollir, el 20 d'octubre, la 
conferència impartida per l'advocat 
d'estrangeria Javier Botey. En ella, es 
va fer un repàs històric i de present 
dels principals reptes en matèria 
de migracions a escala global, amb 

la finalitat de buscar estratègies 
col·lectives per fer-hi front d'una 
forma socialment justa.

Alternatives al petroli: 
afrontem la crisi 
energètica.
L'última conferència del curs va 
tenir lloc el 16 de novembre al 
TAMA d'Aldaia, i va anar a càrrec del 
periodista i activista Juan Bordera, 
que va fer un repàs als principals 
reptes climàtics. Bordera, va fer 
èmfasi també en les possibilitats 
col·lectives per fer front a la crisi 
energètica des d'un punt de vista 
holístic.
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4. Informació 

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’, 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

7

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

Guia per a millorar 
la igualtat en la 
nostra entitat
—————
Biblioteca de Recursos per a l’Enfortiment 
del teixit associatiu

7 7 7 7

7 7 7 7 7

7 7

7 7

7 7

7 7 7 7 7

7 7 7 7 7

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

Guia per a millorar la 
igualtat en la nostra 
entitat

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

Modificació d'estatuts i assemblees telemàtiques

Ajuda a la població ucraïnesa

Papers associatius

En 2022 es publicaren els números 82, 83 i 84 de la Revista Papers, amb 
més de vint anys d'història i que ha augmentat la seua extensió i passat a 
desevolupar-se en format monogràfic.

Papers 82: Les falles: vertebració, 
cultura i transformació social. 
Articles i reportatges sobre el 
model de la festa, la responsabilitat 
social en l'art faller i el paper de 
les comissions per seguir avançant 
cap a la igualtat, la inclusió i la 
sotenibilitat.

Papers 83: La llavor d'un futur 
millor. Resum i conclusions 
de les dues trobades de joves 
organitzades durant la primavera, 
amb reflexions sobre els punts 
principals de debat, dubtes, 
preocupacions i il·lusions.

Papers 84: 50 anys fent camí. 
Número especial en motiu del 
50 aniversari de la Fundació i del 
moviment associatiu, amb un 
dossier sobre associacionisme 
al País Valencià, la programació 
d'actes de celebració o declaracions 
de persones que formen o han 
format part activa de l'entitat, entre 
altres.
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Serà Horta Sud 2030

El projecte de reconstrucció comarcal Serà Horta Sud 2030 ha seguit 
treballant per construir una Agenda Urbana Comarcal compartida. 
Conjuntament entre agents socials, polítics i econòmics hem realitzat 
diverses actuacions per avançar cap a un futur compartit que siga 
sostenible, participatiu, igualitari i inclusiu. 

www.serahortasud.org Serà Horta Sud 2030 
en xifres:

42
Indicadors, 

dividits en 9 eixos

5
Taules de reconstrucció 

celebrades

4
Informes publicats, amb 

diferents revisions cadascun

13
Municipis aportant dades. Els 

20 municipis de l’Horta Sud 
han participat d’alguna forma 

en el projecte

+10
Alts càrrecs de la Generalitat i 

diputats i diputades provincials 
han participat en les taules 

de reconstrucció. Entre elles, 
diversos Consellers, Secretàries 

Autonòmiques i Directores 
Generals.

Serà Horta Sud 2030 ha continuat treballant, de la mà amb el teixit 
associatiu, amb les diverses administracions públiques competents 
per avançar en la mobilitat ciclista, la transició energètica, l’economia 
sostenible i la participació i la cogovernança a la comarca. 

El projecte, reconegut pel Pacte Europeu pel Clima, ha rebut diferents 
distincions i establert sinergies amb la ciutat de València per dur a 
terme una actuació transversal i coordinada. En els eixos tractats per 
l’aliança, s’han aconseguit grans avenços en la forma de fer política, 
ajuntant a les diferents administracions competents per primera vegada, 
en la connexió ciclista, acabant amb diversos dels punts negres, i en 
transició energètica, avançant en la creació de les primeres comunitats 
energètiques locals i en les bonificacions fiscals per la instal·lació de 
plaques solars.
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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 Picassent

Estudi d'Avaluació 
de l'Impacte del 
moviment associatiu 
de dones a l'Horta 
Sud

Estudi d'Avaluació 
de l'Impacte del 
Moviment Associatiu 
a la Comunitat 
Valenciana

Estudis desenvolupats al llarg de 2022

Avaluació de l’impacte

Plataforma de gestió del registre 
municipal d’associacions

27

20 27

14

27
3899

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 necessitat 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.

