
COMPTE ASSOCIACIÓ
Més de 2.500 Associacions
ja son clients de Caixa Popular. I la teua?

Teixint 
xarxes amb
la ciutadania
Alfred Domínguez

President de la Fundació Horta Sud

La celebració del desè aniversari de  
Papers Associatiu, fullet modest, però que 
complix la funció de mantenir “en-red-rat” 
el moviment associatiu de la comarca, bé 
mereix una reflexió.

Fa deu!anys pocs eren els que parlaven 
de la globalització; la recurrència a la 
societat civil, com un sector imprescindible 
para la construcció de la civilitat junt en 
el polític i econòmic, era molt minoritària; 
el propi moviment associatiu, esmortit en 
els moments de la transició, començava 
a reviscolar demandant la majoria d’edat, 
exigint allò que li correspon si entenem 
radicalment el que significa democràcia, 
poder del poble. 

En aquest sentit, Papers Associatius 
és presentà com una eina el servei de la 
ciutadania des del qual poder donar a 
conèixer les ofertes que a la comarca de 
l’Horta Sud realitzaven les associacions. 

El naixement de la ciutadania
¡Què casualitat! Aquest aniversari 

coincidix amb un altre. Celebrem els dos-
cents anys del naixement de la ciutadania. 
Sí, el 24 de setembre de l’any 1810, es 
van convocar les Juntes, posteriorment 
Corts, amb  gran suport popular, per tal de 
preparar una Constitució que enderrocara 
la de Bayona, 1808,   restituira al tron a 
Ferran VII, i fitxara amb claretat els drets 
civils dels ciutadans. 

Fonamentant-se així la idea de que l’orde 
vigent, les monarquies absolutistes, podia 
ser canviat, i fins i tot era necessari fer-ho, 
per tal de defensar els interessos dels 

individus i aconseguir la felicitat general. 
L’exercici de la ciutadania, des d’aquesta 
nova forma d’entendre la política, es un 
exercici que es realitza des de l’esfera 
pública i deixa de ser facultat exclusiva de 
la cort reial, la sobirania ja no residix en el 
monarca, el qual a la vegada l’ha rebuda de 
Deu, sinó de la nació, del poble. 

Fa dos-cents anys que valors com e 
la llibertat, sobre tot la d’expressió, el 
sotmetiment universal a la llei, que ens feia 
més iguals, la tolerancia, com el respecte 
per les creences i per les no creences, van 
prendre Carta Constitucional.

Amb el temps, estos drets individuals 
ens han fet reivindicar tot allò que 
singularment ens pertoca, oblidant-nos del 
bé comú, de l’interés general. 

La necessitat de treballar en xarxa
La ciutadania del segle XXI ha 

transcendit el concepte de nació, la qual 
cosa no significa el seu oblit. En l’any 2010 

hem d’entendre’ns com a ciutadans del 
món, des d’una visió cosmopolita. 

En un moment històric en el qual la 
capacitat d’augmentar el coneixement 
està a l’abast de moltisima més gent 
–amb quant de goig i esperança veiem 
com les dones ja són majoria en tots els 
nivells educatius—, que la tecnologia 
de la comunicació trenca amb totes les 
fronteres físiques i ideològiques entre els 
pobles, resulta cada vegada més evident 
que la pròpia estructura biològica del ser 
humà —neurones que sols viuen si estan 
“en-red-rades”, individus que sols som 
persones gràcies a la interdependència, 
al reconeixement mutu—, que som 
bioassociatius, que per aixó les 
associacions no son closques, també 
necessiten treballar “en-red-rant-se”, sense 
fronteres. 

Papers Associatius, voldria en els 
pròxims anys ajudar en eixa tasca.
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“Un recurs 
essencial”
PURI TORRES

Federación de Entidades Culturales 
Andaluzas

Per al clima associatiu de la comarca és 
de gran interés comptar amb la Fundació 
Horta sud, el centre de  recursos i la revista 
Papers associatius. És un recurs essencial 
ja que aporta a les entitats informació molt
important i valuosa que, d’una altra manera, 
ens costaria molt arribar a ella. Només 
podem agraïr la seua ajuda amb la Feca 
i és un plaer treballar amb vosaltres ja 
que feu una tasca exemplar dins del món 
associatiu.

“Una xarxa 
vàlida”
FINA FERRIOLS

Associació de Dones de L’ Horta Sud

La nostra associació entén que el mètode 
de treball de la Fundació ofereix un suport 
logístic per al bon fer de les associacions, 
uns espais democràtics oberts a totes les 
realitats associatives i una xarxa vàlida per 
a la transverslidad gneracional. Aquestes 
qualitats ens han servit com a eina 
inestimable en el desenvolupament de la 
nostra associació.

“Endavant 
fent camí”
MERCE ALBORS

Gent Solidària de l’Horta Sud

Felicitem a la Fundació l’Horta sud per els 
seus 10 anys de treball, per a nosaltres es 
un gran recolzament en la nostra tasca, 
gracies a la seua col·laboració en anat fem 
camí. Gracies i continuen endavant fent 
camí.

Més de 10 anys 
treballant per a les 
associacions.

44 Papers 
associatius
Una mitjana de 4 revistes annuals 
des de l’any 2000.

130 Associacions col·laborant
Les associacions són les protagonistes i la veu, aportant 
les seues experiències.

264 Articles 258 Notícies
Recursos, monogràfics, consultes, 
convocatòries, cursos, agenda 
d’activitats i, sobretot, les notícies 
de les associacions.

90 Cursos
Organitza’t, règim legal, 
responsabilitat civil, projectes, 
comunicació digital, treballar en 
equip... en col·laboració amb caixa 
Popular.

1575 Alumnes
Una formació directa i adequada a la 
diversitat existent entres les
associacions de la comarca.

196 consultes a l’assessoria a 168 associacions

68 Projectes
interassociatius 76.200€ Ajudes 103 Entitats

en col·laboració amb caixa Popular, impulsant i enfortint el teixit associatiu de la comarca com a fonament per a la participació 
i la convivència amb activitats que promoguen la col·laboració entre distintes associacions.

44 Projectes de solidaritat
internacional amb 58.500€

La Fundació Horta sud present en projectes de
cooperació comarcal a sudamèrica, Àfrica i Àsia

ajudant a països en desenvolupament.

485 subscrits al 
Butlletí electronic 531 amics 

Facebook

Des de www.fhortasud.org i des les noves xarxes socials intentant, cada dia, arribar a més i més associacions.

Més de 10 anys treballant per la comarca.

Papers Associatius de l’Horta Sud



“Un espai 
de trobada”
NOELIA VALERO

Quart Jove

Comencí a col·laborar com a professora 
de cursos amb la Fundació l’any 2002, dos 
mesos abans de casar-me (potser siga per 
això que ho recorde tan ben). Pertanyia del 
món associatiu de València i em va semblar 
una idea interessant, quasi fonamental: 
un espai de trobada per a associacions 
de la comarca, que donara suport i 
finançament, que connectara a les entitats, 
enfortint el teixit associatiu, fent-les més 
autosuficients. Però no era sol açò, clar que 
no. En aquests vuit anys en els quals vinc 
col·laborant he conegut a moltes persones, 
gent real, amb problemes reals i d’entitats 
reals, que cercaven ajuda més enllà de la 
“prestació econòmica”. I ací ho trobaven. i 
ací ho troben. No han sigut grans solucions, 
ja que els problemes no eren colossals. 
Però sí menuts remeis a situacions no 
mortals, però sí asfixiants, que impedien la 
tasca de persones que lluitaven per canviar 
una diminuta (o insigne, depèn del punt de 
vista, clar) parcel·la de la seua realitat.
aqueixa és la nostra tasca. No magnífica, 
però sí indefectible.

“Una entrada 
d’aire fresc”
ANTONI VELARDE

Col·lectiu Soterranya

Al llarg d’aquests set anys de recorregut 
de col·lectiu soterranya hem trobat 
moltes dificultats en el camí, falta de 
pressupost, traves per part d’institucions, 
falta d’espais on poder treballar,..però cap 
d’aquests problemes ha sigut tan perillós 
com la sensació de soletat davant la qual 
toca enfrontar-se quan s’inicia una nova 
activitat, una nova campanya. a soles 
davant el problema, plens d’il·lusions i 
de ganes però molt sols. L’existència del 
centre de recurs associatius i l’arribada 
puntual de la revista Papers associatius 
suposen una entrada d’aire fresc, la 
constatació que no és cert, que no estem 
a soles, que som centenars, milers les 
persones, que igual que nosaltres treballen 
cada dia per a construir una societat millor,
més justa. el treball en xarxa, el compartir 
experiències i recursos es perfila com una 
necessitat per a vèncer la maleïda soletat, 
per a sentir-nos part d’aquesta història, de 
dibuixar entre tots i totes la societat que 
volem. Benvolgut Papers associaitius, per 
molts anys!!

“Per a allò que 
necessitem”
CARLES SILLA

ONG Niquia

Es pot dir que la Fundació Horta sud i 
el centre de recursos ha estat al costat 
de l’oNG Niquia des de la seua fundació. 
Gràcies a l’ajuda del centre de recursos de 
la Fundació i especialment de Julio Huerta 
es van establir unes bases sòlides on 
l’oNG ha anat creixent. Amb els cursos de 
formació hem pogut apendre com ser més 
eficaços en la nostra feina, cursos gratuïts 
i molts interessants. L’ONG Niquia tampoc 
pot oblidar que la primera subvenció que va 
rebre va ser gràcies al programa d’ajudes a 
projectes de cooperació internacional de la 
Fundació. Des de l’oNG Niquia ens sentim 
molt contents i satisfets de comptar amb 
la Fundació i el centre de recursos per a allò 
que necessitem, bé siga per a assessorar-
nos o per a donar-nos suport en qualsevol 
activitat que realitzem, com la i Jornada 
solidària a Picassent que vam realitzar 
aquest any. Felicitats per aquestos 10 anys 
i que siguen molts més.
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El futur és hui
No hi haurà canvi social sense organitzacions socials i la 
transformació social passa per la transformació de les nostres 
formes organitzatives.
Les Noves Associacions, seran
Podran desaparèixer o anquilosarse moltes de les organitzacions 
actuals, però les NNaa seran. d’altres formes, però seran.
Seran organitzacions mestisses
estaran en canvi constant. en estat de transformació permanent, 
formant-se i reformant-se sense parar.
Coneixeran molt millor el seu món local i global
La seua connexió permanent amb la realitat, pels mitjans més 
variats, la seua interrelació contínua amb altres grups i col·lectius 
–de les més diverses formes, en els àmbits temàtics més diversos, 
a nivell local i global, els farà estar més i millor informades que mai.
La força del xicotet
Les organitzacions no seran massives. existiran diferents nivells 
i formes de participació que implicaran, en graus diversos, a molt 
diferents persones. Però el “nucli dur” de les organitzacions ho 
formaran poques persones, molt cohesionades.
Missions especialitzades, visions integrals
Les NNaa no tendiran totes a fer de tot. cada vegada hi haurà 
més tasques i funcions que es realitzaran a través d’estructures 
tècniques especialitzades o compartides, alliberant per a centrar-
se en la missió associativa, en l’acció i l’organització.
Reinventant l’acció col·lectiva
Les organitzacions solidàries multiplicaran les seues formes 
d’acció. utilitzaran totes les formes possibles d’acció, les pròpies
i alienes, amb els límits de l’ètica i de les lleis. es combinaran les 
diferents formes, produint sinergies.
De les TIC a les TAC
Les NNaa convertiran les tecnologies de la informació i la 
comunicació (tic) en tecnologies per a l’acció col·lectiva (tac), se
serviran d’elles tant per a la seua autoorganització interna, com per 
a l’organització i desenvolupament de la seua acció.

Comunicació, comunicació i comunicació
La comunicació, entre les persones membres, amb les 
destinatàries, amb altres actors socials, amb altres organitzacions 
i xarxes, amb les institucions governamentals, amb les empreses 
privades, amb altres grups i sectors socials....
L’estratègia del camaleó
La norma serà la flexibilitat. un mateix projecte solidari podrà 
disposar de diverses formes jurídiques al mateix temps. en el
plural i divers soci-sistema de les NNaa hi haurà tot tipus de 
fórmules i combinacions.
Les Noves Associacions seran sostenibles
Prevaldrà en la seua gestió l’economia de l’ús, enfront de la lògica 
de l’acumulació. L’austeritat, la rentabilización i el reciclatge
dels seus recursos, cercant un reaprovechamiento permanent, no 
tindrà res a veure amb el cutrerío.
Organitzacions en xarxa
serà la forma habitual de treball i organització. Les noves 
associacions estaran completament interrelacionades, 
interconnectades, embullades amb el teixit associatiu i social del 
seu entorn.
Organitzacions Relacionals
La visió relacional de l’organització i de la seua acció, la interacció 
amb altres actors socials, la creació de sinergies, el reforçament
de les xarxes socials... serà una obsessió permanent de les NNaa.
La construcció del poder social
La seua visió del món i de les relacions humanes, carregades de 
valors, es projectarà en el seu discurs i en la seua pràctica,
amb tota nitidesa, sense concessions. 
Sempre repetisc obsessivament la mateixa demanda: evitar 
l’aïllament, mostrar-nos, comunicar-nos, connectar amb
aquelles -moltes, xicotetes, humils...- iniciatives que comparteixen 
el mateix somni de construir un món millor i que ens necessitem 
mútuament, desesperadament, per a alimentar l’esperança.

Mirant al futur
Les noves 
associacions
Fernando de la Riva. CRAC Cadiz.
Extracte de les jornades “escola de ciutadania. canviar per a ressistir” Quart de Poblet, 25 i 26 de setembre de 2010
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l’Horta SudPAPERS ASSOCIATIUS DE

Notícies i Convocatòries1

Pròxims cursos
Paiporta Curs com treballar en

equips. Incentivar en les associacions
el concepte de grup i la coordinació
de les voluntats. Dies 4, 11,  18 i 25
d’octubre de 20:00 a 22:00 h.

Tots els cursos que s’oferten són
gratuïts i organitzats per la Fundació
Horta Sud en col·laboració amb Caixa
Popular, a més de la Mancomunitat
Intermunicipal de l’Horta Sud i
l’ajuntament de cada municipi.

Són també un espai de relació
entre elles, en moltes ocasions és la
primera vegada que s'ajunten. 

Deu anys!
Fundació

Estigueu atents a la vostra revista
associativa perquè en el proper
número, abans de tancar el 2010
volem fer repàs dels nostres deu pri-
mers anys intentant fer comarca i
fomentar moviment associatiu des de
“Papers Associatius”.

Ja vos podem adelantar que serà un
número especial on, des de l’humilitat,
volem reflexionar sobre què pintem,
què pensem i que hem aportat en esta
dècada de revistes.

Aprofitarem les nostres pàgines
per a (re)presentar-nos com a Centre
de Recursos, fer balanç en xifres d’es-
tos deu anys i per a reflexionar sobre
el món associatiu de la mà d’una veu
tan experta com la de Fernando de la
Riva.

Jornades “Escola de ciutada-
nia: canviar per a resistir”

Horta Sud

Propers 25 i 26 de setembre, al
Casino Cultural de Quart de Poblet i a
l’alberg d’Alboraig, més de setze asso-
ciacions de la comarca han preparat
estees jornades que pretenen servir
de punt d’inflexió en el moviment
associatiu de la comarca.

La ponència “Canviar per a resistir”
de Fernando de la Riva (Centro de
Recursos de Cádiz) servirà per a
posar el punt de mira amb la intenció
d’autoreflexionar sobre el present i
futur del tercer sector.

De fet, en els dos dies, es presenta-
ran tres experiències associatives a
l’Horta Sud, es faran grups de treball,
es diagnosticarà la situació actual de
les associacions presents i, sobretot,
es buscaran estratègies de futur. 

Per a inscriure’t telefona al 96 153
95 30 o al mail fedecajuve@gmail.com
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Guia recursos de participació
intercultural

Mancomunitat Horta Sud

A la web de la Mancomunitat tens
aquesta guia que recopila materials,
dinàmiques i recursos per a oferir una
ferramenta d’utilitat a l’hora de treba-
llar en grups diferents aspectes rela-
cionats amb la interculturalitat.

Xenofobia, trobada de cultures,
drets humans o immigració i gèneres
o infança d’una manera didàctica.

Servei d’assessoria
Fundació

Recorda que la Fundació Horta Sud
ofereix assessorament gratuït en
temes d’organització, gestió, projec-
tes i fiscalitat.

Posa’t en contacte amb nosaltres,
demana cita i t’ajudàrem sobre qual-
sevol dubte per a que organitzar la
teua associació no siga problema.

Escola 
de ciutadania
Associacions de l’Horta Sud

Canviar per resistir



Cal portar la comptabilitat
segons el Pla General
Comptable?

En el cas d'aplicar la Llei 49/2002
estarem obligats a portar la
comptabilitat adaptada al Pla General
Comptable i la seua adaptació
sectorial a les entitats sense finalitat
lucrativa, i en el cas de realitzar
activitats econòmiques caldria aplicar
les obligacions comptables previstes
en la legislació mercantil.

Quines són les obligacions
fiscals?

Art. 14 de la llei 1/2002 del dret
d'associació 

Art. 16 de la Llei d'Associacions de la
Comunitat Valenciana 

L'associació haurà de complir
escrupolosament amb totes les seues
obligacions fiscals i tributàries segons
la Llei d'associacions de la Comunitat
Valenciana. Pel que hem de conèixer
les obligacions fiscals, ja que no
devem caure en l'error de pensar que
per ser entitats sense ànim de lucre
no devem rendir comptes a la Hisenda
Pública.

La fiscalitat és una matèria
complexa i, a més, amb constants
canvis normatius, però devem assumir
que existeix i que, per tant, hem de
conèixer-la i aplicar-la.

En general, i depenent del tipus
d'activitats que desenvolupem, les
obligacions fiscals que haurem de
conèixer són, bàsicament, les
següents:

- Declaracions *censales.
- Impost de societats. 
- IVA.
- Retencions a compte de l'IRPF o

de l'Impost de societats.

¿Quina estructura organitzativa ha de tindre una associació? 
Encara que el règim intern,  i per tant l’estructura organitzativa, la llei diu que el

seu règim jurídic serà els seus propis estatuts i els acords vàlidaments adoptats
pels òrgans de l’associació, sempre que no estiguen en contradicció en les normes
perceptives de les Lleis 1/2002  i 14/2008, podríem dir que una associació ha de
tindre, com a mínim, els òrgans següents: 

- Un òrgan de Govern:  Assemblea general, integrada per tots el associats i
associades. 

- Un òrgan de representació: Habitualment la Junta Directiva, que gestiona i
representa els interessos de l’associació, d’acord amb les disposicions i directives
de l’assembla general. 

- La Junta Directiva ha de tindre com a mínim un  president-a, un secretari-a  i
un tresorer-a. 

¿Totes les associacions s’inscriuen en el mateix registre? ¿Quants tipus
d’associacions existeixen?

Les associacions amb àmbit d’actuació de la Comunitat Valenciana o inferior
han d’inscriure’s en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana. Les
associacions que tinguen un àmbit d’actuació superior al d’una comunitat
autònoma han d’inscriure’s  al  Registre Nacional d'Associacions. 

Hi ha algunes associacions que  posseeixen censos i registres diferents ja que
tenen una legislació específica.

Les associacions que han d’inscriure’s en el Registre d'Associacions de la
Comunitat Valenciana són les:

- Culturals
- Juvenils (Cens d'Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Servieis a la

Joventut de la Comunitat Valenciana)
- Associacions de Pares i Mares d'Alumnes (Cens de Confederacions,

Federacions i Associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents no
universitaris de la Comunitat Valenciana)

- Associacions d'Alumnes
- En general les que tinguen àmbit d’actuació Comunitat Valenciana i no tinguen

legislació específica. 

Però hi ha associacions que per les seues característiques especials i legislació
independent, tenen un Registre propi al què han d'inscriure's: Partits polítics,
Sindicats, Organitzacions empresarials, Associacions de Consumidors-es i
usuaris-es , Associacions de Jutges, Magistrats i Fiscals,  Associacions
esportives,  Esglésies, confessions i comunitats religioses,...

L’assessoria3Recursos associatius2

Estructura i tipus d’associacions

NOTA: Les respostes de l’assesoria de la
Fundació Horta Sud són merament informati-
ves i no genera expectatives

PAPERS ASSOCIATIUS DE l’Horta Sud
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En estiu, vacances?

Per a molts, els mesos de juny, juliol
i agost (i, inclús, setembre), no només
alberguen vacances personals, sinó
també associatives. Moltes entitats,
tanquen els seus cursos i els mesos
estivals són un parèntesi en la seua
activitat habitual.

Bé, totes no, hi ha un bon grapat
d’associacions que durant estos
mesos celebren les seues activitats
més destacades (moltes donant
sentit únic als seus objectius socials)
o, sinó, tenen major activitat.

Per això, volem fer un repàs
significatiu de les bones pràctiques
d’algunes d’estes associacions,
perquè... en estiu, vacances?

Tots de campament
L’estiu i l’absència de l’escola és

temps idoni per a poder plasmar
eltreball de moltes organitzacions
educatiuves en campaments d’estiu
envoltats de natura. 

Exemples hi ha, molts: scouts,
cases de joventut... un d’ells són
Juniors MD que en  la comarca tenen
10 centres oberts i on durant l’estiu
més de 400 xiquets i xiquetes han
pogut disfrutar de campaments en
llocs tan diferents com Benagéber,
Les Alcuses, El Rebollar, La Torreta
del Marqués o La Hunde. 

Allí han pogut crèixer en valors, en
fe, en la natura i fer més possible allò
que canten de que “els juniors
canviarem el món”.

L’acolliment temporal
Igualment, moltes organitzacions

humanitàries aprofiten per a realitzar
programes d'acolliment temporal,
especialment amb xiquets saharauis o
ucraïnesos. Aquest és el cas de Fem
Futur a Torrent on vora cinquanta
menors, des de finals de juny fins a la
fi d'agost han viscut un estiu molt
saludable.

La major durada de l'acolliment
respecte al d’hivern permet una millor
aclimatació dels menors als costums,
idioma, etc. Cada família acollidora
estableix amb el menor acollit el seu
propi ritme d'activitat mentre que un

equip de monitors es preocupa del
bon funcionament del programa i està
en contacte permanent amb les
famílies acollidores i amb els menors
acollits. A més, hi ha diverses
propostes d’entreteniment col·lectius.

L’esport com a oci productiu
Un any més, el C.A. Tragaleguas

amb la col·laboració de l'Ajuntament
ha gestionat les instal·lacions de la
Piscina Municipal d'estiu de Manises.

Des del dia 5 de Juny més de
30.000 persones han visitat les
instal·lacions i han participat en
activitats dirigides tant a xiquets com
a adults, entre elles, aquaeròbic en
horari de matí i per a persones de
totes les edats; cursos de natació per
a xiquets a partir de 3 anys i per a
adults i setmana esportiva i campus
d’estiu activitat dirigida per a xiquets
de 4 a 14 anys on es realitzen
activitats lúdic-esportives tant en
l'aigua com en les pistes adjacents a
les instal·lacions de la piscina.

Dins de les activitats del propi club,
s'ha realitzat un Triatló cross escolar
en el qual van participar més de 150
xiquets i xiquetes, així com les dotze
hores de natació on tant nadadors del
propi club com a usuaris de la piscina
van completar un total de més de
39.000m

Al bon temps, mediambient
L’associació Cuidant la Natura, un

any més (en anys anteriors a títol
individual i en 2010 com a entitat), ha
participat en el voluntariat ambiental
de Torrent col·laborant en accions
dirigides a prevenir incendis i
situacions de risc en l'espai natural, de
El Vedat. 

A més, han realitzat activitats amb
les quals han rebrut formació en
orientació, prevenció d'incendis,
comunicacions... a més de gaudir de
divertides activitats lúdiques.

Festes patronals, festes
associatives

Deuria de ser sempre així, però, en
temps d’austeritat econòmica, molts
municipis han vist com els
pressupostos més ajustats per a
Festes Majors s’ha vist completat
amb el recolzament, ajuda,
participació i organització de molts
col·lectius.

Exemples hi ha moltíssims: Inkiets i
Corretraca a Aldaia; Setembre Jove o
El Mussol a Quart de Poblet,
Federació de Moros i Cristians a
Torrent, Quart, Manises, Picanya o
Alaquàs,  i, per dir alguns col·lectiu
més, les nombroses clavaries,
confraries o entitats musicals de tota
la comarca de l’Horta.
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L’Hort ecològic: una alternativa a l’oci, educació 
i recreació del temps lliure

Programes de 
Projectes
Interassociatius i
Solidaritat
Internacional 2011

OBERTES FINS A L’1 DE NOVEMBRE

Projectes Interassociatius 2011
Fins a l’1 de novembre es poden

presentar les propostes a les ofici-
nes de Caixa Popular o a la Fundació
Horta Sud per a les ajudes a les
associacions que duen a terme pro-
grames o activitats de desenvolupa-
ment cultural o social en la nostra
comarca. 

El programa destina 10.000 euros
en ajudes a activitats que han de
promoure la col·laboració entre dis-
tintes associacions d’una mateixa
localitat o associacions de distintes
localitats de l’Horta. Amb estes aju-
des es pretén  potenciar les rela-
cions entre les associacions.

Es valoraran especialment als
projectes característiques com el
número d’associacions i municipis
participants, la creació de platafor-
mes d’organització estables, la con-
tinuitat del projecte, la participació
ciutadana o el caràcter educatiu i
social.

Solidaritat Internacional 2011
Igualment, els treballs de la con-

vocatòria de col·laboració econòmi-
ca en projectes de desenvolupament
de països del tercer món de la
Fundació Horta Sud es poden pre-
sentar també fins a l’1 de novembre
en la C/ Caixa d’estalvis 4 de Torrent.
Participa i col·labora amb el tercer
món!!!

El programa “Solidaritat interna-
cional” ajudarà amb 6.000 euros als
projectes solidaris que estan duent
a terme associacions de la comarca.

Fem xarxa5 Entrevista amb6

Parleu-nos de la vostra associació.
Animacció sorgeix com un moviment

sociocultural sense ànim de lucre que
pretén oferir una animació diferent
interactuant amb les persones i fomen-
tant el canvi social.

D’on sorgeix el vostre contacte i pos-
terior projecte en comú?

Al tindre la seu a Alaquàs, hem estat
vinculats com a entitat amb la resta, a
més d’haver realitzat activitats amb
elles. L’amistat i el treball ha desenvocat
en aquest projecte.

Com és la vostra proposta?
Teniem l’inquietud de fer algún pro-

jecte mediambiental relacionat amb l’a-
gricultura. Ens agradava la idea de l’hort
ecològic i vàrem proposar-ho a diverses
entitats i al propi consistori d’Alaquàs.

Voliem potenciar l’agricultura ecolò-
gica mostrant-la a la ciutadania, així que

l’ajuntament ens va cedir uns terrenys,
l’adecentàrem (en gran part amb els
diners rebuts per la Fundació Horta Sud
i Caixa Popular) i començàrem a rebre
grups i associacions. 

Inclús, com el lloc cedit és de pas,
quant les persones passen, ens pregun-
ten, així que aprofitem per a explicar les
opcions de la vida l i la salut més ecolò-
giques.

És important que les associacions
s’impliquen  en activitats obertes?

Pensem que sí. Es important crear un
ventall major de persones treballant pel
tercer sector i aprofitant el que ofereix.

En el cas del nostre projecte, al crear
l’hort de manera tan visible, hi ha perso-
nes que té inquietuds paregudes però
sense possibilitats d’expressar-les per
desconeixement. Al visualitzar-se, es
veu que hi ha persones fent feina ja en
els teus interessos.

Continuem repassar els projectes guanyadors dels Premis Interassociatius 2010
convocats per la Fundació Horta Sud i Caixa Popular amb el presentat per l’associa-
ció Animacció conjuntament amb els scouts Pas del Pi, AMIAR, Centre
Excursionista i Centre Juvenil i les escoles d’Alaquàs, Intermón i Scouts Fonteta de
Sant Lluis.
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Conferència d’Arcadi Oliveres,
a la Mancomunitat

Mancomunitat Horta Sud

El passat 1 de juny l'economista i
president de Justícia i Pau, Arcadi
Oliveres, va impartir la conferència
“Els moviments migratoris i la crisi
económica'  a la Mancomunitat oferint
una visió global de com la situació
actual afecta la població migrada.

Després s’inaugurà una exposició
que arreplega els 10 anys de treball del
Centre Comarcal de Serveis
Interculturals a la comarca de l'Horta
Sud.

Conveni amb la Mancomunitat
de l’Horta Sud

Fundació Horta Sud

Per tal de consolidar la seua tasca
de vertebració de la comarca i amb el
seu compromís d’administració públi-
ca al servei de la ciutadania, la
Mancomunitat de l’Horta Sud ha reno-
nat el seu conveni anual amb la
Fundació Horta Sud.

Empar Navarro i Alfred Domínguez,
passat 4 de maig van signar el conveni
que mantenen vigent ambdues enti-
tats des de l'any 2008. 

L'objectiu del conveni és continuar
treballant per l'engegada de noves ini-
ciatives de participació i associacio-
nisme en la comarca, especialment
des de l’assessorament i la formació a
les associacions que es realitza des
del Centre de Recursos Associatius de
la Fundació Horta Sud. 

I Jornada Solidària
Picassent

Sota el lema “La infància, un repte
de futur”, l'ONG Niquia va dedicar pas-
sat 17 d’abril a la reflexió sobre la coo-
peració internacional en la infància. 

Amb les diferents ponències que
van tenir lloc, es va tractar de donar
visibilitat i veu a aquelles organitza-
cions que a nivell de la província de
València estan dedicant el seu esforç i
compromís a la lluita pels drets dels
xiquets i xiquetes del món, especial-
ment en aquells països més desfavo-
rits.

Jornades associatives arreu
de la comarca

Horta Sud

Amb l’arribada del bon temps, molts
municipis de la comarca aprofiten per
a realitzar jornades associatives ober-
tes al públic per a mostrar les seues
activitats i conscienciar a la ciutadania
tant en associacionisme com a civis-
me, Totes, ens donen una oportunitat
de treballar en el tercer sector.

Apunteu, perquè són moltes les tro-
bades les que es realitzaran a les pro-
peres setmanes com a Quart on el pas-
sat 29 de maig es celebrà el Joc
Solidari, Mislata amb el “Mislata en
obert”  fins al 31 de maig amb activi-
tats  per a joves per la convivència, a
Xirivella el 5 de juny amb la fira asso-
ciativa i 19 de juny amb les jornades de
participació i convivència o, eixe
mateix dia, a Aldaia amb la celebració
de la Fira de la Solidaritat i la iniciativa
“Un mundo en tu plaza”.
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Convocatòria 2010 La Caixa
Ajudes

A la web de la Fundació podeu tro-
bar esta i altres subvencions per a
associacions i podeu suscriure’s al but-
lletí digital per a que setmanalment
vos ho enviem al vostre mail.

www.fhortasud.org



Es pot  convocar l’assemblea o
la junta per mail o sms?

Si ho preuen els estatuts o hi ha un
acord que ho aprove  sí, sempre que hi
haja garantía de la correcta recepció.

Quins acords requereixen
majoria qualificada o simple? 

Si els estatuts no ho disposen d’una
altra manera requeriran majoria
qualificada, la qual serà quan els vots
afirmatius superen la mitad dels
emesos per les persones associades
presents o representades, en els
acords relatius a la dissolució de
l’associació, modificació dels estatuts,
disposició o alienació de béns i
remuneració dels membres de l’òrgan
de representació, així com en els
acords sobre assumptes no inclosos
en l’orde del dia fixat i en qualsevol
altre que s’arreplegue en els estatuts.  

La resta d’acords s’adoptaran per
majoria simple de les persones
asociades presents o representades,
quan els vots afirmatius superen als
negatius.

Aquest el segon quadern forma part d'una sèrie que pretén ser una eina pràctica
que ajude a les associacions sense ànim de lucre a estar al dia en la seua gestió i
organització. 

En aquest volem que les associacions siguen conscients cuales són les seues
obligacions amb la Hisenda Pública, més concretament abordant el relatiu amb
l'Impost de Societats d'una forma senzilla i accessible per a tots, on es van a
tractar els aspectes més generals i importants dins de l'impost.

Amb aquesta publicació volem aclarir alguns dubtes que les associacions ens
han anat plantejant al llarg dels últims mesos a través del Servei d'Assessoria o
dels cursos de formació. 

Esperem que aquest quadern siga útil per a la vostra associació i per a enfortir
al teixit associatiu de la comarca. 

Índex del quadern

1 Introducció
Tipus d'entitats sense ànim de lucre. 

2 Impost Sobre Societats
Què és l'Impost sobre Societats? 
Quins tipus d'ingressos té la nostra entitat?
Quin tipus d'ingressos estan exempts de l'Impost sobre Societats?
Què es considera activitat econòmica?
Quines conseqüències fiscals té realitzar una activitat econòmica?
Estem obligats a presentar la declaració per l'Impost sobre Societats? 
Quines despeses anem a poder deduir-nos en la declaració de l'Impost sobre

Societats? 
Com calculem l'impost?
Quan es presenta la declaració?
Què són els pagaments fraccionats? 

Cas pràctic 

Legislació

L’assessoria3Recursos associatius2

Quaderns pràctics 2: Manual bàsic sobre l’impost de
societats

NOTA: Les respostes de l’assesoria de la
Fundació Horta Sud són merament informati-
ves i no genera expectatives

PAPERS ASSOCIATIUS DE l’Horta Sud

Es pot accedir als llibres d’actes
o de comptes, i obtindre còpia?

Sí, les persones associades en
tenen dret, mitjançant sol·licitud als
òrgans de representació , a accedir i
obtenir còpia del contingut dels
acords.  Els acords i les deliberacions
que hi ha en les actes no són secrets.

Quina assistència  ha d’haver
per constituir vàlidament
l’assemblea?

Si els estatuts no ho disposen d’una
altra manera, l’assemblea general
quedarà constituïda en primera
convocatòria quan concórreguen com
a mínim un terç de les persones
associades, i en segona convocatòria
siga quin siga el nombre de persones
associades.  L’hora de la reunió en
segona convocatòria serà com a
mínim, trenta minuts posterior. 



Butlletí Informatiu. Juny 2010 N 42

Opinió4

Un poble sense territori

Sensibilitzar i mostrar la injustícia

Les associacions de solidaritat amb el poble saharaui

Durant el mes de juliol, en molts
municipis de l’Horta i de tota la
Comunitat es rebrà la iniciativa
“Vacances en pau”, un programa
d'acolliment familiar temporal de
xiquets i xiquetes que pretén posar de
manifest la situació en la qual
actualment viu el poble saharaui,
potenciar el principi intercultural i,
especialment, proporcionar als
menors d’una assistència sanitària
especialitzada de la qual no disposen
en els campaments de refugiats. 

El conflicte saharaui
El conflicte del Sàhara s'allarga ja

30 anys. Tres dècades que es salden
amb una guerra sense tancar, un poble
dividit entre l'exili i l'ocupació per part
de Marroc i una situació d'inestabilitat
que afecta a tot el Magrib. 

Les postures irreconciliables de les
parts, la poca efectivitat de l'ONU per
a portar a terme les seves resolucions
i la passivitat de la comunitat
internacional davant el conflicte són
algunes de les raons que expliquen el
enquistament del problema des que
en 1975 la “Marxa Verda” deixara al
Sàhara sense la possibilitat procés
d’autodeterminació i amb el seu
territori ocupat per Marroc davant la
passivitats d’Espanya.

La mobiltzació ciutadana
Des de l’inici del conflicte, moltes

veus ciutadanes i associatives han
recolzat el procés de independència i
l’ajuda als campaments. Poc a poc,
entre els anys 80 i 90 a la comarca de
l’Horta Sud i a la Comunitat anaren
apareixent diferents associacions de
solidaritat amb el poble saharaui. 

En l’actualitat a la comarca de
l’Horta són més de 500 les persones
associades en les 5 associacions
legals i més de 40 xiquets i xiquetes
que passen l’estiu a l’Horta amb el
programa “Vacances en pau”.

AHUIM Mislata va nàixer l’any 1994
per un cúmul d’àmbits que, poc a poc,
ens varen mostrar la necessitat de
donar un pas endavant i associar-nos.
Voler entendre el problema del Sàhara,
el programa Vacances en Pau i
diversos programes de solidaritat ens
varen obrir els ulls i fou la llavor de
l’actual associació.

