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Les associacions en 
el punt de mira de les 
Administracions
Entitats esportives, musicals i veïnals, entre altres, 
estan patint inspeccions laborals que dificulten 
la seua tasca. 

Ja hem escrit a aquesta revista que hem 
de caminar cap a un nou model associ-
atiu basat en diversos eixos en el que es 
troba la Transparència i compliment de 
la legalitat. Moltes associacions de la co-
marca vàrem signar un manifest en el 
que assumim el compromís de millorar 
la transparència i el compliment de la 
legalitat i s’han donat passos importats 
per moltes entitats en aquesta línia.1 

Dit això, últimament el moviment as-
sociatiu està sent el punt de mira de les 
diferents administracions. La inspecció 
laboral va començar a fer inspeccions a 
les entitats esportives a l’any 2014 (Circu-
lar 13/14. Inspeccions Laborals a l’Esport 
Base del Ministeri de Treball i Seguretat 
Social). A l’any 2013 el Govern Central va 
publicar la Llei 14/2013, de 27 de setem-
bre, de suport als emprenedors i la seua 
internacionalització, que en la seua Dis-
posició addicional setzena, va establir el 
que denomina “regularització laboral de 
l’activitat desenvolupada en els clubs i 
entitats esportives sense ànim de lucre”. 
Les entitats esportives representen gran 
part de l’activitat associativa i tenen a mi-
lers de joves practicant l’esport base.

També les entitats musicals han ha-
gut d’enfrontar-se a inspeccions laborals, 
en teoria per a acabar amb els possibles 
casos de fraus a la Seguretat Social que 
puguen estar produint-se, encara que 
aquestes entitats ja feren una regularit-
zació als anys 90. Les bandes de música 
tenen més de cinc-centes entitats censa-
des a tota la Comunitat, s’estenen per tots 
els pobles i comarques formant una xarxa 
social i cultural única al món.

Les noves lleis de control de l’adminis-
tració local fan que els interventors i secre-
taris de les entitats locals estiguen posant 
cada dia més difícil la relació i col·laboració 
de les associacions amb els ajuntaments, 
en considerar que les activitats que realit-
zen no poden ser subvencionades o con-
veniades al ser interpretades com a pres-
tacions de serveis i, per tant, hauríen de 
regir-se per la via de la Llei de Contractes i 
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Imma López, nova 
Presidenta de la 
Fundació Horta Sud
El Patronat de la Fundació Horta Sud ha elegit a 
Imma López Primo com a presidenta, substituint a 
Alfred Domínguez Ibáñez, qui ha ocupat el càrrec 
de president des de l’any 2005. 

Imma López Primo és la nova presidenta de la Fundació Horta Sud des de que 
va ser elegida per unanimitat del Patronat el passat mes d’abril. Amb aquesta 
nova elecció s’inicia una nova etapa per a aquesta entitat, els objectius de la 
qual són enfortir el moviment associatiu i augmentar la participació ciutadana 
dels municipis i la Comarca de l’Horta Sud i que, amb aquesta nova gestió, 
pretén reforçar també, i amb especial sensibilitat, la resolució de demandes del 
teixit associatiu i la societat en general. Precisament, entre els reptes de la nova 
presidència es troba continuar adaptant-se a les noves necessitats del moviment 
associatiu pel que fa a la formació i noves exigències normatives, la continuació 
amb l’estudi d’avaluació de l’impacte del moviment associatiu i el treball de 
promoció i reconeixement de l’associacionisme. Per a este punt en concret, 
la Fundació ha signat un conveni de col·laboració amb la Direcció General de 
Participació de la Generalitat Valenciana.

Imma López, que a més a més és directora de l’Escola Comarcal i membre 
del Consell Rector de la UCEV, recull el legat de l’anterior president, Alfred 
Domínguez. D’aquest legat destaca l’obtenció del segell de qualitat de Fundació 
Cívica i el reconeixement de la Fundació com a Pionera de l’Economia del 
Bé Comú. Es també sota el seu mandat que es reforça el Centre de Recursos 
Associatius amb la contractació de personal tècnic, es crea la Xarxa Participa 
de la que formen part 11 municipis de la comarca, i que es desenvolupen 
algunes de les campanyes emblemàtiques, com ara Somossúper i Històries de 
Superació, amb Paco Roca, i que han obtingut diversos premis, tant nacionals 
com internacionals. Alfred Domínguez posa també en marxa a la seua arribada 
a la Fundació un pla de diversificació de fons que ha multiplicat per tres els 
recursos de l’entitat i va fer un procés de renovació dels estatuts que comportava 
una modificació del Patronat.

L’herència d’Alfred Domínguez sempre destacarà pels resultats aconseguits i 
continuarà sent un referent i font d’inspiració per als reptes de la Fundació Horta 
Sud i el moviment associatiu. 