Activitats desenvolupades en 
2022:

• Manteniment i actualització 
de l'Observatori Comarcal. 
L'observatori ha augmentat de 29 
a 42 indicadors.

• Posada en marxa d'un servei 
d'assessorament per a la 
constitució de comunitats 
energètiques gratuït per 
associacions, amb AeioLuz.

• Elaboració de dos nous informes: 
Participació i Economia 
Sostenible.

• Actualització dels informes de 
Mobilitat Sostenible i Energia 
Neta.

• Campanya de difusió i 
conscienciació, amb la 
participació de Nerea Sanfe i 
Sergio Dosal.

• Impuls d'un programa 
d'aprenentatge-servei per 
a la millora de l'observatori 
amb l'alumnat del Grau en 
Administració Pública de la UPV, 
a través de la Càtedra de Dades 
Obertes, Catedrades.
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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.
En 2022, la convocatòria 
va arribar a la 28a edició.

11
projectes subvencionats

32
entitats subvencionades

20.000€
en 2022

POBLES CIRCULARS  � CREANT LLAÇOS, 
COMPARTINT IL·LUSIONS � INCLOU-TE � CÓMO 
FACILITAR LA VIDA DIARIA EN PERSONAS CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL A TRAVÉS DE LOS 
APOYOS VISUALES � FEM EDUCACIÓ, FEM 
BARRI, FEM POBLE MITJANÇANT L'ESPORT � 
UNIENDO ASOCIACIONES MEDIANTE EL PAPEL 
� COMERÇ 3F � RUTA LITERÀRIA VICENT 
ANDRÉS ESTELLÉS � PENSAR EN VERD: CAP 
A LA RESILIÈNCIA TERRITORIAL EN TEMPS 
D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA � BÚSQUEDA DE 
CERÁMICA DE MANISES EN LA CV � AJEDREZ 
INCLUSIVO

“Pobles circulars”, projecte que té 
com a objectiu impulsar iniciatives 
locals de compostatge col·lectiu en 
els pobles de la comarca i impulsar 
una estructura en xarxa que 
permeta un escalat descentralitzat 
del projecte. Presentat per 
ASSOCIACIÓ DEL CAMP A LA 
TAULA i ASSOCIACIÓ ARTISTES 
ASIMÈTRICS. Import de l’ajuda 
1.000€. 

“Creant llaços, compartint 
il·lusions”, per apoderar a les 
persones afectades en la salut 
mental i als seus familiars per 
a afrontar i gestionar la vida 
diària, fent-les partícips de la 
corresponsabilitat social i la 
participació en la defensa i 
conservació de l'entorn. Presentat 
per AFEM TORRENT, AFPEM 
HORTA SUD i ASOFA . Import de 
l’ajuda 2.000€.

“Inclou-te”, projecte per a 
millorar la qualitat de vida de 
les persones amb discapacitat 
intel·lectual, oferint un servei per 
a la inclusió social i laboral en un 
entorn “normalitzat”.  Presentat 
per ASOCIACIÓN PROYECTO 
EMPAR, FUNDACIÓN MOVIMIENTO 
CIUDADANO i ASSOCIACIÓ 
IMPULS. Import de l’ajuda 2.000€

“Cómo facilitar la vida diaria en 
personas con diversidad funcional 
a traves de los apoyos visuales”, 
projecte que pretén adaptar la 
ciutat mitjançant suports visuals i 
informació relativa a l'accessibilitat, 
millorant l’autonomia i 
independència en persones amb 
diversitat funcional. Presentat per 
ASOCIACION NEURODES, ADISTO, 
ASIDIT, CORAZONES ABIERTOS i 
SOLIDARITAT TORRENT.  Import de 
l’ajuda 1.500€.

“Fem educació, fem barri, fem 
poble mitjançant l'esport”, per 
obrir el centre educatiu com a 
punt de trobada per a tota la 
comunitat, mitjançant els valors 
positius que transmet l'esport, 
emprant-ho com a eina educativa 
i inclusiva, aprofitant els recursos 
del poble i fomentant l'economia 
urbana. Presentat CLUB ESPORTIU 
LA FILA D'ALFAFAR, AMPA CEIP LA 
FILA i ACYPAL.  Import de l’ajuda 
2.000€.