La gran injustícia que s’ha comés
amb el poble saharaui continua vigent i
sense caure en l’oblit. Des de les
associacions de solidaritat com
AHUIM intentem que la flama no
s’apague i sensibilitzar i mostrar tot el
que ens uneix amb el Sàhara a nivell
històric (amargament), a nivell familiar
i a nivell del dret internacional que
continua vulnerant-se.

Som conscients que les
associacions del poble saharui, des de
la constància, en estos anys ha
aconseguit fer-se un lloc en el cor dels
valencians i obrir els ulls a moltes
persones que sempre han estat lluny
de l’associacionisme i l’activisme
solidari.

La clau per a mantindre el nivell de
motivació i d’implicació social es ser
molt constants i lluitar dia a dia pel
dret d’aquest poble oblidat i per fer-se
més visibles a la societat.

Des d’AHUIM realitzem moltíssimes
activitats per fer-nos més i més

visibles i que arribe més i més el
missatge. La clau és estar molt
pròxims a la ciutadania.

Participació en fires, visites a
comerços, espectacles, fòrums,
exposicions importants com la de
Gervasio Sánchez (Premi Nacional de
Fotografia) l’any passat... són
activitats que ens costen molt
d’organitzar i batallar dia a dia, que
intentem que s’isquen del que és
normal, que motiven... perquè així
sensibilitza molt més a la població i, de
pas, mostrem la vertadera cara de
sofriment al Sàhara.

Com a cara més visible de la nostra
activitat quotidiana cal destacar,
obviament el programa Vacances en
Pau, les c aravanes d’ajuda i,
especialment, el programa en el que
treballem de l’1 de gener al 31 de
desembre: “Tratamiento médico de
díficil aplicación en su hábitat”. Són ja
més de 250 xiquets i xiquetes els que
han sigut tractats al nostre país (no
només saharauis, també d’Hondures o
Algèria) de les seues patologies
gràcies a l’esforç i dedicació dels
nostres voluntaris.

És la punta de l’iceberg, però és la
mostra que hi ha molta solidaritat que
donar, que hi ha encara molt que fer.

Ramiro Montoya
AHUIM - Mislata

Federació d’associacions de solidaritat
amb el Poble Saharaui
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Prop dels nostres majors

Associació Esplais
Valencians
MANISES, QUART, PICASSENT,  2006

Quantitat de socis: 200 socis

Càrrecs i persones: 
President Leopoldo Soria Villegas.

Secretari: Juan Carlos Vayá González
Tresorera: Maria Aparisi Escrihuela
Vocal Esplai Somriure Quart: Rita
Redondo Flores. Vocal Esplai Natura
Manises: Selene Garzón Guzmán.
Vocal Esplai Cataflai Benicàssim:
Eustaqui Barreda Fabregat. Vocal
Esplai Tabalet Mislata: David
Latorre Garcia

Contacte
esplaisomriure.quartdepoblet.org
esplainatura.blogspot.com
esplaitabalet.blogspot.com
www.esplaicataflai.org

Activitats principals
Partint d’una base laica i

progresista als Esplais es realitzen
diverses activitats destinades a
educar al temp lliure a xiquets/es en
una serie de valors com la
participación, la solidaritat, el
respecte, el medi ambient, etc 

Necessitats de l’associació
L’Esplai de Quart i Mislata

necessiten monitors voluntaris
comprometius amb la transformació
social, i l’Eplai de Manises, xiquets i
xiquetes amb ganes de pasar-ho
genial.

Què podem oferir
L’associació pot aportar una serie

de recursos d’animació sociocultural
per part dels seus monitors. Oferim
ademes un espai d’integració i de
participació per a tots les persones
interesades.

Fem xarxa5 Entrevista amb6

Parleu-nos de la vostra associació.
ARTIC compleix enguany el seu trenta

aniversari, els seus objectius inicials
eren la rehabilitació i reinserció social,
laboral i familiar del malalt alcohòlic.
Des de l'any 1999 i a través del programa
Centre de Dia, el servei es va ampliar a
totes les persones amb addiccions amb i
sense substància. Es fa tractament
també als familiars. 

D’on sorgeix el vostre contacte i pos-
terior projecte en comú?

Mitjançant la FAC vam conèixer a
ADISTO i, a la falla Cronista, la coneixem
també de diversos anys, ja que ells van
ser qui van potenciar els tallers de
Begudes Saludables per a la Cavalcada
del Ninot. Vàrem coincidir a la Taula de la
Solidaritat i vam pensar que seria inte-
ressant realitzar un projecte en comú en
el qual cadascú aportara la seua expe-
riència en benefici dels altres.

Com és la vostra proposta?
Pensem que els majors estan un poc

oblidats. Hem de retornar-los un poc del
que abans han fet per nosaltres amb
afecte, respecte i a través d'activitats
lúdiques. És un deure que tenim.

És important que les associacions
s’impliquen  en activitats obertes?

No tenim cap dubte d'això, les asso-
ciacions d’aquest projecte estem ober-
tes al diàleg i pensant sempre noves
activitats . La majoria de les vegades són
obertes al públic en general.

És necessari crear xarxes?
ARTIC és integrant de la Federació

d'Associacions Ciutadanes de Torrent i
Comarca. A part d'això mantenim con-
tacte amb altres associacions de Quart
de Poblet sent membres actius del seu
moviment associatiu on mantenim una
delegació des de 1996. Som també
representants en el Consell de Benestar
Social, Agenda local 21, Consell
Municipal de Drogodependències, el
grup Paz i Solidaritat i el Grup de Treball
d'Associacions.

Comencem a repassar els projectes guanyadors dels Premis Interassociatius
2010 convocats per la Fundació Horta Sud i Caixa Popular amb el presentat per Artic,
Associació de Discapacitats i la Falla Cronista Vicent Beguer de Torrent
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Trobada d’escoles en valencià
Massanassa

El 8 de maig es celebrarà a l’Horta
Sud aquesta tradicional trobada orga-
nitzada enguany per Guaix en col·labo-
ració amb les associacions locals.

“Reagrupa” i “Participa”
Mancomunitat Horta Sud

Enguany, el CCSI ha encetat dos
interessants programes de treball:

“Reagrupa” dirigit a l'atenció de per-
sones immigrants, sobretot menors,
joves i dones en procés de reagrupació
familiar i adquisició de coneixements. 

“Participa” per promoure la integra-
ció de la població immigrant en les
estructures de participació del teixit
associatiu juvenil de la comarca a tra-
vés de la convivència intercultural.

Fira associativa i comercial
Benetússer

Del 23 al 25 d’abril, la mostra suposa
una aposta per la dinamització social i
económica local i un gran visualitzador
de la seua vida associativa.

Jornada Solidària “La 
infància, un repte de futur”

Picassent

Dedicada a la reflexió sobre la coo-
peració al tercer món en l’àmbit de la
infancia. El dissabte 17 d’abril donará
visibilitat a les associacions que dedi-
quen els seus esforços en la lluita pels
drets als països subdesenvolupats.

Per apuntar-vos:www.ongniquia.es

Acte de lliurament de les 
ajudes interassociatives 2010

Fundació

Passat 23 de febrer, la Fundació
Horta Sud i Caixa Popular varen fer
entrega al Castell d’Alaquàs les ajudes
econòmiques a els set projectes asso-
ciatius comarcals premiats amb un
valor total de 10.000 euros.
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Torrent Curs de partipació
intercultural

Dirigit a voluntariat del teixit
associatiu, docents i educadors/es
socials interessats per la participació
en clau intercultural. Dies 22, 24, 26, 29
i 30 de març de 11:00 a 14:00 a la seu de
la Mancomunitat de l’Horta Sud.

Mislata Curs de partipació
intercultural.

Dirigit a voluntariat del teixit
associatiu, docents i educadors/es
socials interessats per la participació
en clau intercultural. Dies 15, 21, 26, 29
d’abril i 4 de maig de 18:30 a 21:30 al
Centre Jove El Mercat.

Mislata Curs de gestió i captació de
voluntariat.

Es treballarà el concepte de
participació des de la vessant de la
planificació de la captació i gestió del
voluntariat. Dies 23 d’abril de 19:00 a
21:30 i 24 d’abril de 11:00 a 13:30 al
Centre Jove El Mercat.

Pròxims cursos

Agència espanyola 
de cooperació

Ajudes

A la web de la Fundació podeu tro-
bar esta i altres subvencions per a
associacions i podeu suscriure’s al but-
lletí digital per a que setmanalment
vos ho enviem al vostre mail

www.fhortasud.org



Quins són les obligacions
documentals d'una associació?

Llibre d'actes, on consten els acords
adoptats tant per l'òrgan de govern de
l'entitat (Assemblea general de socis)
com l'òrgan de representació (Junta
directiva). 

Les actes hauran d’estar signades
per el secretari o secretària  amb el
vist i plau del president o presidenta. 

Llibre de socis o relació actualitzada
de les persones associades sotmesa a
la Llei de Protecció de Dades de
Caràcter Personal. 

No és necessari que siga un llibre de
socis, pot ser un programa informàtic.  

A més, es necessari tindre un
inventari dels bens de l’associació i una
comptabilitat que permitisca obtindre
l’imatge fidel del patrimoni, del
resultat i de la situació financera de
l’entitat.  Els comptes s’aprovaran
anualment per l’assemblea. 

Este quadern és el primer d’una sèrie que  pretenen ser una eina pràctica que vos
ajude a estar al dia en la gestió i organització de la vostra associació. Amb esta
publicació pretenem aclarir alguns dubtes que les associacions ens han anat
plantejant  al llar dels últims mesos a través del servei d’assessoria o dels cursos
de formació. També hem recopilat els procediments a realitzar al llarg de la vida de
l’associació i hem aprofitat la publicació de la nova llei d’associacions de la
Comunitat Valenciana per completar els possibles dubtes. 

Esperem que este quadern servisca  a la vostra associació i a enfortir el teixit
associatiu de la comarca. Ha sigut elaborat pel Centre de Recursos Associatius de
la Fundació Horta Sud amb la col·laboració de la Mancomunitat Intermunicipal de
l’Horta Sud i Caixa Popular.

A partir del mes d’abril, el podreu aconseguir gratuïtament en la seu de la
Fundació Horta Sud (o descarregant-lo de la nostra pàgina web), en qualsevol
oficina de Caixa Popular i en el Centre Comarcal de Serveis Interculturals.

Índex del quadern

1. Conceptes generals abans de crear una associació 

2. Passos per la creació d’una associació.   

3. Actes a inscriure al Registre al llarg de la vida de l’associació.

4. Altres dubtes i procediments
Documentació 
Assemblees
Comptes 
Altres temes

5. Normativa bàsica  

6. Webs recomanades

L’assessoria3Recursos associatius2

Quaderns pràctics 1: Manual bàsic de procediments
per la constitució i gestió de les associacions

NOTA: Les respostes de l’assesoria de la
Fundació Horta Sud són merament informati-
ves i no genera expectatives

PAPERS ASSOCIATIUS DE l’Horta Sud

És necessari legalitzar els
llibres al Registre?

No és necessari "legalitzar" els
llibres, inclús es poden portar en
programes informàtics, encara que les
actes si que hi ha que imprimir-les i
signar-les per presidència i  secretaria
i els comptes signats pel tresorer-a i el
president-a i presentar-les per a la
seua aprovació a l’assemblea general.   

Les associacions han de complir
la normativa de la Llei de
protecció de dades de caràcter
personal?

Sí. Tots els fitxers de dades de
caràcter personal que tinga
l’associació han de complir la llei, i com
que estem obligats a portar un fitxer
de persones associades ha de complir
la normativa. 

Recordreu que les fotos i els vídeos
també són dades de caràcter personal
i cal demanar permís per a captar-les i
per a publicar-les. 
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La participació, motor de
canvi en la societat
d'acollida

Sentir-se part

Participen les persones immigrants?

immigrants en associacions és un
motor de canvi en la societat
d'acollida. Les associacions, des
d'aquesta perspectiva, representen la
imatge de la interrelació i convivència
entre el ja existent i els nous sabers
culturals i experiències personals i
col·lectives de qui arriben. És
necessari no solament reforçar el
teixit associatiu sinó a més, afavorir la
incorporació de persones migrades. 

La visibilitat de la immigració en
l'espai públic és essencial per a
destruir estereotips i canviar
imaginaris negatius. Promocionar
aqueixa participació en aquest espai
és condició necessària per als
processos d'integració i convivència.

No solament la integració i la
participació han de ser bidireccionals,
també la sensibilització: hem de
treballar el canvi, els estereotips, les
generalitzacions i la por a les
diferències amb les persones
autòctones i amb les migrades i
aquesta tasca es realitza de manera
natural en els espais participatius,
espais on compartir projectes comuns. 

Assolir la participació social de les
persones migrades i amb això
contribuir a la formació de tots els
participants en convivència, justícia
social i solidaritat és en definitiva un
dels grans reptes del teixit associatiu.

Participar...? Tal com explicava la
meua mestra, un verb expressa una
acció... acció de participar. En paraules
d'Eduardo Galeano són “elements
menuts. No acaben amb la pobresa, no
expropien les coves de Ali Babá. Però
desencadenen l'alegria de fer i es
tradueixen en actes (...), actuar sobre
la realitat i canviar-la, encara que siga
un poc, és l'única manera de provar
que la realitat és transformable.” 

Participar no és assistir, és prendre
part, comprometre's, implicar-se,
passar d'espectadors a actors.
Formar societat requereix de la
implicació de totes les persones,
migrades i autòctones, afavorint la
cohesió social des de la promoció de
l'associacionisme, la participació i
l'acció civil per a la transformació i la
justícia social. 

La participació de la població
necessita, d'una banda, dels recursos
que fomenten i reforcen el treball de
les associacions i faciliten la seua
adaptació a la nova realitat social,
realitat intercultural; i per una altra,
del coneixement de les normes per a
associar-se i participar a través de
programes de difusió, suport i
formació dirigits al creixement d'un sa
teixit social independent i autònom. 

Les associacions són espais en els
quals les persones migrades poden fer
escoltar la seua veu, formar part de la
nova realitat, participar en el disseny
de polítiques que després els
afectaran. Aquesta és una tasca que
fins a ara han ocupat les
organitzacions de suport a les
persones immigrants, però que ara
han d'assumir elles mateixes. 

Consolidar la idea de reciprocitat i
de responsabilitat social és un
ingredient bàsic perquè la gent
s'implique en processos participatius
des d'una doble vessant: sentir-se part
d'una comunitat i prendre part en els
processos de transformació de les
seues condicions de vida. 

La participació de persones

Quan vaig vindre a València amb 15
anys, vaig viure una etapa molt dura:
començar de nou i sobretot, fer nous
amics. Vaig tenir la sort de conèixer les
Cases de Joventut perquè van
ressucitar, la meua vida social. 

Al principi només anava a passar-ho
bé una estona, però vaig acabar
implicant-me, participant, i traient-li
encara més profit. Em fa sentir bé. No
sóc una persona que es moga bé en
tots els cercles socials i ací no em
costa ser jo perquè d'alguna manera
compartisc una mica amb tots, només
pel fet d'estar vinculats al mateix. 

A més, sempre treballem coses que
m'interessen, intentant millorar els
aspectes negatius de la societat,
oferint alternatives, buscant un món
millor, o diferent. 

Crec que al col·lectiu immigrant la
participació en una associació dóna
l'oportunitat de tractar amb gent
tolerant, amb la ment més oberta, dóna
l'oportunitat de sentir-se part d'alguna
cosa, i persona sense distintius. 

Per a aconseguir major integració de
les gents migrades, les associacions
han de treballar molt en educació a
nivell social. Treballar sobretot amb
xiquets i adolescents per a que no
troben lògica als prejudicis del món.

Juana López
Mancomunitat de l’Horta Sud

Gaby Carreira
Casa de Juventud L’Amagatall
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Fem xarxa5

Les associacions són llocs per a
expressar les nostres opinions, plan-
tejar les nostres demandes, reclamar
drets i portar a terme iniciatives que
serveixen per a millorar la vida
col·lectiva i que no podríem empren-
dre individualment.

Per això, després del terratrèmol
que ha devastat Haití, les associa-
cions de l’Horta han protagonitzat un
mobilització ràpida, solidària i efecti-
va.  Han mostrat que el tercer sector
està viu i disposat a donar la mà a qui
ho necessita construint societat.

A continuació vos detallem alguns
exemples del molt que s’ha fet a la
comarca per a Haití:

A Aldaia el Consell de Benestar
Social, es va reunir amb caràcter d’ur-
gència per iniciar accions de recapta-
ció de fons amb la campanya d’un
euro per habitant. 

L'Ajuntament de Mislata, junta-
ment amb un nodrit nombre de
col·lectius socials va emprendre
"Mislata per Haití", una campanya de
sensibilització on va destacar espe-
cialment el festival cultural i d’oci que
del 15 al 28 de febrer va realitzar dife-
rent activitats per recaptar fons.

A Quart de Poblet també s’han vist
diferents actuacions motivades per
les associacions entre les que va des-
tacar el concert solidari que va efec-
tuar la Societat Artístic Musical i
Medicos del Mundo.

Els veïns i veïnes d'Alaquàs també
han participat massivament en la
col·lecta solidària per Haití organit-
zada per l'Ajuntament i associacions
sota la campanya "Alaquàs solidària
amb Haití". 

A Torrent, el Comitè local de
Unicef-Torrent va aprofitar la festivi-

tat de Sant Blai a Torrent per a recap-
tar fons amb un lloc de venda de dife-
rents productes que, gratuïtament
donaren forns i pastisseries de la loca-
litat.

Un altre bon exemple fou el de la
Falla Monte de Piedad de Xirivella que
va celebrar la seua II Gal·la Solidària
amb el lema “Tod@s somos Haiti”. A la
crida de la falla es van sumar més de 35
entitats i associacions locals.

A Manises es va donar mostra de la
seua solidaritat amb la celebració del
Festival Benèfic Catàstrofe a Haití
organitzat per Cáritas Interparroquial.

A Albal, el Col·legi Santa Ana i San
José va organitzar un berenar solidari
que es va ampliar a un mercadet soli-
dari on varen vendre part altres asso-
ciacions del municipi.

En Silla, durant la Fira de Sant
Sebastià, es va instal·lar una urna en el
stand d'informació municipal per
recaptar donacions de les associa-
cions baix la gestió de Farmamundi. 

Inclús, els reclusos del Centre
Penitenciari de Picassent (València) van
donar diners per als afectats pel terra-
trèmol, en una col·lecta promoguda per
la Pastoral Penitenciària.

Són només uns exemples i, segur que
no estan tots, perquè no cabrien a les
nostres pàgines. Però, tots els casos,
demostren el caràcter públic i actiu de
les associacions, la seua vocació social,
la seua vocació de treballar per la socie-
tat en la que vivim, en este cas concret,
eixint dels seus propis àmbits d’actuació
per ajudar a qui més ho necessita.

Ara el més essencial és que aquest
brot solidari i d’acció no es quede només
en accions puntuals sinó que conscièn-
cie a les associacions a treballar no
només quan hi ha castàstrofes.

Cal recordar que hi ha països en
situacions igual de complicades, que hi
ha que actuar abans del mal inevitable,
previndre fets semblants i transformar
ja mateix la realitat. No podem esperar
al que arribe el següent terratrèmol.

L’Horta Sud amb Haití:
Les associacions 
protagonitzen la 
mobilització ciutadana

Vinyeta de El Roto al diari El País
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Concurs Consumópolis 5
Ajudes

A la web de la Fundació podeu tro-
bar esta convocatòria i altres subven-
cions vigents per a les vostres asso-
ciacions i podeu suscriure’s al butlletí
digital per a que setmanalment vos ho
enviem al vostre correu electrònic.

www.fhortasud.org

Vé congrés d’història
Horta Sud

Es celebrará els dies 15, 16 i 17 d’abril
al Castell d’Alaquàs. Els treballs que
presenten els participants hauran de
versar en el seu àmbit geogràfic sobre
Alaquàs, la comarca o qualsevol pobla-
ció de l’Horta Sud. Inscripcions pre-
sentant les comunicacions fins el 10 de
març al Castell d’Alaquàs o vcongres-
dhistoriahortasud@alaquas.net. 

Trobada AMPES conservatoris
Torrent

Passat 30 de gener es va celebrar
amb la presència de 18 conservatoris
de la Comunitat i on, a banda de la seua
assamblea general, van aprofundir en
la Llei d’Associacions.

Les associacions prenen la
paraula

Quart de Poblet

Aquesta Jornada, impulsada per
l'Ajuntament i Consell de Participació
Ciutadana va començar en 2003 i és el
punt d'arrancada de les propostes de
treball de la seua xarxa associativa.

En l’edició d’enguany s’han abordat
tres temes que treballaran al llarg de
l'any: el portal de les associacions de
Quart de Poblet, la imatge i el protocol
i la responsabilitat de les associacions

10 anys de papers associatius
(2000-2010)

Fundació Horta Sud

Proper mes de maig es compliran 10
anys del naixement de la nostra revis-
ta i ho fem amb l’ambició intacta d’arri-
bar a totes les associacions i ser una
bona ajuda per a construir un teixit
associatiu fort a la comarca.

Com ja es deia en l’editorial del
número 1 de la revista, Papers
Associatius vol seguir sent un pont
entre totes les associacions, crear
espais comuns on tots i totes ens
puguem conèixer, col·laborar, escoltar,
formar-se, opinar o reflexionar.

Este 2010 ens servirà a totes les
persones que fem la revista i a les que
la llegiu, per a recapitular i agafar
noves forces. Com sempre, estarem
oberts a la vostra col·laboració.

Inauguració del Mirall de la
Participació

Aldaia

Aldaia compta amb un nou centre
polifuncional situat al carrer Mestre
Serrano. El nou edifici té 30 espais
diferents que giren al voltant de cinc
eixos: la persona, la participació, la
sostenibilitat, la igualtat i la cultura. 

El centre fou inaugurat el 8 de gener,
davant de més d’un miler de persones
pel Delegat del Govern de la
Comunitat Valenciana, Ricardo
Peralta, i l’alcaldessa d’Aldaia, Empar
Navarro junt a diferents alcaldes i
alcalesses de la comarca.
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Quins són les obligacions
comptables, fiscals i
patrimonials d’una associació?

Llibres de comptabilitat
Les obligacions comptables

mereixen una anàlisi detallada, pel que
ens limitarem a recordar el que
estableix la Llei d'Associacions: estem
obligats a dur una comptabilitat que
permeta obtenir la imatge fidel del
patrimoni, del resultat i de la situació
financera de l'entitat i les activitats
realitzades, així com efectuar un
inventari dels seus béns. 

Aquestes obligacions comptables
podem concretar-les en la necessitat
de realitzar els següents documents: 

- Un compte de pèrdues i guanys de
cada exercici econòmic, que reflectirà
el resultat d'aquest exercici per
diferència entre els ingressos
obtinguts i les despeses incorregudes
durant el mateix. 

- Un balanç de situació al tancament
de l'exercici, que reflectirà la situació
patrimonial de l'entitat en aqueix
moment. 

- Una memòria que explique i detall,
entre altres qüestions, les activitats
realitzades. 

Els comptes de l'associació
s'aprovaran anualment en l'Assemblea
General Ordinària el termini de sis
mesos des de la finalització de
l'exercici anterior. 

En aquest sentit, és molt important
saber quan es tanca el nostre exercici
econòmic, dada que ha de constar,
necessàriament, en els nostres
Estatuts. 

Exemple: Si la nostra entitat tanca
l'exercici econòmic el 31 de desembre,
el termini màxim per a celebrar
l'Assemblea General Ordinària de
Socis i Sòcies que aprove els Comptes
Anuals de l'exercici 2008 serà el 30 de
juny de 2009; no obstant això, en el cas
que la nostra associació tanque el seu
exercici econòmic el 30 de setembre,
aquest termini màxim serà el 30 de
març de 2009.

L’assessoria3Recursos associatius2

Passos per a la creació d’una associació

NOTA: Les respostes de l’assesoria de la
Fundació Horta Sud són merament informati-
ves i no genera expectatives

PAPERS ASSOCIATIUS DE l’Horta Sud

- Instància de sol·licitud .
- Acta de constitució.

- Estatuts per duplicat (tres còpies si són juvenils o AMPA).
- Òrgan provisional de govern. Fotocòpia del DNI 

de les persones promotores

- Model 036 emplenat.
- Còpia de la documentació presentada al Registre d’Associacions 

(estatuts, acta de constitució i sol·licitud).
- Fotocòpia del DNI de la persona que signe el model o36 
(ha de ser un de les persones fundadores de l’associació). 

1. Inscripció en el Registre

2. Sol·licitud del CIF provisional 
a la Delegació d’Hisenda (Mod. 036) 

3. Inscripció en el cens d’altres conselleries

4. Inscripció en el Registre Municipal d’Associacions
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Solidaritat, pau, justícia
social, desenvolupament
sostenible

Tindre vida associativa per ser estímul a la societat i
pressió als grups de poder

Quin és el paper de les associacions de medi ambient?

En primer lloc, el que més
m'agradaria és que les associacions
ecologistes desaparegueren perquè
no feren falta. Que el tema d'ecologia
no fora tema de política, sinó que tots
sense excepció entengueren l'ecologia
la cura pel medi ambient com una cosa
diària, de rutina, que no supose esforç,
que fora una cosa Natural. 

Però bo això és ciència ficció i per
tant grups com el nostre a nivell local i
altres a nivell nacional i internacional
han d'existir perquè servisquen
d'estímul a la societat, de pressió als
grups de poder i decisió. 

Però tampoc tenim la veritat
absoluta i devem estar oberts a noves
propostes, noves experiències, noves
teories. Hem de ser dialogants i
pacifistes. 

Això és a nivell general com ens
agradaria veure el món. Des de la
nostra humil aportació el nostre grup a
Quart forma part dels Consells de
Medi ambient i Salut Pública a més del
de Participació Ciutadana. 

Hem participat molt activament en
la realització de l'Agenda 21 Local
estant actualment inclosos en la
Comissió de l'Agenda 21 Local. Vam
ser, de fet, pioners d'aquest projecte,
quan quasi ningú sabia realment el que
era. 

Hem col·laborat amb l'Ajuntament
de Quart i amb les diferents
associacions del nostre poble en actes
relatius a la mentalització de temes
mediambientals i de sostenibilitat. 

Hem presentat en diferents
campanyes electorals les nostres
propostes mediambientals als
diferents partits de la localitat. En la
nostra millor època el nostre grup va
arribar a tenir fins a 45 militants. 

En l'actualitat, igual que pot passar
en altres associacions, la participació
s’ha reduit en nombres de persones,
però vam pensar que cal estar al peu
del canó, malgrat que, de vegades, és
dur veure com la gent no té temps a
participar en la millora de la nostra
vida a través del teixit associatiu.

Col.lectiu Soterranya és una
associació social i cultural sense ànim
de lucre, amb seu a Torrent però amb
vocació global, la finalitat de la qual és
informar, reivindicar i crear una
conciència crítica en la ciutadania.

Malgrat que han destacat
especialment per moltes activitats
mediambientals, aquesta associació,
com bé hem pogut llegir al seu blog, ha
posat en marxa moltes inciatives
interessants en els últims anys
sempre amb l’objectiu de tindre una
ciutadania més participativa:

- Bicinits: Com aquesta, amb
passejos nocturns en bicicleta, moltes
activitats baix este eix han organitzat
per a reivindicar la bicicleta com mitjà
de transport sostenible i alternatiu als
vehicles de motor en una comarca amb
una orografia i climatologia ideals per
a l'ús de la bicicleta.

- Campanya “Sacs solidaris”, amb la
finalitat de mobilitzar a la societat
civil per a la recollida i posterior
repartiment de sacs de dormir entre
les persones sense lloc on dormir.

- Torrent de Llibres, amb l’objectiu
és acostar el plaer de la lectura als
ciutadans. Així, mitjançant lectures
conjuntes, tallers d'escriptura i
viatges literaris pretenem gaudir,
entre tots, del món de les paraules.

- Desdejuni popular: Celebren el dia
Internacional del comerç just amb un
desdejuni popular amb productes
sostenibles i provinents de comerç
just. 

- Dia Internacional contra el sida:
Com ja és tradicional, Col.lectiu
Soterranya munta tots els 1 de
desembre una taula informativa.

Com bé, ells proclamen a la seua
pàgina web, tots formem part de la
societat i entre tots podem canviar-la.

José Miguel Lérida Pozas 
Colla Ecologista l’Àlber (Quart de Poblet)
Grup de Treball dAgenda 21 i del Consell Municipal de Medi Ambient i Salut Pública

www.soterranya.blogspot.com
Col·lectiu Soterranya
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La Fundació Horta Sud i Caixa Popular entreguen
10.000 € a projectes interassociatius

Fem xarxa5

La Fundació Horta Sud i la Caixa
Popular han concedit ajudes econòmi-
ques a diferents projectes interassocia-
tius comarcals, dins del Programa de
Cooperació amb les Associacions de la
Comarca de l’Horta. Amb aquesta con-
vocatòria aquestes dues entitats prete-
nen impulsar i enfortir el teixit associa-
tiu de la comarca com fonament per a la
participació i la convivència. 

En 2010 s'han presentat 23 projectes
interasociativos en els quals participen
més d'un centenar d'associacions de la
comarca de l’Horta. 

Els projectes seleccionats han estat
els següents: 

Veus i mans presentat per la Xarxa
Social del Parc, Koordinadora de Kol·lec-
tius del ParK, Plataforma d’iniciatives
socials, AAVV del Parc-Els Alfalars,
Associació els 4 Roses, ACR Utopia XXI.

Formació per a la integració i la
inserció de dons immigrants presentat
per Càrites Alaquàs i SOADI. 

L’hort ecològic: una alternativa a
l’oci, educació i recreació del temps
lliure presentat per l'associació
Animacció, conjuntament amb Scouts
Pas del Pi, AMIAR, Centre Excursionista,

Centre Juvenil, tots ells d'Alaquàs, els
centres escolars del municipi, Intermón i
Scouts Fonteta de Sant Lluís.

Trobada de Cultures presentat pel
centre Cultural Rociero Andalús de
Torrent, Associació Cultural de Castella-
la Manxa de Quart de Poblet, Centre
Cultural Extremeño d'Alaquàs.

Escola de ciutadania d’associacions
de l’Horta Sud presentat per la
Fundació Moviment Ciutadà, Associació
de dones Antares, A.VV. Bº San
Francisco de Manises, Club de
Muntanya de Manises, Associació
Impuls, Associació Asterisc, C.J.
l’Amagatall i la Cebollera, Federació de
Cases de Joventut de la C.V., Associació
d’Esplais Valencians, C.J. Sauquala
d’Alaquàs, Esplai Mislata. 

Prop dels nostres Majors presentat
per la Associació de discapacitats de
Torrent, Artic i la Falla Cronista Vicent
Beguer i Esteve de Torrent

La normalització lingüística a l’Horta
presentat per Escola Valenciana, La
coordinadora pel Valencià de l’Horta
Nord, l’Associació d’Alumnes, Pares i
Professors per l’Ensenyament Públic en
Valencià, Guaix i l’associació juvenil
Reviscola.

En una època on la paraula crisi ha
arribat a un nivell global, cal redoblar
els esforços per a ajudar als més
necessitats. 

Sota aquesta premissa, la
Fundació Horta Sud ha concedit en el
seu programa de col·laboració eco-
nòmica per a ONG’S i associacions de
la comarca de l’Horta una subvenció
total de 6.000 euros destinada a en
projectes d'ajuda al desenvolupa-
ment de països del tercer món. 

En aquesta edició els premiats han
estat: 

ASSOCIACIÓ PER LA SOLIDARI-
TAT ENTRE ELS POBLE DEL MÓN.
“LA MALOKA” - Projecte Formació
integral, la política i l'economia llegi-
des des de la cuina i la fleca de
xiquets, xiquetes i joves de la Casa
Taller Les Moyas en Bogotá.

GENT SOLIDÀRIA HORTA SUD -
Projecte de manteniment del Centre
d'Experimentació i Formació
Agrícola CEFA als Campaments de
Refugiats del Tinduf a Algèria.

ASSOCIACIÓ DEL PROJECTE
D’ALIMENTACIÓ INFANTIL NIQUIA -
Dotació de mobiliari centre educatiu
San Rafael a Copacabana
(Colòmbia).

AJUDA ALS POBLES - Projecte
d’un centre de joventut: Informàtica,
cuina i costura als Campaments de
Refugiats del Tinduf a Algèria.

Cal destacar que el programa
“Solidaritat Internacional” pretén
impulsar i enfortir el teixit associatiu
de la comarca i alhora afavorir actua-
cions solidàries que repercutisquen
en la millora de la vida de països en
desenvolupament. 

El Programa de Cooperació amb les Associacions de l'Horta pretén impulsar i
enfortir el teixit associatiu de la comarca

La Fundació Horta Sud
col·labora amb 6.000 €
en projectes d’ajuda al
desenvolupament
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Parc Oeste Curs sobre la nova llei
d'associacions de la Comunitat
Valenciana. Per conèixer-la millor i
poder posar-se al dia de les seus
novetats legislatives. Dies 2 i 9 de
novembre de 18:00 a 20:00.

Catarroja Com millorar la meua
comunicació amb els altres. Millorar la
comunicació interpersonal ens
reportarà major productivitat. Dies 4,
11 i 18 de novembre de 10:00 a 13:00 h
en la casa de la cultura. 

Alaquàs Fent xarxes: sumar forces
per multiplicar. Dirigit a membres i
socis d’associacions conscients de la
importància de treballar en xarxa per
rendibilitzar els recursos aprenent
claus per a treballar en xarxa. Dia 28
de novembre de 09:00 a 14:00.

Tots els cursos que s’oferten són
gratuïts i organitzats per la Fundació
Horta Sud en col·laboració amb Caixa
Popular, Mancomunitat Intermunicipal
de l’Horta Sud i l’ajuntament de cada
municipi.

Són també un espai de relació entre
elles, en moltes ocasions és la primera
vegada que s'ajunten. 

El curs sobre la nova llei
d'associacions de la Comunitat
Valenciana està organitzat per la
Direcció General de  Ciutadania de la
Generalitat Valenciana.

l’Horta SudPAPERS ASSOCIATIUS DE

Notícies i Convocatòries1

Juventut en acció
Ajudes

A la web de la Fundació podeu tro-
bar esta convocatòria i altres subven-
cions vigents per a les vostres asso-
ciacions i podeu suscriure’s al butlletí
digital per a que setmanalment vos ho
enviem al vostre correu electrònic.

www.fhortasud.org

Pròxims cursos

Jornades Polítiques locals de
Juventut en Europa

Horta Sud

Per a combatre la visió simple i
esbiaixada i el discurs fàcil que sovint
s'escolta en el carrer i en els mitjans de
comunicació quan es parla de la joven-
tut, interessada ni més menys que en
la diversió, el Consorci Xarxa Joves.net
davall el títol Joves 3D presenta estes
jornades del 18 al 21 de novembre en
Mislata i Port de Sagunt.

Primer quadern pràctic
per a associacions

Fundació/Alaquàs

Proper 21 de novembre es presenta
el primer quadern pràctic titolat
“Manual bàsic de procediments per a
la constitució i gestió d’associacions”. 

Este quadern és el primer d’una
sèrie que pretenen ser una eina pràcti-
ca que ajude les associacions acollides
a la Llei 1/2002 i a la Llei 14/2008 d’as-
sociacions a estar al dia en la seua ges-
tió i organització. Amb esta publicació
volem aclarir alguns dubtes que les
associacions ens han anat plantejant
al llarg dels últims mesos a través del
Servei d’Assessoria o dels cursos de
formació. 

També hem recopilat els procedi-
ments que cal realitzar al llarg de la
vida de l’associació i aprofitant la
publicació de la nova Llei d’associa-
cions de la Comunitat Valenciana.



¿ Es pot  convocar l’assemblea o
la junta directiva per correu
electrònic o sms?

Si ho preuen els estatuts o hi ha un
acord que ho aprove  sí, sempre que hi
haja garantía de la correcta recepció
de la convocatòria.

¿ Pot una persona associada
accedir al contingut als llibres
d’actes o de comptes, i obtindre
un còpia d’una acta?

Sí, les persones associades en
tenen dret, mitjançant sol·licitud als
òrgans de representació , a accedir i
obtenir còpia del contingut dels
acords.  Els acords i les deliberacions
que hi ha en les actes no són secrets.

¿ Quina assistència  ha d’haver
per que quede constituïda
vàlidament  l’assemblea
general?

