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1 .
L A

F U N D A C I Ó

1.1. ANTECEDENTS I FINALITAT
El 3 de novembre de 1972, per iniciativa de
la Caixa d’Estalvis de Torrent, es va crear com a
fundació privada el «Instituto Pro-Desarrollo», el
qual tenia l’objectiu prioritari de promoure i
coordinar els esforços encaminats a aconseguir
el desenrotllament comunitari de Torrent i de la
resta de pobles de la comarca de l’Horta Sud.
Posteriorment, al març de 1990, davant la
proximitat de la fusió de la Caixa Torrent amb la
Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM), el
«Instituto Pro-Desarrollo», juntament amb
l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud i un
gran nombre d’institucions de la comarca, van
sol·licitar als presidents de les caixes en procés
de fusió l’aprovació d’una dotació econòmica, a
fi de crear una fundació que continuara l’acció
sociocultural mantinguda durant molts anys per
Caixa Torrent.
L’Assemblea general de la Caixa Torrent,
amb la posterior ratificació de l’Assemblea
general de la CAM, va acordar subscriure un
conveni de col·laboració amb el «Instituto ProDesarrollo», pel qual es va convertir en la
Fundación para el Desarrollo «Caixa Torrent».
Després de l’adaptació dels seus estatuts a la
Llei 30/94, va quedar inscrita en el Registre de la
Direcció General d’Interior de la Conselleria de
Presidència de la Generalitat Valenciana amb el
número 59, (V), per Resolució de 29 d’abril de
1997.
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Publicada la Llei 8/1998 de la Comunitat
Valenciana sobre Fundacions, s’hi van adaptar
novament els Estatuts, i se’n canvià el nom pel
de Fundación de la Comunidad Valenciana para
el Desarrollo de l’Horta Sud.

1.2. NATURALESA I FINS DE LA
FUNDACIÓ
La Fundación para el Desarrollo de l’Horta
Sud és una entitat cívica de caràcter privat, de
naturalesa permanent, sense finalitat de lucre,
independent de qualsevol altra institució o
societat, plural en els seus principis ideològics i
activitats. Constitueix una prioritat de la
Fundació el desenvolupament comunitari i la
potenciació de la identitat comarcal entre els
habitants de l’Horta Sud, ajudant a recuperar i
enfortir els trets culturals, socials i econòmics
que històricament han caracteritzat la comarca.
Amb esta perspectiva, la Fundació vol ser un
agent, tant d’animació de la vida associativa
comarcal, com de sensibilització dels poders
públics i entitats ciutadanes, a fi que,
coordinadament, puga donar-se resposta a les
necessitats socioeconòmiques, culturals i d’investigació de la comarca.
La Fundació té com a fins fonamentals:
1. Realitzar estudis sobre el desenvolupament social i cultural de la comarca de
l’Horta Sud, integrada per les següents
poblacions: Alaquàs, Albal, Aldaia, Alcàsser,
Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Lloc
Nou de la Corona, Manises, Massanassa,
Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de
Poblet, Sedaví, Silla, Torrent i Xirivella.
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2. Fomentar i realitzar programes que
consoliden la xarxa associativa de la comarca i el
seu compromís amb el patrimoni històric, la
cultura, el medi ambient, l’economia i les
persones de l’Horta Sud.
3. Sensibilitzar els poders públics, i
col·laborar amb ells, respecte de les qüestions
que afecten la comarca.
4. Organitzar activitats i elaborar projectes
d’actuació que fomenten la vertebració social i
cultural de la comarca.
5. 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 en l’Horta
Sud. Un àmbit, en fi, per a estimular tant la
llibertat individual com la solidaritat col·lectiva.

