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El V informe del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático1, no deixa dubtes: 
la sexta gran extinció està en marxa, el 
ritme de desaparició d’espècies és 100 
voltes major des del segle XX. Si l’any 
2030 no hem estat capaços de reduir 
les emissions de CO₂ al 50%, el planeta 
col·lapsarà. La magnitud del problema 
és molt greu. 

Alguns reptes a afrontar, a banda del 
calfament del planeta, contaminació 
i canvi climàtic, seran: la fam (10.000 
xiquets i xiquetes moren al dia per 
desnutrició amb el silenci còmplice 
del món ric); les malalties (100.000 
persones moren al mes per malalties 
que són curables en la resta del món 
per la cobdícia de les farmacèutiques); 
la igualtat de gènere (40.000 dones 

pateixen l’ablació cada setmana per 
la cultura del patriarcat); les guerres 
(milers de persones moren anualment 
i milions de persones són desplaçades 
per la misèria moral dels poderosos, 
causants dels conflictes bèl·lics); o les 
desigualtats (l’1 % de la població té el 82 
% de la riquesa global segons un estudi 
d’Oxfam).

1. https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/guia-sintesis-resumida_tcm30-376937.pdf

“Cambiar el mundo, amigo Sancho, que 
no es locura ni utopía, sino justicia.”
Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra
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Per a 
aconseguir 
els reptes 
serà 
necessari

Canviar la cultura i l’educació de les persones. Tenim 
la tecnologia adequada per a produir canvis, ens falta la 
conscienciació de la societat. 
————————————————————————————————————————————
La política i les institucions hauran de transformar la 
realitat, no sols gestionar-la, sempre amb la complicitat 
de la societat civil més compromesa i responsable.
———————————————————————————————————————————— 
Hem de fer aliances i complicitats entre associacions, 
administracions, empreses, escoles i altres entitats que 
compartim els objectius de desenvolupament sostenible 
i el bé comú. Aixó suposarà convenis de col·laboració, 
acords, objectius, etc... 

I la teua 
associació, 
què pot 
fer? 

Recuperant la cultura de la transformació social, de 
millorar el nostre entorn i treballar pel bé comú, com 
sempre l’hem tingut. Res ha canviat si la societat civil no 
s’ha organitzat per a canviar-lo. DDHH, laborals, civils, etc...
————————————————————————————————————————————
Recuperant la nostra funció de control de la democràcia 
i la política. Els nostres drets i llibertats no es mantindran 
si no les defenem ni les practiquem. 
————————————————————————————————————————————
Canalitzant la participació, perquè individualment 
no farem molt i ens necessitem junts, associats i forts. 
Les noves formes de participació que s’estan imposant 
reprodueixen patrons de consum, individualistes i que no 
reforcen la comunitat.
————————————————————————————————————————————
Demostrant que és possible, ser referents per a la 
ciutadania de que és possible una altra manera de fer les 
coses que contribuïsca a fer un món més just, sostenible i 
solidari.
————————————————————————————————————————————
Treballant en xarxa, hi ha moltes iniciatives orientades al 
canvi. Enxarxa't!

El moviment associatiu també 
pot contribuir a la lluita per a 
aconseguir els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible: 
Des d’accions senzilles com 
plantar arbres, reduir l’ús del 
plàstic, reciclar-lo i reutilitzar-lo, 
anar en bicicleta, utilitzar paper 
reciclat, apostar pel comerç 
just, comprar productes de km0 
al comerç local... També les 
associacions podem contribuir: 

Al nostre web trobaràs idees a la secció Propostes pel Canvi vinculades 
als Objectius de Desenvolupament Sostenible.
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Una meta transversal per al 
moviment associatiu: Els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible, 
objectius per a canviar el món.
Si alguna cosa ha caracteritzat al 
moviment associatiu des dels seus 
orígens és la seua heterogeneïtat: el món 
faller, les associacions mediambientals, 
esportives, veïnals, de temps lliure, 
educatives, culturals, econòmiques... 
Àmbits d’actuació diferents i també 
amb finalitats molt diverses.

Però si alguna cosa comparteixen totes 
les associacions és la seua voluntat 
per millorar el seu entorn a través de 
l’organització ciutadana, del treball 
col·lectiu.

Per això, des de la Fundació Horta Sud 
volem anar una mica més enllà, volem 
caminar junts cap a la consecució d’un 
moviment associatiu conscienciat en 
el canvi climàtic, en la necessitat de 
posar fi a la pobresa i de reduir les 
desigualtats, d’aconseguir ciutats i 
comarques sostenibles o de garantir 
llocs de treball, educació i sanitat de 
qualitat. 

L’estratègia comarcal pel 
Desenvolupament Sostenible compta 
amb les propostes de les associacions 
i planteja a les institucions públiques 

de la comarca la necessitat de posar 
en marxa el funcionament del Pla 
d’Acció conjunt vinculat als 17 Objectius 
de Desenvolupament Sostenible de 
les Nacions Unides i d’avaluar el seu 
compliment periòdicament. 

Junts i colze a colze, societat civil i 
administració pública, podem impulsar 
l’Horta Sud i transformar-la en una 
comarca plenament sostenible i 
respectuosa amb el medi ambient i amb 
els drets de la ciutadania.

