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Informe de les tasques dutes a terme (entre 3 i 5 pàgines): 

Informe de las tareas realizadas (entre 3 y 5 páginas) 
 

Programa GLOCAL 2017. Suport a activitats de solidaritat i 
participació social 

Programa GLOCAL 2017. Apoyo a actividades de solidaridad y 
participación social 

Centre de Cooperació al Desenvolupament 
 
Ha d’incloure els apartats següents: 
Debe contener los siguientes apartados 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Títol del projecte o acció: REC A MANTA II edició 
Título del proyecto o acción 

Data de començament: 31-01-2017 
Fecha de inicio 

Data d’acabament:30-11-2017 
Fecha de finalización 

Lloc on s’ha dut a terme: Godella, Torrent, Castellar i Escuela MEME (Benimaclet, València) 
Lugar de desarrollo 

Nom de la persona seleccionada:  Guillermo Palau Salvador 
Nombre de la persona seleccionada 

Categoria/càrrec: Titular d’Universitat  
Categoría/cargo 

Centre/departament: Enginyeria Rural i Agroalimentària 
Centro/departamento 
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Institución/es colaboradora/s: CERAI 

Misión/objetivos/finalidad de la institución colaboradora: 

CERAI és una Organització No Governamental de Desenvolupament de caràcter laic, 
progressista i independent especialitzada en el desenvolupament rural i pesquer sostenible baix 
l’enfoque de la sobirania alimentària. 

Institución/es colaboradora/s: Enginyeria Sense Fronteres  

Misión/objetivos/finalidad de la institución colaboradora: 

ESF és una associació de cooperació per al desenvolupament multidisciplinar formada per 
professionals, docents i estudiants, que treballa per garantir l’accés universal al serveis bàsics, 
acompanyant el canvi social i l’enfortiment de les poblacions del Sud, respectant sempre les 
característiques culturals i tècniques. 

(Institución/es colaboradora/s: Fundació Assut 

Misión/objetivos/finalidad de la institución colaboradora: 

La Fundació Assut és una organització privada constituïda en 2010 amb el propòsit d'oferir una 
plataforma per a la conservació del paisatge, de la seua biodiversitat i els seus recursos. El seu 
àmbit de treball són els sistemes litorals mediterranis, amb especial atenció als paisatges de 
regadiu tradicional de l'Horta de València i la Ribera del Xúquer i les marjals i aiguamolls 
associats a ells, com ara l'Albufera. 
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Descripció de les activitats dutes a terme: 
Descripción de las actividades realizadas 

L’activitat va començar en gener del 2017 i en la primera fase del projecte es varen realitzar 3 tallers de memòria 

oral a partir de material fotogràfic antic en els quals es varen produir tres vídeos que estaran a l’abast de la 

ciutadania en la web del projecte artxiviu (www.artxiviu.org). Una vegada acabats els tallers es va obrir la segona 

convocatòria la recopilació de testimonis de persones de l’horta de València intentant que els participants gravaran a 

dones que era un dels principals objectius del projecte. Per eixa raó, es va procedir a fer la convocatòria anomenada 

REC A MANTA II en la qual es demanaven vídeos de menys de 5 minuts en els quals gent més jove gravés a gent més 

major comentant una anècdota, parlant d’un objecte o d'un record de la seua infantesa. La convocatòria es va 

llançar en xarxes socials i en comunicacions a alumnes i també associacions de la comarca de L’Horta. La data límit va 

ser el 30 de setembre de 2017 i vàrem rebre 3 vídeos de llocs tan diferents com Benimaclet, Campanar i  Alboraia. Els 

vídeos es varen mantindre en el seu format original però es va maquetar els crèdits per a adequar-los a la 

convocatòria. Actualment els 3 vídeos estan publicats en el canal de youtube d’Artxiviu i en la web del col·lectiu.  