1.3. CRITERIS ORIENTADORS
La Fundación para el Desarrollo de l’Horta
Sud alberga una ferma voluntat de servici a la
comarca on s’inserix, i fonamenta la seua actuació
d’acord amb les següents consideracions:
1. La transició democràtica va produir al
nostre país un inusitat entusiasme participatiu
que es va traduir en la creació d’associacions de
molt divers tipus. En el temps transcorregut des
d’aleshores, és evident que eixe entusiasme ha
passat per diversos moments alts i baixos, si bé la
dècada dels noranta ha constituït una autèntica
explosió associativa. Encara que alguns jutgen el
fenomen críticament com una moda que serà
efímera, per a la majoria d’estudiosos és més bé
l’expressió de nous valors i comportaments que,
probablement, es consolidaran en el segle XXI.
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2. L’experiència espanyola dels últims vint-icinc anys ha servit per a assentar un discurs
sobre la societat civil i el seu paper en un país
democràtic com el nostre. En este sentit, n’hi ha
que considera que la societat pot ser analitzada
com si estiguera dividida en diverses zones o
regions d’activitat. En primer lloc, situen el
sector estatal, que abraça una sèrie d’activitats
organitzades i legitimades per poders coercitius
formalitzats. En segon lloc, col·loquen el mercat
com a àmbit del conjunt d’activitats que
suposen intercanvi de béns i servicis lucratius,
intercanvi basat en el mecanisme dels preus
sobre la base de l’oferta i la demanda.
Finalment, el tercer sector o societat civil estaria
format per les associacions no lucratives, és a dir,
aquelles activitats en què el principi dominant
no és ni la coerció formal ni l’intercanvi lucratiu
de béns i servicis, amb la voluntarietat (en el
doble sentit d’estar lliures de coerció i de
l’objectiu de guany econòmic) com el principal
tret que definiria el seu sentit.
3. La solidesa que a Espanya ha adquirit en
els últims anys la societat civil ha posat en relleu
la impossibilitat que l’estat monopolitze l’esfera
pública. Més bé, l’associacionisme cívic ve
donant mostres de la seua capacitat per a
proveir la societat de béns públics, sovint en
millor situació que l’estat per a resoldre molts
dels nous problemes que té plantejats la
col·lectivitat. Però, no es tracta només dels béns
públics que pot generar una societat civil ben
travada i madura. En tot associacionisme hi ha
objectius que miren als afiliats propis, del qual
no és el menys important la reserva d’espais
socials de trobada i de sociabilitat, d’integració
de grup, i més quan les societats modernes es
caracteritzen pel fenomen de la individualització
i la inhibició de la vida col·lectiva. Una veritable
cultura democràtica implica la idea de
ciutadania en la seua dimensió total i més activa,
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és a dir, disposada a debatre i decidir sobre els
assumptes col·lectius a partir d’una preocupació
compartida per l’interés comú.
4. L’enfortiment del teixit associatiu (siga de
caràcter veïnal, d’heteroajuda o de temps lliure)
ha de servir de fonament per a la participació
cívica, perquè no debades la vida associativa, a
més de trencar l’aïllament dominant en la nostra
cultura, constituïx una veritable escola de
convivència igualitària, de participació democràtica, d’aprenentatge directiu i d’interés pels
problemes de la societat. En conseqüència, les
accions que es dirigixen a ampliar el nombre i la
diversitat d’associacions, a millorar la seua
democràcia interna, a facilitar els seus recursos
materials i a millorar la seua capacitat de gestió
constituïxen factors que, sens dubte, contribuïxen directament a construir una societat més
madura i participativa.
5. La comarca de l’Horta Sud no ha quedat
al marge de l’explosió associativa dels últims
anys, i, en conseqüència, la seua societat civil
posseïx les mateixes potencialitats que les de la
resta de la societat espanyola. En este sentit, la
Fundación para el Desarrollo de l’Horta Sud
considera prioritari dirigir els seus recursos i la
seua labor a estimular i enfortir el teixit
associatiu existent com a estratègia, tant per a
fomentar la identitat pròpia de la Comarca (en
tot allò que representa el seu passat, el que
supose d’intervenció en el present i en allò que
ajude a preveure el futur), com per a fer que els
seus ciutadans siguen més participatius
socialment.

