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l’Horta Sud

Notícies i Convocatòries

Pròxims cursos de la Fundació
Horta Sud
Sedaví. Curs d’organització i gestió
d’associacions. Posar al dia la burocràcia de la nostra associació i aprendre a
organitzar-se. Dies 5, 7, 12 i 14 de febrer
de 18:30 a 21:00 h.
Torrent. Curs de responsabilitat
civil i penal. Delimitar responsabilitats
en funció de l’entitat i conèixer els
diferents tipus d’assegurances. Dies
12 i 14 de febrer de 18:30 a 21:00 h.
Barri del Crist. Curs d’organització i
gestió d’associacions. Posar al dia la
burocràcia de la nostra associació i
aprendre a organitzar-se.. Dies 18, 20,
25 i 27 de febrer de 18:30 a 21:00 h.
Albal. Curs Règim legal de les entitats sense ànim de lucre. Aprendre un
poc de la legislació fiscal a la que estan
sotmeses les associacions. 3, 4 i 5 de
març de 18:00 a 21:00.
Alaquàs. C u r s R è g i m l e g a l d e l e s
entitats sense ànim de lucre.
AAprendre un poc de la legislació fiscal a la que estan sotmeses les associacions. Dies 10, 11 i 12 de març de
18:00 a 21:00 h..
Xirivella. Curs d’organització i gestió d’associacions. Posar al dia la burocràcia de la nostra associació i aprendre a organitzar-se.. Dies 3, 8, 10 i 15
d’abril de 18:30 a 21:00 h.
Més informació telefonant al Centre
de Recursos per a les Associacions de
la Fundació Horta Sud al 96 155 32 27.

Quart de Poblet

Horta Sud

Les associacions prenen la
paraula

Programa de cooperació amb
associacions 2008

Fruit del treball del grup d’associacionisme del Consell de Participació
Ciutadana durant el passat 2007, esta
nova edició de la Jornada
d’Associacionisme celebrada el 19 de
gener va plantejar-se com un gran
espai de debat, reflexió i actuació
sobre quin Quart es vol.
Més d’un centenar de persones de
l’entramat associatiu del municipi es
varen reunir a la Casa de la Cultura per
a vore quin paper tenen en eixe Quart
del futur i com reforçar-lo.
Durant la jornada es varen fer tres
tallers pràctics, que varen versar
sobre la formació a les associacions,
l’organització de la futura setmana de
les associacions i per a enfocar
l’Agenda 21 i la defensa del medi
ambient.

La Fundació Horta Sud i Caixa
Popular han convocat, de nou, el
Programa de Cooperació per a
Associacions de la Comarca 2008.
Este programa destina 6.000 euros
en ajudes a les associacions que
duguen a terme programes o activitats de desenvolupament cultural o
social en la nostra comarca. Les activitats han de promoure la col·laboració
entre distintes associacions d’una
mateixa localitat o associacions de
distintes localitats de l’Horta. Amb
estes ajudes es pretén potenciar les
relacions entre les associacions.
Les propostes es poden presentar
fins al 31 de maig. A més, podeu obtenir les bases a les oficines de Caixa
Popular o visitant www.fhortasud.org
i www.caixapopular.es
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Estudi sobre l’associacionisme i la participació a l’Horta Sud

Les associacions de la comarca.

Hi ha que sol·licitar l'exempció
d'IVA encara que no realitzem
cap activitat econòmica?

Població

Nº habitants

Nº associacions

1

2

3

4

1.

Alaquàs

30.177

125

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

2.

Albal

14.840

37

SÍ

NO

NO

NO

3.

Alcàsser

8.716

60

-

-

-

-

4.

Aldaia

28.138

95

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

5.

Alfafar

20.321

66

-

-

-

-

6.

Benetússer

14.283

66

-

-

-

-

7.

Beniparrell

1.896

20

SÍ

SÍ

SÍ

NO

8.

Catarroja

27.225

67

SÍ

NO

NO

NO

9.