1. https://www.youtube.com/watch?v=SjwMq98K64I&feature=youtu.be 
2. https://www.youtube.com/watch?v=G55QPxHHato&t=8s 
3. https://www.youtube.com/watch?v=KRB_SyZca-A&feature=youtu.be 

 

El 29 de novembre es va fer una presentació pública del material gravat, mitjançant un muntatge anomenat 

“Fragments de REC A MANTA II” en el qual en 13 minuts es presentaven talls de tots els vídeos rebuts en la 

convocatòria i dels tallers de memòria oral. La presentació es va fer en la Escuela MEME de Benimaclet i es va 

convidar al col·lectiu “Memorias Celuloides” de Múrcia per a què ens contaren el seu projecte de recuperació de la 

memòria utilitzant gravacions en Super-8 i projeccions col·lectives. A la jornada de presentació varen vindre al 

voltant de 30 persones, entre elles persones vinculades directament en el vídeo. El muntatge de fragments de REC A 

MANTA II està també disponible en la web d’Artxiviu. 

 

https://vimeo.com/245910083 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SjwMq98K64I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G55QPxHHato&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=KRB_SyZca-A&feature=youtu.be
https://vimeo.com/245910083
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Foto: Adjunte aquí una foto que mejor ilustre el trabajo realizado. Adicionalmente le 
agradeceríamos que nos enviase por correo electrónico (ccd@upv.es) una selección de 
entre 3 y 5 fotos que reflejen las actividades realizadas. 
 

 
Aquesta foto és una imatge del vídeo de Llorenç Hurtado sobre El Camí de Farinós, gravat per Sergi pitarch i 
Tomàs de los Santos.  

 

mailto:ccd@upv.es
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Informe econòmic breu (heu d’explicar en què heu utilitzat la subvenció): 
Breve informe económico (explique en qué ha utilizado la subvención) 
 

Dels 1100 euros de l’ajuda s’han gastat 500 € en els tallers de memòria oral de Torrent, Godella i Castellar, en e lpagament dels 

professors i elaboració dels tres vídeos del taller i 600 € en l’edició dels vídeos, crèdits, maquetat i elaboració del muntatge 

“Fragments de REC A MANTA II” 

 

 

Objectius marcats al començament i en quina mesura es consideren assolits: 
Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados 
 

O1: Posar en valor l'ofici dels llauradors i llauradores de L'Horta de València, com a patrimoni immaterial, garantia de futur 

d'aquest espai agrari, i generador de sostenibilitat ambiental en el conjunt de l'àrea metropolitana de València.  Aquest 

objectiu s’ha assolit en gran mesura, ja que els llauradors que han participat en l’activitat han quedat molt satisfets i crec que ha 

sigut un homenatge al seu treball. Enguany hem tingut menys vídeos. Per això, anem a començar una reflexió interna de com 

podem enganxar a més actors en aquesta recopilació.  

O2: Recopilar, de manera participativa, a través del mitjà audiovisual el treball diari dels llauradors i llauradores de l'Horta. 

Aquest objectiu ha sigut començat però és necessari continuar treballant i recopilant més testimonis en futures convocatòries. 

O3: Oferir un espai accessible a totes les persones interessades, aprofitant les noves tecnologies, per a la creació de continguts 

culturals i la seua difusió posterior a través d'una plataforma digital oberta a la ciutadania. La web ja està en funcionament i 

també els diferents canals d’informació com youtube o vimeo. 

 
Resultats aconseguits amb el projecte o acció: 
Resultados alcanzados con el proyecto o acción 
 
Els resultats més significatius han sigut els 3 vídeos que hem rebut en la convocatòria de REC A MANTA II, els 4 vídeos generats 
arran dels tallers  i la jornada de presentació de la “Escuela MEME”. 
 
 

Materials generats (díptics, cartells, fullets, material audiovisual, etc.): 
Materiales generados (dípticos, carteles, folletos, material audiovisual, etc.)  
 
http://artxiviu.org/wp-content/uploads/2017/03/Cartell-Taller-Audiovisual-conjunt-web.jpg 
 
http://artxiviu.org/es/la-escola-meme-de-benimaclet-acoge-la-segunda-edicion-del-rec-a-manta/ 
 
https://www.youtube.com/channel/UCO6fs5SJ3Y412qsv7Fjb9SA 
 
http://artxiviu.org/va/arxius-domestics/ 
 

http://artxiviu.org/wp-content/uploads/2017/03/Cartell-Taller-Audiovisual-conjunt-web.jpg
http://artxiviu.org/es/la-escola-meme-de-benimaclet-acoge-la-segunda-edicion-del-rec-a-manta/
https://www.youtube.com/channel/UCO6fs5SJ3Y412qsv7Fjb9SA
http://artxiviu.org/va/arxius-domestics/