“Uniendo asociaciones mediante 
el papel”, projecte per a donar 
a conéixer a les persones majors 
o sense recursos, tota l'activitat 
dels comerços que es publica a la 
xarxa social del barri de Torrefiel. 
Presentat per ASSOCIACIÓ 
DE VEÏNS DE TORREFIEL, 
ASOCIACIÓN MUJERES AITANA, 
INICIATIVES SOLIDÀRIES, 
SERVICIOS SOCIALES SALVADOR 
ALLENDE, LA CASA GRANDE. 
Import de l’ajuda 2.000€.

“Comerç 3F”, projecte per a 
aprofundir en la relació de 
confiança entre els comerços 
del barri i l'Associació Veïnal 
i per millorar la comunicació 
entre els comerços locals i la 
ciutadania del barri. Presentat per 
ASSOCIACIÓ VEÏNAL I CULTURAL 
TRES FORQUES i ASOCIACIÓN 
COMERCIANTES MERCADO 
DE CASTILLA. Import de l’ajuda 
2.500€

“Ruta literària Vicent Andrés 
Estellés”, per oferir als centres 
educatius activitats fora de l'aula 
que ajuden a recuperar la nostra 
llengua i donen a conéixer la 
literatura en valencià. Presentat per 
COORDINADORA PEL VALENCIÀ 
HORTA NORD, FUNDACIÓ ESCOLA 
VALENCIANA I ASSOCIACIÓ 
CULTURAL EL BASSOT. Import de 
l’ajuda 1.500€. 

“Pensar en verd: cap a la 
resiliència territorial en temps 
d'emergència climàtica”, pel seu 
projecte de diagnòstic sobre les 
oportunitats que té el territori per 
al seu desenvolupament, d’acord 
amb la crisi climàtica i els objectius 
de l'AU 2030.   Presentat per PER 
L'HORTA i LA LLAVOR. Import de 
l’ajuda de 2.500€.

“Búsqueda de cerámica de 
Manises en la CV”, projecte per 
aconseguir l'interés per part de 
la població jove en el patrimoni 
històric i cultural valencià i 
maniser. Presentat per CASA DE 
JOVENTUT TRELLAT i FUNDACIÓN 
MOVIMIENTO CIUDADANO. Import 
de l’ajuda 1.000€.

“Ajedrez inclusivo”, per afavorir la 
inclusió de col·lectius vulnerables i 
acostar-los a la pràctica dels escacs 
sense desigualtats.. Presentat 
per CLUB AJEDREZ QUART i 
FEDERACIÓ ASSOCIATIVA "QUART 
PER L´ESPORT" . Import de l’ajuda 
2.000€
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50 aniversari

50 anys fent camí 

L’Auditori de Torrent va acollir, el 3 
de novembre, l’acte ’50 anys fent 
camí’. Coincidint amb la data de 
constitució de la Fundació, just mig 
segle abans, unes 300 persones 
es van ajuntar per retrobar-se, 
rememorar i reflexionar sobre 
el passat, el present i el futur 
del moviment associatiu. L’acte, 
guionitzat i dirigit per la periodista 
Mariví Martín, va estar conduit 
per l’actriu valenciana María 
Almudéver i va comptar com 
a protagonistes amb sis de les 
vuit persones que han ocupat la 
presidència de la Fundació des 
dels seus inicis fins avui: José María 
Peiró, Josep Ferrís, Vicent Comes, 
Enric Martí, Alfred Domínguez i 
Immaculada López. També vam 
comptar amb la presència de les 
famílies de dos dels presidents 
que avui no estan entre nosaltres: 
Sandalio Miguel i José Tordera. 

A la celebració van acudir 
personalitats del món empresarial 
i associatiu de la comarca, així com 
representació política i del món 
de la cultura i la comunicació. 
Entre les persones assistents s’hi 
trobaven la vicepresidenta del 
Consell i Consellera d'Igualtat 
i Polítiques Inclusives,, Aitana 
Mas; la Consellera d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, 
Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica, Isaura Navarro; el 
Director Territorial de Presidència, 
Francisco Molina; el Secretari 
Autonòmic i la Directora General 
de Participació Ciutadana, Antoni 
Llorente i María Jesús Pérez Galant, 
respectivament; el Director General 
de Joventut, Jesús Martí; i el 
Director General d’À Punt Mèdia, 
Alfred Costa. Assistiren també a 

la celebració diversos alcaldes, 
alcaldesses, regidors i regidores de 
la comarca.