Llocnou

120

1

NO

NO

NO

NO

29.778

98

SÍ

NO

NO

Fira

10. Manises
11. Massanassa

8.127

10

SÍ

NO

NO

NO

43.336

96

SÍ

NO

NO

Fira

13. Paiporta

22.374

83

SÍ

NO

NO

SÍ

14. Picanya

10.543

54

SÍ

SÍ

SÍ

Alguns

15. Picassent

18.556

81

SÍ

NO

NO

NO

16. Quart de Poblet 25.340

127

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

17. Sedaví

9.857

44

SÍ

NO

SÍ

NO

18. Silla

18.098

76

SÍ

NO

NO

NO

19. Torrent

75.131

416

SÍ

NO

SÍ

SÍ

20. Xirivella

30.212

104

SÍ

NO

NO

NO

Total comarca

437.068

1.726

12. Mislata

1. Registre Municipal d'associacions.
2. Assessoria per a associacions.

L’assessoria

3. Oferta de Formació per a associacions.
4. Trobada d'associacions local.

Els ajuntaments poden donar de baixa dels seus registres a les associacions que no
notifiquen el seu programa al mes de gener.
Practicament tots els municipis tenen un registre municipal d'associacions, com així ho diu
ROFRJ de les Entitats Locals, a l'article 236. Altra cosa és l'actualització d'este registre,
sobre tot a l'hora de donar de baixa a les associacions que ja no funcionen i no ho comuniquen, encara que al mateix article diu que les associacions inscrites estan obligades a notificar al Registre el pressupost i el programa anual d'activitats al mes de gener de cada any.
L'incompliment d'estes obligacions donarà lloc a què l'Ajuntament puga donar de baixa a
l'associació en el Registre.

Com ja es va dir en consultes anteriors, vos recordem que no hi ha
exempcions en l'IVA pel simple fet de
ser una entitat sense ànim de lucre, per
la qual cosa la realització d'entregues
de béns o prestacions de serveis no
gratuïtes es considerarien operacions
subjectes a l'IVA.
En este sentit, cal tindre clar que,
segons el criteri de l'administració tributària, el mer fet de percebre les
quotes de socis, en la mesura que oferim a canvi determinat serveis, suposa
la realització d'una operació subjecta a
l'IVA. No obstant, les entitats sense
ànim de lucre poden obtindre l'exempció en l'IVA de les quotes de socis previ
reconeixement exprés de l'AEAT. És
per això pel que, en principi, es recomana a totes les associacions que sol·liciten l'exempció de l'IVA de l'article
20.1.12é perquè les quotes de socis
estiguen exemptes d'IVA.
Aprofitem per a recordar que es
poden sol·licitar, a més, altres exempcions en l'IVA si realitzem prestacions
de serveis d'assistència social com ara
protecció d'infància i joventut, tercera
edat, minusvàlids, cooperació per al
desenvolupament, marginats, etc.
(exempció IVA del 20.1.8é); culturals,
com a representacions teatrals, musicals, organització d'exposicions, visites a museus, llocs històrics o espais
naturals, etc. (exempció IVA del
20.1.14é) o esportius a persones físiques que practiquen esport (exempció
IVA del 20.1.13é), sempre que siguem
una entitat de caràcter social, el reconeixement de la qual ha de sol·licitarse també davant d'Hisenda.
Finalment, no hem d'oblidar que les
exempcions esmentades només estan
previstes per a les activitats indicades
en cada un dels casos; per tant, encara
que la nostra entitat haja obtingut el
reconeixement d'entitat de caràcter
social, i haja sol·licitat alguna de les
exempcions, si realitza activitats diferents de les citades no podria aplicar
eixa exempció.
NOTA: Les respostes de l’assesoria de la
Fundació Horta Sud no són vinculants
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Opinió