Si els estatuts no ho disposen d’una
altra manera, l’assemblea general
quedarà constituïda vàlidament en
primera convocatòria quan
concórreguen, presents o vàlidament
representades, com a mínim un terç de
les persones associades, i en segona
convocatòria siga quin siga el nombre
de persones associades.  L’hora de la
reunió en segona convocatòria serà
com a mínim, trenta minuts posterior a
la de la primera convocatòria. 

¿Quina estructura organitzativa ha de tindre una associació? 
Encara que el règim intern,  i per tant l’estructura organitzativa, la llei diu que el

seu règim jurídic serà els seus propis estatuts i els acords vàlidaments adoptats
pels òrgans de l’associació, sempre que no estiguen en contradicció en les normes
perceptives de les Lleis 1/2002  i 14/2008, podríem dir que una associació ha de
tindre, com a mínim, els òrgans següents: 

- Un òrgan de Govern:  Assemblea general, integrada per tots el associats i
associades. 

- Un òrgan de representació: Habitualment la Junta Directiva, que gestiona i
representa els interessos de l’associació, d’acord amb les disposicions i directives
de l’assembla general. 

- La Junta Directiva ha de tindre com a mínim un  president-a, un secretari-a  i un
tresorer-a. 

¿És obligatori inscriure a una associació al Registre d'Associacions?
Encara que la inscripció al registre és un dret i te caràcter declaratiu, és a dir la

inscripció es fa als sols efectes de publicitat, sí és convenient que les associacions
s’incrivan al Registre d’associacions. Les que no estiguen inscrites en el Registre
d'Associacions no podran beneficiar-se dels efectes que produeix la inscripció, és
a dir, la publicitat, la garantia per als tercers i per als propis socis, la possibilitat de
concorer a subvencions i sobre tot i el règim de responsabilitats. No hem d’oblidar
que  les responsabilitats que ocasionen les associacions no inscrites al Registre
recauran en les pròpies persones associades, en canvi en les associacions inscrites
les persones associades no responen personalment dels deutes de l’asssociación. 

¿Totes les associacions s’inscriuen en el mateix registre? ¿Quants tipus
d’associacions existeixen?

Les associacions amb àmbit d’actuació de la Comunitat Valenciana o inferior
han d’inscriure’s en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana.

Les associacions que tinguen un àmbit d’actuació superior al d’una comunitat
autònoma han d’inscriure’s  al  Registre Nacional d'Associacions. 

Hi ha algunes associacions que  posseeixen censos i registres diferents ja que
tenen una legislació específica.

Les associacions que han d’inscriure’s en el Registre d'Associacions de la
Comunitat Valenciana són les: Culturals, Juvenils,  Associacions de Pares i Mares
d'Alumnes i associacions d'Alumnes

En general les que tinguen àmbit d’actuació Comunitat Valenciana i no tinguen
legislació específica. 

Però hi ha associacions que per les seues característiques especials i legislació
independent, tenen un Registre propi al què han d'inscriure's: Partits polítics,
empresarials, consumidors-es, esportives, esglésies, comunitats religioses,...

L’assessoria3Recursos associatius2

Conceptes generals abans de crear una associació (2)

NOTA: Les respostes de l’assesoria de la
Fundació Horta Sud són merament informati-
ves i no genera expectatives

PAPERS ASSOCIATIUS DE l’Horta Sud

¿ Quins acords requereixen
majoria qualificada i quins
majoria simple? 

Si els estatuts no ho disposen d’una
altra manera requeriran majoria
qualificada, la qual serà quan els vots
afirmatius superen la mitad dels
emesos per les persones associades
presents o representades, en els
acords relatius a la dissolució de
l’associació, modificació dels estatuts,
disposició o alienació de béns i
remuneració dels membres de l’òrgan
de representació, així com assumptes
no inclosos en l’orde del dia fixat.
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III Jornades sobre la Llei
de la Dependència de la
Mancomunitat 
de l'Horta Sud

Plataforma en defensa
de la Llei de la
Dependència de València

Quin és el paper de les associacions a la Llei de la Dependència?

Quasi 300 persones van assistir a les
III Jornades al voltant de la Llei de la
dependència que s'han celebrat al TAMA
d’Aldaia davall el lema "Estat actual i
perspectives de futur en el Sistema
d'Autonomia i Atenció a la Dependència".
Polítics, tècnics de Servicis Socials i
associacions de l'Horta van recolzar amb
la seua presència les jornades.

La inauguració va estar a càrrec de la
Presidenta de la Mancomunitat de
l'Horta Sud i alcaldessa d'Aldaia, Empar
Navarro. A continuació es va celebrar la
primera ponència, "La situació de les
diferents comunitats autònomes" a
càrrec de Joaquín Corcobado,
Subdirector de Cohesió i Convivència
Social de la FEMP (Federació Espanyola
de Municipis i Províncies). La segona
ponència va estar conduïda per María
José Brezmes, membre del Club de
Directors i Gerents de Servicis Socials
que ha parlat de l'estat actual i de les
perspectives de futur en el sistema de
l'autonomia i atenció a la dependència. 

Que la Comunitat Valenciana és una de
les Autonomies que més retardada està
en quan a l'aplicació de la Llei de la
Dependència, que moltes persones
dependents que han presentat la seua
sol·licitud continuen sense rebre una
resposta, i que totes les administracions
públiques han d'acostar el muscle per
col·laborar en el funcionament correcte
de la norma que ens pertany a tots i
totes perquè és un dret, són els
principals titulars que es poden extraure
de les jornades.

55.000 sol·licituds sense resoldre
Per la seua banda, Joaquín Corcobado,

va lamentar que la celebració de les
jornades responga que les coses no
estan funcionant bé. Encara hi ha 55.000
sol·licituds per resoldre i es tardarà que a
València la situació es puga posar al dia,
"la llei a València es troba estancada, no
es pot tindre les famílies més de dos
anys esperant". El Subdirector de

Cohesió i Convivència Social de la FEMP
(Federació Espanyola de Municipis i
Províncies) va animar a tots: polítics i
tècnics a col·laborar per millorar la
situació i resoldre-la.

Per a María José Brezmes, després de
més de dos anys de funcionament,
alguna cosa s'haurà de fer perquè
l'aplicació de la llei, segons les seues
paraules, no va bé. "Els problemes són
nombrosos, cada Comunitat Autònoma
ha posat marxa un model diferent, entre
elles, la Comunitat Autònoma
Valenciana se situa entre les tres que
està aconseguint no arribar bé a les
persones que tenen este dret". 

Situacions d'indefensió
Sobre l'aplicació de la Llei de la

Dependència, una vegada més, la norma
dóna massa marge a les comunitats
autònomes pel que poden trobar-se
casos, com els de València on es
desenvolupa desigualment. De fet, falta
regular plans de prevenció, servicis per a
la promoció o procediments d'urgència.
Respecte a la tramitació, continuen els
problemes, ja que no es complixen els
terminis, es donen paralitzacions per
qualsevol motiu o, en la resolució de grau
i nivell es provoquen situacions de clara
indefensió en els malalts.

Un altre tema important són les
defenses del propi dret a les prestacions
per dependència. En veu alta s'han
escoltat vulneracions amb les
paralitzacions dels expedients o el
silenci administratiu. 

La Plataforma en defensa de la
Llei de la Dependència de
Valènciaconstituïda per persones en
situació de dependència, les seues
famílies i cuidadors, així com
Associacions i col·lectius diversos,
Professionals de la dependència,
Sindicats i Ciutadanes i Ciutadans a
títol personal, ha presentat el seu
Manifest Constituent que ha rebut
prop de 2000 adhesions individuals i
el suport de més de 50 entitats
ciutadanes valencianes.

L’associació, entre altres
mobilitzacions ha demanat a la
Generalitat Valenciana que davant
de la demanda que les sol·licituds
presentades en 2007 queden
resoltes abans de dos mesos (final
de 2009), una regulació i
desenvolupament de la figura de
l'assistent personal, urgent per a
grans dependents, la retirada del
decret del règim d'incompatibilitats,
la retroactivitat d'acord amb Llei
incloent les persones mortes, la
descentralització i les resolucions
dels expedients en les delegacions
territorials provincials de Benestar
Social. Però, especialment, que és
una vergonya que perquè s'aplique
la Llei de Dependència hàgem de
recórrer als tribunals de justícia.
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“Consciència Verda”

Fem xarxa5 Entrevista amb6

Conteu-nos un poc del vostre projec-
te:

S’ha dut a terme en distints municipis
de la comarca dividit en dos parts, en la
primera fent un estudi de la consciència
ecològica, preocupació del medi
ambient i la influència mediambiental en
la vida ciutadana i una acampada-debat
per a comentar els resultats de l’estudi. 

En la segona part hem fet una sèrie
d’activitats de conscienciació ambiental
per a conèixer el patrimoni ambiental
proper i comarcal

Què és l’estudi de consciència ecolò-
gica?

És de caràcter científic i s’ha fet amb
enquestes fetes per una empresa espe-
cialitzada amb preguntes a la població
sobre el seu grau de responsabilitat
mediambiental per a després fomentar
al grup un seriós debat que puga traure
conclussions i punts de treball sobre la
consciència ecològica comarcal.

Quines conclussions heu tret?
Són molts els resultats i moltes les

conclussions que, poc a poc, anirem
traient per a obrir nous camins de tre-
ball.

A les enquestes cal destacar alguns
resultats com que el medi ambient
només preocupa al 6,9% de la societat, i
dels problemes actuals ecológics, els
que més preocupen són la contaminació,
el calentament global, el canvi climàtic o
la sequera. 

Curiosament, malgrat els resultats
dels partits polítics de to ecologista, les
nostres enquestes ens diuen que el 52,2
% valoraria molt al partit que donara
solucions als problemes mediambien-
tals. També destaquem a l’estudi que
vora el 50% dels ciutadans no aproven el
treball que fan els partits polítics per la
natura.

El consum responsable, el reciclatge,
la bona publicitat i les associacions eco-
logistes també han sigut ben valorades.

Continuem repassant els projectes guanyadors dels Premis Interassociatius
2009 de la Fundació Horta Sud i Caixa Popular. En esta ocasió, amb “Consciència
Verda: activitats de conscienciació per a conèixer el patrimoni ambiental comarcal”
presentat per diferents associacions de Manises, Quart, Alaquàs i de la comarca en
general-

Club Picanya Bàsquet
Data de fundació
1989 - Picanya

Quantitat de socis
A la temporada 2009-2010 tenim 203
jugadors i jugadores 

Càrrecs i persones
Roberto Amoraga – Coordinació
Sento Bellver – Direcció tècnica
Eliseo Vidal – Dir. administrativa 

Contacte
Pavelló esportiu municipal
Av. 9 d’octubre s/n
Teléfon: 635 261 959
E-Mail: club@picanyabasquet.net
Fax: 961 591 269
web: www.picanyabasquet.net

Activitats principals
Organització d’equips de bàsquet de
des de prebenjamí fins a sènior tant
en categoria masculina com femeni-
na. Organització de tornejos, espe-
cialment el “Picanya 3x3”

Necessitats de la nostra associació
Una milionèssima part de l’atenció
prestada al turmell de Cristiano
Ronaldo!

Què podem oferir a la resta de per-
sones o associacions locals i /o
comarcals
Suport i col·laboració com ja fem en
actes com ara Festes Locals, Quarta i
Mitja Marató i difussió d’iniciatives
de caire solidari o de compromís
mediambiental entre els nostres
socis i sòcies.
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Silla Curs de difusió i comunicació
Aprendre eines per a millorar la
comunicació interna i externa de la
nostra entitat. Dies 20 i 22 d’octubre
de 19:00 a 21:30 al Casal Jove.

Catarroja Com millorar la meua
comunicació amb els altres. Millorar la
comunicació interpersonal ens
reportarà major productivitat. Dies 4,
11 i 18 de novembre de 10:00 a 13:00 h
en la casa de la cultura. 

Quart de Poblet Curs sobre la nova
llei d'associacions de la Comunitat
Valenciana. Per conèixer-la millor i
poder posar-se al dia de les seus
novetats legislatives. Dies 20 i 27
d’octubre de 19:00 a 21:00.

Silla Curs d’organització i gestió
d’associacions. Posar al dia la
burocràcia de la nostra associació..
Dies 21 i 28 de maig i 4 de juny de 10:00
a 13:00 h.

Parc Oeste Curs sobre la nova llei
d'associacions de la Comunitat
Valenciana. Per conèixer-la millor i
poder posar-se al dia de les seus
novetats legislatives. Dies 2 i 9 de
novembre de 18:00 a 20:00.

Tots els cursos que s’oferten són
gratuïts i organitzats per la Fundació
Horta Sud en col·laboració amb Caixa
Popular, Mancomunitat Intermunicipal
de l’Horta Sud i l’ajuntament de cada
municipi.

l’Horta SudPAPERS ASSOCIATIUS DE
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Servei Associatiu asilla.es
Silla

Este nou servei és un centre de
recursos de l’Ajuntament de Silla que
tracta de donar resposta a les necessi-
tats del seu teixit associatiu amb dina-
mització, informació, formació i asse-
sorament de les entitats.

No és només una completa plata-
torma per internet, sinó també un ser-
vei integral amb assesorament o
locals públics, recursos o ajudes.

Programa de cooperació amb
les associacions 2010

Fundació

Fins al 30 de novembre es poden
presentar les propostes a les oficines
de Caixa Popular o a la Fundació per a
les ajudes a les associacions que duen
a terme programes o activitats de
desenvolupament cultural o social en
la nostra comarca. Les activitats han
de promoure la col·laboració entre dis-
tintes associacions,

Pròxims cursos

Programa de Solidaritat
Internacional 2010

Fundació

Els projectes de la convocatòria de
col·laboració econòmica en projectes
de desenvolupament de països del
tercer món es poden presentar també
fins al 30 de novembre en la C/ Caixa
d’estalvis 4 de Torrent. Participa i
col·labora amb el tercer món!!!

La necessitat d’un pla 
estratègic metropolità

Fundació

La presentació del quadern suple-
ment de l'últim número de la revista
“Papers de l'Horta”  va desvetllar la
necessitat de planificar una estratègia
metropolitana en l'Horta Sud. Àmbits
com el trànsit, l’horta i la mobilitat,
temes claus en la futura estratègia



¿Que pasa si registre no
contesta, és positiu el silenci
administratiu?

Si ha trancurrit tres mesos  des de la
presentació de la sol•licitut
d’inscripció en el registre, ses se que
s’haja notificat resolució expresa,
s’entendrà estimada la sol•licitut per
silencia administratiu positiu (Art. 30
Llei 1/2002). La estimació per silènci
administratiu te a tots els efectes la
consideració d’acte finalitzador del
procediment i es podran fer valer
davant de qualsevol persona física o
jurídica, pública o privada. 

Els efectes podran ser acreditats
per qualsevol mitjà de prova admés en
dret, també es pot demanar al
Registre un certificat acreditatiu del
silenci produït, que haurà de emetre’s
en 15 díes com a màxim (Art. 43.5 de la
Llei 30/92)

¿Quines són les obligacions
documentals de les
associacions?

- Portar una relació actualitzada de
les persones associades. No és
necessari que siga un llibre de socis,
pot ser un programa informàtic.  

- Un llibre d’actes de les reunions
dels seus òrgans de  govern i
representació (Assemblea i Junta
Directiva).  Les actes hauran d’estar
signades per el secretari o secretària
amb el vist i plau del president o
presidenta.  

- Un inventari dels seus bens. 
- Una comptabilitat que permitisca

obtindre l’imatge fidel del patrimoni,
del resultat i de la situació financera de
l’entitat.  Els comptes s’aprovaran
anualment per l’assemblea. 

¿ És necessari legalitzar els
llibres al Registre?

No és necessari "legalitzar" els
llibres, inclús es poden portar en
programes informàtics, encara que les
actes si que hi ha que imprimir-les i
signar-les per presidència i  secretaria
i els comptes signats pel tresorer-a i el
president-a i presentar-les per a la
seua aprovació a l’assemblea general.   

¿Què és un associació?

Una associació és una agrupació de persones físiques o jurídiques, constituïda
per a realitzar una activitat col•lectiva o aconseguir un mateix fi d’una forma
estable, organitzades democràticament i sense ànim de lucre. 

Resumint:
· Agrupació de persones
· Activitats i fins comuns estables i continuats
· Sense ànim de lucre.
· Funcionament democràtic. 

El funcionament democràtic és l’assemblea, integrada per totes les persones
associades,  l’òrgan suprem de govern de l’associació, per tant adopta els acords
per principi majoritari i és la que tria a la Junta Directiva, aprova el projecte, la
memòria i els comptes de l’associació

Amb quantes persones es pot crear una associació?

Tres persones és el mínim per a crear una associació. Les persones poden ser
físiques o jurídiques (altres associacions o entitats).

En el cas dels associacions juvenils hauran de ser, a mes, majors de 14 i menors
de 30 anys 

¿Les associacions juvenils poden ser constituïdes per menors d’edat?

A l’acte de constitució hauran de participar necessàriament com a mínim tres
persones majors d’edat o menors emancipades.  (art. 55 llei 14/2008,
d’associacions de la C.V.)

A més la presidència ha ser ostentada per un persona major d’edat o menor
emancipada i en la Junta Directiva han d’estar dos majors o menors emancipats. 

La condició d’associat o associada es perd en complir els trenta  anys.

¿Què vol dir que una associació no tinga ànim de lucre?

Que els diners de l’associació, han de destinar-se exclusivament al compliment
de les finalitats comunes d’interès general establides als  estatuts, (art. 10  llei
14/2008, d’associacions de la C.V.) . Per tant l’associació pot tindre activitat
econòmica i beneficis en el compte de resultats anuals, però han de ser destinades
als fins de l’associació com hem dit abans.  En qualsevol cas l’associació ha de
complir escrupolosament amb totes les seues obligacions fiscals. 

L’assessoria3Recursos associatius2

Conceptes generals abans de crear una associació 

NOTA: Les respostes de l’assesoria de la
Fundació Horta Sud són merament informati-
ves i no genera expectatives

PAPERSASSOCIATIUS DE l’Horta Sud
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Opinió4

Treballem per a treballar

Un menjador social per al Parc Alcosa

Quin és el paper de les associacions d’ajuda als aturats?

ADEPO són les sigles de
l'Associació per a la Defensa de
Parats/des i Ocupats/des precaris/es
creada l'any 1999 per una vintena
d'amics i coneguts que ens trobàvem
desocupats.

La nostra idea era organitzar-nos
per a aconseguir un treball amb la
premissa que ajudant a altres en la
mateixa situació t'ajudes a tu mateix.

En 2007 pensàrem dissoldre-la per la
bona situació econòmica i laboral,
però en 2008 la reactivem, fins a
aconseguir uns 70 socis, la gran
majoria de l'Horta Sud i València.

Mantenim contacte continu per
mail (adeovalencia@gmail.com) i un
fòrum (adepo@googlegroups.com).
Des d'eixos mitjans, intercanviem
informació sobre la desocupació i
consells sobre la forma d'abordar-lo i
ens informem d'ofertes de treball.
Només en setembre hem rebut sis
ofertes que no apareixen en cap mig.

Mantenim contacte amb una altra
dotzena d'associacions semblants
d'Espanya i en la Plataforma Nacional
de Desempleats, posant en pràctica el
ciberactivisme en la Xarxa.

Considerem que la desocupació no
és un problema individual, sinó
conseqüència d'un sistema econòmic
interessat en el màxim benefici i el
consum, marginant laboralment a
milions de persones. Per això,
afrontem les seues conseqüències

individuals de forma col·lectivano sols
amb informació sinó també reclamant
mesures com la distribució de
l'ocupació via reducció de la jornada
laboral, unes prestacions bàsiques i la
col·laboració de totes les institucions
per a la promoció d'ocupació digna.

Encara que s'ha sol·licitat la
col·laboració dels Ajuntaments de la
comarca per a obtindre i difondre
informació i disposar d'algun local de
reunió, la mateixa no ha sigut atesa.

En ADEPO no es tracta tan sols del
que podem fer per tu, sinó dels que tu
pots fer per tu mateix i pels altres.

Passat mes de juliol, es creava la
Xarxa Social del Parc, formada a
iniciativa d’una quarentena de veïns i
veïnes del Parc Alcosa, una població
d’uns 10.000 habitants pertanyent al
municipi d’Alfafar i ho feia posant en
marxa un Menjador Social per a
Xiquets i Xiquetes, davant la greu
desatenció institucional que suposa
que amb el final del curs escolar, el
menjador regular del centre docent
tanca també les seues portes, i per
tant els infants més necessitats del
poble queden en una situació precària.

Es pretenia, sens dubte, paliar la
greu situació descrita, però alhora
també denunciar l’abandonament de
les responsabilitats que pertoquen a

les institucions i als representants
electes de la ciutadania, especialment
en uns moments en què la crisi afecta
la gent del Parc profundament i situa a
molts en les fronteres de l’exclusió
social, sumant-se als qui ja ho estaven
fins i tot quan hi havia bonança. Per
això es va elegir com a lemes de la
campanya: “La solidaritat no està de
vacances” i “Pels drets socials”

La Xarxa Social del Parc ha
mantingut este menjador durant tot
l’estiu i fins el 30 de setembre, donant
de menjar uns 40 xiquets i xiquetes,
amb el sol suport dels seus voluntaris,
l’aportació de molts veïns i veïnes a
través de recaptacions públiques en el
carrer, la inicial ajuda rebuda de la
Fundació Ugartesa i la proporcionada
ja en setembre per l’HOAC. 

Així les coses, a dos dies de
finalitzar l’acció, perquè amb la
reobertura del menjador del col·legi
públic (i fins al pròxim període
vacacional si sant Trellat no posa
remei i sentit comú en les institucions)
ja no era necessària esta actuació, la
Xarxa es féu present en el ple
municipal de l’Ajuntament d’Alfafar per
denunciar la falta de sensibilitat social
del consistori i lliurar en mà a tots els
regidors la carta que l’entitat va lliurar
fa més de dos mesos, personalitzada,
reclamant suport personal i
institucional, i que encara hui no ha
repartit la institució municipal.

La Xarxa Social del Parc, inscrita ja
en el registre d’entitats de la
Generalitat, realitza la seua tasca
solidària al temps que fa la denúncia
als atacs que patixen els drets socials
dels ciutadans i ciutadanes,
especialment aquells més desfavorits,
i exigint per tant de les institicions
públíques la màxima responsabilitat,
sensibilitat i accions en este terreny.

Acabada, per ara, l’acció del
menjador, la Xarxa està centrant els
esforços en posar en marxa projectes,

com un banc d’aliments i altres

iniciatives comunitàries dirigides a la
inmigració, famílies monoparentals,
dessallotjaments de vivendes per
impagament d’hipoteques, gent gran
en situació problemàtica, etc.

Joan Sorribes
Parc Alcosa Moviment (Alfafar)

Andrés Romero
ADEPO (Silla)
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“Reptes del moviment associatiu”

Fem xarxa5 Entrevista amb6

Són importants les activitats de coor-
dinació del món associatiu?

És molt important que les entitats
col·laboren, siguen de la mena que
siguen.  A més, la formació deu ser un
instrument essencial i prioritari per a la
cohesió i projecció de les associacions,
perquè sense formació, debat, diàleg,
sense intercanvi... és molt difícil el tre-
ball de les associacions i la societat civil.

Quin missatge vares voler donar a la
trobada de Torrent?

La gent de les associacions es troben
davant de moltes dificultats que els
impedeixen vore el gran treball que fan,
per això el meu missatge fou que és
impagable el treball que fan les organit-
zacions. Una democràcia es manté per-
què hi ha ciutadans que exerceixen  la
seua ciutadania d’una forma activa i res-
ponsable a una entitat, que és la forma
més sensata d’exercir l’esperit comuni-
tari que fa funcionar la societat.

Guanya en importància l’associacio-
nisme en temps de crisi?

La política en majúscules cal recupe-
rar-la, perquè és un art noble. Les perso-
nes som animals socials i és necessari
que hi haja gent que puga organitzar-se i
buscar solucions, perquè si tots es que-
den amb el seu individualisme, en casa
seua, és molt difícil ser feliços en l’esfera
col·lectiva quan al costat hi ha gent que
pateix. 

Tots som persones socials i necessi-
tem que els barris i les ciutats funcionen
d’una forma correcta, hi haja solidaritat,
fraternitat, per això és important que la
política no estiga també en mans de les
associacions, fent la política de veritat,
la de preocupar-se pels altres, per la
gent que viu al nostre carrer.

Sense aquesta preocupació és molt
complicat que les coses funcionen, per
això en la trobada animí a la participació,
a buscar nous estratègies, per a que les
associacions prenguen eixe camñi. 

Continuem repassant els projectes guanyadors dels Premis Interassociatius

2009 de la Fundació Horta Sud i Caixa Popular. En esta ocasió, amb Jordi Serrano,

ponent  de les jornades organitzades per diferens associacions on es va aprofundir

en la necessitat d’un canvi en la cultura de les associacions  per a afrontar els nous

reptes i, com diu, el seu subtítol de “Noves estratègies per a un nou model”.

Boussana 
Àfrica

SILLA,  14 MAIG 2008

Quantitat de socis
55 persones

Contacte
Mail

boussana.africa@hotmail.com
Direcció

C/ Sant Roc 35 (Silla)

Activitats principals
Oficina d’informació al emigrant,

mediació social a Silla, festa dels
drets humans en decembre,
setmana de la solidaritat en octubre,
mostres de cultures del mon :
programacions musicals, artesania,
menjars.  construcció d’un centre de
salut a Loudia-Oulof a Senegal.
A més, hem ubicat una oficina

d’informació a l’Escola d’Adults,
estem elaborant una revista i volem
crear un grup de treball lingüístic.

Necessitats de l’associació
Tindre local propi, més participació

de joves d’ací, uns serveis jurídics….

Què podem oferir a la resta de
persones o associacions
Les nostres experiències, els

coneiximents de l’Àfrica en general i
Senegal en particular. 
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Silla Curs de difusió i comunicació
Aprendre eines per a millorar la
comunicació interna i externa de la
nostra entitat. Dies 20 i 22 d’octubre
de 19:00 a 21:30 al Casal Jove.

Catarroja Com millorar la meua
comunicació amb els altres. Millorar la
comunicació interpersonal ens
reportarà major productivitat. Dies 4,
11 i 18 de novembre de 10:00 a 13:00 h
en la casa de la cultura. 

Tots els cursos que s’oferten són
gratuïts i organitzats per la Fundació
Horta Sud en col·laboració amb Caixa
Popular, Mancomunitat Intermunicipal
de l’Horta Sud i l’ajuntament de cada
municipi.

Els cursos per a associacions suposen
una formació directa i adequada a les
necessitats de les associacions pel
enfortiment de les seues estructures. 

Són també un espai de relació entre
elles, en moltes ocasions és la primera
vegada que s'ajunten. 

l’Horta SudPAPERS ASSOCIATIUS DE
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Portals per a les associacions

Municipis

Són molts els ajuntaments que, poc
a poc van desenvolupant portals
exclusivament dedicats a les entitats i
separats de les pròpies webs munici-
pals on no es troben amb tanta facili-
tat els continguts.

Seguint les experiències anteriors
d’Aldaia o Alaquàs, s’estan encetant
nous portals Silla o el Clic Portal de
Quart.

integració de col·lectius 

desfavorits amb l’esport

Ajudes

Jornades d’associacionisme

Torrent

“Reptes del moviment associatiu.
Noves estratègies per a un nou model”,
este es el suggerent títol d’esta inte-
ressant jornada on es pretén aprofun-
dir en la necessitat d’un canvi en la cul-
tura de les associacions. Els canvis
socioculturals, la legislació, els avan-
ços tecnològics, entre altres factors,
fan que la tasca de dirigir una associa-
ció siga, cada vegada, més complexa.

En un entorn tan cambiant com l’ac-
tual les entitats que no tinguen capaci-
tat de resposta per a afrontar els nous
reptes, aniran perdent legitimitat i
estaran condenades a grups tancats.

Amb este “aperitiu” d’introducció,
recordeu que la jornada es celebrarà el
dissabte 4 de juliol al Centre Cultural
Rociero de Torrent de 09:30 a 13:00.
Per a inscriure’s, telefoneu al 96 156
40 01 .

Pròxims cursos

A la web de la Fundació podeu tro-
bar esta convocatòria i altres subven-
cions vigents per a les vostres associa-
cions i podeu suscriure’s al butlletí
digital per a que setmanalment vos ho
enviem al vostre correu electrònic.

www.fhortasud.org

Jornada d’associacionisme

Alaquàs

La Fundació Horta Sud i Caixa
Popular, una vegada més, han col·labo-
rat en estes jornades on s’ha reflexio-
nat sobre la situació del moviment
associatiu i les estratègies de futur
davant el panorama actual. Una ponèn-
cia, materials i grups de treball varen
servir per conèixer les debilitats i for-
taleses del moviment associatiu.



La convocatòria i comunicació

entre directives en la

nova Llei 14/2008

d’Associacions de 

la Comunitat Valenciana

La nova Llei d’Associacions de la
Comunitat Valenciana s’adapta a les
noves realitats informàtiques del món
associatiu i planteja clarament la
utilització de les tecnologies de la
informació per a la utilització de
mitjans informàtics per a la convocar
reunions o enviar comunicacions als
membres de l’associació, sempre, clar,
que es tinga garantia de la recepció.

Més concretament  diu el següent:
1. Les associacions podran preveure

en els seus estatuts i acords la
utilització de mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics per a la
convocatòria i comunicacions dels
distints òrgans de l'associació, sempre
que es tinga garantia de la correcta
recepció de la dita convocatòria o
comunicació. 

En eixe sentit la convocatòria es
podrà realitzar, amb caràcter general,
des de la seu electrònica que fixe
l'associació per a la seua informació
general o per a realitzar les
convocatòries i comunicacions o, amb
caràcter personal, per mitjà de
l'enviament d'un missatge al compte
de correu electrònic o al terminal de
telefonia mòbil indicat per l'associat,
sempre que es tinga garantia de la
correcta recepció de la dita
convocatòria o comunicació i que
concórreguen en ells les garanties
d'autenticitat, integritat i conservació,
i aquelles altres previstes en la
normativa aplicable.

2. Les associacions podran realitzar
les reunions dels seus òrgans per mitjà
de recursos informàtics i telemàtics
que permeten la participació
simultània en la reunió a les persones
associades que no es troben
físicament en el mateix espai sempre
que es garantisca la participació i
deliberació de totes aquelles que
formen part de la reunió.

1 - La configuració d'un nou escenari per a les associacions davant de la crisi
econòmica i social, en el qual les associacions: 

- Hauran de fer front a la disminució d'ingressos públics i privats. 
- Donar resposta a l'increment de les necessitats socials 
- El canvi en les prioritats de tots els agents, ens faran dubtar, dispersar les

accions... No hem d'oblidar que hem de prioritzar la missió de l'associació front a
les prioritats dels finançadors. 

- Incertesa davant de l'evolució del voluntariat i dels associats. 

2 - Els propis factors de vulnerabilitat que caracteritzen les associacions: 
- La dependència i debilitat financera posaran en qüestió  la viabilitat econòmica

de moltes associacions que no podran fer front a la disminució o el retràs en el
pagament de les subvencions. 

- Les dificultats per a l'organització i gestió. 
- Dificultats  de planificació a llarg termini, per les dificultats financeres però

també per la cultura dels pensat i fet.  
- No fem una planificació estratègica dels nostres recursos. O decidim cap a on

volem anar i com afrontem el futur o les possibilitats de reacció es reduiran. 
- No analitzem la realitat que ens envolta, les necessitats dels nostres grups

d'interés, usuaris... com a conseqüència les activitats de vegades no es
corresponen amb les necessitats, no tenen una coherència amb la missió i els
valors o caiguem en una dispersió que ens fan perdre molts esforços i recursos. 

- No treballem  en xarxa i treballar en xarxa no  més és una actitud, no  és crear
una estructura burocràtica i ja veurem que fem en ella.

- No actuem com a proveïdor de serveis, no contractem personal,
professionalització del sector. Definir este model passa per no oblidar la missió,
reforçar el valor afegit i l'element diferenciador que li donen les associacions
enfront de l'administració pública o el sector privat. 

- No existeix un discurs col·lectiu com a sector. Estratègies de comunicació i
visió unitària del sector orientades a la millora de  l'eficiència de les nostres
associacions i orientades al reconeixement del sector com a agent social rellevant. 

- No estem adequats al avanços tecnològics i  determinaran  les possibles
formes de relacionar-nos amb la ciutadania. 

- No estem adequats al desenvolupament de les normatives. 
- Canvis sociopolítics. En un entorn tan canviant com l'actual, les organitzacions

que no tinguen capacitat de resposta, aniran perdent legitimitat, advocades a
convertir-se en grups que es retroalimentarà dels seus propis valors, però que no
interactuaran amb la societat en què s'inscriuen. 
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Raons per a repensar el moviment associatiu

NOTA: Les respostes de l’assesoria de la
Fundació Horta Sud són merament informati-
ves i no genera expectatives
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El paper de les
associacions veïnals 
en temps de crisi

Associacions en temps de crisi

El paper que les associacions
veïnals han jugat des dels anys 60 ha
anat evolucionant des ser un vehicle
d'enquadrament i participació política
quan els partits polítics no eren legals,
fins a ser plataformes de projecció
cultural i convivencial, passant, clar
està, pel seu paper reivindicatiu de
millores d'infraestructures en els
barris, pobles i ciutats.

Són un valuós instrument
d'articulació social i, en cap moment,
resulta recomanable, i en temps de
crisi menys, deixar en mans dels
polítics la responsabilitat  front els
problemes socials.

La responsabilitat social
En una societat tan complexa, tots

tenim alguna responsabilitat sobre el
bé o mal que caminen les coses. N'hi ha
prou amb pensar en la repercussió que
provoquem el consum desaforat del
Primer Món respecte, per exemple, a
contaminació que provoquem.

Igual que s'exigeix als polítics o
empresaris que responguen a
qualsevol problema social, és moment
d'insistir en la Responsabilitat Social
Ciutadana. 

Cada quatre anys votem i deixem en
mans dels polítics, una responsabilitat
important de què, per descomptat, cal
demanar comptes. Però la Democràcia
Formal, pot arribar a convertir-nos en
elements passius: votem i que vagen
fent durant quatre anys, i al cap d'eixe
temps, si no m’agrada, canvi el meu
vot, si és que trobe un altre millor, ja
que puc inclús no votar.

Una democràcia més plena tindria
com a primer requisit la participació
real addicional a la del vot. Una
participació amb un nivell de major
protagonisme personal i col·lectiu com
a ciutadans amb una organització en
plataformes ciutadanes.

Açò és imprescindible per a
articular i vertebrar la societat: cal
crear, enfortir i desenvolupar poders
paral·lels al de la participació política

formal del vot cada quatre anys, que
ens deixa entre urna i urna, llegint el
periòdic, com principal tasca de
seguiment d'aquells als que votem.

Fer tront a la crisi
Les associacions veïnals poden i han

de ser plataformes privilegiades per a
exercir el protagonisme d'una
democràcia més real i no sols formal.
No les úniques, per descomptat, però sí
que unes ben singulars i d'alt valor per la
seua vinculació al territori, proximitat
als ciutadans, capacitat de vertebrar,
pel coneixement de l'entorn real, per la
seua proximitat a les persones, per la
seua capacitat de vincular-se a entitats
pròximes veïnes formant xarxes…

Plantejar que davant d'una situació
com la present, el moviment ciutadà ha
de prendre protagonisme, no sols és
una bona idea, sinó que fa molta falta. Ja
hi ha xarxes que estan tirant una bona
mà a centenars de persones que ja van
sobrepassar el bord de la precarietat.

Eixes xarxes no necessàriament són,
quasi en exclusiva, de naturalesa
religiosa com Cáritas o xarxes potents
com Creu Roja, sinó que associacions
ciutadanes o veïnals, es complementen
i sumen a elles aportant la proximitat
civil, de persones, de veïns que estan
patint en les seues famílies la dentada
de l'escassetat per la desocupació.

Les associacions coneixen l’entorn
Les associacions veïnals poden

mobilitzar a moltes persones que
participarien en estes plataformes per
a una miqueta més que l'exposició o

festa que organitza la seua AA.VV.
Persones que es vincularien a la creació
d'economats de baixos costos, l’
acompanyament de persones en atur
en la busca d'ocupació, col·laboració
amb agents de desenvolupament local,
organitzacions d’intermediació laboral,
assessorament i acompanyament o
l'orientació d'estes persones que,
davant de la dificultat d'aconseguir
ocupació, acaben desmoralitzant-se.