PROPOSTES PEL CANVI 
TRANSICIÓ ENERGÈTICA 
La defensa dels béns comuns exigeix el respecte dels drets humans i de la 
natura. Una existència harmoniosa amb el nostre entorn implica una manera 
diferent d’utilitzar els recursos naturals, la qual cosa pressuposa una transició 
energètica justa i respectuosa. Aquest canvi de model requereix la intervenció 
de tota la societat.

Amb l’objectiu de facilitar que el teixit associatiu també s’unisca a la revolució 
energètica, al nostre web arrepleguem un conjunt de recomanacions i 
mesures pràctiques destinades a les associacions. Des de realitzar un 
diagnòstic energètic de les nostres instal·lacions, apostar per companyies i 
cooperatives de producció i consum d’energies renovables, o participar en els 
tallers formatius sobre hàbits d’estalvi i eficiència energètica, són moltes les 
eines que tenim a la nostra disposició. 

Algunes claus per a avançar cap a un nou model energètic: 

ENERGIA 
DISTRIBUÏDA

SOBIRANIA 
ENERGÈTICA

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA

Enfront de la 
producció energètica 
en grans instal·lacions 
centralitzades, per què 
no apostar per centres 
distribuïts?

Un bé bàsic com 
l’energia ha d’estar en 
mans de la ciutadania; 
la pobresa energètica 
no és permissible.

El canvi de model 
energètic requereix la 
participació de tota la 
societat.



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 cursos 
i assessories 

Escola de
ciutadania

Calendari fiscal
Data Data 

domiciliació
Concepte Model

21 gener 15 gener IRPF 4t trimestre de l'any anterior retencions 
Arrendament 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
Retencions arrendament
Resum anual declaració donacions

Mod 390
Mod 190
Mod 180
Mod 182

28 febrer Informatiu Declaració anual operacions amb tercers
(Proveïdors i clients de serveis i / o béns amb valor 
anual superior a 3.005,06 € de l'any anterior)

Mod 347

22 abril 16 abril IVA 1r trimestre
IRPF 1r trimestre
Retencions arrendament 1r trimestre

Mod 303
Mod 111
Mod 115

30 juny Data límit d'aprovació de comptes de l'exercici 
anterior i del balanç.

Si el tancament 
exercici 31/12

22 juliol 17 juliol IVA 2n trimestre
IRPF 2n trimestre
Retencions arrendament 2n trimestre

Mod 303
Mod 111
Mod 115

25 juliol
(o 25 dies després 
de 6 mesos del 
tancament de 
l'exercici)

20 juliol 20 
(o 25 dies després 
de 6 mesos del 
tancament de 
l'exercici)

Data límit 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 3r trimestre
irpf 3r trimestre
Retencions arrendament 3r trimestre

Mod 303
Mod 111
Mod 115

21 gener 2020 15 gener 2020 IRPF 4t trimestre de 2019
Retencions arrendament 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
Retencions arrendament. Resum anual 2019
Declaració donacions 2019

Mod 390
Mod 190
Mod 180
Mod 182

31 Agost. Curs d’Obligacions 
Documentals a Aras de los Olmos

7 Setembre. Curs d’Obligacions 
Fiscals a Aras de los Olmos

14 Setembre. Jornada 
Associacions a Aras de los Olmos

21 Setembre. Curs d’Obligacions 
Fiscals a Castelló

24 Setembre. Assessoria Xarxa 
Participa a Torrent

25 Setembre. Assessoria Xarxa 
Participa a Quart de Poblet

26 Setembre. Assessoria Xarxa 
Participa a Xirivella

1 Octubre. Assessoria Xarxa 
Participa a Alaquàs

3. Octubre. Assessoria Xarxa 
Participa a Aldaia

5 Octubre. Curs de Transparència 
a Castelló

17 Octubre. Assessoria Xarxa 
Participa a Alfafar

19 Octubre. Curs d’Obligacions 
Documentals a Castelló

22. Octubre. Assessoria Xarxa 
Participa a Catarroja

24 Octubre. Assessoria Xarxa 
Participa a Manises

26 Octubre. Curs d’Obtenció de 
Certificat Digital a Castelló

29 Octubre. Assessoria Xarxa 
Participa a Mislata

31 Octubre. Assessoria Xarxa 
Participa a Picanya

28 Setembre. Què podem fer per 
a salvar el planeta? Jornada sobre 
associacionisme i crisi climàtica, a 
Manises.

2 Octubre. Els i Les joves no 
passem. Jornada de Regidors de 
Joventut / Participació, a Manises.

Inscripció prèvia:
Gratuït 
Escola de Cases: 
app.socie.org/registrar
T. 961 144 415

Escola de 
ciutadania
2 d’octubre de 2019 
Casa de Cultura i 
Joventut de Manises. 
C/Major, 91

Els i Les 
joves 
no 
passem 

Propostes per a 
tenir joves actius 
i una ciutadania 

compromesa al teu 
municipi.

Entrevistes, 
experiències, 

metodologies, 
actuacions i música en 

directe.

Jornada-
Espectacle 

adreçada a personal 
tècnic i polític de les 

regidories de joventut 
i participació 

ciutadana.

Organitzem: 
Fundación Movimiento Ciudadano 
Escola de Cases
Fundació Horta Sud
Federació de Cases de Joventut 
Associació Impuls
Esplais de Castelló 
Esplais Valencians
Federació d’Associació d’Estudiants-
FADES 


