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@fhortasud
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47 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



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. 

Oferta formativa 
La nostra oferta formativa és el re·
sultat de més de 47 anys de treball 
al costat de les associacions. 

Àrea de Gestió interna:

1. Organitza’t. Millorar 
l’organització de l’associació per 
millorar la gestió. 

2. Obligacions documentals 
i procedimentals de les 
associacions.  

3. Règim legal de les entitats 
sense ànim de lucre. Aspectes 
fiscals.

4. Comptabilitat pràctica per a 
associacions.

5. Millorar la transparència de la 
nostra entitat. Obligacions i 
novetats legislatives.

6. Anàlisi i diversificació dels 
nostres fons. 

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

8. Justificacions de subvencions.

Àrea de Comunicació i difusió:

9. Difusió i comunicació I. Enares i 
construcció del relat.

10.  Difusió i comunicació II. Taller 
vídeo “Somos Super · Històries 
de superació”

11. Difusió i comunicació III. Taller 
pràctic de vídeo col·laboratiu 
“Anònimes en acció”

Àrea de Relacions.

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

Àrea de valors, el cor de 
l’associació.

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

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

15. Com estalviar en la factura de 
la llum.

16. Cap a associacions igualitàries. 
Plans d’igualtat. 

17.  Convertir les nostres 
associacions en sostenibles. 

Àrea Projectes, activitats 
cursos i serveis.

18.  Realització i control de 
projectes i activitats. 

Àrea de Grups d’interès.

19. Treballar en grup, claus per 
entendre el funcionament 
dels grups. Anàlisi i gestió del 
conflicte. 