En l’acte es va reflexionar –en un 
ambient d’il·lusió, companyonia 
i records– sobre els avanços 
aconseguits a la comarca, fruit de 
l’acció col·lectiva. 

Quatre parets i un sostre

Emmarcat dins del cinquanta 
aniversari s’ha editat el podcast 
«Quatre parets i un sostre», 
conjuntament entre la Fundació 
i Aldaia Ràdio, format per cinc 
episodis de poc més d’una 
hora de duració en total. En 
el document sonor es raona 
sobre comunitat i com afrontar 
conjuntament els reptes de futur 
a través de les veus de diferents 
persones vinculades a la ràdio 
comunitària arreu del món. En ell, 
hi trobareu les veus de col·lectius 
com La Sèquia de Benimaclet, 
Radio Malva, la Xarxa d’Emissores 
Municipals Valencianes, OMC 
Radio de Villaverde, Gente de 
Radio de Bariloche, l’autor del 
llibre Història de les ràdios 
ciutadanes en l’espai català de 
comunicació, Eloi Camps, i el 
professor de ràdio peruà, Giancarlo 
Tafur.

El programa es va emetre complet 
el 5 de novembre de 2022 a través 
de la Xarxa d’Emissores Municipals 
Valencianes, i es pot escoltar 
en diferit a aldaiaradio.com en 
l’enllaç: https://www.aldaiaradio.
com/programs/quatre-parets-i-un-
sostre.

El 3 de novembre de 
1972 es va constituir 
oficialment l'Instituto 
Pro-Desarrollo. Aquesta 
entitat, pionera a l’Estat 
espanyol, va anar 
evolucionant –sempre 
mantenint els seus fins 
fonamentals inalterables–  
fins a convertir-se en 
el què, avui dia, és la 
Fundació Horta Sud.

En 2022, amb motiu del 
cinquanté aniversari de 
l’entitat –lligat també al 
mig segle de moviment 
associatiu–, s’han 
desenvolupat diverses 
activitats de memòria 
i reconeixement del 
teixit associatiu i de 
la Fundació, que no 
han passat per alt la 
necessitat de recollir i 
emmagatzemar tot el 
llegat col·lectiu per seguir 
construint el futur.

Mirades Associatives: mig segle 
d’aprenentatges compartits

La història del moviment 
associatiu és una història viva 
que s’escriu a diari. Amb motiu 
dels 50 anys de la Fundació, 
recollim les mirades de la 
comunitat a través d’alguns dels 
seus testimonis i històries de 
vida, fent alhora un repàs de la 
història de l’associacionisme. 
«Mirades Associatives» pretén, 
a través d’articles d’opinió de 
persones vinculades al teixit social, 
econòmic i polític del nostre 
territori, repassar el passat però, 
també, planificar el futur. En 2022 
es publicaren més de 25 articles, 
en una campanya que seguirà 
oberta al llarg de 2023.

https://www.aldaiaradio.com/programs/quatre-parets-i-un-sostre
https://www.aldaiaradio.com/programs/quatre-parets-i-un-sostre
https://www.aldaiaradio.com/programs/quatre-parets-i-un-sostre
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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 quarta edició de la campanya Somos Súper es va presentar a 
l’Auditori de Paiporta el 22 de setembre, i va comptar amb la presència 
d'una nutrida representació del teixit associatiu del municipi, 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.

Històries de Superació

La Sala Contraforts del Centre del 
Carme de Cultura Contemporània 
va acollir, des del 28 de juny fins al 
16 d'octubre, l'exposició 'Històries 
de Superació II'.

L'exposició, impulsada per 
l'EASD, el Consorci de Museus i la 
Fundació Horta Sud, narra a través 
de quinze històries il·lustrades 
diverses experiències associatives. 
Amb la finalitat de reconéixer la 
tasca del moviment associatiu, es 
va aglutinar el treball realitzat per 
l'alumnat dels Tallers de Còmic 
Social de l'EASD, professorat del 
mateix centre, Paco Roca i Ana 
Himes.

