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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. 

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. 

Creant Xarxa
Projecte que pretén crear espais 
d’encontre on fomentar relacions 
interpersonals. Presentat per ASAEM 
Salut Mental i Col·lectiu Obertament. 

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,

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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.

CSR: Comunitat, sobirania i 
resiliència
Projecte que té com a objectiu la 
capacitació tècnica i organitzativa i la 
facilitació de mitjans materials per a 
la millora de la participació ciutadana 
a partir d’un projecte concret de 
producció agroecològica.. Presentat per 
Mans al Terra i Ca La Mare. 

Teixim cultura
Per buscar la 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. 

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. 



El pròxim dimarts, 28 de 
febrer teniu una cita amb la 
Fundació Horta Sud, Caixa 
Popular i el Grupo Ugarte. 
Celebrem la 29a Edició de 
les Ajudes a Projectes que 
Canvien el Món.

En aquesta edició s’han 
presentat 47 projectes, dels 
quals han estat seleccionats 
13 per rebre l’ajuda. amb la 
participació de més de 
de 45 associacions i entitats 
no lucratives que esteu 
treballant en xarxa, que 
promoveu la col·laboració
i la cooperació i que 
compartiu un objectiu comú: 
el de transformar el nostre 
món en un lloc millor

Volem celebrar-ho i convertir 
aquest acte en una ocasió 
especial per agrair-vos i fer 
homenatge al vostre treball 
i a la vostra implicació 
desinteressada pel bé comú.

LLOC 
La Gala de lliurament de les ajudes 
tindrà lloc en el Centro Cultural El 
Casino: C/ Joanot Martorell, 13 de Quart 
de Poblet (València)
Podeu veure la ubicació al Google Maps:
https://goo.gl/
maps/4RXwodFqE2KqaCwU7

HORARI
Començarem puntualment a les 18:30 
hores. L’obertura de les portes d’accés 
serà a les 18:00h, temps suficient per 
a arribar, saludar-nos i acomodar-nos 
abans del començament de la Gala.
Com que l’aforament és limitat, 
agraïm que ens confirmeu confirmeu 
l’assistència en l’enllaç 
https:// bit.ly/Gala_Associacions_2023

AUTÒGRAFS
Abans del començament de l’acte, a les 
18:00h, caldrà que la presidenta
o president de l’associació que lidera 
cada projecte es pose en contacte amb 
el nostre company Ramón García, que 
us facilitarà l’acord de concessió de 
les ajudes perquè el signeu. El podreu 
trobar al hall de l’edifici. Recordeu portar 
els vostres documents identificatius 
(DNI).

LLIURAMENT 
DE LES AJUDES
Els vostres projectes seran presentats 
un a un i les associacions que participeu 
sereu anomenades per pujar a 
arreplegar el diploma. Podreu pujar 
tantes persones com vulgueu, encara 
que només una persona de vosaltres 
podrà prendre la paraula.

UNES 
PARAULES
Disposareu d’un màxim de 2 minuts per 
a explicar el vostre projecte. El temps és 
or, per la qual cosa serem molt estrictes 
amb aquest límit de temps!

PHOTOCALL
Al hall de l’edifici, disposarem d’un 
photocall on podreu passar amb les 
vostres associacions per a immortalitzar 
el moment. 

#TEIXINTXARXA
Hem creat aquesta etiqueta per a 
compartir a les xarxes socials tot 
l’esdeveniment. Vos animem a 
compartir- ho en les vostres xarxes i a 
visitar els nostres perfils de Instagram, 
Facebook, Twitter.

PISCOLABIS I 
GERMANOR
A continuació, passarem al piscolabis 
on podrem compartir una estona 
totes i tots junts, saludar-nos i conèixer 
els protagonistes d’altres projectes 
guardonats. És el moment de seguir 
creant xarxa i germanor.

DRESS CODE: 
SMILE
La Gala de les Associacions exigeix un 
Codi de Vestimenta molt especial: un 
gran somriure als llavis per a saludar, 
una orella atenta per a escoltar, uns ulls 
que observen la realitat, un muscle fort 
per arrimar i unes mans obertes per a 
abraçar. Veniu amb en molta il·lusió i 
ànim per a contagiar a altres persones 
per a construir un món millor.

CONTACTE
Per a qualsevol qüestió que preciseu 
aclarir podeu contactar amb nosaltres 
de la manera habitual, al correu 
electrònic hola@fundaciohortasud.org 
o al telèfon 96 155 32 27.


