
Què és l’Escola 
d’Associacions?
L’Escola d’Associacions és un 
programa de la Fundació Horta Sud 
i Caixa Popular que tracta de donar 
resposta a les necessitats del teixit 
associatiu a partir de quatre pilars 
bàsics: dinamització, informació, 
formació i assessorament. 

Oferim una formació contínua, 
acompanyament, assessorament i 
recursos, així com punts de trobada per 
a la reflexió compartida i permanent 
sobre com millorar l’associacionisme, 
la seua incidència i com afrontar els 
reptes de futur del model associatiu. 

Els objectius de l’Escola d’Associacions 
són:
• Ajudar i acompanyar al moviment 

associatiu a complir les seues 
obligacions legals i de transparència. 

• Incrementar la participació en les 
associacions perquè siguen canals de 
participació i transformació social.

• Ajudar a les associacions al 
compliment de les seues funcions 
socials. 

• Donar eines a les entitats perquè 
siguen més fortes i més autònomes.

• Crear espais de reflexió col·lectiva i 
xarxes ciutadanes de participació per 
a millorar el municipi. 

Cap a un nou model 
associatiu
Des de la Fundació Horta Sud treballem 
per construir un nou model associatiu 
basat en: 

1. Transparència i compliment de la 
legalitat. 
2. Representativitat, fortalesa i 
autonomia. 
3. Responsabilitat social. 
4. Principi de subsidiarietat i 
apoderament de la ciutadania . 

Defensem un model de participació 
que naix de la mateixa ciutadania que, 
organitzadament i conjuntament, 
construeix, resol problemes, eleva 
demandes, expressa sentiments, 
comparteix valors i gestiona el 
desenvolupament social i, per tant, 
el desenvolupament local, personal, 
laboral, patrimonial, dels municipis on 
viuen.
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Assessorament
El servei gratuït d’assessorament és 
una aposta de la Fundació Horta Sud 
i Caixa Popular per a les associacions. 
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INFORMACIÓ

BIBLIOTECA DE RECURSOS PER A 
ASSOCIACIONS

A la nostra web fundaciohortasud.
org pots accedir a materials de suport 
per a les accions formatives i altres 
informacions d’interés per al moviment 
associatiu
Quaderns pràctics.
Revista Papers Associatius.
Informació i útils pràctics per a 
associacions.

ON PODEU TROBAR-NOS

Fundació Horta Sud 
C/ Mare de Déu de l’Olivar, 30 
46900 Torrent — Horta Sud
T. 961 553 227
hola@fundaciohortasud.org 
www.fundaciohortasud.org 

https://twitter.com/fhortasud

www.facebook.com/FundacioHortaSud

FundacióHortaSud

@fundaciohortasud

CURSOS LA SAFOR — GANDIA

17/04/2021
——————————————————————————
Obligacions documentals 
i procedimentals de la llei 
d’associacions.

15/05/2021
—————————————————————————— 
Règim legal de les entitats sense ànim 
de lucre. Aspectes fiscals.

CURSOS UTIEL-REQUENA — REQUENA

08/05/2021
—————————————————————————— 
Obligacions documentals 
i procedimentals de la llei 
d’associacions.

22/05/2021
—————————————————————————— 
Règim legal de les entitats sense ànim 
de lucre. Aspectes fiscals.

CURSOS ALCOIÀ — ALCOI

02/10/2021
—————————————————————————— 
Obligacions documentals 
i procedimentals de la llei 
d’associacions.

ASSESSORIA PRESENCIAL

Les cites se sol·licitaran prèviament, 
contactant amb la teua oficina de Caixa 
Popular.

18/05/2021: GANDIA
08/06/2021: REQUENA
23/11/2021: ALCOI

*Les cites presencials poden canviar 
de data o ser cancel·lades per motius 
sanitaris, atenint-nos a possibles noves 
restriccions.

ALTRES CONSULTES

Podeu utilitzar el servei d’assessoria en 
línia, en el cas de dubtes i qüestions 
senzilles relacionades amb: 
Fiscalitat 
Comptabilitat 
Laboral 
Legals amb Registre d’Associacions 
 
Per contactar amb nosaltres, 
envia’ns un correu a 
assessoria@fundaciohortasud.org 
indicant el nom de l’associació i la 
població a la que està registrada.

Formació
48 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. 

23/10/2021
—————————————————————————— 
Règim legal de les entitats sense ànim 
de lucre. Aspectes fiscals.

Per a assistir als cursos, contacta amb la 
teua oficina de Caixa Popular.

*Els cursos poden canviar de data o ser cancel·lats 
per motius sanitaris, atenint-nos a possibles noves 
restriccions.
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https://fundaciohortasud.org/quaderns-practics/
https://fundaciohortasud.org/papers-associatius-fundacio-horta-sud/
mailto:hola@fundaciohortasud.org
https://www.youtube.com/user/canalsomossuper
https://www.instagram.com/fundaciohortasud/?hl=es