A N Y

2 0 0 5

1.4. LÍNIES GENERALS D’ACTUACIÓ
Per a l’aplicació dels anteriors principis, la
Fundació es fixa els següents àmbits d’actuació:
- L’animació de la xarxa associativa a fi de
fer realitat una societat civil dinàmica i reforçar
les identitats col·lectives.
- La investigació, que ajude a comprendre la
realitat que ens envolta.
- La formació, adreçada principalment a les
associacions, per tal d’intervindre amb eficàcia
en la realitat que ens envolta i millorar-la.
- La informació-comunicació, amb l’objectiu de contrarestar la manipulació de les
consciències i el descrèdit de la política.
- La solidaritat amb altres entitats i amb el
desenrotllament del Tercer Món, per a frenar
l’individualisme dominant en la nostra societat.
En conseqüència, els Programes de la
Fundación para el Desarrollo de l’Horta Sud
s’orienten cap a tres grans àrees:
1. LES NOSTRES ARRELS:
- Museu Comarcal de l’Horta Sud.
2. LA REALITAT QUE ENS ENVOLTA:
- Revista Papers de l’Horta
- Fòrum de les Associacions.
- Solidaritat Internacional
3. ON ANEM:
- Anàlisi Prospectiva de la Comarca.
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2 .
I N F O R M D E
S E C R E TA R I A
En la sessió del Consell Executiu celebrat
amb data un de març, es dóna compte de la
resolució de data 3 de Febrer del 2005, de la
inscripció en el Registre de Fundacions de la
Comunitat Valenciana com a Patrons, a les
persones següents:
Sra. Caterina Pérez Cueco
D. Alfredo Domínguez Ibáñez
D. Miquel Francisco Garcia Forment
D. Rafael Garrigues Ibáñez
D. Pascual José Ortí Puig
Al finalitzar la reunió causaven baixa
preceptiva en el Consell Executiu els senyors D.
Enrique Martí Marzal; President, D. Luis Crespo
Ródenas; Tresorer, D. Xavier Forment Silla;
Secretari, i els Vocals D. José Vicente Alabajos
Ibáñez, Sra. Xelo Sanchis Ridaura i D. José María
Veguer Muñoz.
El Ple del Patronat de la Fundació es va
reunir en sessió ordinària el 21 d'Abril, sessió on
es va presentar la Memòria i els estats financers
corresponents a l'exercici 2004, així com el Pla
de Gestió i Pressupost per a l'exercici 2005.
En l'esmentada sessió i després de la
corresponent votació s'elegieron les sis vacants
del Consell Executiu de la Fundació, havent-se
presentat els candidats següents: D. José Vicente
Alabajos Ibáñez, D. Alfred Domínguez Ibáñez,
D. Xavier Forment Silla, D. Pascual José Ortí
Puig, D.a Xelo Sanchis Ridaura, Sra. Presentació
Sena Ferrer i D. José María Veguer Muñoz.
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Emesos els vots dels patrons presents en la
sessió, van ser triats per a formar part del Consell
Executiu de la Fundació els patrons següents:
En el Consell Executiu del dia 29 de Juny,
van ser triats d'acord amb els estatuts els
següents membres del Consell Executiu per a
ocupar els càrrecs següents:
President:
D. Alfred Domínguez Ibáñez
Vicepresidenta: Sra. Xelo Sanchis Ridaura
Secretari:
D. Xavier Forment Silla
Tresorer:
D. Vicente Gil Primo
Vicesecretari: D. Vicent Comes Iglesia
Vocals:
D. José Vicente Alabajos Ibañez
D. Aldino Fernández Ibáñez
Sra. Pilar Martínez Martínez
Sra. Presentació Sena Ferrer
D. Rafael Tormo Tronch
D. José María Chuán
D. José María Veguer Muñoz
Així mateix, el Consell va acordar constarà
en acta l'agraïment a l'anterior President, D.
Enrique Martí Marzal, per la seua labor al front
de la Fundació durant els últims anys.
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3.
ÒRGANS DE
GOVERN I GESTIÓ
3.1. CONSELL EXECUTIU
President
Vicepresident
Secretari
Vicesecretari
Tresorer
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Sr. Alfred Domínguez Ibáñez
Sra. Xelo Sanchis Ridaura
Sr. F. Xavier Forment Silla
Sr. Vicent E. Comes Iglesia
Sr. Vicente Gil Primo
Sr. José Vicente Alabajos Ibáñez
Sr. Aldino Fernández Roig
Sra. Pilar Martínez Martínez
Sra. Presentació Sena Ferrer
Sr. Rafael Tormo Tronch
Sr. Josep Maria Torrent Chuán
Sr. Josep Maria Veguer Muñoz

3.1.1. Comissions de Treball
COMISSIÓ «ECONOMIA»
President
Vocals

Sr. Vicente Gil Primo
Sr. Rafael Tormo Tronch
Sr. José María Torrent Chuán

COMISSIÓ PROGRAMA
«FÒRUM DE LES ASSOCIACIONS DE L’HORTA SUD»
President Sr. Vicent E. Comes Iglesia
Vocal responsable Guia de Recursos:
Sr. José Vicente Alabajos Ibáñez
Vocal
Sr. Rafael Tormo Tronch
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Vocal resp. «Cooperació amb Associacions»:
Sra. Pilar Martínez Martínez
Vocals
Sr. Aldino Fernández Roig
Sr. F. Xavier Forment Silla
COMISSIÓ PROGRAMA
«ANÀLISI PROSPECTIVA
L’HORTA SUD»

DE LA

COMARCA

DE

Presidenta Sra. Xelo Sanchis Ridaura
Vocals
Sr. José María Veguer Muñoz
Sr. José María Torrent Chuán
Sra. Presentació Sena Ferrer
COMISSIÓ PROGRAMA
«SOLIDARITAT INTERNACIONAL»
President
Vocals

Sr. Josep Maria Veguer Muñoz
Sra. Xelo Sanchis Ridaura
Sra. Presentació Sena Ferrer