Somos Súper
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#SomHortaSud

L'any 2022 serà recordat a 
la comarca per significar 
l'adéu definitiu a la 
comarca fictícia 'Horta 
Oest'. 

Després de diversos 
anys de treball conjunt 
amb entitats com la 
Mancomunitat Horta 
Sud, l'Institut Empresarial 
de l'Horta Sud El Foro, 
Guaix-Escola Valenciana 
i IDECO Horta Sud, i 
de compromisos amb 
diverses institucions 
competents, els 
pressupostos de la 
Generalitat per a 2023 
i els mapes de l'Institut 
Cartogràfic Valencià han 
deixat ja definitivament 
d'utilitzar aquesta 
denominació.

Per tant, l'Horta Sud ha 
recuperat en tots els 
sentits formals la seua 
realitat històrica: els 20 
municipis que articulen la 
comarca.

Menció Colibrí 2022

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 2022 va ser 
atorgada a Per l’Horta pel seu 
treball, des de fa més de dues 
dècades, per protegir el territori. 
Per l’Horta treballa en defensa de 
l’Horta des de tres vessants: pel seu 
paper agrícola, com a rebost de la 
ciutat; pel seu paper ambiental, 
com a protectora dels efectes 
del canvi climàtic; i pel seu paper 
identitari, com a bressol de la 
nostra cultura. 

Per l’Horta sempre ha estat 
al costat de les persones que 
treballen l’Horta, per tal de 
millorar la seua qualitat de vida, 
així com de les persones que 
l’habiten. Així mateix, en un 
context d’emergència climàtica 
com l’actual, s’ha consolidat 
com un moviment ciutadà 
capaç de plantejar mesures 

mediambientalment i socialment 
justes i assumibles capaces de 
millorar i intentar revertir la 
situació extrema.

Per l’Horta mai ha abaixat la veu 
per preservar el territori, posant 
en valor el seu paisatge i el seu 
patrimoni agrícola, hídric, cultural 
i històric, i ho ha fet sempre de la 
mà de totes les persones, col·lectius 
i institucions alineades amb els 
objectius comuns.

L’acte de lliurament de la 8a Edició 
de la Menció Colibrí va tenir lloc 
el dijous 15 de desembre de 2022 
a les 18 h al Museu Comarcal 
de l’Horta Sud i va comptar 
amb la participació de diverses 
persones del col·lectiu per l’Horta, 
acompanyades de l’arquitecte i 
activista, Carles Dolç.

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

2021
Casal de la Pau - Domus Pacis

2022
Per l'Horta
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Fundacions comunitàries

La Fundació Horta Sud és una de 
les nou fundacions comunitàries 
de l'Estat espanyol i la més 
antiga d'aquest. L’any 2021 va 
iniciar la seua participació en 
el programa de foment de la 
innovació i la connexió d’agents 
en el sector fundacional impulsat 
per l'Asociación Española de 
Fundaciones. Emmarcat dins 
d’aquest programa, la Fundació ha 
participat en diverses activitats al 
llarg de 2022, com ara: 
• El 29 de març de 2022 rebem 

la visita de la Mott Foundation 
i l’Asociación Española de 
Fundaciones, que es va 
produir en el marc del viatge 
a Espanya de membres de la 
fundació estatunidenca per 
teixir sinergies i compartir 
experiències amb les principals 

fundacions comunitàries 
existents a l’Estat, així com amb 
altres fundacions que estan 
en procés de convertir-se en 
comunitàries. Durant la visita, 
les dues entitats van poder 
conéixer també l’activitat de 
dues associacions de Torrent 
com Artic i Col·lectiu Soterranya, 
així com visitar el Museu 
Comarcal de l’Horta Sud. 

• Els dies 1 i 2 de juny de 
2022, la Fundació participa 
en la Primera Trobada de 
Fundacions Comunitàries, 
que té lloc a Barcelona, 
sent l’entitat amfitriona la 
Fundació Tot Raval. La trobada, 
coorganitzada per l’AEF i la 
Iniciativa Europea per a les 
Fundacions Comunitàries (ECFI), 
va comptar amb persones 

d'organitzacions de suport 
que intenten fomentar la 
filantropia local i les Fundacions 
Comunitàries en països com 
Àustria, Hongria, Sèrbia, Bòsnia i 
Hercegovina i Ucraïna.Formació 
específica per a Fundacions 
Comunitàries. Sessions en línia i 
creació de xarxa de fundacions 
comunitàries. 