Patronat Fundació Horta Sud, 2018.

no per la de Subvencions. Sembla que l’Ad-
ministració vira cap a un model de relació 
anglosaxó amb el moviment associatiu, 
amb l’objectiu d’obligar a les associacions 
a entrar en un sistema de licitacions i de 
competició per veure qui presta el servei 
a un preu més baix a costa de les persones 
treballadores i les condicions del servei. 
S’entra així en un sistema de tractar a la 
ciutadania i a les associacions com a con-
sumidores i prestadores de serveis, i no 
com a persoens i entitats compromeses 
amb les accions cíviques, la millora de la 
seua realitat, innovadores en les respostes 
i crítiques amb les causes que provoquen 
les desigualtats. Alemanya o França te-
nen un model en el que es respecta més el 
principi de subsidiarietat, on es delega en 
el moviment associatiu la gestió de Ser-
veis Públics de cultura, joventut, esports, 
serveis socials, etc, i tot amb finançament 
públic2.

Ratifiquem que les associacions han de 
complir estrictament la legalitat, però ens 
agradaria destacar les següents considera-
cions que recalquen el paper insubstituïble 
del moviment associatiu:

 
Gran part de l’activitat cultural, musi-. 
cal, esportiva, educativa i social dels 
municipis l’organitzen les associacions 
locals, la majoria d’elles molt modestes 
i amb un gran esforç, entusiasme i es-
perit col·laboratiu.
Les associacions realitzen una gran la-. 
bor social i cultural en els pobles: són 
una eina fonamental per a l’educació 
en valors de la ciutadania. 
Actualment, creen llocs de treball i . 
multipliquen per tres cada euro de di-
ners públic que gestionen3.
Per la seua pròpia idiosincràsia, el mo-. 
viment associatiu és un agent essencial 
en construcció d’una societat més sen-
sible cap el progrés i desenvolupament, 
els Drets Humans i la cultura i democrà-
cia participativa.

Per tant, des d’ací fem una crida tant al 
moviment associatiu, com al govern cen-
tral, autonòmic, ajuntaments i administra-
cions públiques en general. En el primer 
cas, perquè es reforce la creació d’una au-
toconsciència compartida del seu potenci-
al, per enfortir-lo. I en el segon cas, perquè 
reconsideren el seu paper de suport a les 
associacions i no tant de tutela.

1. Manifest cap a un nou model associatiu, Papers 
Associatius núm. 59
2. Papers Associatius núm. 55.
3. Estudi d’avaluació de l’impacte de les associacions a 
l’Horta Sud 2017. Papers Associatius núm. 68.
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També ha passat… 

Inaugurada la III Edició del 
Taller de Cómic Social de 
la campanya Somos Súper-
Històries de Superació a 
l’EASD, amb la col·laboració de 
la il·lustradora Ana Himes

L’objectiu és visibilitzar els projectes 
de les associacions que treballen cada 
dia, d’una manera anònima i amb 
caràcter voluntari, per a millorar el món 
en el que vivim. El taller proporcionarà 
a l’alumnat les eines, tècniques i 
mecanismes narratius necessaris per a 
crear una història de còmic de principi 
a fi, i aprendran els processos i aspectes 
essencials per a traure el millor partit a 
la seua creativitat.

La Fundació Horta Sud, de cor 
amb el valencià!

La Fundació Horta Sud va participar en 
la XXXI Trobada d’Escoles en Valencià, 
celebrada a Torrent el passat 19 de maig, 
amb el taller “Històries de Superació- 
Tu també pots ser superheroi o 
superheroïna”, de la campanya Somos 
Super-Històries de Superació i amb la 
qual descobrim quins son els nostres 
superpoders i què podem fer per 
canviar el món.

Els veïns i veïnes de Picassent 
i Catarroja treballen en la 
elaboració d’un Pacte Cívic 

Catarroja Cívica i Picassent Cívic són 
els projectes en què cadascú dels 
municipis estan treballant per a la 
elaboració d’un compromís o pacte 
de mínims de convivència, subscrit 
entre administradors, associacions i la 
gran majoria de ciutadans i ciutadanes 
que consideren prioritari treballar pel 
civisme.

La Fundació Horta Sud signa 
un conveni de col·laboració 
amb la Generalitat Valenciana 
per al foment de la participació 
i l’associacionisme

El passat mes d’abril s’ha signat 
el conveni amb la Conselleria de 
Transparència, Responsabilitat 
Social, Participació i Cooperació de la 
Comunitat Valenciana per al foment 
d’activitats en matèria de participació 
i ajuda a l’associacionisme durant 
2018. La col·laboració consistirà en 
el desenvolupament d’activitats de 
difusió, promoció i foment de la cultura 
participativa i del teixit associatiu.