Posar en peu iniciatives que posen en
comú el seu xicotet (o no tant)  univers
de relacions, poden inclús parir
projectes d'ocupació o de microcrèdits
a concedir a persones emprenedores
per a eixir de la seua situació.

I cap l'altra opció, la d'enfortir la
participació en les AA.VV. per a
cooperar amb estructures que estan
treballant en esta línia amb experiència
i professionalitat col·laborant al
coneixer millor l'entorn i territori.

Ja hi ha en marxa realitats com la
Banca Ètica, que requeririen un nivell de
difusió massiu perquè deu vincular-se a
organitzacions com les AA.VV. 

En definitiva, hi ha molt que fer, molt
per fer i, sobretot, demostrar que no és
veritat que no es pot fer res: entre
molts, podem fer molt més del que
estem fent.

I ens correspon a tots.

Francisco
Cobacho
Fundació
Novaterra
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Relacions intergeneracionals i noves tecnologies

Fem xarxa5 Entrevista amb5

D’on sorgeix el vostre contacte i pos-
terior projecte en comú?

Nosaltres sempre haviem tingut la
preocupació de adaptar-nos un poc a les
noves tecnologies, ja que només una
persona de la Junta Directiva sabia utilit-
zar l’ordinador. Gràcies a Caixa Popular i
l’Ajuntament de Silla ens animaren a pre-
sentar-nos als Premis i a trobar altres
associacions interessades en compartir
l’experiència intergeneracional.

D’esta manera hem conseguit aug-
mentar el rendiment de la nostra asso-
ciació en temes de comptabilitat o pro-
grames. De fet, al conèixer els cursos,
molts socis s’han interessat i han
demandat més per l’any que ve.

Com és la vostra proposta?
És un projecte d’intercanvi intergene-

racional entre diferents edats. Fem cur-
sos o activitats en els que uns aprenen
dels altres. Els majors hem estat apre-
nent informàtica dels joves fins al mes
de juny, també hem fet taller de risoterà-

pia amb els menuts o una xarrada sobre
créixer i envellir en salut.

La nostre pròxim activitat anirà
també encaminada a este intercanvi d’e-
dats amb un col·loqui sobre poesia amb
intervencions de majors i joves.

És important que les associacions
s’impliquen  en activitats obertes?

Clar. El nostre cas, com el projecte és
intergeneracional pot participar qualse-
vol. De fet, ho han fet altres associacions
que ens han ajudat a utilitzar el mòbil,
fotografies digitals. Al ser obert, ha
sigut més abundant l’intercanvi entre
joves i majors i s’hem conegut mutua-
ment. No és bó tancar-se en el propi cer-
cle.

És necessari crear xarxes?
Com diuen, la unió f la força, així que

sempre es bó. De fet, en el nostre cas,
ens ha servit per a millorar i aconseguir
xicotets èxits com tindre internet per al
treball intern o cursos.

Continuem repassant els projectes guanyadors de l’edició de 2009 dels Premis
Interassociatius convocats per la Fundació Horta Sud i Caixa Popular. En esta oca-
sió, parlem d’un interessant projecte de la mà de la Asociación de Jubilados y
Pensionistas de Silla.

Ajudes a Projectes

Interassociatius 2010

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ DE PROJECTES:
30 DE NOVEMBRE

La Fundació Horta Sud i Caixa
Popular han convocat, de nou, el
Programa de Cooperació per a
Associacions de la Comarca 2010.

Les ajudes tenen com a principi
inspirador afavorir la participació
ciutadana i enfortir el teixit social de
la nostra comarca.

Amb este espèrit, el programa
destina 10.000 euros en ajudes a les
associacions que duguen a terme
programes o activitats de desenvo-
lupament cultural o social en la
comarca de l’Horta Sud.

Les activitats han de promoure la
col·laboració entre distintes associa-
cions d’una mateixa localitat o asso-
ciacions de distintes localitats de
l’Horta. Amb estes ajudes es pretén
potenciar les relacions entre les
associacions.

Es valoraran especialment als pro-
jectes característiques com el núme-
ro d’associacions i municipis partici-
pants, la creació de plataformes d’or-
ganització estables entre les asso-
ciacions, la continuitat del projecte,
la participació ciutadana, el caràcter
educatiu i social de l’activitat o la cla-
redat en la descripció dels objectius i
metodologia.

Les propostes es poden presentar
fins al 30 de novembre en qualsevol
oficina de Caixa Popular o en la
Fundació Horta Sud (C/ Caixa
d’Estalvis 4 de Torrent). La resolució
del jurat es donarà a conèixer al mes
de desembre de 2009. 

Per a més informació, podeu obte-
nir les bases a les oficines de Caixa
Popular o visitant les pàgines web
www.fhortasud.org i www.caixapo-
pular.es
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Quart de Poblet Curs sobre la Llei
Orgànica de Protecció de Dades
(LOPD) Conèixer quina és la legisltació
actual, a què obliga a les associacions i
com podem protegir les nostres
dades. Dies 11 i 12 de maig de 18:00 a
20:30 h.

Aldaia Com millorar la meua
comunicació amb els altres. Millorar la
comunicació interpersonal ens
reportarà major productivitat. Dies 12,
14, 19 i 21 de maig de 10:00 a 11:00 h.

Catarroja Curs d’organització i
gestió d’associacions. Posar al dia la
burocràcia de la nostra associació..
Dies 21 i 28 de maig i 4 de juny de 10:00
a 13:00 h.

Tots els cursos que s’oferten són
gratuïts i organitzats per la Fundació
Horta Sud en col·laboració amb Caixa
Popular, Mancomunitat Intermunicipal
de l’Horta Sud i l’ajuntament de cada
municipi.

Els cursos per a associacions suposen
una formació directa i adequada a les
necessitats de les associacions pel
enfortiment de les seues estructures. 

Són també un espai de relació entre
elles, en moltes ocasions és la primera
vegada que s'ajunten. 

l’Horta SudPAPERS ASSOCIATIUS DE

Notícies i Convocatòries1

Pla Estratègic Metropolità

Horta Sud

La Mancomunitat de l’Horta Sud i la
Fundació Horta Sud varen presentar el
passat 2 d’abril un dvd que preten ser-
vir de reflexió ciutadana sobre la
necessitat de coordinació metropoli-
tana per a la futura revisió del PGOU
de València. Com a punt d’interacció,
s’ha obert el blog per a participar:
www.futurhortasud.wordpress.com .

Naix el registre d'Agents de

Cooperació Internacional

Agents socials

Un conveni per a promoure 

l’associacionisme

Fundació i Caixa Popular

Josep Mª Soriano, director general
de Caixa Popular i Alfred Domínguez,
President de la Fundació Horta Sud
han signat un conveni per a reforçar
les relacions de col·laboració que, des
de fa anys, mantenen les dos entitats.

Amb el conveni, s’incrementa la
seua vinculació i el compromís d'inter-
canvi d'experiències per a contribuir a
la consolidació i posada en marxa de
noves iniciatives de participació.

Per a este 2009 Caixa Popular i la
Fundació Horta Sud han preparat un
programa que contempla executar un
Pla de Formació per a Associacions,
convocar les ajudes interassociatives,
establir un Servei d'Assessorament,
publicar quaderns pràctics, participar
en diverses Jornades d'Associacions, i
publicació d’esta mateixa revista.

Pròxims cursos

Este registre de caràcter públic, té
com a objecte disposar de la informa-
ció permanent i actualitzada sobre els
agents socials valencians de la coope-
ració al desenvolupament, garantint el
seu accés, com a tals, a les subven-
cions públiques de la Generalitat.



Uns xicotets apunts sobre la

Llei 14/2008, de 18 de

noviembre de 2008

d’Associaciones de la

Comunitat Valenciana

La nova Llei d’Associacions de la
Comunitat Valenciana ja és una
realitat. Molt es pot analitzar del seu
contingut i, en propers números de la
revista, anirem aprofundint més
concretament en algunes de les seues
parts i continguts.

Però, com a introducció, destaquem
en este primer article, el seu articulat
essencial:

- Model associatiu de la Comunitat
Valenciana.

- Utilització de les tecnologies de la
informació.

- Règim general de les associacions.
- Drets de les persones associades.
- Creació del Consell Valencià de les

associacions
- Promoció de l’associacionisme
- Organització i funcionament de les

associacions.
- Registre d’associacions.

Cal destacar, com a primera de les
novetats si no més destacada,
almenys més cridanera el fet que  les
associacions podran preveu-re en els
seus estatuts i acords la utilització de
mitjans electrònics, informàtics i
telemàtics per a la convocatòria i
comunicacions dels distints òrgans de
l’associació, sempre, clar, que es tinga
garantia de la correcta recepció de la
convocatòria o comunicació.  (Art. 7)

Igualment, la llei marca que tots els
fitxers de l’associació deuran complir
la normativa de protecció de dades de
caràcter personal. (Art. 9).

I ja que ens referim a les noves
tecnologies, cal destacar també que la
Generalitat impolsarà la tramitació
per mitjà electrònic dels procediments
d’inscripció al Registre d’Associacions
de la Comunitat Valenciana, de
conformitat amb la normativa de
aplicació en la materia (Art 65).

El fullet és un instrument de comunicació bàsic per a les organitzacions
ciutadanes. Qui no ha editat un per a donar-se a conéixer o exposar el seu treball.
No obstant, esta ferramenta, que pareix molt senzilla, sovint s'empra de forma del
tot ineficaç amb edicions de milers d'exemplars de fullets completament inútils. 

El primer pecat és voler comprendre massa. En compte de redactar un missatge
específic per a una audiència concreta, sovint es fan fullets que pretenen valdre
per a tot i per a tots, tant als beneficiaris potencials com als possibles interessats.

Al fer-ho així, és impossible modular el llenguatge perquè connecte de la forma
més eficaç amb públics tan heterogenis. Cal escriure un fullet pensant sempre en
una audiència específica. No existix el “públic general”. Si has de fer dos o més
fullets, fes-los. Si els refons en un només per a estalviar, t'eixirà car. 

Un segon error típic és donar dades en compte de parlar de beneficis. Es dóna
per fet que la persona que ho llig ha d'estar motivada per la nostra causa. Així que
es descriuen amb detall els problemes i el que fa l'organització per a resoldre'ls,
però sol passar-se per alt explicar de quina forma li concernixen estos problemes
al nostre lector. Per què ha de preocupar-se per ells. I, si verdaderament li
preocupen, per què ha de brindar el seu suport a eixa organització en concret. 

Un problema addicional és que sovint s'elaboren fullets amb la mera pretensió
d'informar. Normalment, este és un propòsit insuficient. Informar per si sol no té
sentit si no esperem que el lector faça alguna cosa concreta amb eixa informació.
No obstant, moltes vegades els fullets no contenen cap crida a l'acció. 

Si a estos errors bàsics de concepció els sumem fallades de disseny, com abusar
del text, utilitzar cossos de lletra xicotets, presentar textos densos sense aire
entre paràgrafs i en els marges, no dividir-los en apartats, posar poques
il·lustracions o només amb funció decorativa, etc. ens trobarem amb una peça que
no sols no presenta una informació rellevant, sinó que ho fa de forma poc atractiva. 

Confeccionar un fullet és relativament fàcil. El difícil és que es llija i, sobretot,
que impulse a l'acció. Així que hem de preparar-ho amb cura. Des de la seua
concepció fins a l'últim detall de la seua fabricació. En els temps de saturació
informativa com el present, els lectors són immisericordes. Si no aconseguim
interessar des de la primera ullada, el fullet porgarà els seus pecats en la paperera.

FONT: Ágora social
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Els pecats capitals dels fullets

NOTA: Les respostes de l’assesoria de la
Fundació Horta Sud són merament informati-
ves i no genera expectatives
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Una consciència global

Donar veu al poble saharaui

Quin és el paper actual de les associacions de solidaritat?

Les associacions de solidaritat hui
en dia constituïxen un element
important per a manifestar la
consciència social existent  a favor del
benestar de la humanitat.

En la nostra societat les
associacions de solidaritat complixen
el paper de denúncia del que succeïx
en el món, fruit dels sistemes de
relació econòmica  creats que deixen
de ser simètrics entre els distints
països, els dominants imposen les
seues normes a la resta condicionant
el desenvolupament dels altres,
imposant models econòmics globals
que no afavorixen el desenvolupament
de les comunitats sinó més prompte
buscant la prosperitat econòmica
d'uns pocs sense tindre en compte les
conseqüències en les societats que no
dominen este sistema predador sobre
el medi ambient i les persones.

Nosaltres, els que vivim en entorns
afavorits econòmicament disfrutem
d'uns avantatges sobre la resta que
ens fan moltes vegades apartar la
vista sobre el que està passant en
altres llocs del planeta.

En el nostre entorn privilegiat
sorgixen consciències que es
qüestionen el sistema que destruïx
ecosistemes, societats i és el seu
deure la denúncia d'esta situació en
què no es té en compte l'autèntica
globalització, no aquella globalització
econòmica que afavorix a uns pocs i en
la que les grans corporacions troben el
marc adequat per a l'acumulació de
grans capitals, creant una situació de
què som tots còmplices. Algú es
pregunta per exemple en què  s'està
invertint els diners que depositem en
la banca? A què es dediquen els fons
d'inversió que ens reporten uns
interessos tan atractius?

L'objectiu és crear una consciència
global que ens permeta crear un nou
marc de relació entre les distintes
societats en què es prime el benestar  i
el desenvolupament de tots. 

Nando Pérez
La Maloka (Benetússer)

IMATGE: Un dels xiquets beneficiats dels  projectes de La Maloka

Gent Solidària de l'Horta Sud som
una associació sense ànim de lucre i el
nostre fi principal és “desenvolupar
projectes de sensibilització, junt a
programes concrets per a l’ajuda
humanitària, de cooperació per al
desenvolupament del Poble Sahrauí.”  El
treball que realitzem és voluntari.

Vam nàixer l'any 1994 amb el primer
programa d'acollida “Vacances a Pau”
que es va organitzar als Serveis Socials
d'Aldaia . El seu objectiu era l'acollida de
xiquets i xiquetes sahrauís entre 8 i 12
anys per a què passaren dos mesos
d'estiu amb famílies d'acollida.

Actualment, també col·laborem en la
“Caravana per la Pau” d’arreplega
d'aliments i pertanyem a la Federació
d'Associacions Solidàries amb el Poble
Sahrauí de la Comunitat Valenciana des
que es va crear oficialment. 

Des de l’any 2000 iniciarem diversos
projectes de desenvolupament en el
camp de l’agricultura, començant la
construcció d'un Centre Experimental i
Formació Agrícola en l'Horta 9 de Juny
en la RASD en Tindouf-Argelia, que el
passat 5 de desembre de 2008 per fi
vàrem poder inaugurar. 

Col·laborem també en totes les
activitats de les poblacions d’Aldaia i
Alaquàs, de fet, ambdues estan

agermanades amb les Daires dels
Campaments: Tifariti i Guera. Este
agermanament consisteix tant en el
suport polític a la causa saharui com
amb una ajuda a la daira.

Al setembre del 2008 i al juny del
2008 participarem en la I i II Taula de
Concertació de Sobirania Alimentària
dins del Conveni de Sobirania
Alimentària que té firmat Mundubat
amb l'AECI. 

Cal destacar, com a plataforma de
difussió, des de fa tres anys iniciarem el
nostre camí en la ràdio amb un
programa setmanal a Aldaia Ràdio 98.2
FM amb “Tots amb el Sàhara” tots els
dilluns de 19:00 a 20:00. Des d'enguany
el programa pertany també a la”Xarxa
d'Emissors Municipals Valencianes”.

El nostre principal objectiu és donar
veu al Poble Sahrauí.

Volem agrair a tots els que han
col·laborat en el finançament del CEFA i
a tots els voluntaris que han col·laborat
amb el seu treball i a tots els voluntaris
que han col·laborat amb el seu treball i
han fet possible entre tots que hui el
CEFA este funcionant.

Gràcies en nom del Poble Saharui.

Merce Albors
Gent Solidària de l’Horta Sud (Aldaia)
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Activitats interculturals de foment 
i recuperació de la cultura valenciana

AFICO - Asociación de

Fibromialgia Comarcal

ALAQUÀS,  2006

Quantitat de socis: 60 personas

Càrrecs i persones: 
Presidenta
Maria Jesus Leon Redondo
Vicepresidenta 
Herminia Serrano Espada
Secretaria
Francisca Zapata Garrido
Tresorer
Francisco Monzon
Vocal 
Mª Dolores Salvador

Contacte
Telèfon: 691.23.75.17 
Mail: majesusl.leon@gmail.com
Direcció: C/ Capellá Ferriol, 2º - 1ª

46970 (Alaquas)

Activitats principals

Punt de trobada de socis,
programa de ioga i relaxació especial
per a l tractament de la fibromialgia,
eixides d’oci, risoterapia.

Necessitats de l’associació

En l’actualitat ens mantenim
gràcies a la col·laboració molt
desinteresada de Caixa Popular que
ens ofereix un centre on poder
realitzar les diverses activitats.
Algunes de les nostres necessitats
són tindre un fisioterapeuta per al
aprenentatge d’estiraments i
reeducació postural, un psicòleg
especialitzat en autoestima. i
qualsevol donació econòmica per a ls
fins de l’associació.

Què podem oferir a la resta de

persones o associacions

Participar en els nostres tallers,
informar i sensibilitzar a familiars i
malalts sobre la Fibromialgia.

Fem xarxa5 Entrevista amb5

D’on sorgeix el vostre contacte i pos-
terior projecte en comú?

Tractant-se de tres ampes veïnes
(Federico Maicas, Miguel Hernàndez i
Antonio Machado) el contacte, en fer
algun tipus d'activitat, és inevitable. 

Al Ceip Antonio Machado hi havia la
tradició d’organitzar cursets de Valencià
per a pares i mares. Hi ha un moment en
què en l'alumnat hi ha representants
dels tres centres i, a base de xerrar tots
apleguem a la conclusió que cal fer algu-
na cosa més en favor del valencià i no
sols per als majors. S'ha guanyat el
valencià a les aules, però s'està perdent
en el pati. 

Com és la vostra proposta?
Vàrem pensar en algun tipus d'activi-

tat que ajudara a canviar aquesta ten-
dència i pensàrem en el "canta-contes"
Dani Miquel, que d'una manera lúdica i
divertida treballa amb els nens aspectes
tradicionals orals i musicals valencians.

Ara mateix ja estem parlant d'ampliar
el projecte amb noves activitats per a

majors (gastronomia local i comarcal;
excursionisme amb itineraris històrics,
etc. ) i hem parlat també amb l'associa-
ció "La Gavella".

És important que les associacions
s’impliquen  en activitats obertes?

I tant! Les associacions són ciutada-
nia. Són el lloc natural on una persona
pot treballar pel que són les seues
inquietuds. Viure en societat implica la
transmissió dels propis interessos i l'ac-
ceptació dels de la resta. Per això són
bones iniciatives com les de la  Fundació
i Caixa Popular perquè compartir,comu-
nicar i participar són en la nostra opinió
tres pilars fonamentals en el desenvolu-
pament d'una ciutadania de qualitat.   

És necessari crear xarxes?
La unió no sols dóna força. També pot

aportar el valor afegit de ser conscients
del nostre paper real en la societat.
Saber que no estem sols és bo. Si, a més,
som capaços de trobar allò que ens és
comú i compartir-ho... no veges!!

Comencem a repassar els projectes guanyadors de l’edició de 2009 dels Premis
Interassociatius convocats per la Fundació Horta Sud i Caixa Popular.
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Manises Conèixer la realitat amb la
que volem treballar. Ajudar a
descobrir le situació real de l’àmbit de
l’associació. Dies 30 de gener, 6, 13 i 20
de febrer de 18:00 a 21:00 h.

Aldaia Curs d’organització i gestió
d’associacions. Posar al dia la
burocràcia de la nostra associació..
Dies 17 i 19 de febrer de 18:00 a 21:00 h.

Massanassa Curs d’organització i
gestió d’associacions. Posar al dia la
burocràcia de la nostra associació..
Dies 31 de març i 2 d’abril de 10:00 a
11:00 h.

Aldaia Curs de responsabilitat civil.
Delimitar responsabilitats en funció
de l’entitat i conèixer els diferents
tipus d’assegurances. Dia 4 d’abril de
09:00 a 14:00.

Silla Curs d’organització i gestió
d’associacions. Posar al dia la
burocràcia de la nostra associació..
Dies 29 i 30 d’abril,  5 i 7 de maig de
19:00 a 21:30 h.

Godella Curs d’organització i gestió
d’associacions. Posar al dia la
burocràcia de la nostra associació..
Dies 5 i 7 de maig de 18:00 a 21:00 h.

Tots els cursos que s’oferten són
gratuïts i organitzats per la Fundació
Horta Sud en col·laboració amb Caixa
Popular, Mancomunitat Intermunicipal
de l’Horta Sud i l’ajuntament de cada
municipi.

l’Horta SudPAPERS ASSOCIATIUS DE

Notícies i Convocatòries1

Pla de mobilitat urbana

Horta Sud

La Fundació Horta Sud de la mà dels
professors de la Universitat de
València, Josep Boira i Evarist
Almudéver han realitzat l’estudi
“Análisi de la mobilitat a l’àrea metro-
politana de Valencia” per a reflectir l’a-
tual caos comunicatiu a la comarca. La
seua presentació serà proper 17 de
febrer a les 19:30 al Museu Comarcal.

Consulta les últimes novetats

Subvencions

L’Horta Sud una comarca 

per al futur

Fundació

La Mancomunitat de l’Horta Sud i la
Fundació Horta Sud volen aprofitar
l’instrument de consulta que li ofereix
la Llei d’Ordenació del Territori i
Paisatge per a reclamar a l’Ajuntament
de València, la Generalitat i al Govern
d’Espanya que la futura revisió del
PGOU de València tinga una visió
metropolitana del territori i que el
creixement de la capital no perjudique
els pobles de l’àrea metropolitana

Per a conscienciar que tots junts
podem construir el futur de la comar-
ca, s’ha editat un dvd que preten servir
de reflexió ciutadana sobre la necessi-
tat de coordinació metropolitana. A
més, com a punt d’interacció d’esta
campanya, també s’ha obert el blog
www.futurhortasud.wordpress.com
on penjar materials i recollir opinions.

Pròxims cursos

A la web de la Fundació podeu tro-
bar les convocatòries de subvencions
vigents per a les vostres associacions i
podeu suscriure’s al butlletí digital per
a que setmanalment vos ho enviem al
vostre correu electrònic junt a les notí-
cies destacades i les publicacions.

www.fhortasud.org



Impost sobre societats

Què és l'Impost sobre Societats?
Podríem dir que és una espècie de

“declaració de la renda” de la nostra
associació, on hem de reflectir tots els
nostres ingressos i tots les nostres
despeses i, si és el cas, pagar l'impost
corresponent sobre el benefici
obtingut.

Quins tipus d'ingressos té la nostra
entitat?

La nostra associació obtindrà
distints tipus d'ingressos:

1- Per un costat estan els derivats de
la pròpia naturalesa de l'entitat
(quotes de socis, subvencions i
donatius, bàsicament)

2- D'altra banda, estan els recursos
derivats d'altres activitats no
específiques de les entitats sense
ànim de lucre, encara que puguen estar
vinculades amb els fins socials o inclús
ser necessàries per al seu compliment,
que són aquelles catalogades com a
activitats econòmiques. 

3- Finalment, també és freqüent que
tinguem ingressos financers, pels
interessos que ens puga generar els
diners que tinguem en el banc, encara
que la seua importància quantitativa
sol ser insignificant. 

Quin tipus d'ingressos estan
exempts de l'Impost sobre Societats?

Hisenda “ens permet” obtindre
certs tipus d'ingressos sense tindre
que declarar-los, són les anomenades
rendes exemptes, que bàsicament, són
les següents:

- Quotes de socis.
- Subvencions.
- Donatius.

Per tant, si la nostra associació obté
algun ingrés que no procedisca d'estes
tres fonts (normalment, interessos
bancaris o rendiments d'activitats
econòmiques)  tindrem ingressos no
exempts en l'Impost sobre Societats.

Encara que no és l’objectiu primordial d’una associació, en esta societat de la
informació és necessari, cada vegada més, implantar a les nostres associacions el
concepte de "comunicació" com a punt bàsic per a donar-se a conèixer a la resta de
la societat. 

No es el fi de l’associació, però sí una bona eina. Si aconseguim difondre
adequadament les nostres activitats, aconseguirem arribar a més públic,
permetre a persones amb afinitats descobrir les nostres metes i, especialment,
desenvolupar més i millor els nostres objectius.

Formes de comunicar
És important començar creant en l'associació unes dinàmiques de comunicació:
- Interna: Comunicar cap als membres de les associacions. Aconseguir una

comunicació fluida entre els membres.  Com?  Hi ha moltes formes: roda de
telèfons, mailing, pàgina web pròpia, xarxes socials com el Facebook...

- Externa: Informació a la societat, donar-nos a conèixer a qui no són membres
de l’associació però els pot interessar les nostres activitats gràcies a: revista,
pàgina web pròpia, notes de premsa, cartells, fulletons, pamflets...

Els mitjans de comunicació
Actualment, cada associació té al seu abast un gran ventall de mitjans de

comunicació des de quatre plataformes: premsa, ràdio, televisió i internet. A estes,
hi haurà de sumar el gabinet de premsa municipal com a altre punt de difusió.

És important tindre una bona agenda de mitjans de comunicació als que enviar
les nostres notes de premsa. No és difícil. Tots tenen pàgina web on poder
localitzar una direcció de mail on enviar-les. També és important un enviament
freqüent i donar-nos a conèixer per a que es familiaritzen amb la nostra associació

Les notes de premsa
Encara que puga semblar obvi, és important redactar bé les notes de premsa i

fer-les acompanya per fotogragia i telèfon de contacte. En la redacció de la notícia
és essencial tindre clar les seues parts (titular, subtítol i cós de la notícia), intentar
ser atractius sense perdre la informació essencial i, sobretot, respondre sempre a
les preguntes: Què? Qui? On?  Quan? Com? Per què?.

L’assessoria3Recursos associatius2

No existim si no eixim en premsa

NOTA: Les respostes de l’assesoria de la
Fundació Horta Sud són merament informati-
ves i no genera expectatives

PAPERS ASSOCIATIUS DE l’Horta Sud
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Opinió4

Una visió més ampla

Quin és el paper actual de les associacions de jubilats?

La filosofia de la nostra associació
de jubilats i pensionistes intenta
superar la idea típica dels llars de
jubilats. Nosaltres treballem i ajudem
a qualsevol persona i sobre qualsevol
assumpte. No és, el nostre, un local on
la gent va a  passar l’estona solament,
sinó que es un concepte molt més
ample.

A la nostra associació som
actualment 5.000 socis. Estem
desvinculats de la UPD perquè veiem
que la nostra aportació no es veia
recompensada, així que fa temps que
vàrem decidir funcionar com una
associació, seguint la llei. Per això, no
tenim problemes en albergar socis
d’altres municipis, de fet actualment
tenim 813 socis no alaquasers amb
persones d’Aldaia, Torrent, Xirivella,
Mislata, Albal, Valencia o Bunyol.
Pensem que si estan ací, serà que
alguna cosa diferent han trobat.

En el que respecta al nostre
funcionament, el que busquem és
tractar de millorar la qualitat de vida
de les persones majors, oferint
serveis, activitats, informació per a
accedir a recursos d’administracions
públiques als que tenen el dret (ajuda a
domicili, pensions no compensatòries,
accedir a la llei de dependència,
vacances del Imserso...).

De fet, tots els convenis que signem
amb l’Ajuntament es, precisament, per
arribar al màxim possible de serveis,
però, sempre, sense renunciar a
l’independència i criteris propis. Això
sí, no reivindiquem per necessitat sinó
per dret. Ja en el que és l’organització
ens regim per la llei d’associacions i,
podem dir, que funcionem tant bé
perquè ho fem com si fora una
empresa, sent molt seriosos.

Trobar el lloc de cadascú
La nostra vocació i propòsit és

tractar que la vida dels majors siga el
més realitzada possible. Hui en dia, la
societat pensa que quan s’arriba a la
tercera edat és el moment d’aparcar
als majors. Però tots som persones

tinguem l’edat que tinguem. No es pot
discriminar per la capacitat física o
mental de cadascú, sinó al contrari,
tots tenim que tindre el nostre espai.

Per això, reivindiquem que les
administracions al igual que, any a any,
doten de més recursos a la població a
nivell general també ho tenen que fer a
nivell particular amb el nostre
col·lectiu. Al igual que es fan escoles i
hospitals i ningú dubta que són
necessaris, també deurien tindre la
mateixa importància dota a les
poblacions d’uns adequats centres de
majors. 

Nosaltres per exemple, a Alaquàs,
amb els dos centres estem molt
contents, però els jubilats no podem
dependre de polítiques locals o de
dirigents concrets. Ha d’estar legislat
d’una manera general, potenciants els
centres socials, residències o centres
de dia, que hui en dia, són deficitaris.

Activitats de l’associació
Al contrari del que pot pensar la

gent, no ens centrem específicament
en tallers, sinó que tenim activitats de
tot tipus i, especialment, participem
en la vida social i associativa del
municipi. No ens quedem ací amagats.

Per això, entre moltes activitats,
participem en les cavalcades de Reis o
de Festes, fem carnestoltes, falles,
eixides culturals (amb quadern de

viatge inclós), dia del llibre, Diada de la
cooperació internacional, festa de
primavera... I tot açò, a més de les
habituals assemblees, setmana dels
majors, dinars de convivència i serveis
específics per a majors com el gimnàs,
tallers de memòria, la fisioterapeuta o
la atenció psicológica.

Cada edat, una funció
Com deia abans, vivim en una

societat on, a partir d’una edat, pareix
que ja no es forma part de la societat.
Eixa és una concepció molt errònia, ja
que en cada edat es té una funció i, en
cada moment, es pot aportar alguna
mena de cosa distinta.  En el nostre
cas, els majors podem aportar
experiència, saviessa, ofici...

Per això, seria bó que poguèrem
participar en conferències o als
instituts i escoles on podem ser fonts
orals dels temes que allí es parlen, ja
que hem estar presents en molts
esdeveniments del passat. Si no, es
perd el nostre potencial.

Benet
Garcia
Associació
de jubilars
i pensionistes
d’Alaquàs
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La Fundació Horta Sud
entrega 6.000 euros 
a entitats solidàries

La “Fundació Horta Sud” i Caixa Popular premien cinc

projectes interassociatius de la comarca de l'Horta

TORRENT, GENER DE 2009

El programa “Solidaritat interna-
cional 2009” ajudarà amb 6.000
euros a quatre  projectes solidaris
que estan duent a terme associa-
cions de la comarca

Amb l'objectiu de col·laborar eco-
nòmicament amb projectes d'ajuda
al desenvolupament de països del
Tercer Món, la Fundació Horta Sud ha
tornat a concedir el seu programa
d'ajudes anuals a associacions..

En la convocatòria de 2009 han
sigut premiades quatre entitats d'un
total de 11 projectes presentats. Les
entitats subvencionades han sigut:

AEDIHAL (Associació per al des-
envolupament de l'Indi Huichol en
Amèrica Llatina-). Un projecte per a
un menjador assistencial, suport de
casa multiusos i prevenció  de l'ab-
sentisme escolar i de tercera edat en
estat de necessitat a Bucaramanga
de Colòmbia amb 2.000€.

Associació solidària entre pobles

del món “La maloka” de Benetússer
amb un projecte d’ajuda a l’escola de
formació artística en el Centre
Integral d’Arts “Teatridanza” de
Colòmbia, amb  1.500 €.

Gent solidària de l’Horta Sud

d'Aldaia per al projecte de manteni-
ment en de Tinduf a  Algèria del
Centre d'Experimentació i Formació
Agrícola i Campaments Refugiats
Saharaiui  amb 1.500 €.

Club Palestí per a la cultura i

educació d’Alaquàs, per a recolzar als
xiquets en les escoles de la ciutat
vella de Hebrón que està baix l’ocu-
pació d’Israel, per a que puguen
seguir estudiant dotant-los de mot-
xilles i roba escolar amb un ajuda de
1.000 €.

Estes ajudes són una activitat més
que fa la Fundació des 1993.

La Fundació Horta Sud i la Caixa
Popular han concedit les seues ajudes
econòmiques a projectes associatius
comarcals per a impulsar i enfortir el
teixit associatiu de la comarca. Els
projectes han de promoure la
col·laboració entre associacions dins
d'una localitat o en l'àmbit comarcal.

A esta convocatòria s'han presentat 12
projectes interassociatius, en una
edició, la de 2009, on  les dos entitats
convocants han  decidit augmentar la
partida de les ajudes fins a 10.000€,
degut a la bona acollida dels anys
anteriors 

Amb estes ajudes, es pretén reforçar
l’interassociacionisme i potenciar les
relacions entre les entitats de la comar-
ca.

Els projectes seleccionats en la
convocatòria del 2009 han sigut:

Estudi sobre la consciència ecològica

de la comarca del Centre Juvenil La
Cebollera i les associacions de veïns de
Manises, per conscienciar del patrimoni

natural de l’Horta, amb una ajuda de
3.000 €.

Congrés associatiu organitzat per
l’Associació de Veïns de El Vedat de
Torrent, subvencionat amb 3.000 €..

Recuperació de la cultura valenciana

en l’Horta Sud presentat per l'AMPA del
CP Antonio Machado de Torrent amb un
projecte d’activitats interculturals de
foment de la cultura autòctona a la
comarca, amb 1.500 €.

Informàtica i manual del mòbil

presentat per l’Associació de jubilats i
pensionistes de Silla per a ajudar a
integrar en els beneficis de les noves
tecnologies als majors, amb una ajuda de
1.500 €.

IV Certamen de Nadales de cors

rociers del Centre Cultural Rociero
Andaluz amb la modalitat del premi a la
solidaritat són subvencionats amb la
quantia de 1.000 €..

L'entrega de les ajudes es celebrarà a
un acte a la Casa de la Cultura de Torrent
el proper 16 de febrer a les 19:30.

Fem xarxa6



Butlletí Informatiu. Novembre 2008/Desembre. N 34

Aldaia Curs d’organització i gestió
d’associacions. Posar al dia la
burocràcia de la nostra associació..
Dies 20, 25 i 27 de novembre de 18:00 a
20:30 h.

Alaquàs Jornada La importància del
treball voluntari. Es tractarà el
significat del treball voluntari a partir
d’experiències concretes de
voluntariat. Organitza el club Palestí
per la cultura i educació. Dia 22 de
novembre de 10:00 a 12:00 h.

Picassent Curs Règim legal i fiscal
de les entitats sense ànim de lucre.
Aprendre la legislació fiscal a la que
estan sotmeses les associacions. Dies
24, 25 i 26 de novembre de 18:00 a
21:00 h..

Quart Curs com millorar la meua
comunicació amb els altres. Millorar la
comunicació interpersonal ens
reportarà major felicitat en les
nostres associacions. Dies 24, 27 i 28
de novembre i 1 de decembre de 19:00
a 21:30 h.

Alaquàs Curs d’organització i gestió
d’associacions. Posar al dia la
burocràcia de la nostra associació..
Dies 11 i 18 de desembre de 18:30 a
21:00 h.

Tots els cursos que s’oferten són
gratuïts i organitzats per la Fundació
Horta Sud en col·laboració amb Caixa
Popular, Mancomunitat Intermunicipal
de l’Horta Sud i l’ajuntament de cada
municipi.

l’Horta SudPAPERS ASSOCIATIUS DE
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VI Trobada d’associacions

Aldaia

Baix el lema "La contribució de les
associacions" el 8 de novembres es va
celebrar a la Casa del tio Carmelo la VI
Trobada d'associacions d'Aldaia amb
la presència del doctor en sociologia
Antonio Ariño com a ponent i dos
grups de treball posteriors per a refle-
xionar sobre les necessitats de les
associacions.

Escola de ciutadania en femení

Horta Sud

L’Associació de Dones de la comarca
de l’Horta Sud ha organitzat dins de la
seua Escola de Ciutadania en Femení
el curs “Formació social i política amb
perspectiva de gènere” de dos anys de
duració amb el que pretén treballar en
el canvi de mentalitats per a aconse-
guir l’autèntica igualtat de gènere.

Integració d’immigrants

Subvencions

La Fundación ICO obre de nou la
convocatòria d’ajudes per a la
Integració Social d’Immigrants 2008.
Esta iniciativa respon al foment i pro-
moció d’actuacions en defensa dels
drets fundamentals i llibertats dels
ciutadans.