COMISSIÓ PROGRAMA «MUSEU PATRIMONI»
President
Vocals

Sr. Enric Martí Marzal
Sra. Pilar Martínez Martínez

REPRESENTANTS CONSORCI

DEL

MUSEU

Sr. Enric Martí Marzal
Sra. Pilar Martínez Martínez
3.1.2. Coordinadors de Programes
REVISTA Papers de l’Horta
D. Francesc Martínez i Sanchis
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3.2. MEMBRES DEL PATRONAT
1. AGUAR VILA
2. ALABAJOS IBÁÑEZ
3. ALBA PARRA
4. ALCOY PASCUAL
5. ALFONSO TARAZONA
6. ALMENAR NAVARRO
7. BAIXAULI BAIXAULI
8. BAIXAULI MENA
9. BAS TARAZONA
10. BLANCH PIERA
11. BOSCÀ PERELLÓ
12. CARRATALÀ VILANOVA
13. CATALÀ VILA
14. CISCAR PENELLA
15. COMES IGLESIA
16. CORREDOR SANCHIS
17. CRESPO RÓDENAS
18. CHIRIVELLA PERIS
19. DOMINGO MARTÍNEZ
20. DOMÍNGUEZ IBÁÑEZ
21. ESPINOSA CASAÑ
22. ESTEVE RUIZ
23. FEBRER ROMAGUERA
24. FERNÁNDEZ CALABUIG
25. FERNÁNDEZ ROIG
26. FERRER PEIRÓ
27. FERRÍS MARCH
28. FORMENT SILLA
29. FUENTES PRÓSPER
30. FURIÓ SORIANO
31. GARCÍA CAMPOS
32. GARCIA FORMENT
33. GARCIA FERRER
34. GARRIGUES IBAÑEZ
35. GIL PRIMO
36. GINER NAVARRO
37. GONZÁLEZ PUIG
38. HERRERO DE LARA
39. HONORATO IBÁÑEZ
40. LUJÁN FOLGADO
41. MARTÍ MARZAL
42. MARTÍNEZ MARTINEZ
43. MARTÍNEZ SANCHIS
44. MAS NAVARRO
45. MAS SÁNCHEZ
46. MIQUEL CASABÁN
47. MONTERO-RÍOS GIL

10

JOSÉ ENRIQUE
JOSÉ VICENTE
VICENTE
VICENTE
JOSÉ
JOSEP
JOAN JOSEP
FRANCESC
BARTOLOMÉ
JESÚS
VICENT
FRANCESC
JOSÉ FCO.
AMADEU
VICENT
MANUEL
LUIS
FRANCISCO
INNOCENCI
ALFRED
JOSÉ VICENTE
JUAN JOSÉ
MANEL
SALVADOR
ALDINO
JOSÉ
JOSÉ
XAVIER
VÍCTOR
MIGUEL ÁNGEL
ELVIRA
MIQUEL F.
CONXA
RAFAEL
VICENTE
JUSTO
LUIS
JUAN CARLOS
TOMÁS
ENRIC
ENRIC
MARIA PILAR
FRANCESC
ANTONIO JESÚS
ALEJANDRO
ROSENDO
JUAN

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

MORALES GRACIA
MORENO PLANELLS
MUÑOZ MORA
NAVARRO BERMELL
NAVARRO PLANELLS
NAVARRO PRÓSPER
NEMESIO CASABÁN
OLCINA REIG
OLIVA GARCÍA
ORTI PUIG
ORTIZ GÁLVEZ
OSCA SÁNCHEZ
PALACIOS BELLVER
PARDO ANDREU
PARRIZAS MIQUEL
PEREZ CUECO
PILES BESÓ
PLANELLS BENEDITO
PONS ALFONSO
PORTALÉS TALAVERA
PUIG FELIPO
PUIG VIÑES
QUILES TARAZONA
RAMOS GONZÁLEZ
ROMEU PLANELLS
ROCA RICART
ROS MORA
ROS PILES
RUIZ MONRABAL
SANCHIS RIDAURA
SANTAMARÍA MATEO
SANTONJA MARTÍNEZ
SEGARRA ASENSIO
SENA FERRER
SENENT SANCHIS
SOBREVELA LÓPEZ
SORIANO BESÓ
TORDERA BESÓ
TORMO TRONCH
TORRENT CHUÁN
VEGUER MUÑOZ
VEGUER MUÑOZ
VERDET MARTÍNEZ
YAGO SOLER
ZARZO SOSPEDRA