• A l’octubre de 2022, la Fundació 
participa en una formació 
presencial específica a la 
ciutat de Londres sobre de la 
metodologia “Giving Circle” de  
The Funding Network.

• El 29 de novembre de 2022 es 
constitueix el Grup Sectorial del 
Fundaciones Comunitarias. (FC) 
de l’AEF, del qual la Fundació 
Horta Sud n'és membre.

Les xarxes socials ens 
permeten comunicar-nos 
amb el nostre entorn, 
amb les associacions, 
les administracions 
públiques, ... També ens 
ajuden a proveir d’eines 
a les organitzacions, per 
perquè milloren la seua 
comunicació.

+400
aparicions en mitjans
À Punt (TV i ràdio), Levante 
EMV, Las Províncias, 
Valencia Plaza, Cadena Ser, 
Europa Press, 20 Minutos, 
Eldiario.es, La Vanguardia, 
El Meridiano de l'Horta, El 
Periódico de Aquí, València 
Extra, Horta Notícias, 
El Periòdic, Som Com, 
Agronews...

1.600 
exemplars de la revista 
Papers Associatius

@fhortasud

1.581
seguiments 

7.017
publicacions

@fundaciohortasud

2.688
«M'agrada»

2.858
seguiments

FundacióHortaSud

411
subscripcions

204
vídeos

Comunicació i xarxes socials

@fundaciohortasud

1.478
seguiments

410
publicacions

Fundació Horta Sud

Web
fundaciohortasud.org

11.231
usuaris únics

28.641
visites a pàgines

+2.800
subscripcions 
al butlletí digital
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Museu Comarcal de l’Horta Sud
Josep Ferrís March

� 24,86% Gestió patrimonial 78.919,00€

� 43,82% Convenis i subvencions 138.362,00€

� 9,50% Prestació de serveis 32.542,00€

� 18,60% Empreses (donatius): 55.000€

� 0,79% Persones físiques 2.125,00€

� 1,67% Altres 3.645,00€

Total ingressos 2022 310.593,00€

� 63,19% Activitats i programes 223.272,00€

� 5,57% Gestió patrimonial 20.169,00€

� 3,70% Reserves voluntàries 779,00€

� 27,54% Estructura i personal 66.373,00€

Total despeses 2022 310.593,00€

Total 
ingressos
2022

Total 
despeses
2022

Resum econòmic

—————————————————————————— 
EXPOSICIONS TEMPORALS: 
Assistència total: 569 persones.

Gener
Prietas las filas. Exposició itinerant 
del Museu Valencià d’Etnologia

Març — Juny
Terra de campanes. Exposició 
itinerant de producció pròpia

Març — Desembre
20 anys 20 pobles (Massanassa, 
Silla, Quart de Poblet). Exposicions 
temporals a l’Espai Comarcal

Setembre — Octubre
V Setmana de l’Agricultura, 
morera i producció de seda en 
Torrent. 

Octubre
Els nostres majors. Club de 
Fotografia Torrent

Betlem Tradicional. Associació de 
Betlemmistes de Torrent

Novembre
Itinerància terra de campanes. 
Alfafar

——————————————————————————
CICLES DE MÚSICA. 
Assistència total: 441 persones.

Música de cambra a l’andana. 
Conservatoris de Torrent i 
Catarroja
21 gener, 19 febrer, 5 març, 2 abril, 
7 i 28 maig.

Música al museu. Coordinació JV. 
Frechina

Dijous 2 de juny
Conferència: Raquel Cruces – Els 
instruments de percussió de la 
Península Ibèrica
Concert: Raquel Cruces. 
Presentació del llibre-CD Dame 

dijous 9 de juny
Presentació de Llibre: Ferran 
Navarro, València: Diputació de 
València, 2021.
Concert: Germans Penalba

Dijous 16 de juny
Conferència: Xavier Rausell – La 
restauració del patrimoni folklòric 
valencià, consideracions sobre les 
agrupacions folklòriques actuals..
Concert:Grup de Balls Populars 
Les Folies de Carcaixent
presentació disc A l’estil del país 
(Autoedició, 2021)

—————————————————————————— 
TALLERS DIDACTICS. 
Assistència total: 3.136 persones.
De contes, poemes i campanes 
passejada narrativa i concert pels 
campanars d’Alaquàs
Dia mundial de teixir en públic
Campanya espanta la por
Taller crea el teu monstre
Visita un Torrent de por

Tallers familiars
Taller de xocolata, catxerulos, 
campanes, matraques, targetes 
Nadalenques

—————————————————————————— 
ALTRES ACTIVITATS. 
Assistència total: 1.974 persones.