El territori pròxim: llavor de noves associacions
Plataforma Via Verda de
l’Horta Sud
El 5 d'octubre de 2007 es tancava el
tram de ferrocarril entre Xirivella i
Quart de Poblet . Ací comença una iniciativa d'un grup de persones, que com
tantes altres, sensibles i compromeses amb unes ciutats mes habitables,
perseguixen recuperar territori, en
este cas convertint esta via de comunicació ja clausurada en una proposta
atrevida, però tremendament respectuosa amb el territori que la va veure
nàixer: la Via Verda de l’Horta Sud.
En un moment en que totes les
infraestructures de la zona es troben
en discussió, es constitueix la
Plataforma per la Via Verda Quart de
Poblet-Xirivella amb la intenció de
convertir-se en un espai de participació ciutadana obert i plural que done
cabuda a les entitats i persones interessades en compartir la defensa dels

punts següents:
1. Treballar per la creació d'una via
verda entre les poblacions de Quart i
Xirivella, sobre l'antic traçat de la via de
tren de rodalies.
2. Potenciar la connexió d'aquest traçat amb altres carrils comarcals tot i
assegurant la interconnexió de tots els
pobles, inclosa la connexió a València.
3. Treballar perquè aquest tram arribe a ser una gran via verda que acabe
connectant amb el Parc Natural que
recuperarà la ribera del Túria, des de
Quart de Poblet a Vilamarxant.
4. Seguir de prop els treballs que les
diverses administracions estan duent

a terme en la zona, fent propostes des
de la perspectiva de la sostenibilitat.
5 . Treball en definitiva, per una societat més sostenible i saludable, donant
suport a iniciatives relacionades amb la
sostenibilitat que repercutisquen en
major qualitat de vida de les persones.
Formen part de la Plataforma entitats culturals, juvenils, esportives i ciutadanes de Quart, Xirivella, Valencia i
altres municipis, així com un grup
important de persones que progressivament s'estan incorporant i recolzant
esta iniciativa
Si vols més informació , visita nostra
web www.viaverdahortasud.org

alqueria protegida del S.XVIII situada
en el sector on es vol fer el PAI, ha sigut
parcialment enderrocada. Per altra
banda, l'horta està comprada i posteriorment abandonada pels especuladors, als quals els interessa que els
llauradors troben cada dia més dificultats per a continuar amb el seu treball.
També nosaltres estem trobant certes dificultats en la nostra lluita, a
causa en part del cansament de la
gent, però sobretot a causa dels impe-

diments que ens posen els polítics
amb interessos en este projecte (no
ens deixen expressar-nos als plens
municipals, no responen a les nostres
preguntes, ens tracten com a delinqüents...). A més, la dinàmica social a la
que estem acostumats és poc favorable als moviments ciutadans, però
esperem amb optimisme un canvi progressiu que faça millorar la societat.
Més informació:
www.salvemcatarroja.org

Salvem Catarroja
Salvem Catarroja va nàixer quan a
l'estiu de 2005 un grup de veïns ens
ajuntàrem per a lluitar contra un
macroprojecte urbanístic, el PAI Nou
Mil·lenni, que destrossaria l'horta
actualment protegida. Encara que el
nostre objectiu era dir prou a l'especulació, ara a més volem atendre la resta
de problemes locals que el nostre
govern no soluciona, i defensar l'horta i
el patrimoni, en perill per culpa d'esta
onada de construcció desenfrenada.
En Salvem Catarroja participen
veïns del poble, però també d'altres
pobles de la comarca i de València, així
com altres col·lectius conscients del
perill que té aquesta situació per al
futur de la nostra terra, com ara
Salvem les barraques, els veïns contra
el parking de la plaça del Fumeral, o els
Maulets de l'Horta Sud.
Actualment el PAI està parat, per la
crisi de la construcció, que ha tingut
entre les seues primeres víctimes a
l'empresa encarregada d'executar el
projecte, que depenia de la requalificació de totes les terres que havia comprat, però malgrat esta situació, una
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Fem xarxa

