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975 dones 
assassinades per violència 
masclista en els últims 15 
anys

47 dones 
assassinades per les seues 
parelles o ex parelles en 
Espanya a l’any 2018

27 dones 
menors assassinades des de 
2013 a Espanya

1.600 
cridades 
al 016, telèfon contra la 
violència de gènere, en 2018

6.154 
denúncies 
per violència de gènere 
en 2018

29.267 
ordres de 
protecció 
en 2018

Font: Ministeri d'Igualtat

www.hacialahuelgafeminista.org
www.sumatalpacte.com
Más de #1000motivos

8 De març, 
Dia Internacional 
de les Dones
El moviment feminista, amb el suport d’associacions i 
col·lectius socials, polítics i sindicals, convoca una vaga 
per al 8 de març. Una reivindicació internacional que 
protagonitzaran milions de persones en tot el món!
Aquests són només 6 motius per a mobilitzar-se. 
Però hi ha més de 1000. Informa't i participa!
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PROPOSTES PEL CANVI 
PRODUCTES ECOLÒGICS
Sabies que cadascú de nosaltres, com a persones consumidores, 
tenim un gran poder per a decantar la balança en favor d’una 
producció sostenible? Doncs també és possible fer-ho a través de 
l’alimentació, reivindicant un model de consum més just, solidari i 
respectuós amb el medi ambient. Aquesta és una de les Propostes 
pel Canvi que arrepleguem en aquest número de Papers Associatius 
i que les associacions poden fer seua

Entre els beneficis del consum de productes ecològics trobem: 

El reforçament 
de l’economia 
local a través dels 
comerços i els 
productors. 

La sostenibilitat 
i el respecte als 
ritmes naturals 
de la terra.

El preu just, 
gràcies a la 
reducció dels 
intermediaris 
i el pagament 
directe als 
productors.

La reducció 
d’envasos i la 
reducció de 
residus.

Vos convidem a entrar al nostre web, on trobareu més informació sobre els 
productes ecològics. Tenim la possibilitat de millorar el nostre entorn a través de 
xicotets canvis. Abracem el canvi i actuem!

A través d'aquesta campanya, 
presentada el 8 de novembre al Centre 
del Carme, des de la Fundació Horta 
Sud reivindiquem el treball que estan 
realitzant les associacions d'arreu de les 
comarques valencianes. Els avanços en 
drets, al llarg de la història, solament 
han arribat quan la societat civil s'ha 
organitzat i ha lluitat de manera 
col·lectiva. Entenem que el canvi 
solament pot estar protagonitzat per 
les persones que pensen en el bé de la 
comunitat, gent que creu i milita per 
a construir un món millor. Es tracta de 
gent gGenersa, solidària, persuasiva i 
afectuosa, que treballa amb un somriure 
i amb estima cap als altres.

Anònimes, Camins pel Canvi 
Tota aquesta riquesa del teixit associatiu 
s'ha reunit en el projecte audiovisual 
'Anònimes, Camins pel Canvi', una 
iniciativa de la Fundació Horta Sud 
que compta amb la col·laboració 
de la Conselleria de Transparència, 
Responsabilitat Social, Participació i 
Cooperació de la Generalitat Valenciana. 
El projecte es compon d'una sèrie 
audiovisual de 9 microrelats en el 
qual han participat associacions de 

LES ASSOCIACIONS, 
EL COR DEL NOSTRE POBLE

diverses comarques d'arreu del territori 
valencià.

Millorant la comunicació 
A més a més, la campanya consta 
d'una millora de la comunicació de la 
Fundació Horta Sud, incorporant-hi útils 
pràctics per a les associacions, que es 
comuniquen a les xarxes socials i a la 
nostra web, com són convocatòries de 

subvencions, terminis de presentació de 
les obligacions fiscals, cursos de formació, 
obligacions documentals, etc. També 
volem identificar aquelles Propostes 
del Canvi que afronten els reptes de 
la societat, iniciatives inspiradores 
i que puguen replicar-se en altres 
associacions. En definitiva, una campanya 
on les associacions adquireixen tot el 
protagonisme que mereixen.■
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Huit entitats de Paiporta varen 
protagonitzar el dijous 24 de gener la gala 
de presentació de la campanya Somos 
Súper, per a reconéixer la labor en favor 
del bé comú d’aquestes agrupacions.■