JOSÉ
TOMÁS
FCO. JAVIER
JOSEP RAMON
JOSÉ
DESEMPARATS
BENITO JOSÉ
RAFAEL
JULIA
PASCUAL JOSE
JOSÉ ANTONIO
EMILIO
JOSEP VICENT
SALVADOR
FERNANDO
CATERINA
SALVADOR
J. JOAQUIM
FR. DE PAULA
JOSÉ
JOAQUÍN
RAFAEL
JUAN
ALFRED
ISIDRO
RAFAEL
ENRIQUE
JOAN JESÚS
VICENTE
CONSUELO
JOSÉ
JAUME
RAMÓN
PRESENTACIÓ
JOSÉ
JAUME
JOSEP MARIA
MANUEL
RAFAEL
JOSÉ MARÍA
FCO. JAVIER
JOSÉ MARÍA
VICENTE
RICARDO
ENRIQUE
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4 .
P R O G R A M E S
I A C T I V I TAT S
4.1. PASSAT: LES NOSTRES ARRELS
4.1.1. Museu Comarcal de l’Horta Sud
Durant l'exercici 2005 s'han realitzat les
activitats que s'havien programat, dins la línia de
recuperació i difusió del patrimoni cultural de la
comarca, entés des del seu sentit més ampli, de
les quals passem a oferir una relació:
XXVII Exposició del Ninot
Del 15 de febrer al 10 de març, a les sales
Benàger i Faitanar.
Mostra de Joves Creadors de l'Horta Sud
Del 17 de juny a l'1 de juliol, a la Sala
Faitanar. L'exposició Caminos, casas y campos,
organitzada per la Regidoria de Joventut de
l'Ajuntament de Torrent, ens va mostrar un recull
de paisatges del pintor David Vivó.
II Concurs de Pintura a l'aire lliure
Del 24 al 29 de juliol. Sala Faitanar. Es van
exposar les obres finalistes que van participar en
el II Concurs de Pintura a l'aire lliure organitzat
per l'Ajuntament de Torrent.
El forn de pa, a Picanya
Exposada al Museu comarcal entre els
mesos de novembre i desembre de 2004, es va
exposar al mes de juliol a la Sala Municipal
d'Exposicions de Picanya coincidint amb el
marc de les festes patronals
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Betlem tradicional
Del 13 de desembre al 7 de gener de 2006.
Muntat per l'associació de Betlemistes de
Torrent. L'acte inaugural va comptar amb un
concert de nadales valencianes a càrrec d'Apa i
Teresa.
S'han realitzat diferents presentacions de la
peça del mes:
- Dia 9 de març: Gamber
- Dia 13 d'abril: Bot
- Dia 4 de maig: Tir
- Juny: Màquina de repuntar sabates
Teatre al Museu
Organitzat i patrocinat pel museu i la
Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Torrent
es va realitzar un cicle de teatre que ha tingut
molt bona acceptació de públic, amb les
següents sessions celebrades cada diumenge a
les 12:00 hores:
- Diumenge, 6 de novembre: «Visca
Rodari», a càrrec de Teatre Buffo.
- Diumenge, 13 de novembre: «Contes que
sonen», a càrrec de Toc de Retruc.
- Diumenge, 27 de novembre: «El quijote
sale a pasear», a càrrec de Cucurucú Teatre.
- Diumenge, 4 de desembre: Amores de
payaso, a càrrec de Lyly Kokonimo.
Cant al Museu
Des del mes d'octubre s'està impartint tots
els dissabtes de matí un curs de cant d'estil, per
Teresa Segarra.
Cicle "Música al Museu"
S'ha celebrat la segona edició del cicle amb
la següent programació:
- Dijous 26 de maig:
La cançó valenciana de tradició oral.
Conferència: Toni Guzman. 20 hores, a
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l'Andana. Concert: Colla Brials. 22:30 hores, al
corral.
- Djous 2 de juny:
Els cants de batre i altres gèneres de
repertori rural. Conferència: Vicent Torrent. 20
hores, a l'Andana. Concert: Pepe Gimeno
"Botifarra" 22.30 hores, al corral.
- Dijous 9 de juny:
Albades i cant d'estil. Conferència: Josep
Vicent Frechina. 20 hores, a l'Andana. Concert:
Apa i Teresa. 22:30 hores, al corral.
- Dijous 16 de juny:
El folk i la ripproposta. Conferència: Toni
Torregrossa. 20 hores, a l'Andana. Concert:
Cançoner de les comarques del Sud. 22:30
hores, al corral.
- Divendres, 17 de juny:
Pau Alabajos i els músics furtius. 22:30
hores al corral del museu.
Jornades Europees de Patrimoni Cultural
Per tercer any consecutiu s'han organitzat les
jornades Europees de Patrimoni a l'Horta Sud.
Enguany s'ha comptat amb la participació de 12
municipis que han oferit un bé cultural per a la
seua visita. Les jornades, celebrades el dissabte
dia 1 d'octubre. Es va realitzar, a més, un itinerari
en autobús on vam ser rebuts pels representants
municipals dels poble que vam visitar: Albal,
Silla, Catarroja i Benetússer.
Pel que fa a les col·leccions s'ha realitzat un
important esforç en la seua conservació i
rstauració, contractant diversos treballs i dotantse una beca amb aquesta destinació. S'ha inciat
una revisió didàctica de l'exposició permanent
amb la introducció de nous recursos
audiovisuals que la complementen. En aquest
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sentit s'ha instal·lat un video sobre la sega i la
trilla del cereal que acompanya la visita a la
pallisa, tot explicant les eines que allí s'exposen.
Els visitants rebuts van ser 5.044, als qual cal
sumar les més de mil persones que van
participar en les diferents activitats organitzades
pel museu i que no es comptabilitzen com a
visites.