Més informació: www.fhortasud.org

Acte de lliurament de les aju-

des interassociatives 2008 

Fundació

El passat 29 de setembre la
Fundació Horta Sud i Caixa Popular
van fer a Aldaia l’acte d’entrega de les
ajudes econòmiques als diferents pro-
jectes associatius comarcals premiats
dins del Programa de Cooperació amb
les Associacions de la Comarca de
l'Horta amb un valor de 6.000 euros. 

Pròxims cursos



Obligacions generals  de les

associacions respecte a la Llei

Orgànica de Protecció de Dades

de Caràcter Personal

1. Inscripció dels fitxers en el
Registre General de Protecció de
Dades, a fi de notificar l'existència,
creació i modificació dels mateixos. 

2. Establir el procediment per a
possibilitar  els drets d'Accés,
Rectificació, Cancel·lació, i Oposició
als afectats. (Redacció de clàusules,
formularis i contractes per a
l'arreplega de dades, donar informació
als interessats...)

3. Signar els contractes d'accés a
dades corresponents per part de
tercers o encàrrec de tractament en
els casos pertinents, en virtut de
l'article 12 LOPD. 

4. Redacció del document de
seguretat: El responsable del fitxer ve
obligat a elaborar i implantar la
normativa de seguretat per mitjà
d'este document, que serà d'obligat
compliment per a tot el personal amb
accés a les dades de caràcter personal. 

5. Auditoria.
Estes exigències són d'obligat

compliment, i el no portar-les a cap pot
donar lloc a sancions econòmiques
importants que oscil·len entre 6.001,01
Euros a 601.012,10 euros, segons el
caràcter de la infracció.

En el anterior número comentamos que los servicios de participación ciudadana
tienen que:

Escuchar a la población y conocer necesidades y demandas
de la ciudadanía en general 

Conocer las necesidades de una comunidad es un tema  complejo puesto que las
necesidades no son dadas de una vez y para siempre sino que se van construyendo
en el día a día a través de  la conversación en las redes sociales.

Algunas acciones que se pueden hacer des de este  servicio:

1. Crear una oficina de atención ciudadana que oriente, acoja,  informe, gestione
quejas y sugerencias, haga el seguimiento, este coordinada con otros servicios,
informe de los procedimientos en curso, etc.. 

2. Teléfono de atención al ciudadano.

3. Establecer servicios de información y registro en algunos centros
municipales y barrios del municipio.

4. Realizar una campaña de difusión de estos servicios. 

5. Utilizar las nuevas tecnologías para la gestión  interna de la información.  

6. Realizar encuestas para detectar las necesidades y demandas de los
ciudadanos.

7. Realizar reuniones del alcalde o alcaldesa por barrios.

8. Realizar entrevistas de forma sectorial a colectivos y personas  para la
recogida de información y consulta de determinados temas que les afectan
directamente.

L’assessoria3Estudi sobre l’associacionisme i la participació a l’Horta Sud2

Serveis de participació ciutadana

NOTA: Les respostes de l’assesoria de la
Fundació Horta Sud són merament informati-
ves i no genera expectatives

PAPERS ASSOCIATIUS DE l’Horta Sud
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La participació social

Quin és el paper actual de les associacions de dones?

L'associacionisme femení és un
fenomen important en el dibuix dels
moviments socials del nostre país. 

La comarca de l’Horta Sud no ha
sigut aliena a això i, en ella, s'han
consolidat grups estructurats amb
distintes formes: de caràcter local,
annexats a estructures supracomarcals
o en xarxes que superen el nacional.

Les metes i inquietuds són també
distintes: lúdic, cultural, reivindicatiu,
formació i superació, etc. Però tot això
té la base comuna de la participació de
la dona en l'esfera pública i plasmar en
el social les inquietuds del col·lectiu
més important en els últims anys.

Nosaltres, l'Associació de dones de
la comarca de l´Horta Sud, s'integrem
en la xarxa de moviments femenins
nacionals i internacionals, definint-se
per la defensa dels drets de la dona,
Drets Humans i valors ètics de
respecte, solidaritat i justícia.

Decidir formar part d'un grup ja
suposa una decisió important  com a
pensament crític i acció alternativa, i
significa que cada dona es compromet
en diversos processos: 

- La pròpia experiència sustenta la
subjectivitat feminista. A partir d'ella
es produïx no acceptació i rebuig de
fets injustos o danyosos i es recorre al
moviment per a enfrontar-los al
mateix temps que es ponderen drets,
recursos, poders i experiències
positives i es busca preservació. 

- La participació social que permet
el desenvolupament de la consciència
al compartir experiències amb altres
dones i aprendre que és possible
intervindre en el sentit de les coses
amb accions pràctiques concretes. 

- La formació en el pensament
femení, aprenentatge i internalització
del sentit de la vida i l'ètica feministes,
i, en la mesura que es puga, dels
coneixements, enteniments i sabers
generats en l'experiència feminista. 

- Difusió de la informació a tot el
món el més sovint possible. La
informació és poder. Accés igualitari
als recursos que el grup necessita, etc

La tasca es programa de manera
Comarcal amb l'objectiu d'optimitzar
recursos,  donar facilitat a l'intercanvi
experimental i aconseguir l'eficàcia
dels esforços realitzats.

TROBADES COMARCALS
Trobades monotemátiques, amb

l'aportació d'especialistes que
aporten llum, reflexió, enriquiment i
actuacions com a grup social.

Enguany celebrem la vuitena a
Quart, abordant el tema: “Urbanisme
davall una visió de Gènere”

ESCOLA MARÍA MOLINER
Centre de formació contínua,

denominat “ Escola de Ciutadania en
femení “. Destinat a l'especialització
de coneixements amb perspectiva de
gènere, investigació i apoderament
femení.

ACTUACIONS CONTÍNUES
Són activitats que, de manera

continuada, realitzem tant a nivell
local, comarcal o superior, d'acord amb
els marcs de la xarxa de dones de
valència. (Amb cursos, conferències,
participació ciutadana en els òrgans
d'administració local, educació,
Centres de Salut, etc.).

L’Associació de mestresses de Casa
i Consumidores Tyrius d’Alaquàs és una
associació d'utilitat pública, sense
ànim de lucre que es va crear fa més de
30 anys i és un pilar al municipi.

Té com a finalitat principal
proporcionar a la dona tant suport com
formació cultural, així com fomentar la
seua promoció i l'entreteniment , per a
contribuir a la seua total realització
personal mitjançant de les activitats
socioculturals oportunes.

Entre les activitats que es realitzen,
s’aborda de tot: tallers, cursos, pintura
al oli, treballs amb fusta o vidre, tall i
confecció, ball, gimnàstica o cuina. 

Intentant oferir altres tipus
d’activitats organitza exposicions de
Nadal o dels treball dels tallers. També
participem en celebracions i festes
com  Carnestoltes , festa de la patrona.
de la Primavera o Setmana de la Dona .

Buscant un altre estil d’actuació, en
2006 vàrem ser premiats per la
Fundació per un projecte  per a
recuperar l’autoestima i recolzament
en dones maltractades enfocat.

Mestres de casa i 
consumidores Tyrius Alaquàs

Associació de dones de la
comarca de l’Horta Sud

La promoció de la dona

FOTO: Associació de dones de la comarca de l’Horta Sud
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Setmana de les associacions de Quart de Poblet

Ajudes a Projectes

Interassociatius 2009

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ DE PROJECTES:
30 DE NOVEMBRE

D’on sorgeix el vostre contacte i pos-
terior projecte en comú?

En l'any 2002 es crea en Quart de
Poblet el Consell de Participació
Ciutadana i emmarcat dins d'ell, es va
crear un grup de treball, sobre associa-
cionisme. Amb el pas dels temps s'ha
centrat especialment en l'organització
de les Jornades d'Associacionisme que
es realitzen anualment.

Va ser en el procés d'organització de
les jornades quan es va consolidar el
plantejament d'aprofitar aquesta jorna-
da per a treballar directament amb les
associacions, l'organització d’esta
Setmana de les Associacions.

Com és la vostra proposta?
La proposta sorgeix arran d'una idea

d'un membre del Consell de Participació,
José Miguel Lérida, de generar un espai
d'acció comú de les associacions. 

Així, ens posarem  a dissenyar un pro-
jecte que, amb la participació oberta a
les associacions, poguera ser represen-
tatiu del teixit global i, també, destacar
les particularitats de cada associació.

És important que les associacions
s’impliquen  en activitats obertes?

És molt important, no sols en activi-
tats obertes, sinó en totes aquelles acti-
vitats que d'una o altra manera ajuden a
construir el futur del nostre municipi. 

Les associacions som part d'aqueixa
ciutadania i som un canal actiu perma-
nent de participació ciutadana, això ens
fa ser un agent social imprescindible en
l'articulació quotidiana del nostre poble.

És necessari crear xarxes?
Naturalment. És una necessitat actual

que tenim les associacions. El treball
compartit en equip, l'oportunitat d'unir
esforços per objectius comuns o cobrir
necessitats compartides… són aspec-
tes que fan de les xarxes motius sufi-
cients per a justificar la seua existència.

Teniu contacte amb altres associa-
cions locals o comarcals?

Sí. Moltes compartim en altres contex-
tos projectes amb altres. Habitualment
ens centrem en els nostres objectius, però
sempre hi ha un espai per a compartir.

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.

Amb la col·laboració de :
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Coordinació i maquetació: Carles X. Puig. Disseny: Eugenio Simó. Pots col·laborar amb nosaltres o enviar les teues notícies a centrerecursos@fhortasud.org 

Depòsit legal: V-1686-2000. Edita: Fundació Horta Sud. C/ Caixa d’Estalvis 4, 46900 Torrent. www.fhortasud.org. Tel./Fax: 96 155 32 27

La Fundació Horta Sud i Caixa
Popular han convocat, de nou, el
Programa de Cooperació per a
Associacions de la Comarca 2009.

Les ajudes tenen com a principi
inspirador afavorir la participació
ciutadana i enfortir el teixit social de
la nostra comarca.

Amb este espèrit, el programa
destina 10.000 euros en ajudes a les
associacions que duguen a terme
programes o activitats de desenvo-
lupament cultural o social en la
comarca de l’Horta Sud.

Les activitats han de promoure la
col·laboració entre distintes associa-
cions d’una mateixa localitat o asso-
ciacions de distintes localitats de
l’Horta. Amb estes ajudes es pretén
potenciar les relacions entre les
associacions.

Es valoraran especialment als pro-
jectes característiques com el núme-
ro d’associacions i municipis partici-
pants, la creació de plataformes d’or-
ganització estables entre les asso-
ciacions, la continuitat del projecte,
la participació ciutadana, el caràcter
educatiu i social de l’activitat o la cla-
redat en la descripció dels objectius i
metodologia.

Les propostes es poden presentar
fins al 30 de novembre en qualsevol
oficina de Caixa Popular o en la
Fundació Horta Sud (C/ Caixa
d’Estalvis 4 de Torrent). La resolució
del jurat es donarà a conèixer al mes
de desembre de 2008. 

Per a més informació, podeu obte-
nir les bases a les oficines de Caixa
Popular o visitant les pàgines web
www.fhortasud.org i www.caixapo-
pular.es

Continuem repassant els projectes guanyadors de l’edició de 2008 dels Premis
Interassociatius convocats per la Fundació Horta Sud i Caixa Popular.

FOTO: Ajuntament de Quart
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Mislata Curs com fer un projecte.
Com convertir les teues idees en acció
posant a l’abast les ferramentes i els
mitjans per a realizar-los. Dia 27 de
setembre de 09:00 a 14:00 h.

Mislata. Curs de responsabilitat
civil. Delimitar responsabilitats en
funció de l’entitat i conèixer els
diferents tipus d’assegurances. Dia 4
d’octubre de 09:00 a 14:00.

Quart. Curs d’organització i gestió
d’associacions. Posar al dia la
burocràcia de la nostra associació..
Dies 6, 13, 20 i 24 d’octubre de 19:00 a
21:30 h.

Mislata. Maquetació de revistes.
Aprendre a crear una publicació per a
la teua associació. Dies 17 i 18
d’octubre de 19:00 a 22:00 i 09:00 a
14:00 respectivament.

Aldaia. Comunicació digital I. Eines
per a potenciar l’associació amb les
noves tecnocologies. Dies 20, 22, 27 i
29 d’octubre de 18:30 a 21:00 h.

Aldaia. Curs d’organització i gestió
d’associacions. Posar al dia la
burocràcia de la nostra associació..
Dies 4, 6, 11 i 13 de novembre de 18:30 a
21:00 h.

Tots els cursos que s’oferten són
gratuïts i organitzats per la Fundació
Horta Sud en col·laboració amb Caixa
Popular, Mancomunitat Intermunicipal
de l’Horta Sud i l’ajuntament de cada
municipi.

l’Horta SudPAPERS ASSOCIATIUS DE
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Participació del Pla de l'Horta 

Horta Sud

Aquestes Jornades de Consulta
Ciutadana estan obertes a tota la ciu-
tadania per a parlar del futur de l’Horta
i de la seua vertebració.

Hi ha diverses dates per a acudir en
estos dos mesos: 13 i 14 de setembre
de a Aldaia, 27 i 28 de setembre de a
Paiporta i el 4 i 5 d’octubre a València.

La Fundació te les acosta

Subvencions i ajudes

Si vols conèixer totes les convoca-
tòries d’ajudes i subvenciones que es
públiquen als butlletins oficials i estar
ben informats de com poder accedir o
les bases, no dubtes en acudir a la nos-
tra web en l’apartat de subvencions
perquè actualitzem diàriamente amb
totes les convocatòries.

Jornada de Projectes de

Cooperació Internacional

Horta Sud

La trobada organitzada per la
Fundació i l'associació torrentina
Mare Mazzarelo-Amparito Baviera va
pretendre posar en contacte a dife-
rents ONG's que treballen a l'Horta
Sud per a donar a conéixer els seus
projectes i establir punts de trobada i
línies de col·laboració 

Un conveni per a fomentar 

l'associacionisme

Fundació

La presidenta de la Mancomunitat
de l'Horta Sud i alcaldessa d'Aldaia,
Empar Navarro, i el president de la
Fundació Horta Sud, Alfred
Domínguez, han rubricat un conveni
marc per a consolidar i posar en marxa
de noves iniciatives de participació i
associacionisme en la comarca.

Pròxims cursos



El llibre d'actes de l'associació,

les seues utilitats

i la seua elaboració

¿Que te que recollir el llibre d'actes? 
Al llibre d'actes s'han de recollir les

actes dels òrgans col·legiats de
l'associació, normalment Junta
Directiva i Assemblea, però si hi
hagueren altres també hauríem de
recollir les actes de les seues reunions
al llibre.

¿Com se fa un acta?  
El contingut de l'acta ha de tindre

almenys: 
- Lloc, data y hora de celebració 
- Número de convocatòria
- Assistents o representats (en el

cas de l'assemblea en forma numèrica,
en el cas de junta directiva el nom y
cognom del assistents)

- Ordre del dia (ha d'incloure
l'aprovació de l'acta anterior)

- Resum dels debats i els acords
adoptats amb el resultat de les
votacions

- Precs i preguntes
- Firma del secretari i el vist i plau

del president 
(Teniu un model d'acta a la nostra

web).

¿Hi ha que portar un llibre d'actes?
No és necessari, no hi ha cap format

normalitzat legalment, però encara
així és molt recomanable portar les
actes en un llibre per a que no es
perguen.

¿Hi ha que presentar-lo o legalitzar-
lo en algun lloc?

El llibre no hi ha  obligació de
presentar-lo en cap lloc, ara bé si els
acords adoptats afecten a matèries
que han de comunicar-se al registre,
tenim un mes per fer-ho. 

L’assessoria3Estudi sobre l’associacionisme i la participació a l’Horta Sud2

Treballar la participació des de la política municipal (1)

NOTA: Les respostes de l’assesoria de la
Fundació Horta Sud no són vinculants

PAPERS ASSOCIATIUS DE l’Horta Sud

La participació és un procés educatiu que ha d'apostar per noves formes de
relacionar-nos amb la ciutadania que ens permeta construir projectes de forma
conjunta i colaborativa entre polítics, tècnics i ciutadans. 

Algunes propostes a partir de les dades més destacades de l'estudi
d'Associacionisme i Participació a l'Horta Sud:

Reglament de participació ciutadana 
Només 5 ajuntaments contesten que tenen un Reglament de Participació. 
Proposta: Elaborar un reglament de participació, conjuntament amb la

ciutadania, perquè els ajuntaments s'obliguen a treballar la participació ciutadana
i definisquen el marc de relació amb  el seu veïnat. Però els reglaments de la
participació han de crear-se per a facilitar la informació, la comunicació, la
participació, cedir poder a la ciutadania i no per a legitimar posicions polítiques. Els
reglaments no són un fi en si mateixos, sinó un recurs per treballar la participació.

Servei de Participació Ciutadana
Dos  municipis tenen un servei de participació específic. Hi ha quatre tècnics

contractats treballant la participació  en els seus diferents municipis, Aldaia, Quart
de Poblet, Torrent i Silla.

Proposta: Contractar tècnics en participació ciutadana, personal capaç de
dissenyar una pla estratègic d'intervenció per a fomentar la participació i que
articule els diferents nivells i formes de participar dels ciutadans i ciutadanes. Açò
és un procés, per tant no podem pensar que tota la ciutadania participarà de la
mateixa manera i amb la mateixa implicació, però no podem dirigir-nos només als
més implicats en els processos. Esta persona tècnica ha de conéixer i dominar
tècniques almenys per a:

- Conéixer les necessitats i demandes ciutadanes
- Informar la ciutadania dels projectes, serveis, anàlisi i solució de problemes, 
- Generar debat en la ciutadania i cedir poder en la presa de decisions de

determinades qüestions, en la solució de problemes, etc.
- Establir ferramentes de control dels serveis per part dels ciutadans. 
- Ser l'interlocutor entre els veïns i l'ajuntament.
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Dinamitzar el comerç local

Quin és el paper actual de les associacions de comerciants?

Les associacions de comerciants
naixen en uns moments de forta
expansió de les grans superfícies al
principi dels anys 80. 

El seu treball consisteix en
dinamitzar i millorar la qualitat del
comerç local.   En concret, en aquesta
època, Picassent  compta amb 15.000
habitants i te un comerç poc
especialitzat i amb un gran costum per
part dels consumidors de fer les
compres en valencia. 

La associació de comerciants
mitjançant els cursos de formació,
campanyes d'animació,escaparatisme
i un gran reciclatge per part dels
comerços, fa que hui en dia, Picassent
oferisca un comerç de qualitat a una
població que actualment te uns
20.000 habitants.  

Com a proposta de futur li diria a les
associacions  que tenim que fer valdre
les nostres avantatges : proximitat i
coneixement del client.  

També el futur de les associacions
passa per integrar-se en federacions;
en la comarca de l'Horta Sud
FEDACOH podria ser el referent.

El municipi de Benetússer, com
qualsevol societat dinàmica actual es
troba en un constant procés de canvi.
Des de la perspectiva de l'estudi, de
forma genèrica, s'observen grans
línies de canvi que afecten l'àmbit
comercial:

· La demanda. S'han, i estan,
produint canvis relacionats amb
l'envelliment de la població, l'augment
de la població immigrant, les noves
necessitats dels consumidors i els
canvis d'hàbits dels mateixos cap a
altres formats comercials.

· L'oferta. Amb l'aparició de nous
formats comercials, la presència de
València capital amb el seu dinamisme
i especialment el desenvolupament de
les zones comercials de les
proximitats de la A-7.

En este context, l'Associació de
Comerciants de Benetússer junt amb
el recozlament de l'Ajuntament de
Benetússer, considera convenient
l'elaboració d'un Pla de Dinamització
Comercial que marque les línies
necessàries d'actuació per a potenciar
i col·laborar en el desenvolupament
comercial del municipi.

A partir de l'anàlisi dels diferents
aspectes abordats en un estudi
realitzat ressaltarem tres mesures
bàsiques o estratègiques per al
desenvolupament comercial i urbà del
municipi:

1.- Creació d'un entorn comercial de
característiques urbanes homogènies
que faciliten la comoditat en la
compra, principalment en aquells vials
amb una major acumulació comercial.

2.- Fomentar la interrelació del
teixit comercial de Benetússer a
través de l'associacionisme.

3.- Reduir els dèficits d'equipament
comercial a través de l'increment de
l'oferta de béns d'equipament
personal (tèxtil i calçat) amb vista a
reduir les tendències de despeses.

Paco Ferrer
President de l’Associació 
de comerciants de Picassent

Associació de comerciantes, empresaris
I professionals de Benetússer

Pla de dinamització
comercial de Benetússer

Noves vies de foment

Entre els acords i proposters que
s'han pres en les reunions de l’
Associació del xicotet comerç de
Picanya  cal ressaltar els següents:

- Afiliar-se a AEPI com a fórmula
associativa per a enfortir el teixit
empresarial de Picanya, que li done
força per a  aconseguir els seus
objectius.

- Crear una imatge corporativa i de
marca per als comerços de Picanya.

- Donar difussió a tots els comerços
locals d'aquesta iniciativa
d'associacionisme.

- Crear una comissió que elabore un
Pla de treball que contemple
prioritats, objectius i mitjans dels que
cal disposar per a aconseguir-los.

En aquest moment, la comissió ja
està treballant en propostes
d'activitats per a nadal: enllumenat,
decoració de vitrines, sorteig i/o vals
de compra; així com ofertes de línees
de crèdit..especials, tarjeta de comerç
local...

A més, celebrem una feria comercial
per a donar a conèixer al públic la
nostra diversitat de professionals.

Associació de l xicotet 
comerç de Picanya
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La Fundació Horta Sud
entrega 6.000 euros 
a entitats solidàries

La “Fundació Horta Sud” i Caixa Popular premien sis

projectes interassociatius de la comarca de l'Horta

TORRENT, 22  DE JULIOL DE 2008

El programa “Solidaritat interna-
cional 2008” ajudarà amb 6.000
euros a quatre  projectes solidaris
que estan duent a terme associa-
cions de la comarca

Amb l'objectiu de col·laborar eco-
nòmicament amb projectes d'ajuda
al desenvolupament de països del
Tercer Món, la Fundació Horta Sud ha
tornat a concedir el seu programa
d'ajudes anuals a associacions..

En la convocatòria de 2007 han
sigut premiades quatre entitats d'un
total de 13 projectes presentats. Les
entitats subvencionades han sigut:

AEDIHAL (Associació per al des-
envolupament de l'Indi Huichol en
Amèrica Llatina-). Un projecte per a
un menjador assistencial, suport de
casa multiusos i prevenció  de l'ab-
sentisme escolar i de tercera edat en
estat de necessitat a Bucaramanga
de Colòmbia amb 2.000€.

Associació solidària entre pobles

del món “La maloka” de Benetússer
amb un projecte de participació polí-
tica i organització associativa de
xiquets, xiquetes i jóvens de “Casa
Taller Les Moyas” en el Barri de Sant
Lluïu de Bogotà- Colòmbia, amb
2.000 €.

Gent solidària de l’Horta Sud

d'Aldaia per al projecte de manteni-
ment en de Tinduf a  Algèria del
Centre d'Experimentació i Formació
Agrícola i Campaments Refugiats
Saharaiui  amb 1.400 €.

Associació taller Mare

Mazzarello “Amparito Baviera” de
Torrent, per a Confeccionar roba
amb destí al Tercer món (Àfrica,
Amèrica del Sud, Àsia) amb un ajuda
de  600 €

Estes ajudes, és una activitat més
que fa la Fundació des de fa quinze
anys.

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.

Amb la col·laboració de :
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Coordinació i maquetació: Carles X. Puig. Disseny: Eugenio Simó. Pots col·laborar amb nosaltres o enviar les teues notícies a centrerecursos@fhortasud.org 
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La Fundació Horta Sud i la Caixa
Popular han concedit les seues ajudes
econòmiques a projectes associatius
comarcals per a impulsar i enfortir el
teixit associatiu de la comarca. Els
projectes han de promoure la
col·laboració entre associacions dins
d'una localitat o en l'àmbit comarcal.

A esta convocatòria s'han presentat 21
projectes interassociatius, superant
amb els presentats en 2007, la qual cosa
ha donat lloc a què les dos entitats
decidisquen augmentar la partida de les
ajudes a 10.000€ per a 2009. 

Els projectes seleccionats en la
convocatòria del 2008 han sigut:

Escola de Ciutadania de l'Associació
de Dones de la Comarca de l'Horta Sud,
que pretén facilitar l'intercanvi de
coneixement amb enfocament de
gènere per a crear un aprenentatge
orientat a la transformació social. 

La Setmana de les Associacions,
presentat pel grup de treball
d'associacionisme de Quart de Poblet,

l'objectiu del qual és generar un espai
d'acció permanent que facilite la
participació de les associacions.

Facilitar el permís de conduir les
persones més vulnerables presentat per
l'Associació Teuladí del Barri del Crist
per a evitar l'entrada a presó i/o
existència d'antecedents penals a
determinats col·lectius desfavorits.

Gran Joc Solidari presentat per la
Federació de Cases de Joventut de la
C.V., és un projecte de sensibilització
sobre la situació dels països del Sud, a
més coopera amb distintes ONGDs.

Mirada Femenina sobre l'emigració de
l'Associació Espai Violeta de Xirivella,
Mislata i l'associació Ararat, orientat a
l'adquisició d'habilitats en les dones
emigrants.

L'entrega de les ajudes es realitzarà
en un acte a Aldaia en el mes de
setembre coincidint amb la
convocatòria del 2009 que avança els
seus terminis i obri el període de
presentació el pròxim mes de setembre.

Fem xarxa6
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Torrent. Curs Règim legal de les
entitats sense ànim de lucre. Aprendre
legislació fiscal a la que estan
sotmeses les associacions. Dies 5, 7, 12
i 14 de maig de 18:30 a 21:00 h..

Benetússer. Curs d’organització i
gestió d’associacions. Posar al dia la
burocràcia de la nostra associació..
Dies 6, 8 i 13 de maig de 18:00 a 21:00 h.

Picanya. Curs de responsabilitat
civil. Delimitar responsabilitats en
funció de l’entitat i conèixer els
diferents tipus d’assegurances. Dia 24
de maig de 09:00 a 14:00.

Quart Curs com treballar en equips.
Incentivar en les associacions el
concepte de grup i la coordinació de
les voluntats. Dies 30 de maig, 6, 13 i 20
de juny de 19:00 a 21:30 h.

Quart Curs com fer un projecte.
Com convertir les teues idees en acció
posant a l’abast les ferramentes i els
mitjans per a realizar-los. Dies 9, 12, 16
i 19 de juny de 19:00 a 21:30 h.

Tots els cursos que s’oferten són
gratuïts i organitzats per la Fundació
Horta Sud en col·laboració amb Caixa
Popular, Mancomunitat Intermunicipal
de l’Horta Sud i l’ajuntament de cada
municipi.

Més informació telefonant al Centre
de Recursos per a les  Associacions de
la Fundació Horta Sud al 96 155 32 27 o
al correu electrònic: centrerecursos
@fhortasud.org

l’Horta SudPAPERS ASSOCIATIUS DE

Notícies i Convocatòries1

Joc solidari

Xirivella

El dissabte 24 de maig es va cele-
brar  una activitat de sensibilització i
cooperació amb els països del sud on
participaren el CIJ, diverses associa-
cions, col·legis i l’Ajuntament.

Albergada d’Esplais’08

Horta Sud

Una trobada amb els Esplais de
Mislata, “Somriure” de Quart, “Omet”
de Picassent I Natura de Manises
sobre els drets dels xiquets i xiquetes.

II Jornades lúdiques

Picassent

El 19 i 20 de Abril, tingueren lloc
estes jornades que organitza l’asso-
ciació juvenil "Tierras Baldías" junt al
CIJ de la localidad i la Regidoria de
Joventut amb gran ventall d’activitats
relacionades amb el món de l’oci.

Sopar anual de l’IDECO

Horta Sud

Celebrat el passat 25 d’abril amb
l’entrega del Premi Quico Moret al
Centre de formació La Florida i la pre-
sentació del llibre “L'Aigua a l'Horta
Sud. Avaluació i gestió dels recursos
hídrics”.

Visita la “Ruta de l’aigua” amb

la Xarxa Joves.net

Horta Sud

El 24 de maig recorre amb bicicleta
de 10:00 a 14:00 als voltants del parc
fluvial del Túria.

Setmana solidaria del Projecte

Niquia

Picassent

Tot un èxit participant 300 xiquets i
xiquetes de diferents associacions del
poble amb concerts,  una fira solidària
i activitats per als més menuts.

Pròxims cursos



Com han de justificar-se els

pagaments que es realitzen a

les persones que col·laboren

amb l’associació?

En primer lloc cal saber el concepte
pel qual eixa persona està col·laborant
amb nosaltres.

Si és un voluntari caldrà anar a la
regulació específica establida en la
Llei del Voluntariat, però hem de tindre
clar que un voluntari no pot percebre
cap remuneració de la seua tasca, a
excepció de les despeses que li
ocasione en quant a desplaçaments,
menjars, etc.. que sí se li poden abonar,
amb els requisits i límits ja regulats en
el Reglament del IRPF i, en este cas,
estaran exempts de tributació.

Si el col·laborador no és un voluntari,
la seua relació pot ser de dos tipus:
mercantil o laboral. En el primer cas
estarem quan es tracte d'un
professional o un empresari autònom i
ens haurà de fer una factura pels seus
honoraris i els impostos (normalment
IVA  i retenció a compte del IRPF). 

Si la relació té caràcter laboral,
haurem de complir tots els tràmits i
requisits legals: alta en la Seguretat
Social, contracte laboral, realització de
nòmines, retencions a compte del IRPF
i ingrés de les mateixes a l'Agència
Tributària, cotitzacions a la Seguretat
Social, etc. sent la nòmina el document
acreditatiu.

Com a cas especial, en el cas que
l'entitat organitze una activitat com
cursos o conferències, els rendiments
que satisfacen els col·laboradors es
consideraran rendiments de treball
per al seu perceptor i estant subjecte a
una retenció a compte del IRPF del
15%; l'operació no està subjecta a l'IVA,
i no cal contractar ni cotitzar a la
Seguretat Social. L'única cosa és que
cal retindre el percentatge indicat i
ingressar-ho trimestralment amb els
models 110 (així com el model 190 de
resum anual). 

En este supòsit, el col·laborador ha
d'emetre un document semblant a una
factura, on conste, entr altres, la
retenció i la indicació que es tracta
d'una operació no subjecta a l'IVA.

L’assessoria3Estudi sobre l’associacionisme i la participació a l’Horta Sud2

La participació ciutadana

NOTA: Les respostes de l’assesoria de la
Fundació Horta Sud no són vinculants

PAPERS ASSOCIATIUS DE l’Horta Sud

Població Nº habitants Nº assoc. 1 2 3 

Alaquàs 30.177 125 Per barris i per sectors SÍ 28/04/05

Albal 14.840 37 Per sectors NO -

Alcàsser 8.716 60 NC NC -

Aldaia 28.138 95 Per barris i per sectors NO 

Alfafar 20.321 66 NC NC -

Benetússer 14.283 66 Per barris SÍ  NC

Beniparrell 1.896 20 Per sectors NO -

Catarroja 27.225 67 Per barris NO -

Llocnou 120 1 No la treballa NO -

Manises 29.778 98 NC NC -

Massanassa 8.127 10 Per sectors NO -

Mislata 43.336 96 No la treballa NO -

Paiporta 22.374 83 NC NO -

Picanya 10.543 54 Per sectors NO -

Picassent 18.556 81 Per sectors NO -

Quart 25.340 127 Per barris i per sectors SÍ 24/09/02

Sedaví 9.857 44 Per sectors NO -

Silla 18.098 76 Per sectors NO -

Torrent 75.131 416 Per barris i per sectors SÍ  NC

Xirivella 30.212 104 Per barris i per sectors SÍ 15/06/05

Total comarca 437.068 1.726

1. Com treballen la participació.
2. Disposa de Reglament de participació ciutadana?
3. Data d'aprovació.

12 municipis no tenen Reglament de participació 
5 si que en tenen, d’estos només 3 han contestat quin és el nom i la data d’aprovació del
reglament:
- Alaquàs: Reglament de Participació Ciutadana
- Quart de Poblet: Carta de Participació  Ciutadana
-Xirivella: Reglament de Participació Ciutadana
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Opinió4

Baix el mateix sostre

Quin és el paper actual de les associacions de pares i mares?

Quals són o han de ser els nostres
objectius: influenciar per a apostar per
la democràtica educativa i la
participació de la comunitat escolar
com a impuls per a l'aprofundiment de
la democràcia i creació de projectes i
en la milloria de la qualitat educativa. 

Rebatre tòpics i prejuís afirmant
amb rotunditat que participar és un
dret, trencar amb lligams que ens
lliguen als interessos exclusivament
personals implicant-nos en projectes
col·lectius (es coneixen persones
interessants, millorem la nostra
formació, ens enriquim com a
ciutadans i demostrem a tots i a
nosaltres mateixos que tenim
coherència suficient per a defendre
allò en què creiem, portant a la
pràctica les nostres idees). 

Apostar per la participació perquè
és també aprendre a escoltar raons
alienes, saber cedir, flexibilitzar
postures que ens porten a compartir  i
aconseguir la consecució de projectes.
En conclusió, la Democràcia Educativa
és essencial perquè nostres fills i filles
no sols aprenguen conceptes sinó que
aprenguen a ser persones, a entendre
el món en què viuen i a protagonitzar
individual o col·lectivament el seu
procés educatiu, i les seues vides.

Amb les activitats extraescolars,
s'ha d'implicar a tota la Comunitat
Educativa;  se les ha de defendre com
un servei públic més; se les ha de
vincular a uns hàbits, valors i
conductes; se les ha d'impulsar en
conjunt en l'escola pública que les
recolze, complemente i complete; s'ha
d'implicar al Consell Escolar del
Centre en la seua planificació i
desenvolupament; s'han d'incloure en
la Programació General Anual; s'ha de
potenciar la projecció del centre a
l'entorn, vinculant-ho amb el barri; i
s'ha de prendre consciència que estes
possibiliten la consecució d'una sèrie
d'objectius i finalitats d'inequívoc
contingut social, progressista i
democràtic. No és cap aparcament de
menors en el col·legi.

Activitats pròpies del Centre:
· Tríptics informatius mensuals.
· Propostes de cursos per a pares.
· Conciliació de la vida familiar i

laboral participant en tallers o
activitats extraescolars per als
xiquets (s’han sol·licitat subvencions
pendents de resposta):

- Idiomes (valencià i anglés).
- Informàtica.
- Balls de saló.
- Gimnàstica Rítmica.
- Ludoteca.
- Activitats de repàs.
- Oci i temps lliure.

· Juntes directives mensuals.

Relacions amb el Centre:
· Col·laboració en les jornades de

portes obertes del  Centre.
· Festa de final de curs.
·  Reunions mensuals amb la

Direcció del Centre per a acometre
projectes presents o futurs, així com
primeres impressions sobre diversos

assumptes del dia.

Relacions amb la corporació
municipal:

· Reunions extraordinàries per a
tractar diferents punts sobre
l’acondicionament, millores del Cenre
o altres.

· Participants actius en el Plan
Concilia.

· Jornades de multuculturalitat en el
menjador del nostre Centre.

· Diades solidàries.
· Festa de Primavera.
· Trobades anuals de la Llengua

Valenciana.

I un repte:
Tenim pendent enguany un xicotet

repte com és el d’organitzar una
jornada de portes obertes amb un Pla
de Convivència Escolar (el primer
elaborat totalment per l’AMPA) baix el
lema “Tutors, pares i alumnes baix el
mateix sostre”. 

Pablo Navarro President AMPA CP González Gallarza (Alaquàs)

Activitats anuals de l’AMPA González Gallarza
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Entrevista amb...5 Fem xarxa6

Integra

Associacio Espanyola contra el Càncer 

Junta Local de Sedaví

LLOC I DATA CONSTITUCIÓ: SEDAVÍ, 9  DE MAIG DE 1993

Continuen obertes les ajudes a Projectes

Interassociatius 2008

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ DE PROJECTES: 31 DE MAIG

Continuem repassant, número a
número, els projectes guanyadors
dels Premis Interassociatius 2007.

Un dels treballs més solidaris és
“Integra” de la mà de l’Associació de
Familiars de Malalts Mentals de
Paterna, L’Eliana i San Antonio
(AFEMPES) i Nova Feina.

D’on sorgeix el vostre contacte i
posterior projecte en comú?