El MICE i el Humans Fest van acollir el 9 
i el 19 de febrer el curt animat de Paco 
Roca “Històries de superació”.■

El 4 de desembre es va celebrar a la 
seu del Museu Comarcal de l’Horta Sud 
l’acte de lliurament de la 4a Edició de 
la Menció Colibrí. En aquesta ocasió 
la menció va ser per al Centre Delàs 
d’Estudis per la Pau, per la seua defensa 
dels Drets Humans. ■

PREMIS 
LA FUNDACIÓ HORTA 
SUD, CAIXA POPULAR 
I EL GRUP UGARTE 
PREMIEN 9 PROJECTES 
INTERASSOCIATIUS

“Respir a la natura per a les famílies” 
Una proposta d’oci inclusiu que tinga en 
compte les necessitats de les persones i 
done respir a les famílies. 
Associació De Neu de Malalties de 
Neurotransmissors, Associació Aprenent 
Junts,  Associació Espanyola de 
Musicoteràpia Plurimodal i Fundació 
Acavall. 

“Re-Manises sostenible”
Projecte d’educació mediambiental per 
a frenar la destrucció mediambiental i 
dels nostres entorns. 
AMPA i Centres Educatius Pere Boïl, 
Enric Valor, José García Planells. 

“Riu Túria, més viu que mai”
Millorar la qualitat de vida i integració 
de les persones amb malaltia mental 
mitjançant la participació en tasques 
comunitàries. 
AFEMPES, Coordinadora en Defensa dels 
Boscos del Túria i Centre d’Investigació 
de Flora de la Conselleria d'Agricultura. 

“Inclou-te als pobles de l’Horta Sud”, 
Fomentar en els clubs esportius l’esport 
inclusiu. 
CF Atlètic Unió Catarroja i l’Associació 
Projecte Esports i Inclusió. 

“Recuperem la història de l’escola” 
Vol recuperar la història de l’escola a 
Manises a través d’entrevistes, gravacions 
de testimonis i recuperació de material. 
Associacions Veïnals del Barri de Sant 
Francesc, El Carme-Socusa, Finca Roja, 
La Mallà, Centre Històric, Consell Escolar 
Municipal, Arxiu Municipal i Regidoria 
d’Educació de Manises.

“Volver”
Conscienciar de la importància de 
cuidar als nostres majors. 
Falla Mont de Pietat de Xirivella, Llar de 
Jubilats de San Ramón, Adixi, Assoc. 
Hayca, Coordinadora de dones per la 
igualtat “Mechones Solidarios”, Cruz 
Roja, Càritas, CEAR, Talha, ONCE i 
Residència Savia.

“Salud bucodental per a les xiquetes i 
xiquets saharauis”
El projecte pretén formar i millorar la 
salut bucodental dels infants saharauis 
que passen les seues vacances en la 
comarca. 
Ajuda als Pobles, Talha Xirivella i SOS 
Odontologia Social. 

“Vestint Il·lusions”
El projecte té com a objectiu visibilitzar 
i sensibilitzar sobre la situació dels 
xiquets i xiquetes en situació vulnerable 
i potenciar el vincle intergeneracional 
entre infants i dones. 
ARTIC i Taller Madre Mazzarello-
Amparito Baviera. 

“Valors compartits” 
Desenvolupar els valors i la cooperació 
mitjançant l’aprenentatge de la música i 
el cant coral. 
Coral Harmònica Polifònica, Associació 
de familiars d’Alzheimer de València “Les 
veus de la memòria”, Associació Musical 
de Patraix-Coral de Patraix, Centre 
Arrupe, ONG Pro-Casa Acollida.