4.2. PRESENT: LA REALITAT QUE ENS
ENVOLTA
4.2.1. Revista Papers de l’Horta
Els dos números de Papers de l'Horta
corresponents a 2005 han abordat amb
amplitud temes:
Número 22, primer semestre de 2005:
• Portada: Estació del ferrocarril de Manises.
• Editorial: la salut del valencià a l'Horta.
• La Fundació:
- La Fundació aprova un pressupost de més
de 41.800 euros per a 2005.
- Cicle de música popular al Museu Josep
Ferrís March. (Adrià Bessó).
• Associacions de la comarca:
- Jove banda de veterans (Celia Fuentes
Peinado).
• Sociocomunitari:
- L'Horta: territori, paisatge i societat.
(Antonio Montiel Márquez).
- Ser major, viure millor. La situció de a
tercera edat a l'Horta Sud (Cristina Valero).
- DIME, un programa comarcal per a la
creació d'empreses dirigides i gestionades per
dones (Cristina Valero).
• Actualitat comarcal:
- Coneixement i ús social del valencià a
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l'Horta Sud (Diego Gómez)
• Medi ambient:
- Els valors naturals i socials del barranc de
Torrent (Carme Pastor i Carles sanchis).
• Gent d'ací: Doctor Vicent Guillem, cap
del Servei d'Oncología de l'IVO de València
(Vicent Boscà).
• Patrimoni de l'Horta Sud:
- Ples camins d el'Horta Sud. Una
aproximació al patrimoni de les vies de
comunicació ferroviàries. (Adrià Bessó Ros).
- El patrimoni arrassat de Manises.
(Associació Amalgama)
• Papers d'història:
- Els papers de l'Horta Sud a Salamanca
(Rafael Roca Ricart).
- L'aventura americana de l'Horta (Francesc
Martínez).
• Infraestructures: L'AVE del desencant.
(Francesc Martínez)
• Passat i present: Plaça del País Valencià de
Picanya. (Fotos Ajuntament de Picanya)
Número 23, segon semestre de 2005:
• Portada: Masia de la Cova de Manises.
(Foto Enrique del Toro).
• Editorial: urbanisme i sostenibilitat
urbana.
• La Fundació:
- La Fundació renova els seus òrgans
directius.
- Un museu per a tota la comarca (Adrià
Bessó).
- Entrevista a Alfred Domínguez (Francesc
Martínez).
- Vint mirades sobre l'Horta Sud (Damià
González)
• Associacions de la comarca: Trobada de
dones de l'Horta Sud. (Margarita Rincón)
• Sociocomunitari:
- Huit pobles de l'Horta Sud restauren
alguns edificis més representatius del seu
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patrimoni (Cristina valero i Damià González).
- El primer grup d'emprenedores del
programa DIME comença el camí cap a la
creació de la seua empresa (Cristina Valero).
- L'Horta Sud amplia la xarxa de vies de
comunicació (Cristina Valero).
• Actualitat comarcal:
- Voracitat urbanística a l'Horta (Francesc
Martínez).
- Febra urbanitzadora i especulación
immobiliària (José Quintas Alonso).
• Paisatges de l'Horta: Quart de Poblet torna
a mirar al Túria (Yolanda laguna Quiles).
• Papers d'història:
- Picassent a Mauthausen-Gusen (Enric
Romaguera)
• Cultura:
- El premi d'investigació de l'IDECO
compleix 15 anys.
- ARTIC, 25 anys de lluita contra les
drogodependències.
- Escola viva a Picanya (Rafael Roca Ricart).
• Passat i present: Molí de Vila de Quart de
Poblet.
4.2.2. Centre de Recursos Associatius de
l'Horta Sud

a) Activitats de Formació
Des dels seus orígens, la Fundació ha tingut
molt clara que una ampla oferta de formació és
la millor eina que podem subministrar a les
associacions de la nostra comarca per a enfortir
el seu teixit social. Aquest ferm plantejament
suposa una instrucció directiva i operativa, vista
des de la transversalitat, és a dir, una formació
comuna a la diversitat existent entre les
associacions.
Cal destacar, que els principals destinataris
són els membres dels òrgans directius
associatius, els que suposen el motor dels seus
associats.

