NOTA DE PREMSA

L’IVAJ i la Fundació Horta Sud impulsen un estudi per demostrar l’aportació
econòmica i social del teixit associatiu en tota la Comunitat
L’Avaluació de l’Impacte de les associacions vol recollir dades per posar en valor el treball
realitzat des de la societat civil i la seua importància en la vertebració i dinamització territorial
Torrent, 9 de maig de 2022 | De forma conjunta, l’IVAJ i la Fundació Horta Sud inicien la
recollida de dades de les associacions per a poder avaluar l’impacte del teixit associatiu
a tota la Comunitat. L’estudi tindrà un apartat específic dedicat a la participació juvenil.
Les entitats que participen rebran un exemplar de còmic amb les històries ‘Los otros’ i
‘Cortinas rasgadas’ de Paco Roca. A més, entraran en el sorteig d’un còmic d’Històries de
Superació II signat pel mateix Paco Roca.
Les associacions organitzen multitud d’activitats, mobilitzen recursos propis, multipliquen cada
euro que reben de l’administració pública i són generadores de llocs de treball. Així ho constaten
els estudis d’avaluació de l’impacte del teixit associatiu realitzats anteriorment per la Fundació
Horta Sud en col·laboració amb diversos municipis. Ara, de forma conjunta amb l’IVAJ, impulsen
un estudi per posar en valor l’aportació de les associacions no sols en un àmbit municipal concret,
sinó arreu de tota la Comunitat Valenciana.
Seguint la línia dels anteriors, l’estudi permetrà, entre altres, conéixer el volum d’activitats
realitzades per les associacions, els llocs de treballs que generen, el percentatge de població
associada, les hores de voluntariat que realitzen o els recursos que mobilitzen. A més, gràcies a
la col·laboració amb l’IVAJ, aquest estudi avaluarà també el paper concret de la població jove,
tant en les associacions de caràcter juvenil com en la resta d’associacions.
Per formar part de l’estudi, sols cal que les associacions òmpliguen el formulari que trobaran al
portal associacions.org/app/campanyes abans del dijous 30 de juny. En ell, se’ls demanaran
dades organitzatives, d’activitat i econòmiques, que seran tractades de forma agregada en
l’informe final.
Amb la finalitat de reconéixer l’esforç de participar, les associacions que òmpliguen el formulari
rebran un exemplar de còmic amb les històries ‘Los otros’ i ‘Cortinas rasgadas’ de Paco Roca. A
més, entre totes les entitats participants es realitzarà el sorteig d’un exemplar del còmic ‘Històries
de Superació II’ signat per Paco Roca, amb històries d’onze associacions elaborades per
l’alumnat del Taller de Còmic Social de l’EASD, i amb pròlegs del mateix Paco Roca, Ana Himes,
Antonio Javier García i Vicente Perpiñá.
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NOTA DE PRENSA

El IVAJ y la Fundació Horta Sud impulsan un estudio para demostrar
objetivamente la aportación económica y social de las asociaciones en la
Comunitat
La Evaluación del Impacto de las asociaciones quiere recoger datos para poner en valor el
trabajo realizado desde la sociedad civil y su importancia en la vertebración y dinamización
territorial
Torrent, 9 de mayo de 2022 | De forma conjunta, el IVAJ y la Fundació Horta Sud inician la
recogida de datos de las asociaciones para poder evaluar el impacto del tejido asociativo
en toda la Comunitat. El estudio tendrá un apartado específico dedicado a la participación
juvenil. Las entidades participantes recibirán un ejemplar de cómico con las historias ‘Los
otros’ y ‘Cortinas rasgadas’ de Paco Roca. Además, entrarán en el sorteo de un cómico
de Historias de Superación II firmado por el mismo Paco Roca.
Las asociaciones organizan multitud de actividades, movilizan recursos propios, multiplican cada
euro que reciben de la administración pública y son generadoras de puestos de trabajo. Así lo
constatan los estudios de evaluación del impacto del tejido asociativo realizados anteriormente
por la Fundació Horta Sud en colaboración con varios municipios. Ahora, de forma conjunta con
el IVAJ, impulsan un estudio para poner en valor la aportación de las asociaciones no solo en un
ámbito municipal concreto, sino en todo toda la Comunitat Valenciana.
Siguiendo la línea de los anteriores, el estudio permitirá, entre otros, conocer el volumen de
actividades realizadas por las asociaciones, los puestos de trabajos que generan, el porcentaje
de población asociada, las horas de voluntariado que realizan o los recursos que movilizan.
Además, gracias a la colaboración con el IVAJ, este estudio evaluará también el papel concreto
de la población joven, tanto en las asociaciones de carácter juvenil como en el resto de
asociaciones.
Para formar parte de l’estudi, solo hace falta que las asociaciones rellenen el formulario que
encontrarán en el portal associacions.org/app/campanyes antes del jueves 30 de junio. En él, se
les pedirán datos organizativos, de actividad y económicas, que serán tratadas de forma
agregada en el informe final.
Con el fin de reconocer el esfuerzo de participar, las asociaciones que rellenen el formulario
recibirán un ejemplar de cómico con las historias ‘Los otros’ y ‘Cortinas rasgadas’ de Paco Roca.
Además, entre todas las entidades participantes se realizará el sorteo de un ejemplar del cómico
‘Historias de Superación II’ firmado por Paco Roca, con historias de once asociaciones
elaboradas por el alumnado del Taller de Cómico Social del EASD, y con prólogos del mismo
Paco Roca, Ana Himes, Antonio Javier García y Vicente Perpiñá.
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