En Nova Feina considerem que la
inserció social s'aconseguix per mitjà
de la inserció laboral. Per diferents
motius, independència, autonomia,
desenvolupament personal, rela-
cions socials, etc… al conéixer la
labor que desenvolupa AFEM.PES
amb els malalts mentals, varem con-
siderar que unint-nos podíem iniciar
accions d'inserció laboral enfocades
cap a la seua integració.

Com és la vostra proposta?
Entenem que per a aconseguir una

inserció sociolaboral d'estos joves
hem de treballar des d'una visió i
intervenció integral en tots els
aspectes relacionats amb la seua
vida,  implicant al seu entorn més
directe (familiars) i indirectes,
agents socials i teixit empresarial de
la comarca. No és una tasca fàcil,
sobretot per als propis joves. 

És important que les associacions
s’impliquen  en activitats obertes?

Des de la nostra entitat som cons-
cients que és una responsabilitat de
tots (societat) aconseguir que totes
les persones, sense cap tipus d'ex-
clusió, tinguem el nostre espai on ens
podem desenvolupar en les diferents
facetes de què es composa la vida,
treball, amics, família, etc I per esta
finalitat es treballa a Nova Feina.

És necessari crear xarxes?
És bàsic. Treballar en xarxa no és

fàcil però el resultat és molt més
positiu, les sinergies generades, els
coneixements i experiències com-
partides són un valor incalculable.

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.

En col·laboració amb :
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Quantitat de socis: 306
Contacte: Visitant-nos al carrer García

Sanchis 4-baix de Sedaví, telefonant al
96 375 17 57  i  652 939 199 o al mail
geniadan@hotmail.com.

Activitats principals, objectius...

- Venda de loteria 4 vegades a l'any
mes extra de Nadal.

- Dos rastells, el d'estiu i el d'hivern en
la plaça del poble.

- Una col·lecta anual.
- Obra de teatre Anual.
- Sopar de gala a benefici del càncer.

Necessitats la nostra associació:

Necessitem un local mes preparat per a
juntes i reunions, patrocinadors per als
actes mes importants i una
conscienciació de més persones per a
fer-se socis de la causa.

Què podeu oferir a la resta de

persones o associacions locals i /o

comarcals:

La nostra ajuda incondicional en totes
les seues necessitats i la nostra
transparència de com portem la nostra
organització.

Este programa convocat per la
Fundació Horta Sud i Caixa Popula r des-
tina 6.000 euros en ajudes a les associa-
cions que duguen a terme programes o
activitats de desenvolupament cultural
o social en la nostra comarca. 

Les activitats han de promoure la

col·laboració entre distintes associa-
cions d’una mateixa localitat o de distin-
tes localitats de l’Horta.

Més informació i les bases del progra-
ma visitant les oficines de Caixa Popular
o a les pàgines web  www.fhortasud.org .
www.caixapopular.es
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Xirivella. Curs d’organització i
gestió d’associacions. Posar al dia la
burocràcia de la nostra associació.
Dies 3, 7, 10 i 14 d’abril de 19:00 a 21:00.

Albal. Curs de responsabilitat civil.
Delimitar responsabilitats i conèixer
els diferents tipus d’assegurances. Dia
5 d’abril de 09:00 a 13:00 h.

Quart. Curs de responsabilitat civil.
Delimitar responsabilitats i conèixer
els diferents tipus d’assegurances.
Dies 14 i 18 d’abril de 19:00 a 22:00 h.

Picanya. Curs Com aprendre a
conéixer-me i valorar-me més.
Aprenedre habilitats i exercicis
d’autoconeixement i autovaloració. 15,
17, 22 i 24 d’abril de 18:30 a 21:00.

Benetússer. Curs d’organització i
gestió d’associacions. Posar al dia la
burocràcia de la nostra associació..
Dies 6, 8 i 13 de maig de 18:00 a 21:00 h.

Torrent. Curs Règim legal de les
entitats sense ànim de lucre. Aprendre
legislació fiscal a la que estan
sotmeses les associacions. Dies 5, 7, 12
i 14 de maig de 18:30 a 21:00 h..

Picanya. Curs de responsabilitat
civil. Dies 24 de maig de 09:00 a 14:00.

Més informació telefonant al Centre
de Recursos per a les  Associacions de
la Fundació Horta Sud al 96 155 32 27 o
al correu electronic: centrerecursos
@fhortasud.org

l’Horta SudPAPERS ASSOCIATIUS DE
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La Fundació presenta el llibre

“Las dos caras de las políticas

sociales muncipales”

Horta Sud

Segons l'estudi publicat per la FHS,
les transferències de responsabilitats
als municipis no es traduïx en un volum
pressupostari acord, la qual cosa
limita la  capacitat d'actuació.

L'estudi elaborat per Marcela
Jabbaz, mostra que els ajuntaments
de l'Horta Sud  assumixen el 60% dels
servicis socials d'atenció primària
enfront del 40% que assumeix la
Generalitat, quan el Pla Concertat de
Prestacions Bàsiques té una pauta de
finançament proporcional entre
l'Estat, les comunitats autònomes i les
Corporacions Locals. 

L'estudi va ser presentat, davant un
centenar de persones. el 21 de febrer
de 2008 al Museu Comarcal. Si vols un
exemplar telefona al 96 155 32 27. 

Programa de Solidaritat 

internacional 2008

Horta Sud

Els projectes es presentaran en la
Fundació Horta Sud en la C/ Caixa
d'Estalvis, 4 de Torrent i el  termini de
presentació és fins al 30 d'abril del
2008. Participa!!! 

La Fundació estrena nova web

Amb l’objectiu d’acostar més encara
la Fundació a totes les associacions
utilitzant les noves tecnologies de la
comunicació, en este 2008 hem
redissenyat la nostra pàgina web
(www.fhortasud.org) tant en imatge
com, especialment, en continguts.

A la web podreu trobar des d’una
completa guia d’associacions a
convocatoria de subvencions, agenda
de cursos i activitats, guia de gestió o
publicacions, entre d’altres.

Pròxims cursos de la Fundació

Horta Sud



Quins són  els requisits per a

declarar d'utilitat pública la

meua associació? 

Quins són els drets dels

associacions d'utilitat pública? 

a. Que els seus fins tendisquen a
promoure l'interés general.

b. Que la seua activitat no estiga
restringida exclusivament a beneficiar
als seus associats, sinó oberta a
qualsevol altres beneficiaris.

c. Que els membres dels òrgans de
representació que perceben
retribucions no ho facen a càrrec de
fons i subvencions públiques.

d. Que compten amb els mitjans
personals i materials adequats i amb
l'organització idònia per a garantir el
complintliment dels fins estatutaris.

e. Que es troben inscrites en el
Registre i complint efectiu als seus
fins estatutaris, ininterrompudament i
concorrent tots els precedents
requisits, almenys durant els dos anys
immediatament anteriors a la
presentació de la sol·licitud.

a. Disfrutar de les exempcions i
beneficis fiscals 

b. Disfrutar de beneficis econòmics
que les lleis establisquen. 

Quals són les obligacions de les

associacions d'utilitat pública?  

1. Rendir els comptes anuals de
l'exercici anterior en el termini dels sis
mesos següents a la seua finalització, i
presentar una memòria davant  del
Registre. Els dits comptes han
d'expressar la imatge fidel del
patrimoni, dels resultats i de la
situació financera...

Reglamentàriament es determinarà
en quines circumstàncies s'haurà de
sotmetre a auditoria els comptes.

2. Facilitar a les Administracions
públiques els informes que estes els
requerisquen, en relació amb les
activitats realitzades.

Encara que no és diga explícitament,
estan obligades a portar la
comptabilitat d'acord amb el Pla
general comptable.

El procediment de solicitut es
regula pel  R. D. 1740/2003

L’assessoria3Estudi sobre l’associacionisme i la participació a l’Horta Sud2

Els pressupostos municipals destinats a associacions

NOTA: Les respostes de l’assesoria de la
Fundació Horta Sud no són vinculants

PAPERS ASSOCIATIUS DE l’Horta Sud

Població Nº habit. Nº assoc. 1 2 3 4 Total

1. Alaquàs 30.177 125 33 N/C 400.000 40.000 440.000

2. Albal 14.840 37 4 55 80.100 67.000 147.100

3. Alcàsser 8.716 60 - - - - -

4. Aldaia 28.138 95 38 38 129.600 184.000 313.600

5. Alfafar 20.321 66 - - - -

6. Benetússer 14.283 66 5 26 0 125.244 125.244

7. Beniparrell 1.896 20 1  19 - - -

8. Catarroja 27.225 67 80 0 353.753 0 353.753

9. Llocnou 120 1 0 0 0 0 0

10. Manises 29.778 98 - - - - -

11. Massanassa 8.127 10 7 18 N/C N/C N/C

12. Mislata 43.336 96 83 60 391.000 492.000 883.000

13. Paiporta 22.374 83 N/C N/C 18.000 N/C 18.000

14. Picanya 10.543 54 N/C 0 73.770 0 73.770

15. Picassent 18.556 81 4 29 57.750 70.600 128.350

16. Quart de Poblet 25.340 127 88 51 546.982 132.106 679.088

17. Sedaví 9.857 44 N/C 0 N/C 0 N/C

18. Silla 18.098 76 20 N/C N/C N/C N/C

19. Torrent 75.131 416 1 N/C 103.000 N/C 103.000

20. Xirivella 30.212 104 9 N/C 277.844 4.880 282.724

Total comarca 437.068 1.726 373 296 2.431.799 1.115.830 3.547.629

1. Número de convenis signats
2. Número de subvencions concedides

3. Pressupost destinat a convenis
4. Pressupost destinat a subvencions
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Opinió4

Què són les associacions
de veïns en l’actualitat?

Què poden fer en la
societat del XXI?

Quin és el paper actual de les associacions de veïns?

Som el que fem, no el que ens cri-
dem. Una associació de veïns ho és si
és capaç de detectar els problemes i
necessitats del seu barri i actuar per a
afrontar-los, no per tindre un local
amb el nom en la porta i reunir-se en
ell. 

Si una associació de veïns, a part de
la seua funció, programa xarrades,
tallers de temps lliure, projecció de
pel·lícules amb debat... és també una
associació cultural. 

Una associació de dones que orga-
nitza viatges, eixides i menjars, és un
centre excursionista. Una associació
que organitze activitats només per als
seus socis no és una associació, és un
club privat.

No som ningú si no tenim alguna
cosa que vendre que algú vullga com-
prar (servicis, productes consumibles,
però també informació, informació
reflexionada, reflexions ja fetes en una
societat en què no hi ha temps ni per a
això). Açò requerix tindre accés a
fonts d'informació (temps i contactes)
i d'invertir temps en fòrums de discus-
sió.

No som ningú si no tenim força i la
nostra força és directament propor-
cional al nostre patrimoni actiu: 

Els nostres béns materials (locals,
equipament), la nostra capacitat de
produir diners (persones-temps que
realitzen accions que produïxen bene-
fici directe com per exemple maque-
tarnos una pàgina web o un fullet, o
indirecte com per exemple donar un
curs o fer una actuació per la qual
cobra l'associació,...), la nostra capaci-
tat de convocatòria (persones vincula-
des que garantixen  sempre el mínim
de presència necessària perquè un
acte públic que convoquem no siga un
fracàs)...

No som ningú si no eixim en els mit-
jans de comunicació. En especial, no
som ningú si no existim en la xarxa, si
no apareixem en internet.

Està clar que nosaltres també hem
de fer-nos la pregunta del milió. Servix
el model del segle XX per a la societat
que necessitem del XXI?. El que està
clar és que fins ací hem arribat de mol-
tes diferents formes i que contraris a
la “homogeneïtzació” sí que ens hague-
ra ajudat el que els Ajuntaments reco-
negueren un “perfil desitjable del veí-
ciutadà”.

La realitat del nostre moviment diu
a les clares que municipis confron-
tants practiquen polítiques ciutadanes
totalment contradictòries i oposades.
Enfront de municipis que posen en
pràctica sistemes participatius, impli-
cant al veïnat en el disseny dels pres-
supostos, altres s'han obsessionat per
“ofegar” tot gest de preocupació i
implicació per la “res pública”.

Des del moviment veïnal ens identi-
fiquem amb l'esperança que els nos-
tres col·legis i instituts puguen ser
planters d'un nou “perfil del veí” pel
que el títol de “Educació per a la ciuta-
dania” ens ve com a anell al dit, però
sempre hem defés que a participar s'a-
prén participant i mentres tinguem
“corporacions municipals” que no des-
itgen ni pretenen ensenyar a partici-
par, continuarem patint esta històrica
desfeta que ha patit el moviment veï-
nal.

Així que abans de marejar el veí,
serà més directe i clarificador pregun-
tar-li a qui presidix l'Ajuntament del
seu poble o ciutat, quina idea té res-
pecte a la presència i participació dels
veïns en la gestió del “territori i el
forma de vida dels seus habitants” i si
veu que li dóna voltes a la pregunta ,
canvie-la per esta altra: Quantes
Associacions de Veïns hi ha en la seua
població en actiu? Al nostre poble des-
itjant estem de poder fer-li esta pre-
gunta a qui governa, mentrestant,
l'Associació de Veïns del Barri San
Francisco continua desenvolupant…
la “Educació per a la Ciutadania”…

Enrique del Toro
Tècnic de particpació

Rafael Almoguera
AA.VV. Barrio San Francisco (Manises)

Metassociacionisme

Reflexionar periòdicament sobre
els principis de l’associacionisme i
analitzar les transformacions que ha
anat experimentant al nostre país,
haurien de ser assignatura obligada
per als agents socials implicats en
este moviment social. 

En termes lingüístics, s'entén per
metallenguatge “el llenguatge que
s'usa per a parlar del llenguatge”.
Paral·lelament a l'exemple, seria de
vital importància crear algun tipus
d'organisme que promovera el debat i
les conclusions a posar en marxa en
matèria de progrés del sector
associacionista en els àmbits nacional,
de comunitats autònomes i local. 

A ningú se li escapa que després de
43 anys de camí, les associacions
necessiten una injecció de frescor, de
renovació, d'assentar unes noves
bases que contemplen els mitjans i els
fins acords a la nova societat. 

Les persones que formen part del
teixit associatiu espanyol, en la seua
majoria, estan diverses dècades a peu
d’este canó, i, encara que sempre les
requerirem per la seua experiència,
necessiten ja de saba jove i nova. 

És per tant l'hora de superar
l'associacionisme en decadència pel
pas dels anys. El moviment associatiu
actual ha de crear els mecanismes que
consciencien, sensibilitzen i impliquen
a la joventut per a afrontar nous reptes
reivindicatius relacionats amb les
millores socials, la convivència de
cultures, drets i obligacions dels
immigrants, regulació del voluntariat
social, l'assistència i ajuda als nostres
majors i valors cívics entre d’altres… 

Com a complement, a més, ha de
modernitzar els seus mitjans i
conferir-se com un sector renovat que
preste serveis a la Comunitat, que
puga crear ocupació i dispose d'un
personal laboral estable. Establim el
marc i caminem cap avant: és el
moment de fer-ho.

Carlos Bessini
AA.VV. Camí la Nòria (Torrent)
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Entrevista amb...5 Fem xarxa6

Esplais vius

Asociación por la solidaridad entre los pueblos del

mundo - La Maloka

LLOC I DATA CONSTITUCIÓ: BENETÚSSER, 7 DE MARÇ DE 2007

Comencem a repassar, número a
número de la vostra revista associa-
tiva, els projectes guanyadors dels
Premis Interassociatius 2007.

Començarem amb les “III Jornades
Feministes al País Valencià”  de la mà
d’Adela Roca de la Casa de la Dona
de València a qui entrevistarem en
representació de l'Associació de
Dones de la Marxa 2000, que agluti-
na, entre altres, a l'Associació de
Dones de de l'Horta Sud, i associa-
cions de dones de Paiporta, Xirivella,
Quart , Silla, Mislata, València, etc.

D’on sorgeix el vostre contacte i
posterior projecte en comú?

Les jornades 
Com és la vostra proposta? Per

què la varen premiar?
Es vàrem trobar del 30 de novem-

bre a l’1 de desembre a la Universitat
de València 

És important que les associacions
s’impliquen  en activitats obertes?

Clar, tots estos temes deuen arri-
bar a la societat, 

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.

PAPERS ASSOCIATIUS DE l’Horta Sud. President: Alfred Domínguez. Consell de redacció: Julio Huerta, Paco Alós, Vicent Comes, Jesús Martí, Marga Rincón, L. Felipe Castillo. 
Coordinació i maquetació: Carles X. Puig. Disseny: Eugenio Simó. Pots col·laborar amb nosaltres o enviar les teues notícies a centrerecursos@fhortasud.org 

Depòsit legal: V-1686-2000. Edita: Fundació Horta Sud. C/ Caixa d’Estalvis 4, 46900 Torrent. www.fhortasud.org. Tel./Fax: 96 155 32 27

Quantitat de socis: 20
Contacte: Visitant-nos al carrer El

Palleter 27-1 de Benetússer, telefonant a
963753969, al mail info@lamaloka.org,
o la web www.lamaloka.org.

Activitats principals, objectius...

Actualment la nostra principal línia
d'acció se centra en el suport al projecte
Casa Taller les Mollas, ubicat en un barri
deprimit de Bogotà (Colòmbia). 

Esta iniciativa establix un lloc per a
omplir un buit important en la formació
de xiquets i xiquetes que creixen en un
context amb serioses complicacions
socials, en un barri amb falta de serveis
públics adequats i on no hi ha una
infraestructura social orientada a
l'esplai i desenvolupament comunitari.

Entre les nostres metes està realitzar
activitats en el camp de la comunicació
per a la sensibilització per mitjà de:
comunicació en la xarxa a través de
www.lamaloka.org, els video fòrums,
xarrades, conferències i seminaris

De la mateixa manera pretenem
obtindre recursos financers i humans
per a donar suport a projectes de
xicotetes comunitats amb què podem

establir relacions. Per a això captem
fons a través de: sol·licitud de fons a
administracions públiques, jornades
ludicofestives, promoció del treball
voluntari i solidari en els projectes en
què estiguem treballant., aportacions de
soci@s i simpatitzants.

També impulsem trobades entre les
comunitats on estiguem treballant.

Necessitats la nostra associació:

Necessitem incrementar l'interés de les
persones pel projecte que recolzem a
Colòmbia, perquè a través de les seues
aportacions com soci@s i donants, el
projecte pot garantir la seua
sostenibilitat en el temps. Igualment,
necessitem el suport d'entitats
finançadores.

Què podeu oferir a la resta de

persones o associacions locals i /o

comarcals: Intercanvi d'activitats de les
distintes associacions, una mirada
informada sobre la realitat social de
Colòmbia. L'oportunitat de participar
activament com a personal voluntari en
el projecte de la Casa Taller les Moyas.
Divulgació de les seues activitats en la
nostra pàgina web.
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Sedaví. Curs d’organització i gestió
d’associacions. Posar al dia la burocrà-
cia de la nostra associació i aprendre a
organitzar-se. Dies 5, 7, 12 i 14 de febrer
de 18:30 a 21:00 h.

Torrent. Curs de responsabilitat
civil i penal. Delimitar responsabilitats
en funció de l’entitat i conèixer els
diferents tipus d’assegurances. Dies
12 i 14 de febrer de 18:30 a 21:00 h.

Barri del Crist. Curs d’organització i
gestió d’associacions. Posar al dia la
burocràcia de la nostra associació i
aprendre a organitzar-se.. Dies 18, 20,
25 i 27 de febrer de 18:30 a 21:00 h.

Albal. Curs Règim legal de les enti-
tats sense ànim de lucre. Aprendre un
poc de la legislació fiscal a la que estan
sotmeses les associacions. 3, 4 i 5 de
març de 18:00 a 21:00.

Alaquàs. Curs Règim legal de les
entitats sense ànim de lucre.
AAprendre un poc de la legislació fis-
cal a la que estan sotmeses les asso-
ciacions. Dies 10, 11 i 12 de març de
18:00 a 21:00 h..

Xirivella. Curs d’organització i ges-
tió d’associacions. Posar al dia la buro-
cràcia de la nostra associació i apren-
dre a organitzar-se.. Dies 3, 8, 10 i 15
d’abril de 18:30 a 21:00 h.

Més informació telefonant al Centre
de Recursos per a les  Associacions de
la Fundació Horta Sud al 96 155 32 27.

l’Horta SudPAPERS ASSOCIATIUS DE
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Les associacions prenen la

paraula

Quart de Poblet

Fruit del treball del grup d’associa-
cionisme del Consell de Participació
Ciutadana durant el passat 2007, esta
nova edició de la Jornada
d’Associacionisme celebrada el 19 de
gener va plantejar-se com un gran
espai de debat, reflexió i actuació
sobre quin Quart es vol.

Més d’un centenar de persones de
l’entramat associatiu del municipi es
varen reunir a la Casa de la Cultura per
a vore quin paper tenen en eixe Quart
del futur i com reforçar-lo. 

Durant la jornada es varen fer tres
tallers pràctics, que varen versar
sobre la formació a les associacions,
l’organització de la futura setmana de
les associacions i per a enfocar
l’Agenda 21 i la defensa del medi
ambient. 

Programa de cooperació amb

associacions 2008

Horta Sud

La Fundació Horta Sud i Caixa
Popular han convocat, de nou, el
Programa de Cooperació per a
Associacions de la Comarca 2008.

Este programa destina 6.000 euros
en ajudes a les associacions que
duguen a terme programes o activi-
tats de desenvolupament cultural o
social en la nostra comarca. Les activi-
tats han de promoure la col·laboració
entre distintes associacions d’una
mateixa localitat o associacions de
distintes localitats de l’Horta. Amb
estes ajudes es pretén  potenciar les
relacions entre les associacions.

Les propostes es poden presentar
fins al 31 de maig. A més, podeu obte-
nir les bases a les oficines de Caixa
Popular o visitant  www.fhortasud.org
i www.caixapopular.es

Pròxims cursos de la Fundació

Horta Sud



Hi ha que sol·licitar l'exempció

d'IVA encara que no realitzem

cap activitat econòmica?

Com ja es va dir en consultes ante-
riors, vos recordem que no hi ha
exempcions en l'IVA pel simple fet de
ser una entitat sense ànim de lucre, per
la qual cosa la realització d'entregues
de béns o prestacions de serveis no
gratuïtes es considerarien operacions
subjectes a l'IVA.

En este sentit, cal tindre clar que,
segons el criteri de l'administració tri-
butària,  el mer fet de percebre les
quotes de socis, en la mesura que ofe-
rim a canvi determinat serveis, suposa
la realització d'una operació subjecta a
l'IVA. No obstant, les entitats sense
ànim de lucre poden obtindre l'exemp-
ció en l'IVA de les quotes de socis previ
reconeixement exprés de l'AEAT. És
per això pel que, en principi, es recoma-
na a totes les associacions que sol·lici-
ten l'exempció de l'IVA de l'article
20.1.12é perquè les quotes de socis
estiguen exemptes d'IVA. 

Aprofitem per a recordar que es
poden sol·licitar, a més, altres exemp-
cions en l'IVA si realitzem prestacions
de serveis d'assistència social com ara
protecció d'infància i joventut, tercera
edat, minusvàlids, cooperació per al
desenvolupament, marginats, etc.
(exempció IVA del 20.1.8é); culturals,
com a representacions teatrals, musi-
cals, organització d'exposicions, visi-
tes a museus, llocs històrics o espais
naturals, etc. (exempció IVA del
20.1.14é) o esportius a persones físi-
ques que practiquen esport (exempció
IVA del 20.1.13é), sempre que siguem
una entitat de caràcter social, el reco-
neixement de la qual ha de sol·licitar-
se també davant d'Hisenda.

Finalment, no hem d'oblidar que les
exempcions esmentades només estan
previstes per a les activitats indicades
en cada un dels casos; per tant, encara
que la nostra entitat haja obtingut el
reconeixement d'entitat de caràcter
social, i haja sol·licitat alguna de les
exempcions, si realitza activitats dife-
rents de les citades no podria aplicar
eixa exempció.

L’assessoria3Estudi sobre l’associacionisme i la participació a l’Horta Sud2

Les associacions de la comarca.

NOTA: Les respostes de l’assesoria de la
Fundació Horta Sud no són vinculants

PAPERS ASSOCIATIUS DE l’Horta Sud

Població Nº habitants Nº associacions 1 2 3 4

1. Alaquàs 30.177 125 SÍ SÍ SÍ SÍ

2. Albal 14.840 37 SÍ NO NO NO

3. Alcàsser 8.716 60 - - - -

4. Aldaia 28.138 95 SÍ SÍ  SÍ SÍ 

5. Alfafar 20.321 66 - - - -

6. Benetússer 14.283 66 - - - -

7. Beniparrell 1.896 20 SÍ SÍ  SÍ NO

8. Catarroja 27.225 67 SÍ NO NO NO

9. Llocnou 120 1 NO NO NO NO

10. Manises 29.778 98 SÍ NO NO Fira

11. Massanassa 8.127 10 SÍ NO NO NO

12. Mislata 43.336 96 SÍ NO NO Fira

13. Paiporta 22.374 83 SÍ NO NO SÍ

14. Picanya 10.543 54 SÍ SÍ SÍ Alguns

15. Picassent 18.556 81 SÍ NO NO NO

16. Quart de Poblet 25.340 127 SÍ SÍ SÍ SÍ

17. Sedaví 9.857 44 SÍ NO SÍ NO

18. Silla 18.098 76 SÍ NO NO NO

19. Torrent 75.131 416 SÍ NO SÍ SÍ

20. Xirivella 30.212 104 SÍ NO NO NO

Total comarca 437.068 1.726

1. Registre Municipal d'associacions.
2. Assessoria per a associacions.

3. Oferta de Formació per a associacions.
4. Trobada d'associacions local.

Els ajuntaments poden donar de baixa dels seus registres a les associacions que no
notifiquen el seu programa al mes de gener.
Practicament tots els municipis tenen un registre municipal d'associacions, com així ho diu
ROFRJ de les Entitats Locals, a l'article 236.  Altra cosa és l'actualització d'este registre,
sobre tot a l'hora de donar de baixa a les associacions que ja no funcionen i no ho comuni-
quen, encara que al mateix article diu que les associacions inscrites estan obligades a notifi-
car al Registre el pressupost i el programa anual d'activitats al mes de gener de cada any.
L'incompliment d'estes obligacions donarà lloc a què l'Ajuntament puga donar de baixa a
l'associació en el Registre.
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Plataforma Via Verda de
l’Horta Sud

Salvem Catarroja

El territori pròxim: llavor de noves associacions

El 5 d'octubre de 2007 es tancava el
tram de ferrocarril entre Xirivella i
Quart de Poblet . Ací comença una ini-
ciativa d'un grup de persones, que com
tantes altres, sensibles i comprome-
ses amb unes ciutats mes habitables,
perseguixen recuperar territori, en
este cas convertint esta via de comu-
nicació ja clausurada en una proposta
atrevida, però tremendament respec-
tuosa amb el territori que la va veure
nàixer: la Via Verda de l’Horta Sud.

En un moment en que totes les
infraestructures de la zona es troben
en discussió, es constitueix la
Plataforma per la Via Verda Quart de
Poblet-Xirivella amb la intenció de
convertir-se en un espai de participa-
ció ciutadana obert i plural que done
cabuda a les entitats i persones inte-
ressades en compartir la defensa dels

Salvem Catarroja va nàixer quan a
l'estiu de 2005 un grup de veïns ens
ajuntàrem per a lluitar contra un
macroprojecte urbanístic, el PAI Nou
Mil·lenni, que destrossaria l'horta
actualment protegida. Encara que el
nostre objectiu era dir prou a l'especu-
lació, ara a més volem atendre la resta
de problemes locals que el nostre
govern no soluciona, i defensar l'horta i
el patrimoni, en perill per culpa d'esta
onada de construcció desenfrenada. 

En Salvem Catarroja participen
veïns del poble, però també d'altres
pobles de la comarca i de València, així
com altres col·lectius conscients del
perill que té aquesta situació per al
futur de la nostra terra, com ara
Salvem les barraques, els veïns contra
el parking de la plaça del Fumeral, o els
Maulets de l'Horta Sud.

Actualment el PAI està parat, per la
crisi de la construcció, que ha tingut
entre les seues primeres víctimes a
l'empresa encarregada d'executar el
projecte, que depenia de la requalifica-
ció de totes les terres que havia com-
prat, però malgrat esta situació, una

alqueria protegida del S.XVIII situada
en el sector on es vol fer el PAI, ha sigut
parcialment enderrocada. Per altra
banda, l'horta està comprada i poste-
riorment abandonada pels especula-
dors, als quals els interessa que els
llauradors troben cada dia més dificul-
tats per a continuar amb el seu treball.

També nosaltres estem trobant cer-
tes dificultats en la nostra lluita, a
causa en part del cansament de la
gent, però sobretot a causa dels impe-

diments que ens posen els polítics
amb interessos en este projecte (no
ens deixen expressar-nos als plens
municipals, no responen a les nostres
preguntes, ens tracten com a delin-
qüents...). A més, la dinàmica social a la
que estem acostumats és poc favora-
ble als moviments ciutadans, però
esperem amb optimisme un canvi pro-
gressiu que faça millorar la societat.

Més informació:
www.salvemcatarroja.org

punts següents: 
1. Treballar per la creació d'una via

verda entre les poblacions de Quart i
Xirivella, sobre l'antic traçat de la via de
tren de rodalies.

2. Potenciar la connexió d'aquest tra-
çat amb altres carrils comarcals  tot i
assegurant la interconnexió de tots els
pobles, inclosa la connexió a València.

3. Treballar perquè aquest tram  arri-
be a ser una gran via verda que acabe
connectant amb el Parc Natural que
recuperarà la ribera del Túria, des de
Quart de Poblet a Vilamarxant. 

4. Seguir de prop els treballs que les
diverses administracions   estan duent

a terme en la zona,  fent propostes des
de la perspectiva de la sostenibilitat.

5 . Treball en definitiva,  per una socie-
tat més sostenible i saludable,  donant
suport a  iniciatives relacionades amb la
sostenibilitat que repercutisquen en
major qualitat de vida de les persones. 

Formen part de la Plataforma  enti-
tats culturals, juvenils, esportives  i ciu-
tadanes de Quart, Xirivella, Valencia i
altres municipis, així com  un grup
important de persones que progressi-
vament s'estan incorporant i recolzant
esta iniciativa

Si vols més informació , visita nostra
web www.viaverdahortasud.org
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Entrevista amb...5 Fem xarxa6

III Jornades Feministes
“Allò que fem, 
allò que volem”

La “Fundació Horta Sud” i Caixa Popular premien sis

projectes interassociatius de la comarca de l'Horta

PAIPORTA, 21 DE GENER DE 2008

Comencem a repassar, número a
número de la vostra revista associa-
tiva, els projectes guanyadors dels
Premis Interassociatius 2007.

Començarem amb les “III Jornades
Feministes al País Valencià”  de la mà
d’Adela Roca de la Casa de la Dona
de València a qui entrevistarem en
representació de l'Associació de
Dones de la Marxa 2000, que agluti-
na, entre altres, a l'Associació de
Dones de de l'Horta Sud, i associa-
cions de dones de Paiporta, Xirivella,
Quart , Silla, Mislata, València, etc.

D’on sorgeix el vostre contacte i
posterior projecte en comú?

Les jornades feministes no és cap
novetat d’ara, són ja 30 els anys que
es van fent en períodes de 10 anys,
per això ens tocava ara la tercera edi-
ció, ja que la primera data de 1977.

Moltes de les dones de la comarca
treballem en xarxa, a més, tenim el
projecte de l’Escola de Ciutadania en
Femení - Maria Moliner, així que, des
d’allí varem formular la convocatòria
fins arribar a 666 dones.

Com és la vostra proposta? Per
què la varen premiar?

Es vàrem trobar del 30 de novem-
bre a l’1 de desembre a la Universitat
de València per a tractar una multi-
tud de temes sobre la dona al voltant
de tres eixos: “Nous posicionaments i
respostes a velles realitats”, “Espais
de confluència del feminisme en els
últims temps” i “Projecció de futur,
noves estratègies i perspectives”.

A més, vàrem fer un homenatge a
les dones republicanes i es ferem
sentir al carrer.

És important que les associacions
s’impliquen  en activitats obertes?

Clar, tots estos temes deuen arri-
bar a la societat, legislar-se i oblidar-
se, volem ser optimistes, per això
organitzem estes jornades.

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.
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Depòsit legal: V-1686-2000. Edita: Fundació Horta Sud. C/ Caixa d’Estalvis 4, 46900 Torrent. www.fhortasud.org. Tel./Fax: 96 155 32 27

Més d'un centenar de persones es van
congregar en l'Auditori de Paiporta per a
l'entrega de Premis a Projectes
Interassociatius del Programa
Cooperació amb les Associacions de
l'Horta. 

Els guardons van ser entregats per
Vicente Ibor, alcalde de Paiporta;
Rosendo Ortí, Director de Màrqueting
de Caixa Popular; Alfred Domínguez,
president de la Fundació Horta Sud; i
Julio Huerta, Coordinador del Centre de
Recursos per a les Associacions de la
Fundació Horta Sud. 

Els sis projectes interassociatius
premiats, que van rebre una dotació
conjunta de 6.000 euros, engloben a
més de mig centenar d'Associacions de
la comarca. 

Amb la convocatòria d'estes ajudes,
es vol impulsar i enfortir el teixit
associatiu de la comarca. Com
assenyalava el president de la Fundació
Horta Sud, Alfred Domínguez,  “el que es
pretén amb estes ajudes és fer efectiva
la voluntat d'ajudar a les associacions
com a fonament per a la participació i la
convivència”.

Estos són els projectes seleccionats
en la convocatòria del 2007:

“III Jornades Feministes al País
Valencià” presentat per l'Associació de
Dones de la Marxa 2000, que aglutina,
entre altres, a l'Associació de Dones de
l'Horta Sud, i associacions de dones de
Paiporta, Xirivella, Quart de Poblet, Silla,
Mislata, València, etc.

“Esplais Vius. Trobada pels drets dels
xiquets i les xiquetes” presentat per
l'associació Esplais Valencians que
engloba els Esplais de Manises, Quart de
Poblet, Xirivella, Benicàssim, Picassent,
Castelló, Mislata i Polinyà del Xúquer.

“ Integra, Itinerari d'Inserció Social” de
la Fundació Nova Feina i l'Associació de
familiars de malalts mentals de Paterna. 

“Campionat mixt de futbet per la
integració” presentat per l'Associació de
Veïns Camí de la Sénia, de Torrent i
l'Associació  d'Equatorians de Torrent.

“Fòrum de debat cultural”, Associació
de Veïns La Torre de Torrent. 

“Caminant cap a un estudi de
necessitats i oportunitats” presentat
per Acció Social La Cambra i Cáritas
Interparroquial de Paterna.



––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pròxims cursos de la Fundació 
Horta Sud.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Curs de Web 2.0. Utilització de la xarxa des 
de les associacions. Quart, 1 de desembre, 
de 9 a 14 h

Curs d’Organització i Gestió d’Associacions. 
Posaral dia  la burocràcia de la nostra asso-
ciació . Albal, 11, 13 18 i 20 de novembre, 
de 18.30 a 21 h

Curs d’Organització i Gestió d’Associacions. 
Posar al dia la burocràcia de la nostra asso-
ciació. Sedaví, 21, 23, 28 i 30 de gener, de 
18.30 a 21 h.

Curs de Reunions.  Silla, 29 i 31 de gener i 
5 i 7 de Febrer, de 18.30 a 21 h.

Curs d’Organització i Gestió d’Associacions. 
Posar al dia la burocràcia de la nostra asso-
ciació. Bº del Crist, 18, 20, 25 i 27 de febrer, 
de 18.30 a 21 h.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V Trobada d’associacions 
ciutadanes de Torrent.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––	

El passat 11 de novembre va finalitzar 
esta Trobada organitzada per la Federació 
D’Associacions Ciutadanes (FAC) i  
l’Ajuntament de Torrent. 
Es va poder constatar un notable increment 
d'assistència de públic en el recinte del Mer-
cat Municipal durant els quatre dies que va 
durar l'esdeveniment.	