TAMBÉ 
HA PASSAT
La gala de presentació 
‘Somos Súper’ a Paiporta 
desborda l’Auditori 
Municipal

“Històries de Superació”, 
el curt animat de Paco 
Roca al MICE i Humans 
Fest

La Fundació Horta Sud 
atorga al Centre Delàs 
amb la Menció Colibrí 
2018 



Pots col·laborar amb nosaltres 
o enviar les teues notícies a 
hola@fundaciohortasud.org

Edita: 
Fundació Horta Sud
fundaciohortasud.org 
Tel./Fax: 96 155 32 27
Twitter: @fhortasud
Facebook: FundacioHortaSud
YouTube: Fundació Horta Sud 
Instagram: fundaciohortasud

Disseny i maquetació: 
Eugenio Simó

Dipòsit legal: V-1686-2000

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 exemplars.

Si teniu qualsevol dubte 
o suggeriment per a la 
Fundació Horta Sud, 
podeu enviar-nos-la 
al correu electrònic 
comunicacio@
fundaciohortasud.org 
i vos atendrem amb molt 
de gust
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CALENDARI FISCAL
A continuació vos indiquem les pròximes dates a tenir en compte per a la presentació d’impostos:

Data Data de domiciliació Concepte Model

21 Gener 15 Gener IRPF 4t trimestre de l’any anterior
Retencions arrendam. 4t trimestre

MOD 111
MOD 115

30 Gener 25 Gener IVA 4t trimestre any anterior MOD 303

31 Gener Informatiu IVA resum anual
IRPF. Resum anual
Retenc arrendam. Resum anual
Declaració donacions

MOD 390
MOD 190
MOD 180
MOD 182

28 Febrer Informatiu Declaració anual operac. Amb tercers (proveïdors i 
clients de serveis i/o bens amb valor anual superior a 
3.005,06 € De l’any anterior)

MOD 347

22 Abril 16 Abril IVA 1er trimestre
IRPF 1er trimestre
Retencions arrendam. 1er trimestre

MOD 303
MOD 111
MOD 115

30 Juny Data màx. D’aprovació de comptes de l’exercici 
anterior i del balanç.

Si el tancament 
exercici és 31/12

22 Juliol 17 Juliol IVA 2on trimestre
IRPF 2on trimestre
Retencions arrendam. 2on trimestre

MOD 303
MOD 111
MOD 115

25 Juliol (o 25 dies després 
de 6 mesos del tancament 
de l’exercici)

20 Juliol (o 25 dies 
després de 6 mesos del 
tancament de l’exercici)

Data màx. De presentació de la declaració anual 
de l’impost de societats (si el tancament exercici 
és 31/12)

MOD 200

21 Octubre 16 Octubre IVA 3er trimestre
IRPF 3er trimestre
Retencions arrendam. 3er trimestre

MOD 303
MOD 111
MOD 115

21 Gener 2020 15 Gener 2020 IRPF 4t trimestre de 2019
Retencions arrendam. 4t trimestre de 2019

MOD 111
MOD 115

30 Gener 2020 25 Gener 2020 IVA 4t trimestre de 2019 MOD 303

31 Gener 2020 Informatiu IVA resum anual 2019
IRPF. Resum anual 2019
Retenc arrendam. Resum anual 2019
Declaració donacions 2019

MOD 390
MOD 190
MOD 180
MOD 182

Torrent

Manises

Picassent

Aldaia

Alaquàs

Paiporta
Sedaví

Mislata

Picanya

Xirivella

Catarroja

Alfafar

Quart de Poblet

XARXA PARTICIPA 2019

Campanya Somos Súper

Foro Jove per la Igualtat

Ajudes a Projectes Interassociatius

Grup de Treball d’Associacionisme

Plataforma de Gestió del Registre d’Associacions 

Exposició Històries de Superació

Avaluació Impacte Associacions

Quaderns pràctics

Jornades Associacions

Formació

Pacte Cívic

Exposició #SomHortaSud

Millora el teu Barri

Assessoria per associacions 

Revista Papers Associatius

Banc de 
Recursos 
Accions per a 
una política de 
participació ciutadana 
que crea comunitat, 
millora la realitat 
i construeix una 
ciutadania més 
crítica, organitzada i 
autònoma.