13

M E M Ò R I A

A N Y

2 0 0 5

Així hem entès la formació per a les
associacions en anys anteriors, i amb aquest
esperit s'han dut a terme les activitats de
formació en 2005:
• "Com fer que les nostres reunions siguen
eficaces": Celebrat a Picanya els dies 4, 5, 9 i 10
de maig, amb una duració de 10 hores. En ella,
la professora Ana Fernández va tractar de
mostrar davant de les quinze associacions
inscrites la importància de fer sentir útils les
reunions pròpies, gràcies a distintes tècniques i
formes de treball per a optimizar el treball en
grup.
• "Règim fiscal per a associacions":
Organitzat en Torrent els dies 31 de maig, 1 i 2
de juny, amb una duració 9 hores. En aquest
curs, el professor Luis Castillo va mostrar a prop
d'una vintena d'associacions locals com portar al
dia els seus llibres de comptes, obtindre
donacions, el pla general de comptabilitat o les
obligacions i impostos en les associacions sense
ànim de lucre.
• "Com convertir les teues idees en acció":

Celebrat a Picassent els dies 21, 22 i 23 de juny,
amb una duració 7,5 hores. De la mà de la
professora Noelia Valero i amb una assistència
d'una desena de col·lectius locals, es van plantar
estratègies per a crear nous projectes en les
associacions, programar els exercicis anuals o
traure ple rendiment als recursos propis.
• "Com treballar en equips sense tirar-nos
els trastos": Organitzat a Picanya els dies 18, 19,
20, 25 i 26 d'octubre, amb una duració 12,5
hores. En aquest curs, les professores Noelia
Valero i Ana Fernández van tractar d'incentivar
en les associacions el concepte de grup i de la
necessària coordinació de totes les voluntats per
a fer caminar un col·lectiu, sense que les
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distintes personalitats dels associats estanquen
un projecte global.

b) Servicis a les associacions
• "Papers Associatius de l'Horta Sud"

S'han publicat quatre números, que han
sigut enviats a més de sis-centes associacions, a
més de biblioteques i centres d'informació
juvenil.
En les seues pàgines destaquem, a més de
les habituals notícies associatives d'interés, que
s'han proporcionat ferramentes per a dinamitzar
les associacions, informació sobre les distintes
ajudes que es concedeixen en l'àmbit associatiu,
s'ha reflexionat sobre com incentivar als
associats, el associacionisme i les dones, la
llengua en les entitats, s'ha donat a conèixer
distintes realitats com el Grup Aloma de
Benetússer o entrevistes com la mantinguda amb
representants del Centre Junior MD La
Asunción-Amparo Alabarta.
• Pàgina web de la Fundació

(www.fhortasud.org).
Dissenyada a l'any 2002, a ella es pengen
periòdicament nous continguts (agenda amb
enllaços) i ja es pot llegir en format PDF la
publicació Papers Associatius i la Memòria 2003.
A més, hi ha disponibles altres materials per a les
associacions, com ara models de documents per
a la creació i dissolució d'una associació, o per a
l'actualització dels estatuts a la Llei 1/2002.
Cal destacar que, a finals d'any s'han
introduït millores al programa intern per a
facilitar que la pàgina estiga actualitzada dia a
dia, convertint-se així en una eina molt més útil
per a rebre formació i, sobretot, per a
intercanviar informació.
• Accés web i comunicació digital

En un moment com l'actual, en que el
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funcionament en xarxa comença a ser una
necessitat imperiosa en qualsevol àmbit de la
vida econòmica o social, des del Centre de
Recursos Associatius de l'Horta Sud, en el 2005
hem vist que resulta prioritari crear una nova
consciència entre les associacions per a què no
queden al marge d'esta corrent i sàpiguen
beneficiar-se de les sinergies que la
intercooperació porta amb si.
Encara es tracta d'un projecte en fase
d'estructuració però, mitjançant un dels cursos
existents ("Comunicació digital"), es pretén
facilitar l'aparició d'estes xarxes mitjançant les
noves tecnologies com és l'accés a internet. Per
això, s'ha començat a estudiar la possibilitat de
mitjançant dos cursos bàsics per a associacions i
el servidor informàtic de la Fundació, aconseguir
que les associacions puguen difondre i compartir
les seues accions i activitats gràcies als avantatges
del correu electrònic i les pàgines web.
• Mailing informatiu

Seguint aquest mateix concepte, s'ha
establert una base de dades amb correus
electrònics de diferents associacions i entitats
públiques de participació ciutadana als qui s'ha
enviat per correu electrònic un tríptic informatiu
de fàcil maneig que explica didàcticament les
línies mestres de la Fundació, la història pròpia,
els àmbits de treball i servicis, per especialment
les distintes formes de contactar amb nosaltres.
A més, amb l'enviament, s'ha adjuntat un pdf
amb el menú de cursos.
• Assessoria jurídica per a associacions

Des de juny de 2002 es va posar al servei de
les associacions de la comarca una assessoria
gratuïta ubicada a Torrent, amb una persona
responsable i un horari d'atenció. En aquest
últim any han sorgit moltes consultes al voltant
de l'actualització de la llei d'associacions. A més,
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ha comptat amb una secció no fixa en el butlletí
Papers Associatius (pàgina 2), i continua atenent
les consultes que els col·lectius hi plantegen.