Durant aquests dies, torrentins i torren-
tines han pogut gaudir a la Trobada dels 26 
stands d'actuacions i exhibicions en directe, 
xarrades col·loqui, tallers per als xiquets, 
concursos literaris, regals de plantes,

llibres, etc; convidant-se a tots a participar 
en les activitats veïnals previstes en els 
seus respectius barris, i també donant a 
conèixer l'associació a molts d'ells que ig-
noraven la seua existència, amb l'objectiu 
d'augmentar la convivència entre les dife-
rents capes socials de la ciutat.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El Centre de Recursos  per a 
Associacions de la  Fundació Horta 
Sud  oferta un pla de xoc per a
posar al dia les obligacions legals  
de les associacions de la comarca.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––	

La Fundació Horta Sud contínua donant 
ferramentes per a l'enfortiment del  teixit 
associatiu de l'Horta Sud. Esta nova oferta 
té com a objectiu ajudar a les associacions 
a posar al dia el paperam a què estan obli-
gades per llei i es concreta amb una sèrie 
de sessions formatives i d'assessoria

totalment gratuïtes.  El pla es realitza amb 
la col·laboració de Caixa Popular i  s'ha oferit 
al moviment associatiu a través dels ajun-
taments que vullguen participar.   	

En les sessions amb les associacions es 
fa una “auditoria” de la documentació de 
l'associació per a detectar  els  documents 
que els falten, no  han actualitzat o no els 
tenen de forma correcta. En estes mateixes 
sessions les associacions sol·licitaran  a les 
administracions que corresponga la docu-
mentació que els falte i des del Centre de 
Recursos per a Associacions de la Fundació 
Horta Sud se'ls ajudarà a posar al dia tota 
la documentació de l'associació. 	

Així mateix  totes les associacions que 
passen pel pla s'emportaran una carpeta  
classificador a amb tota la seua documen-
tació actualitzada  i una sessió formativa 
d'organització i gestió de les associacions, 
on es tractaran temes de planificació, di-
fusió, relacions, etc.
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Estudi sobre l’associacionisme y la participació a l’Horta Sud2

Papers Associatius de l’Horta Sud

L’assessoria3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Què actes de l’associació hem de 
comunicar al Registre 
d’associacions i quant de temps 
tenim  per a fer-ho?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––	
Els actes inscriptibles vénen determinats 
per l'art. 28.1, de la Llei 1/2002 del dret 
d’associació  i per l’art. 2 del Reglament del 
Registre i en resum són els següents:
l El nomenament o elecció dels òrgans rec-
tors, cada vegada que tinga lloc.  
l La modificació dels estatuts.
l L’obertura, canvi o tancament de les de-
legacions o establiments.
l Les federacions han de comunicar les as-
sociacions que s’incorporen o les que es 
donen de baixa.
l La declaració o revocació de la condició 
d’utilitat pública.
l La dissolució i aplicació donada al patri-
moni social.
l L’obertura i el tancament d’una delegació 
a Espanya de les associacions estrangeres.		

El termini per a presentar en el registre 
estes modificacions és d’un mes des de la 
data de celebració de l'Assemblea General 
on s’adopta l’acord corresponent. Assem-
blea que haurà estat convocada amb tal ob-
jecte. 	

Per a més informació podeu posar-vos 
en contacte amb nosaltres a través de
centrerecursos@fhortasud.org

Les respostes de l’assessoria de la Fundació Horta Sud 
no son vinculants

Hi han moltes associacions que encara no han adaptat els seus estatuts a la nova llei.

1. Associacions que han adaptat els seus estatuts a la Llei 1/2002 del dret d'associació, segons dades 
del registre d'associacions a octubre de 2007
2. Associacions constituides despres de la Llei 1/2002 del dret d'associacions, segons dades del 
registre d'associacions a octubre de 2007
3. Webs d’ajuntaments que tenen el  llistat d’associacions.

Les associacions a la comarca.

1.	 Alaquàs	  121	 18	 40	 SÍ

2.	 Albal	 36	 5	 13	 SÍ

4.	 Aladaia	 95	 26	 31	 SÍ

5.	 Alfafar	 66	 29	 28	 SÍ

6.	 Benetússer	 66	 31	 16	 NO

7.	 Beniparrell	 10	 1	 9	 NO

8.	 Catarroja	 67	 24	 17	 NO

9.	 Llocnou 	 1			 NO

10.	 Manises	 98	 19	 27	 NO

11.	 Massanassa	 23	 14	 6	 SÍ

12.	 Mislata	 96	 42	 44	 SÍ

13.	 Paiporta	 83	 20	 24	 SÍ

14.	 Picanya	 54	 13	 12	 SÍ

15.	 Picassent	 81	 13	 29	 SÍ

16.	 Quart 	 126	 59	 44	 SÍ

17.	 Sedaví	 44	 9	 8	 SÍ

18.	 Silla	 105	 20	 26	 NO

19.	 Torrent	 272	 86	 95	 NO

20.	 Xirivella	 104	 27	 39	 SÍ

	Poblacions	 Nº associacions	 1	 2	 3

3.	 Alcàsser	 60	 11	 18	 SÍ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Conveni laboral del tercer sector  
a la Comunitat Valenciana.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
El conveni per a entitats de caràcter social 
ja està aprovat en la resolució de 8 de maig 
de 2007, de la Direcció General de Treball  
i Seguretat Laboral, per la qual es disposa 
el registre i la publicació del I Conveni 
Col·lectiu per a Entitats de Caràcter Social 
de la Comunitat Valenciana. 	

Si vols més informació o el propi conveni, 
el tens a la web de joves.net,  en l'apartat 
d'urgent.

	Total a la comarca	 1.608	 467	 526
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	El que el públic pensa de la vostra entitat, 
pràcticament mai coincideix amb el que 
l’entitat creu de si mateixa. No tothom ens 
veu amb els mateixos ulls. Una bona comu-
nicació pot influir positivament en com ens 
han de veure.	

La comunicació a les associacions ha de 
ser planificada i ha de constituir una part 
important de l’enfocament bàsic de la vida 
de qualsevol organització, i ha de ser cons-
tant, no una cosa que es fa servir per 
solucionar problemes 	

La comunicació / relacions públiques no 
són la solució a tots els problemes de les 
entitats. Si el servei que oferiu es mediocre, 
cap programa de comunicació, per molt temps 
que dure, aconseguirà convèncer del contrari 
a les persones sobre les que es centre.

Francesc Hernández.
Llicenciat en Publicitat i Rela cions Públiques.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La publicitat
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
l Fer la publicitat de la programació de les 
nostres activitats al menys una vegada al 
trimestre.
l Realitzar una Revista en l’associació.	

Repartir una vegada a l’any a tots els veïns 
del poble o barri alguna  publicitat de 
l’associació.
l Periòdicament  els socis han de rebre 
publicitat de l’associació
l Tindre en l’associació un plànol  amb els 
llocs clau on s’ha de col·locar la publicitat, 
assenyalats clarament.
l Llevar la publicitat de les activitats una 
vegada perduda la seua utilitat.
l Col·locar en tota la Publicitat els logotips 
de totes les entitats que participen i col·la-
boren.
l Portar-los exemplars de la publicitat per 
que la tinguen / repartisquen
l Els textos de la publicitat han de ser clars, 
usant frases curtes si és possible.
l Llocs  en què col·locar la publicitat: Insti-
tuts,  pavellons esportius,  escoles,  
acadèmies, parades d’autobús i tren, recrea-

tius, autoescoles, oficines d’informació ju-
venil, biblioteques, als grups polítics locals, 
resta de les associacions, bars,...
l Nomenar un responsable   de comunicació.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitats de difusió-relació.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
l Realitzar com a mínim una activitat en el 
poble (preferiblement en festes).
l Dur a terme una enquesta entre els par-
ticipants al finalitzar cada activitat (ha sigut 
interessant?, va funcionar bé?) o almenys 
conservar els llistats amb les adreces, tlfs, 
etc...). Pot ser una forma de captar gent per 
a l’associació.
l Relacionar-se amb empreses (Botigues, 
bancs, etc...) per a subvencions o col·labora-
cions.
l Llavar la cara a l’associació. Millorar la seua 
imatge interior i exterior. (Façana, aspecte 
visual,..)
l Preparar un resum anual dels resultats 
de l’associació per repartir als socis, a les 
entitats col·laboradores...
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Notes de premsa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
l Fer nota de premsa de les activitats més 
importants i, almenys una vegada al trimes-
tre de les activitats previstes a l’associació.
l Tota nota de premsa ha de respondre a es-
tes 5 preguntes: ¿Què, qui, on, quan, per què?
l Crear una base de dades de mitjans de 
comunicació i periodistes
l Preparar un material comunicatiu previ:		

Dossier de premsa de l’entitat		
Material gràfic i fotogràfic

l Estudiar els possibles fets noticiables de 
la vostra entitat.  Algunes dades son 
“normals” per nosaltres sols falta vore 
l’enfocament, el to i l’oportunitat.
l Preparar a una o dos persones  que facen 
de  portaveu/s , Utilitzar frases curtes, tin-
dre clar que es vol ressaltar, ....
l Utilitzar les fotografies i altres materials 
comunicatius
l Fer  un seguiment de totes les aparicions 
en els mitjans.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Com donar a conèixer la nostra associació.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Associació de Comerciants 
de Silla.

	La función de una Asociación Empresarial 
es, en primer lugar, promover la actividad 
comercial dentro de la población y al mismo 
tiempo potenciar el sector industrial con-
tribuyendo a la competitividad de las em-
presas del municipio.	

En segundo lugar, sería, conseguir un co-
mercio de calidad, que se ajuste a las nece-
sidades del cliente y al entorno que nos 
rodea. 	

Por otra parte, otro de los aspectos en 
que se hace hincapié en una asociación em-
presarial, es consolidar el papel de la Aso-
ciación como canal de información y 
comunicación de los distintos agentes so-
cioeconómicos de la población.	

En nuestro caso, la Asociación Empresa-
rial de Silla, comienza con las actividades 
con la campaña de Navidad, empezando en 
Diciembre y acabando con la participación 
en la Feria de San Sebastián, a finales de 
Enero.	

Para potenciar las compras y animar co-
mercialmente, en épocas determinadas del 
año,  se realizan campañas genéricas como 
son: la campaña  de “Los Enamorados”, “Día 
del Pare”, “Día de la Mare”, “Sant Donís, día 
de la Mocaorà”., además de la campaña de 
Rebajas, en las dos épocas del año, y otras 
actividades de carácter más específico de 
cada asociación, tratándose de las cam-
pañas fuertes del año. Además de los dis-
t i n t o s  p r oye c t o s  d e  a n i m a c i ó n  y  
dinamización comercial, se ofrecen otro 
tipo de servicios como son la formación 
para nuestros asociados, con la realización 
de cursos y charlas sobre aspectos que 
consideramos interesantes para nuestras 
empresas como comercios, así como para 
nuestros comerciantes.	 

Lo que se busca en todas estas activida-
des es conseguir llegar al cliente final que 
es el consumidor, para recordarle que existe 
una oferta comercial que puede colmar sus 
expectativas en primera opción, consi-
guiendo un municipio vivo, con actividad  
y establecimientos especializados.

Les persones tenen una opinió de la nostra associació i 
no podem impedir-ho, però si que podem influir positi-
vament en com serà la seua opinió i ho podrem fer 
mitjançant una bona comunicació. 
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Explicació de l’associació : A la tardor de 
2002, un grup de gent vinculats a la 
Parròquia de la Miraculosa de Picassent, ens 
va m  c o m p r o m e t r e  a  b e c a r  a  xi -
quets/xiquetes de Niquia, un barri de la po-
blació de Bello, Colòmbia, on les religioses 
Operaries Catequistes tenen una comunitat, 
unes escoles i una guarderia. Després de 5 
anys fent campanya per replegar fons per al 
menjador “Picassent” a Niquia,  vam decidir 
constituir-nos com associació solidària per 
a canalitzar millor els donatius, poder accedir 
a les ajudes públiques i fer aquesta aventura 
solidària molt més gran. Aquest estiu, part 
de la junta directiva va poder anar a conèixer 
de primera mà allò que s’està fent amb 
l’aportació de tots els socis/socies i de molta 
més gent anònima que col.labora i ens dona 
la seua confiança sabent que tots els diners 
hi arriben i es gasten exclusivament per a 
becar, cada volta més, als xiquets/xiquetes 
més menuts de Niquia.
Quantitat de socis: 150. 
Càrrecs de persones: President: Carles Silla. 
Vice-presidenta Primera: Mila Moncho. Vice-
presidenta Segona:  Mª José Primo. 
Secretari: Àngel Albert. Tresorera: Fanny 
Soria. Vice-secretari: David Campos. ,Vocals: 
MªAngeles Sanchis i José María Almudever.

Contacte :  Parròquia de la Miraculosa, 
C/ Furs, nº 2
Calendari Activitats 2007/2008
Desembre:Vidrioles a diversos comerços 
del poble i a la Parròquia de la Miraculosa.
Setmana de nadal, mercadet de targetes i 
detalls nadalencs. Betlem Solidari a la 
Parròquia.
Febrer: Sopar Solidari. 23 de Febrer de 
2008 a les 22h, saló d’actes de la Parròquia 
de la Miraculosa
Abril: Setmana Solidària (17 al 20 d’Abril)
Cinema, música, fira infantil, missa solidària.
Per què associar-se: Des de l’associació 
estem treballant molt per que cada volta 
siguen més els menuts que puguen 
beneficiar-se del menjador, s’han fet i 
s’estan fent moltes activitats per recaptar 
fons i conscienciar a la gent que amb l’ajuda 
de tots un altre món és possible. La nostra 
intenció és arribar a molta més gent, fer 
que cada volta siga més la gent que es 
comprometa amb el nostre projecte, hi ha 
molt que fer i a tot no hi podem arribar, 
però des de l ’associació seguirem 
treballant per un món més just, igual i 
solidari, potser siga una utopia o tal volta 
un somni, però potser siga hora de 
començar a somniar.
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Mestresses de casa Tyrius 
Alaquàs.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––		

Parleu-nos, primer de rés, de la vostra 
associació.
 	 La nostra associació es va crear en 
Alaquàs fa més de 30 anys i és una de les 
més fortes del municipi. Admitim tant 
dones com homes. 	

Al principi pareixia que només estava feta 
per a dones majors, però realment el que 
busquem és oferir un altre tipus d’activitats 
a les dones com pintura, boixets, gimnàstica... 
abordem de tot.	

D'on sorgeix el vostre contacte i 
posterior projecte en comú?	

Amb Dones Teixent teniem contacte per 
compartir àmbits comuns i ser conegudes 
d’Alaquàs. Els presentarem el projecte, els 
agradà i decidiren participar.	

Conteu-nos un poc com és la vostra 
proposta per que haja sigut premiada	

Està enfocat a les dones que han sigut 
maltractades o amb problemes greus de 
parella. Intentem donar-les el que els 
serveis socials municipals no poden arribar. 
Ells, les primeres necessitats, nosaltres el 
després, el recuperar-les l’autoestima.
Es tracta d’un programa de recolzament, per 
a donar-les un cap de setmana d’eixir de 
l’entorn habitual amb els seus fills. El resultat 
fou molt positiu: saber que podien eixir de 
casa tranquil·les i, d’allí, al carrer i al dia a dia.	

És important que les associació 
s'impliquen en activitats obertes a la 
ciutadania?	

Si, pensem que es molt positiu que quant 
més entitats, associacions, persones... 
pugem dedicar una part del  seu temps als 
altres.
En este cas concret, seria importantíssim 
que s’aconseguiren activitats paregudes en 
altres pobles i es coneguera esta xicoteta 
aportació.	

Teniu contacte amb altres associacions 
locals o comarcals ?	

Nosaltres hem intentat divulgar la nostra 
llavor perquè estem convençudes que és 
bona i els resultats són clars.	

Per ara només actuem i es relacionem en 
l’àmbit local d’Alaquàs, encara que intentem 
eixir a altres reunions i activitats tant de 
consumidores com de dones. L’associació 
està constantment participant.

Fem xarxa6

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Associació Projecte d’Alimentació Infantil Niquia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lloc i data constitució:  Picassent, 17 de novembre de 2006
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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• • Èls cursos de la Fundació per a
associació van a tota marxa

Poc a poc el nostre calendari es va
plenant de dates, especialment per al
proper exercici de 2007. L'ànim continua
sent la formació transversal de les
associacions enfortint-les amb una bona
oferta de recursos formatius i informatius. 

I així ha sigut. Malgrat que en este
últim  trimestre  només hem estat
presents a Aldaia amb el curs «Com fer
que les nostres reunions siguen eficaces»,
per a l’any vinent ja tenim tancats tres
cursos a Torrent, Silla i Aldaia.

Per un costat, estrenarem a Aldaia el
curs "Comunicació Digital II: Pàgines web"
els dies 8, 15, 22, 29 de gener i 5 de
febrer, mentre que la seua primera part
s’impartirà a Torrent del 12 al 23 de febrer.

En Silla, a falta de confirmar data segura
impartirem el curs «Com treballar en
equip», a més, esperem també impartir
definitivament el cicle comarcal de quatre
cursos per diferents pobles baix el títol
"Habilitats associatives" en col·laboració
amb Xarxa Joves.net  i que ja anunciarem
anteriorment.
• • Campanya mediambiental de la
xarxa Joves.net

Les regidories de joventut de la comarca
han elaborat un plànol de mobilitat per
l’Horta amb idees per moures de manera
sostenible amb transports públics,
caminant o en bicicleta. 

La campanya té el suggerent nom de
transport SOStenible, i preten fomentar
l’ús responsable dels mitjans de transports
afavorint els públic i menys contaminants.

Si vols més informació o, simplement,
obtindre el planol acostat a qualsevol CIJ
de la comarca o a la seua pàgina web:
www.joves.net.
• • «Noves realitats» de les dones

Els dies 18 i 19 de novembre es va
celebrar a Aldaia la VII Trobada de Dones
de la comarca de l'Horta-Sud. Enguany
l’Associació Femeni-Plural ha sigut
l'encarregada de dur-ho a terme baix el
lema «Noves realitats i el paper de la dona
en elles».

En estes jornades de trobada i reflexió,
es desenvoluparen tres ponències amb els
seus respectius col·loquis baix els
suggerents títols: “L'educació sentimental
de les dones”, “La mística de la maternitat”
i “La realitat laboral, familiar i la seua
conciliació”. 
• • Les associacions de comerciants es
formen

En els últims mesos, a més dels primers
pasos per a una unió de fet entre diverses
associacions de comerciants de la comarca

(sobretot des de que varen rebre premi de
la Fundació Horta Sud i Caixa Popular en
els seus programes de cooperació), estes
agrupacions no han parat de formar-se.

Per un costat, en Silla s’ha realitzat una
xerrada tècnica de venda mentre que en
Alaquàs s’ha parlat sobre com fer front a
les noves situacions de comerç.
• • Torrent, ciutat cívica

Consensuat per 114 col·lectius de la
ciutat (entre ells la Fundació Horta Sud) i
els grups polítics municipals, passat 28
d’octubre es presentà el Pacte Cívic de
Torrent.

El Pacte és un compromís de les
persones, en el que, després de la
introducció que arreplega aspectes
descriptius de la història, geografia,
demografia, economia i cultura de la
població, s'exposen els vint-i-tres punts de
què consta este document que pretén
facilitar el civisme i el respecte entre la
ciutadania. 

Es tracta d’un compromís d'uns mínims
de convivència que significa l'inici d'un
camí que es desenvoluparà a través d'un
Pla Integral de Civisme i una comissió
assessora que serà l'encarregada de vetlar
pel desenvolupament de totes les vessants
del civisme.
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PER A AMPLIAR, DIVERSIFICAR I ESTABILITZAR ELS

NOSTRES RECURSOS 
104. Demandar i aconseguir més i millor informació de les

institucions públiques sobre els recursos disponibles, establir
mecanismes de comunicació i informació regulars i àgils. 

105. Crear grups de pressió entre distintes associacions que
negocien amb l'Administració fórmules adequades per a la
distribució dels recursos públics, basant-se en la necessitat dels
projectes i la seua eficàcia social, i no a l'afinitat política de qui
els proposa. Replantejar les nostres relacions amb
l'Administració de manera col·lectiva, des de les xarxes actuals
i creant noves xarxes, evitar una negociació individualitzada,
una a una, que ens debilita a totes. 

106. Demandar una quantificació econòmica correcta per
part de les Administracions Públiques dels servicis que presten
les associacions, no acceptar un tracte de “mà d'obra barata”. 

107. Impulsar col·lectivament, davant de les administracions
i els grups parlamentaris, reformes legislatives, fiscals, etc., més
sensibles a les necessitats reals de les xicotetes i mitjanes
entitats. 

PER A MILLORAR LA NOSTRA COMUNICACIÓ SOCIAL I
PROMOURE LA PARTICIPACIÓ EN EL NOSTRE ENTORN. 

108. Actualitzar els Taulers d'Anuncis, els Butlletins,
Circulars, Llibres d'Actes, i totes les formes de comunicació

interna en les nostres associacions. Renovar totes les nostres
formes de comunicació tradicionals. 

109. Unir forces entre associacions, crear lobbys, grups i
corrents d'opinió davant dels distints temes i problemes socials,
expressar-nos, influir col·lectivament en els mitjans de
comunicació i en les institucions. Potenciar totes les formes de
coordinació interassociativa, també per a comunicar el que
som, la qual cosa pensem i el que fem. 

110. Ser conscients que les associacions fem política (no
partidària), denunciem, reivindiquem i actuem en camps
d'interés social, influïm en l'opinió pública i, en conseqüència,
podem influir en les polítiques públiques si som capaços de
coordinar les nostres veus i accions. 

111. Difondre molt més les nostres activitats per la premsa,
ràdio i televisió, especialment pels mitjans i canals locals més
pròxims. Millorar la relació amb els mitjans de comunicació
perquè puguen afavorir la nostra tasca de conscienciació i es
reconega per part de la societat la labor del voluntariat. Crear
conjuntament grups de pressió davant dels mitjans de
comunicació que aconseguisquen augmentar i millorar la
informació sobre la vida i l'activitat de les associacions. 

112. Aconseguir acostar a les institucions públiques la
realitat dels problemes socials, intensificar la informació, la
comunicació i el màrqueting associatiu cap a les
administracions, incidir en el coneixement de la realitat.

Quines són les obligacions comptables de les
associacions sense ànim de lucre?

La Llei Orgànica 1/2002, d'Associacions, establix
l'obligatorietat de realitzar documents comptables que
reflectisquen el resultat, la situació financera, les activitats
realitzades i l'inventari de béns, entre altres qüestions.

Les entitats que apliquen el règim fiscal de la Llei 49/2002
(fonamentalment Associacions declarades d'utilitat pública)
estan obligades a portar comptabilitat ajustada al Pla General
Comptable de les entitats sense finalitat lucrativa, aprovat
Mitjançant Un Reial Decret 776/1998, de 30 d'abril (BOE de
14 de maig), el qual, bàsicament, establix la necessitat portar
els documents següents:

- Llibre Diari, on es reflectixen totes les operacions de
l'entitat amb el desglossament de comptes que en el mateix
s'establix (encara que estes no són obligatòries).

- Inventari, que comprendrà els elements patrimonials
integrants del balanç, amb detall de la seua descripció, data
d'adquisició , valor comptable, amortitzacions o provisions,
així com qualsevol altra circumstància significativa.

- Comptes Anuals, formades pel  Balanç (on es detalla la
composició de l'actiu i passiu de l'entitat), el Compte de
pèrdues i guanys (detall dels ingressos i gastos per partides,
fonamental per a la liquidació de l'Impost sobre Societats) i la
Memòria (on s'arrepleguen els fets més transcendents de
l'activitat de l'entitat).

La resta d'entitats, és a dir, aquelles que no apliquen el règim
fiscal de la Llei de Mecenatge (Llei 49/2002), segons el Text
Refós de la Llei de l'Impost sobre Societats, portaran la seua
comptabilitat de tal forma que permeta identificar els ingressos
i gastos corresponents a les rendes no exemptes. 

Per tant, entenem que una associació no declarada d'Utilitat
Pública i que no realitze cap activitat econòmica no està
obligada a portar la seua comptabilitat segons el Pla General
de Comptabilitat d'Entitats Sense Fins Lucratius, encara que és
recomanable que així ho faça, ja que, en tot cas, a més d'un
registre dels moviments econòmics de l'entitat (semblant al
Diari), haurà de redactar-se un balanç de situació (composició
d'actiu i passiu), un compte de resultats (o de pèrdues i guanys)
i una memòria de les activitats realitzades, per la qual cosa pot
comprovar-se la semblança pràcticament total entre les
obligacions a complir en ambdós casos.

Pel que fa a l'aprovació i depòsit dels comptes anuals, en tot
cas han d'aprovar-se per l'Assemblea en el termini màxim de
sis mesos des del tancament de l'exercici. Quant al seu
depòsit, aquelles d'Utilitat Pública que apliquen la Llei
49/2002 hauran de presentar-les davant del Registre
d'associacions, mentres que per a la resta no hi ha una
obligació formal de presentació de comptes, encara que
voluntàriament puguen ser presentades davant de l'organisme
que va verificar la seua constitució i va autoritzar la seua
inscripció en el registre corresponent.
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Tot va començar a finals de 2003, en
eixe moment junt amb la meua esposa
teníem un locutori telefònic en Torrent
on permanentment acudien molts
argentins entre altres col·lectius
d'immigrants a cridar als seus països i
utilitzar els ordinadors. 

Molts d'ells van començar a prendre
el nostre negoci com a lloc per a trobar-
se i xarrar o prendre un mat (infusió
típica del nostre país i Uruguai
fonamentalment). Quasi sense donar-
nos compte érem un grup que
òbviament tenia necessitats i gustos
quasi idèntics. 

D'allí a formar una associació va ser
només una idea i una desfebra
intermitent quasi simultània i en poques
setmanes estàvem reunint-nos els dies
divendres després dels treballs en un
bar pròxim. La cosa era clara, tindre un
lloc on compartir el que tots anhelàvem
“estar més prop de les arrels”  i donar
una mà a què encara no havien pogut
adaptar-se a la nova societat que ens
rebia. 

Realitzem diverses menjars de
camaraderia, excursions, es crea un
grup de teatre, es va aconseguir un local
per a les reunions, diguem que va ser el
moment mes dolç de l'associació. Poc
de temps va passar des que comencem

a prendre cos com a associació
legalment constituïda fins que
començaren les primeres veus de
discordança que en general i
lamentablement sempre va ser per
espais de poder (encara que no s’ho
creguen) i per zels i enemistats que a
poc a poc van ser formant diversos
grups interns que van ser lògicament
disgregant la unió inicial. 

A tot açò s'ha d'agregar que a Torrent
si bé hi ha diverses famílies d'argentins
no és una quantitat massa significativa,
de manera que no servia dividir-se o
tirar gent fora, per que a més la
consigna era “estar tots” i sumar. 

Finalment i després de diversos
intents, en una reunió de Junta
Directiva es va decidir suspendre les
activitats i tornar el local que es llogava,
de manera que era el fi del  somni
d'imitar als iaios que van fer el viatge
invers, cap a Amèrica i que hui després
de diverses dècades encara tenen les
seues associacions i centres de reunió a
Argentina i els mantenen com un refugi
de la seua terra. Ací i ara no va poder
ser.

La nostra associació té el seu sentit de
vida en els immigrants i el tracte digne
als nouvinguts, ja que la nostra feina es
centra en l’acollida i el recolzament en
els primers pasos a un nou país.

Però a diferència d’altres associacions
del mateix tipus social, eixe sentit de
multiculturalitat l’apliquem també a la
directiva i a la pròpia tasca amb els
immigrants, és a dir, la nacionalitat dels
nostres membres és variada. Entre els
socis i directius contem amb espanyols,
argentins, kenians... nosaltres busquem
la integració total, es la creguem i així
ho reflectim en nosaltres mateixos.

Des que varem donar els primers
pasos a 2002, amb l’augment de
l’arribada d’immigrants hem intentat
buscar als «sense papers» una feina i
una vivenda, a més d’oferir-los tallers
lúdics, acompanyament i visites a la
seua llar familar. 

Conforme ha anat creixent
l’associació i el fenomen migratori han

sigut els primers nouvinguts o les
persones estrangeres residents des de fa
anys al nostre país les que s’han
encarregat també d’ajudar, aconsellar i
assessorar. Immigrants ajudant a altres
immigrants, perquè els abusos actuals
en temes de vivenda és molt greu.

Evidentment, dins de la nostra
associació no hem tingut mai cap
problema de tipus intern per barrejar
nacionalitats i cultures tan disperses
com poden ser la latina i l’africana.

Ens sentim molt orgullosos de poder
ajudar-los i introduir-los en Benetússer i
en la nostra societat i cultura. És més, el
nostre compromís passa les fronteres de
Benetússer, perquè amb el 0,7% que
ens concedeix l’Ajuntament hem ajudat
a crear una cooperativa a Cartagena de
Indias i està funcionant molt bé.

En els últims quinze anys, el fenomen migratori
ha registrat una notable expansió en l'Estat
Espanyol, a causa de l'augment de la migració
extracomunitària. L'associacionisme immigrant a
la Comunitat Valenciana és un fenomen molt
recent i que, en gran manera, encara està
conformant-se. Però l’augment demogràfic s’ha
reflectit ràpidament en l’associacionisme. 

Així, si en 2002 existien 60 associacions
d'immigrants extracomunitaris registrades en la
Comunitat Valenciana, en el 2005 ja s’havia
aconseguit la xifra de 206.

Si es fixem la distribució d'associacions per
nacionalitats, respon més o menys als paràmetres
demogràfics de la població a qui representen,
encara que amb importants excepcions. Amb els
números en la mà, destaquen sobre totes les
associacions africanes. Dins d'este grup cal
assenyalar les associacions culturals islàmiques,
que sumen unes 29, repartides per tot el territori
valencià i amb presència en diverses localitats de
menys de cinc mil habitants.

Des de 2002, ara, les associacions d’immigrants
han adquirit una major presència donat el paper
protagonista que varen tindre algunes
organitzacions en el moviment de solidaritat amb
els tancaments de immigrants de la primavera de
2001 o els passos que s'han donat, a nivell
autonòmic i local, respecte al seu reconeixement
més o menys institucional. Tot això, ha contribuït
a dotar a les organitzacions d'immigrants d'una
certa presència i “visibilitatsocial“, modesta però
molt superior a la de l'inici de la dècada dels 90.

D’elles, en termes molt generals, podem parlar
d'un conjunt d’associacions molt heterogeni,
marcat per la debilitat organitzativa, la
fragmentació i l'escassa coordinació i que, de
forma molt desigual, disposa d'una
institucionalització precària.

L’associacionisme vist des dels immigrants

arrancada i desaparició: no va poder ser

quatre anys d’experiència compartida dades de l’associacionisme
immigrant a València

Roberto Claudio Lev

Ex-President Associació de
residents argentins de Torrent

Pilar Martín

Associació Multicultural Benetússer

Associacionisme i població estranger
a  la Comunitat Valenciana

Carles Simó, Marcela Jabbaz, Jordi Giner
Francisco Torres, y Benno Herzog

OPINIÓOPINIÓ



El Centre Comarcal de Serveis
Interculturals és una entitat
especialitzada d'atenció a persones
immigrants i promoció de la
interculturalitat en la Comarca. 

La seua titularitat és de la
Mancomunitat Intermunicipal de
L´Horta Sud, per la qual cosa, s'orienta
a satisfer les necessitats dels 20
municipis que la componen. 

• Que fa exactament el Centre?
• El CCSI està composat per un equip

tècnic multicultural amb professionals de
les procedències més importants de la
comarca com Colòmbia, Argentina,
Marroc, Algèria, Ucraïna o Espanya que
està consolidant un model d'intervenció
com a servei especialitzat en coordinació
amb els equips socials de base dels
Ajuntaments.

• Quins són els principals plans
d’acció?

• Els programes d’enguany i el que ve
es troben en el marc del Pla Comarcal
d'Integració Social i Convivència
Intercultural 2006–2010. 

El seu enfocament global s'emmarca en
el concepte de “interculturalitat”. Açò
suposa intentar recuperar la història
pròpia com a país d'emigrants i, a la terra
valenciana, com a societat d'acollida de
les migracions internes.. 

Este enfocament implica orientar el
treball cap a la societat local per a
disminuir les barreres que interposen els
prejuís socials i amb els col·lectius
immigrants perquè, alhora que recreen la

seua identitat en la societat local,
aconseguixen una incorporació de nous
valors i pautes socials. 

• Quina seria la radiografía de la
immigración a la comarca?

• Com a mitjana, la presència de la
població immigrant en la comarca suposa
un 6%, que en números absoluts és de
24.388 persones. 

Inicialment, la població estrangera es
distribuïx de forma heterogènia entre els
diferents municipis, però, en estudis
específics, hem observat que els diferents
grups nacionals tendixen a assentar-se en
un mateix municipi com resultat de la
presència de xarxes d'ajuda mútua. 

• Des del punto de vista associatiu,
quins movimients estan detectant?

• Ja han començat a crear-se
associacions d'immigrants autònomes a les
existents en València, que fins ara exercia
de pol d'atracció per a l'associacionisme
dels immigrants. També, existixen
associacions que treballen amb població
immigrant, amb les quals també es
relaciona el CCSI. Junt a elles, trobem
d’altres que els ensenyen l’idioma
valencià, grups d’empresaris, grups
musicals o xarxes de dones que
col·laboren en festes multiculturals.

• És difícil per als col·lectius immigrants
associar-se? Quins problemes han
detectat?

• Primer, començaria justificant el per
què d’associar-se, per a callar les veus que
les acusen d'autosegregar-se o no s'inserir-
se en les instàncies de participació local.

Sempre que hi ha hagut emigrants, han
proliferat associacions. Sense anar més
lluny, les cases regionals dels immigrants
interns. Per això, al igual que hi ha
diferents col·lectius (dones, persones
discapacitades...) que actuen per a
promoure una temàtica transformadora
des d'un col·lectiu en particular, les
associacions d'immigrants tenen una
faceta reivindicativa, ja que promouen els
seus drets pel simple fet de residir i
treballar en esta societat. Com és lògic,
aprofiten per a recrear en este espai la
pròpia cultura de procedència.

Al marge de tot açò, respecte de les
dificultats, existix en l'associacionisme en
general una alta “taxa de mortaldat” en la
primera etapa de les associacions. Sempre
hi ha un xicotet nucli promotor i un
lideratge d'un dels membres sobre el qual
recau “el futur” de l'organització. Altres
dificultats es centren en el coneixement
de les normes per a la seua constitució o
la difusió de l'organització. 

• La Mancomunitat ha promogut una
associació multicultural. Com va?

• En un determinat moment varem
promoure esta associació, però després
ens hem desvinculat, és moment que
caminen ells asoles.

Marcela Jabbaz

Centre Comarcal de Serveis

Interculturals (Torrent)

ENTREVISTA  AMB.. .ENTREVISTA  AMB.. .

•••• Data de fundació: Any 1995
•••• Socis: 85
•••• Mode de contacte: Dilluns de 19:00 a 20:00
al Centre Sorolla (Aldaia Radio 98.2 FM) on fem
el programa «Tots amb el Sàhara» o al correu
gentsolidariadelhortasud@aldaiaparticipa.com

•••• Qui sou: L'Associació forma part de la
"Federació d'Associacions de Solidaritat amb el
Poble Sahrauí de la Comunitat Valenciana” junt
amb la Representació del Govern Saharauí a la
Comunitat Valenciana, treballem per portar
endavant els diferents projectes: "Caravana per
la Pau", "Vacances en Pau" i projectes de
desemvolupament en materies de agricultura,
formació, medicina. 

•••• Activitats destacades: Fem projectes de
desenvolupament com portar endavant un
projecte agrícola amb els horts dels campaments

impartint formació a les persones que treballen
en els horts. 
També projectes mèdics, l’organització de la
“Caravana per la Pau” on arrepleguem aliments
(arròs, sucre i oli) per a enviar als campaments  o
el Projecte de "Vacances en Pau" duent xiquets
saharauis a passar l’estiu a la comarca.

Gent sol idària  de  l ’Horta SudGent  sol idària  de  l ’Horta SudFem xarxa
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• • Èls cursos de la Fundació marxen
per bon camí

L'ànim per a l'exercici 2006 ha sigut
reprendre amb major força la formació
transversal de les associacions per a
enfortir-les amb l'oferta de recursos
formatius i informatius amb la que
disposem. I així ha sigut.

En este primer semestre hem fet ja els
mateixos cursos que en tot l'any 2005, i
que, per al segon semestre ja hi ha
acordats cinc cursos més, tots novetats, ja
que estrenarem en Aldaia el curs
"Comunicació Digital II: Pàgines web" i,
en col·laboració amb Xarxa Joves.net un
cicle comarcal de quatre cursos per
diferents pobles baix el títol "Habilitats
associatives".