La Fundació Horta Sud visita 
les instal·lacions del Grupo 
Mondragón, referència mundi-
al del treball en cooperació

Representants de La Fundació Horta 
Sud han viatjat al País Basc per a 
visitar les instal·lacions del Grupo 
Mondragón, un referent mundial del 
cooperativisme. D’aquesta experiència 
han sortit un munt d’aprenentatges, 
idees i una bona relació de la qual segur 
es consoliden proposte de col·laboració 
per al desenvolupament de projectes 
interassociatius. 

En marxa el projecte Millora el 
teu Barri a Alfafar

Els veïns i veïnes d’Alfafar reflexionen 
sobre els problemes i necessitats dels 
seus barris i treballen conjuntament 
per a trobar solucions. Es tracta d’un 
projecte d’educació en la participació 
que capacita a la ciutadania en la seua 
responsabilitat i capacitat d’anàlisi, en la 
cerca de solucions i en què la presa de 
decisions revertisca en el ben comú.

Entrada en vigor del nou 
Reglament General de 
Protecció de Dades

A partir del 25 de maig de 2018, 
començà a ser aplicable el nou 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell de 27 d’abril de 
2016 (RGPD) que desplaça a la Llei 
Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
Aquest text respon a 3 objectius:

Unificar els reglaments europeus • 
sobre la protecció de dades.
Donar a la ciutadania el control sobre • 
l’ús que es fa de les seues dades.
Responsabilitzar a les empreses del • 
tractament de les dades.

Celebrem l’impacte del 
moviment associatiu en el 
Sopar d’Associacions de Quart 
de Poblet

L’estudi, realitzat per la Fundació 
Horta Sud a proposta del Grup de 
Treball Associatiu de Quart de Poblet, 
demostra que les associacions del 
municipi dediquen més de 3.000 hores 
setmanals de treball de voluntariat i 
generen més de 200 llocs de treball. 
El Sopar d’Associacions, celebrat 
el passat 11 de maig a la Plaça de 
l’Església, va ser un èxit amb més de 50 
entitats representades per més de 500 
persones.



Pots col·laborar amb nosaltres 
o enviar les teues notícies a 
centrerecursos@fhortasud.org.
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Alaquàs, Aldaia, Alfafar, 
Catarroja, Manises, Mislata, 
Paiporta, Picanya, Picassent, 
Quart de Poblet, Sedaví, 
Torrent i Xirivella.

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

Calendari d’Assessories de la Xarxa Participa
Servei gratuit per a associacions. Cal demanar cita prèvia. Més información: http://www.
fhortasud.org/associacions/servei-d-assessoria

Setembre
Dimarts, 11, Torrent
Dijous 13, Aldaia
Dimarts, 18, Manises
Dijous 20, Xirivella 
Dimarts, 25, Paiporta
Dijous, 27, Alfafar

Octubre
Dimarts, 2, Mislata
Dijous, 4, Picassent
Dimarts, 16, Catarroja
Dimecres, 17 Sedaví
Dijous, 18, Alaquàs
Dimarts, 23, Quart de 
Poblet
Dimecres 24, Picanya
Dimarts, 30, Torrent

Novembre
Dimarts, 6 , Alfafar
Dijous, 8, Aldaia
Dimarts, 13, Xirivella
Dimecres 14, Picanya.
Dijous, 15, Manises
Dimarts, 20, Paiporta
Dimarts, 27, Mislata
Dijous, 29, Alaquàs

Desembre
Dimarts, 11, Quart de 
Poblet
Dimecres, 12, Sedaví
Dijous, 13, Picassent
Dimarts, 18, Catarroja
Dimecres, 19 Picanya
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En marxa un nou 
projecte audiovisual 
de 9 microrelats 
amb la col·laboració 
de la GVA
Amb la col·laboració i el suport de 
la Direcció General de Participació 
Ciutadana de la Generalitat 
Valenciana, la Fundació Horta Sud 
està elaborant 9 microrelats (3 per 
cada província) que reivindiquen el 
paper de les nostres associacions. 
L’objectiu d’aquest projecte és 
promocionar la cultura associativa, 
recolzar i prestigiar a les persones que 
dediquen el seu temps a participar 
en el teixit associatiu i animar a les 
persones no associades a implicar-
se. Fins al moment ja s'han realitzat 
les gravacions de les següents 
associacions: Col·lectiu Corfoll (Altea), 
Femme Força (Vinaròs), Plataforma 
Salvem la Punta (València), Fosa 128 
(Paterna) i FAMPA (Castelló). Durant 
les pròximes setmanes continuarà el 
rodatge de la resta d'associacions. La 
presentació dels 9 microrelats està 
prevista per a l'inici de la tardor.


