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SomosSúper és un homenatge 
a les persones i associacions 
que han assumit la seua 
responsabilitat i compromís com 
a ciutadans de millorar el seu 
entorn i la qualitat de vida de les 
persones. Eixes persones són com 
a herois anònims units al voltant 
de col·lectius amb objectius i 
històries increïbles. Històries 
que, com a súper herois que són, 
bé mereixen ser plasmades en el 
paper i difoses. 

TORNA SOMOS SÚPER. 
www.somossuper.org
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Si vols que les 
coses milloren:

associa't 
amb altres!

 Il
·lu

st
ra

ci
ón

s d
e 

PA
CO

 R
OC

A

Gràcies a les associacions que 
milloren el nostre entorn i la vida 

de les persones.

Construeixen ciutadania, participen en la vida 
del poble, promouen la sostenibilitat, fomenten 

la participació, fomenten valors democràtics. 
Prioritzen el bé comú, defensen allò col·lectiu front 

a l'individualisme, eduquen en el diàleg, generen 
projectes de millora...



Butlletí Informatiu fundació horta sud centre de recursos associatius

Lluiten per a 
erradicar la violència 
masclista
associació lilith

Treballant pels drets 
de les dones i la 
igualtat
escola de ciutadania en femení 
maría moliner

Atenen a 
persones amb 
necessitats
associació alzheimer valència, 
assoc. impuls i trencant barreres

Promouen l’ús de la  
nostra llengua
guaix, cordinadora pel valencià 
horta sud

Eduquen en valors
democràtics
casa de joventut el barranquet, 
associació cremant muses

Defensen 
el medi ambient
coordinadora en defensa dels 
boscos del túria i afempes

Lluitem per la 
defensa del territori
associació per l'horta

Fomenten la 
mobilitat sostenible
soterranya, associació pel medi
ambient i el canvi climàtic 

Construeixen 
un món més just i 
solidari 
coordinadora valenciana 
d'ongd
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Es permet l’ús comercial de l’obra i de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha 
de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original. Imprés en paper 100% reciclat. Procés de 
fabricació sense clor i sense blanquejadors òptics. Homologat internacionalment amb l’Àngel Blau, cigne 
Nòrdic i NaPM. Una vegada m’hages utilitzat, passa’m a una altra persona o recicla’m. 1.600 exemplars

Agenda

Curs “Obligacions documentals 
per a associacions”.

Alfafar, 6 de juny 2016 de 18 a 21 h 

Taller pràctic, porta la documentació de la 
teua associació i dus-te una carpeta amb 
els documents al dia, identificats i arxivats. 

Inscripcions: silviae@alfafar.es

Jornada Associacions. 

Xirivella, 7 i 14 de juny de 18 a 20.30 h 

Anàlisis i demandes ciutadanes i banc de 
projectes. 

Inscripcions : mariajoalgarra@xirivella.es

Curs Com afecta la llei de 
Transparència a les associacions.. 
Sagunt, 11 de juny de 9.30 a 14.00 h 

Obligacions derivades de la Llei 19/2013 
de Transparència i Llei 2/2015 de 
Transparència, Bon Govern i Participació 
Ciutadana de la Comunitat Valenciana i es 
mostraran altres mesures voluntàries i de 
bones pràctiques en transparència. 

Inscripcions: participació@aytosagunto.es

Curs “Obligacions documentals 
per a associacions”.

Benissa, 11 de juny 2016 de 9.30 a 13.30 h

Taller pràctic, porta la documentació de la 
teua associació i dus-te una carpeta amb 
els documents al dia, identificats i arxivats. 

Inscripcions: participa@ajbenissa.es

Curs “Obligacions documentals 
per a associacions festives”.

Torrent, 15 de juny 2016 de 18 a 21.30 h 

Taller pràctic, porta la documentació de la 
teua associació i dus-te una carpeta amb 
els documents al dia, identificats i arxivats. 

Inscripcions: sorianop@torrent.es

Xerrada informativa "Novetats 
legislatives per a associacions"

Moncada, 28 de juny 2016 de 18:30 a 21 h

Inscripcions: oficina de Caixa Popular 
Moncada, tl. 96 130 91 03

Curs “Obligacions documentals 
per a associacions”.

Alfafar, 30 de juny 2016 de 18 a 21 h 

Taller pràctic, porta la documentació de la 
teua associació i dus-te una carpeta amb 
els documents al dia, identificats i arxivats. 

Inscripcions: silviae@alfafar.es

20 aniversari Escola de cases. 
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25 de juny de 2016, t’esperem!

II Trobada d’Associacions. 

Catarroja, 2 de juliol de 9.30 a 13.30 h 

Propostes de futur, després del diagnòstic 
es tracta de establir les línies d’actuacions 
per als pròxims anys. 


