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45 Anys al costat 
del teixit associatiu 

Oferta de cursos de la 
Fundació Horta Sud per 
millorar les estructures 
internes, l’organització, 
la comunicació, el treball 
en xarxa i la gestió de les 
associacions. 

FORMACIÓ

PER A

ASSOCIACIONS



Oferta formativa 
La nostra oferta formativa és el 
resultat de més de 45 anys de 
treball al costat de les associacions. 

	− Obligacions documentals 
i procedimentals de les 
associacions. 

	− Règim legal de les entitats sense 
ànim de lucre - Aspectes fiscals.

	− Comptabilitat pràctica per a 
associacions.

	− Millorar la transparència. 
Obligacions i novetats legislatives. 

	− Realització i control de projectes. 
	− Anàlisi i diversificació dels nostres 

fons.
	− Difusió i comunicació I. Eines i 

construcció del relat. 
	− Difusió i comunicació II. Taller 

vídeo · Narratives mòbils ‘Somos 
Súper i Històries de Superació’.

	− Treballar en grup: anàlisi i gestió 
del conflicte.

	− Incrementar la base social i la 
participació a les nostres entitats. 

	− El viatge de tornada a casa. 
Recuperant l’ètica civil a 
l’organització.

	− Associacions compromeses: 
fer que les nostres entitats es 
distingeixen pel seu valor i 
compromís per la millora de la 
societat.

	− Obtenció de certificats digitals, 
tramitació de documents i 
presentació telemàtica.

	− Llei Orgànica de Protecció de 
Dades (LOPD) per a associacions.

En xifres 
	− 272 cursos organitzats des de 

2004.
	− 6.338 persones formades.
	− 3.959 associacions participants.
	− El 88% dels participants 

considera que els continguts 
són interessants i adequats a les 
necessitats de les associacions.

	− El 93% dels participants 
considera que el professorat 
controla el contingut dels cursos.

	− El 87% dels participants 
considera que la formació ha 
millorat l’organització interna de 
les associacions.

I a més…
En la Fundació Horta Sud també 
oferim els següents serveis dirigits a 
les associacions:

	− Xarxa Participa · Servei 
d’assessoria gratuït per a 
associacions. 

	− Convocatòria anual d’Ajudes a 
Projectes Interassociatius.

	− Quaderns pràctics per a la gestió 
d’associacions i la Revista ‘Papers 
Associatius de l’Horta Sud’.

	− Organització de jornades sobre 
associacionisme i participació 
ciutadana.

	− Menció Colibrí, per a la defensa 
dels Drets Humans i Valors 
democràtics.

	− Estudis, diagnòstics i avaluacions 
sobre l’impacte del teixit 
associatiu. 

	− Suport i recolzament a iniciatives 
associatives i de treball en xarxa.

El que aporten les Associacions als Municipis

La Fundació Horta Sud ha creat la primera 
plataforma per avaluar l’impacte del moviment 
associatiu.

AA
2.000
associacions

200.000
persones associades

21.854
persones voluntàries

2.750
h/setmana de voluntariat per 
municipi

3.451
llocs de treball

800
activitats puntuals / 
any i per municipi

106
persones/activitat. 
Mitjana de participants

€ € € €
900
activitats periòdiques per 
municipi

60.000.000 €
d’ingresos

x3
Multipliquen cada € públic

FUNDACIÓ HORTA SUD 

Som una entitat cívica de caràcter privat i vocació de 
servei públic, sense finalitat de lucre i independent 
de qualsevol altra institució. Plurals en els nostres 
principis ideològics i activitats, volem contribuir a la 
reconstrucció d’un moviment associatiu compromès 
en la defensa del drets humans, en la participació i 
els valors democràtics. 