Cal destacar, com a nota positiva, l'alta
implicació en els últims mesos de les
associacions i tècnics de municipis on feia
temps que no treballàvem com Silla,
Mislata, Picanya, Xirivella i Alfafar.
• • Voluntariat ambiental a Torrent

Com cada any, la Regidoria de Joventut
junt a la Regidoria de Medi Ambient de
l'Ajuntament de Torrent amb col·laboració
de les regidories d'Aldaia, Alaquàs, Albal,
Mislata, Moncada, Quart de Poblet i
Xirivella, t'ofereixen la possibilitat de
participar de manera voluntària en una
nova edició del Voluntariat Ambiental a
Torrent 2006.

Aquest Voluntariat t'ofereix la possibilitat
de vigilar i protegir els entorns naturals
de la nostra comarca participant, durant
una setmana, en una sèrie d'activitats de
vigilància per paratges del Vedat, Serra

Perenxisa i barrancs. 
Els torns són setmanals des del 3 de

juliol fins al 27 d’agost. A més a més, està
combinat amb la realització d'activitats
lúdiques i allotjament al refugi de la
Canyada del Conill en règim de pensió
completa.

Més informació als Centres d’Informació
Juvenil.
• • Subvenció per a despeses de
funcionament de ONGs 

En resolució de 25 de maig de 2006,
s’ha convocat esta concessió de
subvencions a organitzacions no
governamentals per a despeses: "Serán
objeto de la subvención los gastos de
funcionamiento de las organizaciones de
carácter no gubernamental de ámbito
estatal derivados de su programa anual de
actividades, cuyos objetivos principales,
según sus Estatutos, sea la participación de
la sociedad en la defensa del medio
natural y la biodiversidad, la utilización
sostenible de los recursos naturales y la

prevención de la contaminación." 
• • Final de curs per a les Mestresses de
Casa Tyrius

En molts municipis, durant el mes de
juny les associacions de Mestresses de
Casa Tyrius estan presentant exposicions
on es presenten tots els treballs que les
dones de l’associació han fet al llarg
d’enguany.

Per citrar alguns exemples, a Alfafar esta
celebració es feu del 29 de maig al 9 de
juny dins de la seua XXVI Setmana
Cultural. A Manises, la mostra s’ha pogut
visitar en la sala ceramista Gimeno fins al
dia 16 de juny, mentre que a Aldaia
l’exposició s’ha celebrat els dies 12, 13 i
14 de juny. Enhorabona a totes.
• • Tots amb el Sàhara

Més de 150 xiquets saharauis
disfrutaran dels mesos de juliol i agost en
famílies de poblacions de l’Horta.

L'associació comarcal “Gent solidaria
de l'Horta Sud - Solidaritat amb el Poble
Saharauí“ un any més ha organitzat el
programa «Vacances en pau» per a donar-
los, als homes i dones del futur del Sàhara,
una possibilitat de allunyar-se de la calor,
obtindre completa assistència sanitària i
rebre una qualitat de vida lluny dels
campaments.



PPropostes per a dinamitzar ropostes per a dinamitzar 
la nostrla nostra associació (V)a associació (V)
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PER A AMPLIAR, DIVERSIFICAR I ESTABILITZAR ELS

NOSTRES RECURSOS 
89. Fer bons projectes, cuidar la seua qualitat i la seua

eficàcia social. Fer projectes que responguen a necessitats reals
i que justifiquen per si mateixos els suports necessaris. 

90. Elaborar projectes per a portar-los a bon terme amb o
sense ajuda pública. No fer dependre els nostres objectius de
les subvencions. Fer projectes a mesura dels recursos reals. 

91. Treballar amb visió de futur, plantejar i dur a terme plans
d'actuació a llarg termini (plans estratègics), sense oblidar el
present. Avançar en les relacions amb les administracions cap
a la fórmula de convenis plurianuals. 

92. Diversificar les fonts de recursos. Implicar els membres
en la busca de noves fonts. 

93. Potenciar la producció de recursos propis, per mitjà de
prestació de servicis, celebració de concerts, publicacions,
loteries, rifes... Avançar cap a l'autofinançament. 

94. Posar en marxa iniciatives empresarials d'economia
social, per exemple al voltant del reciclatge o altres activitats i
servicis, per a obtindre fons econòmics i generar ocupació en
empreses d'inserció, impulsant les fórmules cooperatives. 

95. Compartir informació entre associacions, conèixer els
recursos de què disposem, elaborar guies de recursos per a
identificar quins estan disponibles i on es troben. 

96. Millorar la formació per a la gestió, especialment dels

dirigents associatius. 
97. Cuidar la professionalització de la gestió en les

associacions, incorporar professionals qualificats i també
compromesos evitant caure en la mercantilització de les
associacions i en el “model empresa privada”.

98. Desburocratizar les associacions, simplificar i agilitzar els
procediments administratius i de gestió. 

99. Implantar la transparència en la gestió de les
associacions, evitant zones poc clares i pràctiques dubtoses
que dificulten la participació, vicien la gestió de les
associacions i produïxen rebuig social. 

100. Crear servicis conjunts, entre diverses associacions, de
suport a la gestió associativa (informació, assessorament,
consultoria, gestió administrativa, recursos i ferramentes, etc.)
que abaratisquen costos i milloren l'eficàcia. 

101. Dur a terme conjuntament campanyes de
sensibilització entre la població, que els permeten conèixer el
treball de les associacions. 

102. Rendibilitzar l'eficàcia dels recursos que tenim, millorar
el seu aprofitament a través de la cooperació interassociativa.
Usar-nos unes associacions a altres com a recurs mutu.

103. Realitzar conjuntament campanyes de captació de fons
de les empreses privades per a projectes comuns. Establir una
bona comunicació amb les empreses de l’entorn, fer-los veure
possibilitats de suport i la seua responsabilitat social.

Quins ingressos tenim exempts de l'Impost sobre
Societats les entitats sense ànim de lucre?

Com ja es va comentar en número anteriors, hi ha dos
règims fiscals diferents per a estes entitats.

1. Aquelles que apliquen la Llei 49/2002, Llei del
Mecenatge, tindran exempts els ingressos següents:

- Els derivats del seu objecte social (donatius i donacions
rebuts per a col·laborar amb els fins socials -incloses les ajudes
econòmiques percebudes en virtut de convenis de
col·laboració empresarial o de patrocini publicitari-, les quotes
dels associats i les subvencions rebudes, llevat que financen
explotacions econòmiques no exemptes).

- Els procedents del patrimoni mobiliari (interessos o
dividends) o immobiliari (lloguers) de l'entitat.

- Els derivats d'adquisicions o transmissions, per qualsevol
títol, de béns o drets de l'entitat.

- Els obtinguts en l'exercici d'explotacions econòmiques,
sempre que siguen desenvolupades en compliment del seu
objecte social i procedisquen de les activitats següents:
assistència social o sanitària; investigació; explotacions de béns
declarats d'interès cultural, així com museus, arxius o
biblioteques; representacions musicals, teatrals o
cinematogràfiques; explotacions de parcs i altres espais
naturals protegits; ensenyança i formació professional en tots
els nivells i graus del sistema educatiu;  organització
d'exposicions, conferències, col·loquis, cursos o seminaris;

elaboració, edició, publicació i venda de llibres, revistes i
material audiovisual o multimèdia; servicis esportius a
persones físiques que practiquen l'esport, sempre que estiguen
relacionats amb dites pràctiques, excepte espectacles esportius
i servicis prestats a esportistes professionals; explotacions
auxiliars de les activitats socials o de les explotacions
econòmiques exemptes de l'entitat (considerant-se com a tals
quan l'import net de la xifra de negocis d'estes activitats no
excedisca del 20% dels ingressos totals de l'entitat) o
explotacions econòmiques d'escassa rellevància (definides
com aquelles l'import net de de les quals la xifra de negocis no
superen en conjunt els 20.000 euros).

2. En canvi, les entitats sense ànim de lucre que no apliquen
la Llei de Mecenatge (fonamentalment associacions que no
hagen sigut declarades d'utilitat pública) únicament tenen
exempts els ingressos següents:

- Els que procedisquen de la realització de les activitats que
constituïsquen el seu objecte social o finalitat específica, sense
que, en cap cas, abast a rendiments d'explotacions
econòmiques ni a rendes derivades del patrimoni.

- Els derivats d'adquisicions o transmissions a títol lucratiu,
sempre que s'obtinguen en compliment de l'objecte social.

- Els derivats de transmissions oneroses de béns afectes
l'objecte social sempre que el producte obtingut es reinvertisca
en noves adquisicions per a l'objecte social en el termini
comprés entre un any abans i tres anys després. 

RECURSOS  ASSOCIATIUSRECURSOS  ASSOCIATIUS



Se'ls va entregar als assistents un llistat
de 17 possibles dimensions educatives,
entre altres: Sentiment d'identitat,
Conciliació de la vida familiar i la vida
associativa, Participació democràtica,
Integració de població immigrant,
Comunicació, etc.

A partir d'elles se'ls va demanar que
puntuaren les que consideraven més
importants. Una vegada donada la
puntuació es va treballar amb les més
puntuades, per mitjà de la tècnica de
tempestat d'idees, cada participant va
proposar una acció per a desenvolupar
estes dimensions. 

A continuació presentem les
propostes més destacades per a l'acció
plantejades per les associacions:

ACCIONS FORMATIVES
- Capacitació personal
- Cursos de formació per a voluntaris
- Cursos de conscienciació 
- Cursos de foment de la comunicació

interpersonal
- Cursos de tasques de casa “per a

pares” i per mentalitzar els marits que
les dones deuen participar

- Cursos per a xiquets i adults per a la
comprensió de l'art

- Cursos de formació en accessibilitat
- Fomentar la camaraderia
- Formació per a directius
- Formació en el medi ambient
- Formació en la participació
- Formació de grups avançats per a

transmetre experiències
- Intercanvis cultural
- Responsabilitat social

PARTICIPACIÓ DEMOCRÀTICA
- Ensenyar democràcia
- Dinamització de reunions
- Fomentar el consens
- Fomentar l'ús de les tecnologies
- Formació en valors, en participació

en el municipi i sentiment crític
- Formació en participació
- Formació en integració per a la

discapacitat i interculturalitat

- Formar en comunicació positiva i
participativa

- Fòrums de discussió
- Integració en els consells socials
- Motivar en activitats i la seua

transmissió a la població
- Transparència i democratització en

els processos de l'associació
- Participació en les directives dels

socis i Consells de participació 
- Posar en pràctica els “valors”
- Xarxes i plataformes per a

transformar el municipi

COMUNICACIÓ INTERASSOCIATIVA
- Conjugar noves tecnologies i

accessibilitat
- Crear un registre públic per a poder

enviar informació
- Crear intercanvis culturals
- Fomentar les reunions i relació

entre associacions
- Fomentar les jornades i trobades
- Major resposta a la comunicació

interassociacions
- Major conveni de programes
- Penjar en la web municipal les

activitats de les associacions
- Potenciar la comunicació per a la

convivència
- Programació d'activitats conjuntes
- Recuperació d’oficis perduts
- Xarxes de comunicació estables

CONCILIACIÓ VIDA FAMILIAR I
ASSOCIATIVA, IGUALTAT DE GÈNERE

- Accions de sensibilització
- Avantatges municipals per a les

associacions que consideren la igualtat
de gènere

- Comunicació entre els pares 
- Cursos de cuina i neteja per a tots
- Educació no sexista
- Fomentar la capacitació de la dona 
- Igualtat de sexes en llocs directius
- Jornades d’associacionisme familiar
- Menys reunions i més efectives
- Repartiment de tasques en igualtat

de gènere
- Ús de llenguatge no sexista

En les IV Jornades d'Associacionisme Local de
Quart de Poblet hem pretés que les associacions
del nostre municipi reflexionen sobre la dimensió
educativa de les mateixes. Preteníem fer-les
pensar en la importància que tenen, com a actors
socials, en l'educació de la ciutadania.

Vivim en una societat cada vegada més
complexa, on els agents educadors i els valors per
ells transmesos són canviants.

La televisió, internet, els videojocs, etc., s'han
convertit en elements educadors, o deseducadors,
transmetent determinats valors, o contravalore.
Per tot això, és necessària la implicació de tots els
actors socials en l'educació de la ciutadania. Una
educació que prime els valors de la convivència
democràtica, els drets humans, la tolerància, la
igualtat de gènere, la sostenibilitat, etc. 

Quart de Poblet pertany a l'Associació
Internacional de Ciutats Educadores, qui en la
seua Carta de Ciutats Educadores diu:

· “La ciutat educadora fomentarà la participació
ciutadana des d'una perspectiva crítica i
corresponsable. Per a això, el govern local
facilitarà la informació necessària i promourà, des
de la transversalitat, orientacions i activitats de
formació en valors ètics i cívics”.

- “La ciutat estimularà l'associacionisme com a
forma de participació i coresponsabilitat cívica, a
fi de canalitzar actuacions al servici de la
comunitat i obtindre i difondre informació,
materials i idees per al desenvolupament social,
moral i cultural de les persones. Al seu torn,
contribuirà en la formació per a la participació en
els processos de presa de decisions, de
planificació i de gestió que la vida associativa
comporta”.

Per tant, per a desenvolupar l'anterior, en esta
jornada vam voler que les associacions
reflexionaren en esta direcció.

Les associacions, entitats educadores
propostes de les Jornades de Quart:

la dimensió educativa de les associacions
la dimensió educativa

de les associacions

Propostes de accions plantejades per les associacion participants: AFOCEJ, Agrupació Musical
l'Amistat, Ajuda als Pobles, Amas de Casa y Consumidores Tyrius,  Amigos de las Artes Plásticas,
AMPA Colegio Sagrado Corazón i Colegio San Enrique, ARTIC, Asociación de Bolilleras, Asociación
de Comerciantes, Asociación Recreativa, FAQE, Quartum, Casa de Joventut l'Amagatall, Centro
Cultural Andaluz, Club Balonmano, ComunicaTic, Consell de la Joventut, Coro Rociero Virgen de la
Luz, Dones Progressistes, Falla Carrer Alacant, FEDAM, Federación Soc.Musicales C.V. - Horta Sud,
L'Esglai Teatre, Movimiento Contra Intolerancia, Opendoors, Qusiba, Soc. Artístico Musical La Unió,
UDP.

Pepe Espinós

Tècnic d’educació
Ajuntament Quart de Poblet

OPINIÓOPINIÓ



Continuem, número a número,
descobrint les entitats premiades al
Programa de Cooperació per a
Associacions de la Comarca de l’Horta
2005 convocat per la Fundació i Caixa
Popular. 

La Comparsa Cristiana Artal de
Lluna i  el Club d'Escacs de Manises
han rebut 1.000 euros per a
realitzar un escacs vivents, per
mitjà de les arts escèniques de la
música, teatre i dansa. Dos
associacions amb fins distints que
han innovat amb la tradició de la
festa manisera una altra forma de
fer les coses.

Una mostra d'interculturalitat i
de sociabilitat és la característica
d'este espectacle que es celebrà en
la plaça Rafael Atard de Manises el
24 de juny.

• Javier, parla’ns primer de rés de la
teua associació. Presenta-la.

• Més que presentar-la, vos contaré la
seua història. Els primers indicis d'escacs
en la nostra ciutat van ser anteriors a l'any
1970. No obstant, el club d'escacs es va
fundar el dia 10 d'octubre de 1973 de la
mà del primer president del club, D. José
Mora Navarro, amb un objectiu clar:
fomentar i practicar l'esport dels escacs.

La "Cafeteria Ciutat" fou el centre des
d’on vàrem créixer. Un lloc ple
d’enyorances d'ambients viscuts, fums de
purs i cigarros, partides de cartes i on
sempre hi havia taules amb taulers
d'escacs. D’eixos anys i les primeres

competicions oficials vuic recordar
especialment a Antonio Selva, monitor,
jugador i el líder del club. Va ensenyar a
nombrosos xiquets i va aconseguir
augmentar el nivell d’escacs de Manises. 

Actualment, jo,com a president, i junt la
meua junta, apostem per l'escola i per la
renovació del club, reconeixent els
suports institucionals. Però sobretot,
apostem per la recerca d'una meta antiga
al Club com és fomentar i practicar
l'esport dels escacs a Manises i ser
reconeguts a tot el país.

El futur està en consolidar l'escola i
participar en el Campionat d'Espanya per
equips amb un alt resultat. L'any 2004

fórem campions autonòmics. Actualment
tenim dos equips en competició
autonòmica.

• Per què fer un escac gegant?
• La idea naix per la il·lusió de fer un

acte gran i distint per a fomentar la relació
de les dos entitats.

• Per quin motiu decidireu juntar-
vos amb la Comparsa Artal per a
duur endavant el projecte?

• Perquè la història i festa local es
pot unir amb els escacs. A més, en
l'època moderna dels escacs el
moviment de dama es desenvolupa
en la Comunitat valenciana.

• Creus que és important que les
associacions s'impliquen en activitats
obertes al públic?

• Sí, per cada dia és més difícil la
implicació de les persones d’una
manera altruista

• Teniu contacte amb altres
associacions locals o comarcals? Ho veus
neccessari?

• Sí que tenim contactes en la
comunitat, perquè és necessari conèixer
la idiosincràsia de les associacions perquè
en cada zona és una diferència, la varietat
és la democràcia autèntica.

• Creus que és important crear xarxes
d'associacions amb interessos semblants?

• Sí que tenim contactes en la
comunitat, perquè és necessari conèixer
la idiosincràsia de les associacions perquè
en cada zona és una diferència, la varietat
és la democràcia autèntica.

Javier Pérez

Club d’escacs de Manises

(Picassent)

La Fundació Horta Sud i Caixa Popular han convocat,
de nou, el Programa de Cooperació per a
Associacions de la Comarca de l’Horta 2006.

Este programa destina 6.000 euros en ajudes a les
associacions que duguen a terme estudis, programes o
activitats de desenvolupament cultural o social en la
nostra comarca. Les activitats han de promoure la
col·laboració entre distintes associacions d’una mateixa
localitat o associacions de distintes localitats de la
comarca de l’Horta.

Amb estes ajudeses pretén reforçar
l’interassociacionisme i potenciar les relacions entre
les associacions de la comarca.

Les propostes es poden presentar fins al 17
d’octubre de 2006. A més de junt esta revista, podeu
obtenir les bases a les oficines de Caixa Popular o
visitant la web: www.caixapopular.es

Activitats  interassociatives
Programa  de  cooperació    amb  associacions  de  la  comarca  2006

ENTREVISTA  AMB.. .ENTREVISTA  AMB.. .
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• • Èxit amb els cursos de la Fundació
L’activitat formativa a 2006 va per molt

bon camí. En només mes i mig, fins a
quatre cursos s’han impartit amb gran
satisfacció tant per la quantitat d’alumnat
com pels coneixements adquirits.

Des de la Fundació (en col·laboració
amb Caixa Popular) s’ha pretès arribar en
este trimestre als pobles on menys
presència formativa hem tingut en els
últims anys i que necessitaven d’eines per
a desenvolupar la seua tasca associativa.

A Silla, s’han impartit "Projectes: com
convertir les nostres idees en acció" i
"Règim fiscal per a associacions", a Mislata
també el curs "Projectes", mentre que a
Aldaia s’ha ficat en marxa la primera part
del curs "Comunicació digital per a
associacions".

De cara al futur, destacar que per a este
segon trimestre la Fundació estarà present
a Alaquàs amb "Com fer que les nostres
reunions siguen eficaces" els dies 13, 20 i
27 de maig. Al tancament d’esta edició
també estàvem a punt de tancar nous
cursos a Torrent i Xirivella.

Ja de cara a la tornada de l’estiu,
estarem a Aldaia, Silla  i encetarem el cicle
de cursos baix el títol de «Habilitats
associatives» ("Com fer del conflicte una
oportunitat", "Com aprendre a conèixer-
me i valorar-me més" i "Com millorar la
meua comunicació amb els demés") en
col·laboració amb la xarxa joves.net.
• • Webs associatives locals

Són diversos els ajuntaments de la
comarca els que aposten per crear una
web on plasmar la realitat associativa. En

els últims mesos, inclús, dos d’elles (aldaia
participa.com  i participem.alaquas.net)
han remodelat el seu disseny i ampliat els
serveis amb els que disposen.

Veient l’augment d’informatització en
les associacions i la motivació de treballar
en xarxa, a la nostra pròpia web
(www.fhortasud.org), hem enllaçat tots els
portals associatius municipals com a eina
de consulta per conèixer que es cóu en la
vida associativa de cada poble de la
comarca.
• • Xerrades formatives amb Associacions
de Jubilats

Durant el passat trimestre les
associacions de jubilats de Silla, Picassent i
Sedaví, han realitzat, amb la col·laboració
de Caixa Popular, distintes xerrades sobre
temes d'interés per als jubilats. Xerrades
que han abarcat des del sexe fins al
somriure com a curació. 

Les xerrades han sigut impartides per la
terapeuta Pilar Seguí. Aquestos actes han
tingut una gran acollida.

• • Trobada “Dones pel Canvi”
Aldaia va acollir el passat 8 de abril la IV

estea Trobada Interassociativa que va
reunir a més de cent dones. 

Enguany l’event ha sigut organitzat per
l’associació Femení-Plural d’Aldaia, i en
ell han participat diverses associacions de
dones de la Comunitat Valenciana com
Ademuca de Castelló de la Ribera, La Jana
de Castelló, Dones per Dret de Requena,
Comissió Ciutadana per a la Erradicació
de la Violència Domèstica o Casa de la
Dona de Quart de Poblet.

La trobada es va centrar en la temàtica
del “Empoderamiento de la mujer”, a
partir de la ponència de l’experta Male
Chillida i un treball en grups de discussió.
• • Escola d’associacions

La més que interessant Fundació Esplai
de Barcelona ha encetat este projecte que
busca crear un procés de diagnòstic de la
situació de la formació al Tercer Sector.

Fruit d’esta reflexió i dels seminaris per a
organitzacions del Tercer Sector de tot
l’Estat. Els seminaros sobre autodiagnòstic
associatiu i treball en xarxa donaren com a
resultat la publicació de "El Tercer Sector
visto desde dentro", que recull les
principals inquietuds i necessitats del
movimient associatiu.
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PER A ENFORTIR LA COOPERACIÓ ENTRE

ASSOCIACIONS: EL TREBALL EN XARXES
71. Crear espais (trobades, seminaris, etc.) i mètodes

(publicacions, etc.) per a comunicar-nos i transmetre'ns bones
pràctiques entre les associacions.

72. Potenciar i aprofitar els espais ja existents, participant
activament en les coordinadores, plataformes o federacions i
treballant en la seua renovació. 

73. Editar i distribuir conjuntament butlletins, revistes,
pàgines web, etc. I crear una publicació autonòmica o estatal
sobre associacionisme. Donar a conèixer el que fem. 

74. Propiciar trobades a nivell local, entre les associacions
pròximes o afins, aquelles que treballen en els mateixos temes
o necessitats socials, destinataris, territoris, valors...

75. Potenciar els viatges, les visites, els intercanvis entre
associacions, les accions dirigides al coneixement mutu i a
l'intercanvi d'experiències. Eixir de les nostres associacions,
deixar de veure'ns com autosuficients i de mirar-nos el melic. 

76. Comunicar-nos i invitar-nos unes a altres a les activitats
que fem, especialment aquelles que requereixen suports i les
que afavorisquen el coneixement i la relació.

77. Fomentar la cooperació transversal, en cada territori,
entre tot tipus d'associacions, no sols entre entitats del mateix
sector o àmbit temàtic. Crear espais de comunicació i
d'intercanvi entre plataformes, coordinadores o federacions.

78. Personalitzar les xarxes perquè no siguen espais anònims
i burocràtics, que les persones es reconeguen entre si i
establisquen complicitats.

79. Organitzar activitats conjuntes i afrontar l'organització
de projectes comuns. No sols parlar de la cooperació, sinó
també sumar forces i recursos per a fer coses junts. Aprenem
a coordinar-nos en el treball conjunt, en la pràctica concreta. 

80. Posar-se al dia. Potenciar l'ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació en les associacions i en la seua
coordinació, avançar en les construcció de xarxes
interassociatives que utilitzen estes tecnologies. 

81. Sol·licitar a l'Administració que recolze la creació de
xarxes des de la iniciativa social (que aporte mitjans,
respectant l'autonomia associativa).

82. Organitzar-se per a controlar les subvencions públiques,
per a garantir unes condicions adequades de les convocatòries
i fer un seguiment col·lectiu del seu compliment.

83. Unir esforços per a rendibilitzar i aprofitar millor els
recursos de què disposem. Elaborar i difondre censos, llistes
d'associacions a nivell local, provincial i regional.

84. Crear –des de la pròpia iniciativa social- una xarxa de
centres de recursos per a associacions, almenys un en cada
província, on es disposen i es compartisquen recursos.

85. Compartir entre associacions recursos, equipaments i
mitjans tècnics, personal alliberat, tècnics professionalitzats
amb coneixements específics (gestors, formadors,
comunicadors, especialistes...) útils a diverses associacions.

86. Evitar la contaminació partidista de les associacions, que
impedeix l'autonomia i la confiança mútua i posa barreres a la
cooperació associativa. 

87. Plantejar una coordinació útil, que servisca a cada una
de les associacions que participen, que proporcione beneficis
visibles, que faça interessant implicar-se i participar en eixa
coordinació. 

88. Formem part d'una xarxa social molt àmplia, de la que
també formen part altres actors i les pròpies Administracions
Públiques. Veure als altres actors com un recurs per a
aconseguir els nostres objectius. Veure'ns a nosaltres mateixos
com un recurs útil per a altres actors en la xarxa social.

Les entitats sense ànim de lucre estem exemptes de l'IVA?
No hi ha exempcions en l'IVA pel simple fet de ser una

entitat sense ànim de lucre. No obstant, si realitzem
prestacions de serveis d'assistència social (protecció d'infància
i joventut, tercera edat, minusvàlids, cooperació per al
desenvolupament, marginats, etc.), culturals (representacions
teatrals, musicals, organització d'exposicions, visites a museus,
llocs històrics o espais naturals, etc.) o esportius a persones
físiques que practiquen esport, estarem exempts sempre que
siguem una entitat de caràcter social. Per a això, hem de
sol·licitar el seu reconeixement davant de l'administració
tributària (Hisenda) i complir els requisits següents:

· No tindre finalitat lucrativa.
· Els càrrecs de representació de l'entitat han de ser gratuïts

i no tindre interès en els resultats econòmics de les activitats
realitzades.

· Els socis i familiars no han de ser els destinataris principals

de les operacions exemptes (excepte en les activitats
d'assistència social i esportives).  

El reconeixement del caràcter social produirà efectes per a
les operacions realitzades des de la data de sol·licitud, sense
necessitat, per tant, d'esperar cap aprovació, i la seua eficàcia
quedarà condicionada a la subsistència dels requisits
esmentats.

D'altra banda, també estaran exemptes les activitats
educatives, formatives o de reciclatge professional, sent el
requisit que l'entitat estiga autoritzada per a prestar estos
serveis.

Finalment, no hem d'oblidar que les exempcions
esmentades només estan previstes per a les activitats indicades
en cada un dels casos; per tant, encara que la nostra entitat
haja obtingut el reconeixement d'entitat de caràcter social, si
realitza activitats diferents, no podria aplicar eixa exempció.



Amb l'entrada en vigor de la Llei de
Subvencions (Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions),
l'Ajuntament de Quart de Poblet va
aprovar una Ordenança Municipal que
regula el procediment per a la sol·licitud
i posterior justificació de les
subvencions. 

Des de l'actualització dels impresos
que serviran de base per a les
sol·licituds fins a la creació d'una unitat
administrativa que dóna suport a la
gestió de les subvencions, passant per
l'assessorament per a l'elaboració i
gestió de projectes, han sigut diverses
les mesures adoptades per l'Ajuntament
de Quart de Poblet per tal de garantir el
cofinançament de projectes d'interès
públic i la gestió transparent dels fons
que a ells es destinen.

Per a la comprensió i aplicació de la
nova norma legal, s'havia d'actuar
paral·lelament en dos fronts:

a) El teixit associatiu: 
- Reorganització del Registre

Municipal d'Associacions mitjançant
l'aprovació de la Instrucció
d'Associacions: Amb l'objectiu de
conèixer la situació real de les
associacions existents, per a reflexionar
i definir les línies que impulsen la
consolidació d'un teixit social organitzat
i modern, que busque noves vies i
s'ajuste millor a l'interès de la ciutadania
d'avui per participar i actuar en els
assumptes que li preocupen.

- Formació: A través de cursos
monogràfics i, especialment, de les
Jornades anuals d'Associacionisme Local
que en les seues dues últimes edicions
han donat un paper protagonista a la
nova Llei de Subvencions.

- Assessorament: A través de
l'Assessoria per a Associacions. És una
Llei que, junt amb la d'Associacions (Llei
Orgànica 1/2002, de 22 de març,
reguladora del Dret d'Associació),
accentua la vessant burocràtica i
evidencia més les obligacions de les
entitats. En aquest sentit, l'esforç des de
l'ajuntament ha sigut informar i
assessorar a les entitats per a facilitar-los
el compliment de les seues obligacions,
així com simplificar els tràmits i posar a

la seua disposició models de
documents, gestions, etc., que
servisquen de suport al seu treball.

b) L'organització municipal:
- Creació d'un grup de millora

contínua dins de la institució en què va
participar personal municipal de
diferents àrees de gestió, des del que
s'han revisat els procediments
administratius que genera la gestió de
les subvencions. Com a resultat:

· Elaboració i aprovació de
l'Ordenança de Subvencions (BOP
núm. 44 de data 22 de febrer del
2005), que té per objecte estructurar i
fixar els criteris i el procediment de
concessió de subvencions en l'àmbit del
municipi de Quart de Poblet.

· Creació d'una unitat de gestió de
subvencions: S'ha adequat el
procediment a la nova norma i s'ha
reorganitzat la gestió de les
subvencions, centralitzant-la en una
unitat administrativa i de gestió,
ubicada a la Casa de Cultura.

· Actualització i adequació de les
instàncies i documents que serveixen de
base per a la sol·licitud de les
subvencions municipals.

Una de les principals apostes de
l'Ajuntament de Quart de Poblet per
enfortir la xarxa associativa al municipi,
en el marc de la nova Llei, es manifesta
a través de la signatura de convenis de
col·laboració amb les associacions per a
la gestió de determinats projectes i
activitats d'interès públic. 

El que obliga a obrir necessàriament
un procés de reflexió conjunta que, en
2006 resulta en la firma de 94 convenis
de col·laboració, a més de la
convocatòria de concurrències
competitives sectorials.

OPINIÓOPINIÓ

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación

Art. 31.3: Las asociaciones que persigan
objetivos de interés general podrán disfrutar de
ayudas y subvenciones atendiendo a
actividades asociativas concretas.

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local

Art. 72: Las Corporaciones locales favorecen
el desarrollo de las asociaciones para la defensa
de los intereses generales o sectoriales de los
vecinos, y, dentro de sus posibilidades, el uso
de los medios públicos y el acceso a las ayudas
económicas para la realización de sus
actividades e impulsan su participación en la
gestión de la Corporación.

Ley Orgánica 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones

Art. 9: Se entiende por subvención:
- Que la entrega se realice sin

contraprestación directa de los beneficiarios.
- Que la entrega esté sujeta al cumplimiento

de un determinado objetivo, proyecto,
actividad o comportamiento singular.

- Que tenga por objeto el fomento de una
actividad de utilidad pública o interés social o
de promoción de una finalidad pública.

Art. 9: Con carácter previo, deberán
aprobarse las normas que establezcan las bases
reguladoras de concesión en los términos
establecidos en esta Ley.

Art. 14: Son obligaciones del beneficiario:
- Cumplir el objetivo, proyecto, actividad o

comportamiento que fundamenta la concesión.
- Justificar ante el órgano concedente el

cumplimiento de los requisitos y condiciones,
así como la realización de la actividad.

- Someterse a las actuaciones de
comprobación y control financiero que puedan
realizar los órganos de control competentes.

- Comunicar al órgano concedente la
obtención de otras subvenciones que financien
las actividades subvencionadas.

- Acreditar con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución de concesión que se
halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias.

- Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos.

- Conservar los documentos justificativos de
la aplicación de los fondos recibidos.

Com es plasma la llei de subvencions?

Pots trobar les lleis completes i molts
més documents a  www.fhortasud.org

Octavio
Hidalgo
Roldán

Regidor de
Participació

Ciutadana
Ajuntament

Quart de
Poblet

la Llei General de Subvencions, 
les associacions locals i els ajuntaments

legislació actual que vincula
associacions i ajuntaments



ENTREVISTA  AMB.. .ENTREVISTA  AMB.. .
Intercooperació d'Associacions de

Comerciants de la Comarca: Quatre
Associacions de Comerciants de la
Comarca de l'Horta Sud, Catarroja,
Paiporta, Picassent i Silla han unit els
seus esforços per a crear una imatge
paraigües que englobe al comerç local
dotant-lo de qualitat i proximitat.

• Fernando, creus que el Comerç Local
pot sobreviure treballant de manera
independent?

• No. La tenda que no estiga associada
tant  a associacions de comerciants com a
Cooperatives o a Centrals de Compra,
està condemnat en un plaç més o menys
llarg a tancar. L'associacionisme és una de
les fórmules que tenim per a seguir obrint
la persiana.

• L'Associació de Comerciants de
Picassent és una de les "veteranes" de la
comarca i que ara s'està movent prou..

• Sí, vam néixer fa aproximadament 18
anys i durant aquest període hem anat
fent pel comerç de Picassent, en
l'actualitat som aproximadament 90
associats i tenim una Secretaria Tècnica
que s'encarrega de moltes de les gestions
que abans feiem des de la junta.

• Considereu que la professionalització
de la gestió de les associacions és
important? 

• Sí, és molt importat que hi haja una
persona que es dedique a tindre un
contacte estret amb els associats, que
s'encarregue dels tràmits burocràtics, que
treballe els temes i que s'encarregue del

dia a dia. Per que els comerciants ens em
de dedicar al vendre.

• Com ix la idea d'intercooperar amb
altres Associacions de la comarca?

• Mira, ho faré gràfic. Les associacions
de comerciants de la comarca som com
trens que anem en la mateixa direcció.
Cada tren té una màquina i els seus
vagons. Si tots els trena anem junts,
necessitem menys màquines per a

arrastrar els mateixos vagons.
A partir d'esta premissa i d'una reunió

que vam tindre a Silla per a parlar de
distintes coses com de la Targeta de
Compra de Caixa Popular o d'alguns
problemes que ens afectaven a tots ixqué
la idea de crear una imatge de marca que
ens englobara a tots.

• Inicialment sou 4 Associacions...
• Sí, som 4 Associacions però no és un

tema exclusiu, ens agradaria que més
associacions de la comarca s'afegiren al
projecte. 

De fet durant l'acte d'entrega de les
Ajudes que convoca Caixa Popular i la
Fundació vam poder conversar amb varies
associacions que mostraren interès en
sumar-se al projecte, concretament
Torrent i Aldaia.

• Realitzeu altres activitats de manera
conjunta?

• Ens hem reunit per a tractar temes
diversos que ens afecten a tots, però seria
interessant que tinguérem un contacte
més estret per a poder compartir idees i
experiències per a poder competir amb
els grans centres comercials.

• Alguna cosa més?
• No, animar als comerços que encara

no estan associats a que s'associen a les
distintes associacions i una crida a reforçar
els llaços de col·laboració entre les
distintes Associacions de Comerciants, i
per suposat donar les gràcies a Caixa
Popular i a la Fundació pel seu
recolzament.

Fernando Ramírez

Associació de Comerciants

(Picassent)

•••• Data de fundació: Any 1984
•••• Socis: Al voltant de cent socis
•••• Mode de contacte: A la direccio C/ Mayor 45
o al correu electrònic: acodaaldaia@terra.es

•••• Activitats destacades:
Diversos projectes com les campanyes de

Nadal i rebaixes (descomptes, animacions pel
poble), fira de l’ocasió, concursos i regals per
comprar a les tendes locals, cursos i xarrades
interessants per als comerciants

•••• Necessitats de l’associació: 
Major implicació dels comerciants locals,

després de raxes d’inactivitat pel que fa als
projectes. Ara la nova junta s’ha fet càrrec
seriosament i s’han posat a treballar amb molta
il·lusió per «fer les coses ben fetes».

•••• Què podem oferir a la resta de persones o
associacions locals i comarcals:

Fomentar el consum dels veïns al comerç
local. Per conseguir-ho, la nova junta té clar que
han de fer un comerç atractiu per conseguir que
es compre a les botigues del poble.

ACODA AldaiaACODA AldaiaFem xarxa