c) Ajudes a les associacions
En desembre tingué lloc a la seu de la
Fundació Horta Sud el lliurament de les ajudes a
projectes que, anualment, convoquen la
Fundació i Caixa Popular. Com en les edicions
anteriors, es pretén impulsar el moviment
associatiu a la comarca, però des d'una
perspectiva més enriquidora: des de la
col·laboració entre dos o més entitats en la
realització d'un projecte concret. El nostre punt
de vista és sumar esforços per a multiplicar
resultats.
En la convocatòria d'enguany, a la qual es
destinaven 5.000 euros, han resultat premiades
les següents activitats:
• Guaix de Benetússer i La Gavella de
Torrent: Se li concedeixen 750 euros per a la
publicació de 250 Mapes de la Comunitat
Valenciana per a Centres Educatius.
• Comparsa Cristiana Artal de Lluna i Club

d'Escacs de Manises: L'aportació de 1.000 euros
pretén ajudar a realitzar un escacs vivents, per
mitjà de les arts escèniques de la música, teatre,
etc.
• AC Silla, AC Catarroja, AC Paiporta, AC
Picassent: La subvenció de 3.250 euros es centra
en la creació d'una imatge corporativa per a
comerç de l'Horta, col·locant deu tanques
publicitàries en la comarca.
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4.2.3. Solidaritat Internacional
El 30 de novembre es va fer públic el
veredicte del jurat del Programa de Solidaritat
Internacional. Foren premiats els projectes de
l'Associació de Religioses María Auxiliadora i la
O.N.G.D. A.E.D.I.H.A.L. amb 3.000 Euros i
1.500 Euros, respectivament.
Les Religioses María Auxiliadora en SANTA
CRUZ DE MATAGALLINAS, gestionen el
Programa d'ajuda de un projecte de un Institut
per a Comunitats Indígenes, per als adolecents
en AYUTLA, MIXES OAXACA (MEXIC), amb
3.000 Euros, per a millorar les condicions
educatives de les jovens residents en el internat,
oferint-les un espai adequat de treball i estudi.
Pel que fa al projecte de la O.N.G.D.
A.E.D.I.H.A.L., BUCARAMANGA .Colombia,
1.500 Euros. La Fundació contribueix amb la
seua ajuda a la construcció de un menjador
assistencial i prevenció d'absentisme Escolar per
a xiquets en Colombia.
4.2.4. Imatge i Comunicació
El Gabinet de Premsa ha realitzat durant
l'any 2005 el treball necessari per a promoure i
facilitar la difusió de les activitats de la Fundació,
a fi de donar a conéixer públicament els seus
programes i objectius. S'ha fet a través de notes
de premsa (informació escrita i gràfica) i
mitjançant contactes amb periodistes de ràdio i
televisió per a canalitzar informacions
relacionades amb la Fundació.
Han tingut especial repercussió als mitjans
de comunicació aquest any la publicació del
llibre "Mirades sobre l'Horta Sud", el lliurament
d'ajudes interassociatives a associacions de la
comarca, ques es fa en col·laboració amb Caixa
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Popular, així com els projectes de cooperació
internacional a diverses ONG que treballen en
projectes de cooperació amb el Tercer Mon.
També ha tingut ressò a la premsa el
nomenament d'Alfred Domínguez com a nou
president de la Fundació.
Al mateix temps, el Gabinet de Premsa ha
fet un seguiment de les informacions sobre la
Fundació aparegudes en la premsa diària i altres
publicacions periòdiques, que han sigut
recopilades en un dossier imprés.

4.3. FUTUR: CAP A ON ANEM
4.3.1. Anàlisi Prospectiva de la Comarca
En el marc del conveni existent entre la
Fundació i la Universitat de València, el dia 16
de novembre, Marcela Jabbaz va realitzar en la
nostra seu social, una presentació de l'estudi
anomenat "Políticas Sociales Municipales en
L'Horta Sud: lo global pasa por lo próximo",
dirigit per Antonio Ariño. Durant l'exposició es
ressaltaren els eixos fonamentals que conté
l'estudi, així com la metodologia inductiva en
què està basat que permeteix realitzar
concptualitzacions teòriques a partir de les
dades empíriques que en ell s'arrepleguen. En
aquest treball d'investigació s'hantingut en
compte els indicadors socials més rellevants dels
municipis de la Comarca de L'Horta Sud, que a
més a més es contextualitzen en el marc de la
Comunitat Valenciana, Espanya i la Unió
Europea.
A finals de desembre, en la Fundació hem
rebut el primer avanç de l'estudi sobre Polítiques
Socials, acomplint-se el cronograma pactat i on
es constata la importància dels resultats
aconseguits fins el moment.