III Jornades Feministes
“Allò que fem,
allò que volem”
Comencem a repassar, número a
número de la vostra revista associativa, els projectes guanyadors dels
Premis Interassociatius 2007.
Començarem amb les “III Jornades
Feministes al País Valencià” de la mà
Adela Roca de la Casa de la Dona
d’A
de València a qui entrevistarem en
representació de l'Associació de
Dones de la Marxa 2000, que aglutina, entre altres, a l'Associació de
Dones de de l'Horta Sud, i associacions de dones de Paiporta, Xirivella,
Quart , Silla, Mislata, València, etc.
D’on sorgeix el vostre contacte i
posterior projecte en comú?
Les jornades feministes no és cap
novetat d’ara, són ja 30 els anys que
es van fent en períodes de 10 anys,
per això ens tocava ara la tercera edició, ja que la primera data de 1977.
Moltes de les dones de la comarca
treballem en xarxa, a més, tenim el
projecte de l’Escola de Ciutadania en
Femení - Maria Moliner, així que, des
d’allí varem formular la convocatòria
fins arribar a 666 dones.
Com és la vostra proposta? Per
què la varen premiar?
Es vàrem trobar del 30 de novembre a l’1 de desembre a la Universitat
de València per a tractar una multitud de temes sobre la dona al voltant
de tres eixos: “Nous posicionaments i
respostes a velles realitats”, “Espais
de confluència del feminisme en els
últims temps” i “Projecció de futur,
noves estratègies i perspectives”.
A més, vàrem fer un homenatge a
les dones republicanes i es ferem
sentir al carrer.
És important que les associacions
s’impliquen en activitats obertes?
Clar, tots estos temes deuen arribar a la societat, legislar-se i oblidarse, volem ser optimistes, per això
organitzem estes jornades.

La “Fundació Horta Sud” i Caixa Popular premien sis
projectes interassociatius de la comarca de l'Horta
PAIPORTA, 21 DE GENER DE 2008
Més d'un centenar de persones es van
congregar en l'Auditori de Paiporta per a
l'entrega de Premis a Projectes
Interassociatius
del
Programa
Cooperació amb les Associacions de
l'Horta.
Els guardons van ser entregats per
Vicente Ibor, alcalde de Paiporta;
Rosendo Ortí, Director de Màrqueting
de Caixa Popular; Alfred Domínguez,
president de la Fundació Horta Sud; i
Julio Huerta, Coordinador del Centre de
Recursos per a les Associacions de la
Fundació Horta Sud.
Els sis projectes interassociatius
premiats, que van rebre una dotació
conjunta de 6.000 euros, engloben a
més de mig centenar d'Associacions de
la comarca.
Amb la convocatòria d'estes ajudes,
es vol impulsar i enfortir el teixit
associatiu de la comarca. Com
assenyalava el president de la Fundació
Horta Sud, Alfred Domínguez, “el que es
pretén amb estes ajudes és fer efectiva
la voluntat d'ajudar a les associacions
com a fonament per a la participació i la
convivència”.

Estos són els projectes seleccionats
en la convocatòria del 2007:
“III Jornades Feministes al País
Valencià” presentat per l'Associació de
Dones de la Marxa 2000, que aglutina,
entre altres, a l'Associació de Dones de
l'Horta Sud, i associacions de dones de
Paiporta, Xirivella, Quart de Poblet, Silla,
Mislata, València, etc.
“Esplais Vius. Trobada pels drets dels
xiquets i les xiquetes” presentat per
l'associació Esplais Valencians que
engloba els Esplais de Manises, Quart de
Poblet, Xirivella, Benicàssim, Picassent,
Castelló, Mislata i Polinyà del Xúquer.
“ Integra, Itinerari d'Inserció Social” de
la Fundació Nova Feina i l'Associació de
familiars de malalts mentals de Paterna.
“Campionat mixt de futbet per la
integració” presentat per l'Associació de
Veïns Camí de la Sénia, de Torrent i
l'Associació d'Equatorians de Torrent.
“Fòrum de debat cultural”, Associació
de Veïns La Torre de Torrent.
“Caminant cap a un estudi de
necessitats i oportunitats” presentat
per Acció Social La Cambra i Cáritas
Interparroquial de Paterna.
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