15-18 juny
10 Anys Torrent de paraules

Juny — Desembre
Concerts Escola Música  
Paula Ortega

Octubre
Presentació llibre Àngels i la gran 
final de Petrovic

——————————————————————————
CURSOS
Maig — Juny
Curs pràctic de restauració

Octubre-novembre
Curs de catalogació 
d’indumentaria tradicional
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Col·laboracions 

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
Asociación Española de 
Fundaciones (AEF)
Fundaciones Comunitarias AEF

Convenis i 
subvencions:
Ajuntament d’Aldaia: 5.250 € 
(Escola d’Associacions Aldaia 
2022)

Ajuntament d’Alfafar: 4.000 € 
(Escola d’Associacions Alfafar 
2022)

Ajuntament de Mislata: 3.500 
€ (Escola d’Associacions Mislata 
2022)

Ajuntament de Paiporta: 4.000 
€ (Escola d’Associacions Paiporta 
2022)

Ajuntament de Picanya: 1.000 € 
(Escola d’Associacions Picanya 
2022)

Ajuntament de Quart de Poblet: 
6.000 € (Escola d’Associacions 
Quart de Poblet 2022)

Ajuntament de Sedaví: 2.000 
€ (Escola d’Associacions Sedaví 
2022)

Ajuntament de Torrent: 5.000 
€ (Escola d’Associacions Torrent 
2022)

Mancomunitat Intermunicipal de 
l’Horta Sud: 22.000 € (“Foment de 
l’associacionisme i funcionament 
entitat”)

GVA- Conselleria Participació, 
Transparència, Cooperació i 
Qualitat Democràtica: 27.000 € 
(“Escola d’Associacions 2022”)

GVA- Conselleria Participació, 
Transparència, Cooperació i 
Qualitat Democràtica: 3.552,29 € 
(“Escola d’Associacions 2022”)

GVA- Conselleria Economia 
Sostenible, Sectors productius, 
Comerç i Treball: 10.000 € (“Serà 
Horta Sud 2030”)

Diputació de València: 10.000 € 
(“Escola d’Associacions 2022”)

Institut Valencià de la Joventut: 
20.000 € (“Enfortiment i 
promoció de l’associacionisme 
juvenil en la CV 2022”)

Global Challenges Local Solutions: 
15.000 $ (“Serà Horta Sud 2030”)

Contacteu amb nosaltres per correu a 
hola@fundaciohortasud.org o per telèfon al 961 55 32 27 
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 
Programar activitats de l'Escola 
d'Associacions.

Coordinar trobades amb el teixit 
associatiu del municipi.

Facilitar i difondre els recursos 
pràctics a les associacions.

Col·laborar en la promoció de la 
cultura de la transparència facilitant 
les dades sol·licitades.

Associacions 
Participar en les activitats.

Incloure la Fundació Horta Sud 
com a entitat beneficiària en cas de 
dissolució de l'entitat 

Fer difusió dels materials per ampliar 
sinergies i estendre la xarxa.

Empreses 
Aportar recursos econòmics per al 
sosteniment dels projectes. 

Comptar amb la Fundació per a les 
polítiques de Responsabilitat Social. 

Persones 
Participar en xerrades i formacions.

Fer-te donant de la Fundació. En 
la declaració de la renda et podràs 
desgravar fins al 80% dels primers 
150 € de donació, i el 35% de les 
donacions superiors. Si els dos anys 
anteriors has fet una aportació 
igual o superior a la mateixa entitat, 
et podràs desgravar el 40% de la 
donació.

Fer un testament solidari. Existeix 
la possibilitat de posar a una 
organització no lucrativa com a 
beneficiària dels teus béns o part 
d'ells el dia que faltes. Es pot deixar 
com a herència tot el patrimoni o 
també béns concrets (habitatges, 
places de garatge, comptes 
bancaris...).

Col·labora amb nosaltres

Tots i totes podem 
col·laborar en 
mantenir viva i fer que 
seguisca creixent la 
Fundació. Aquestes 
són algunes de les 
formes de fer-ho:
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