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l’Horta Sud

Notícies i Convocatòries

Pròxims cursos de la Fundació
Horta Sud
Xirivella. Curs d’organització i
gestió d’associacions. Posar al dia la
burocràcia de la nostra associació.
Dies 3, 7, 10 i 14 d’abril de 19:00 a 21:00.
Albal. Curs de responsabilitat civil.
Delimitar responsabilitats i conèixer
els diferents tipus d’assegurances. Dia
5 d’abril de 09:00 a 13:00 h.
Quart. Curs de responsabilitat civil.
Delimitar responsabilitats i conèixer
els diferents tipus d’assegurances.
Dies 14 i 18 d’abril de 19:00 a 22:00 h.
Picanya. Curs Com aprendre a
conéixer-me i valorar-me més.
Aprenedre habilitats i exercicis
d’autoconeixement i autovaloració. 15,
17, 22 i 24 d’abril de 18:30 a 21:00.
Benetússer. Curs d’organització i
gestió d’associacions. Posar al dia la
burocràcia de la nostra associació..
Dies 6, 8 i 13 de maig de 18:00 a 21:00 h.
Torrent. Curs Règim legal de les
entitats sense ànim de lucre. Aprendre
legislació fiscal a la que estan
sotmeses les associacions. Dies 5, 7, 12
i 14 de maig de 18:30 a 21:00 h..
Picanya. Curs de responsabilitat
civil. Dies 24 de maig de 09:00 a 14:00.
Més informació telefonant al Centre
de Recursos per a les Associacions de
la Fundació Horta Sud al 96 155 32 27 o
al correu electronic: centrerecursos
@fhortasud.org

Horta Sud

Horta Sud

La Fundació presenta el llibre
“Las dos caras de las políticas
sociales muncipales”

Programa de Solidaritat
internacional 2008

Segons l'estudi publicat per la FHS,
les transferències de responsabilitats
als municipis no es traduïx en un volum
pressupostari acord, la qual cosa
limita la capacitat d'actuació.
L'estudi elaborat per Marcela
Jabbaz, mostra que els ajuntaments
de l'Horta Sud assumixen el 60% dels
servicis socials d'atenció primària
enfront del 40% que assumeix la
Generalitat, quan el Pla Concertat de
Prestacions Bàsiques té una pauta de
finançament proporcional entre
l'Estat, les comunitats autònomes i les
Corporacions Locals.
L'estudi va ser presentat, davant un
centenar de persones. el 21 de febrer
de 2008 al Museu Comarcal. Si vols un
exemplar telefona al 96 155 32 27.

Els projectes es presentaran en la
Fundació Horta Sud en la C/ Caixa
d'Estalvis, 4 de Torrent i el termini de
presentació és fins al 30 d'abril del
2008. Participa!!!

La Fundació estrena nova web
Amb l’objectiu d’acostar més encara
la Fundació a totes les associacions
utilitzant les noves tecnologies de la
comunicació, en este 2008 hem
redissenyat la nostra pàgina web
(www.fhortasud.org) tant en imatge
com, especialment, en continguts.
A la web podreu trobar des d’una
completa guia d’associacions a
convocatoria de subvencions, agenda
de cursos i activitats, guia de gestió o
publicacions, entre d’altres.
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Estudi sobre l’associacionisme i la participació a l’Horta Sud

Els pressupostos municipals destinats a associacions

L’assessoria

Quins són els requisits per a
declarar d'utilitat pública la
meua associació?
a. Que els seus fins tendisquen a
promoure l'interés general.
b. Que la seua activitat no estiga
restringida exclusivament a beneficiar
als seus associats, sinó oberta a
qualsevol altres beneficiaris.
c. Que els membres dels òrgans de
representació
que
perceben
retribucions no ho facen a càrrec de
fons i subvencions públiques.
d. Que compten amb els mitjans
personals i materials adequats i amb
l'organització idònia per a garantir el
complintliment dels fins estatutaris.
e. Que es troben inscrites en el
Registre i complint efectiu als seus
fins estatutaris, ininterrompudament i
concorrent tots els precedents
requisits, almenys durant els dos anys
immediatament anteriors a la
presentació de la sol·licitud.

Població

Nº habit.

Nº assoc.

1

2

3

4

Total

1.

Alaquàs

30.177

125

33

N/C

400.000

40.000

440.000

2.

Albal

14.840

37

4

55

80.100

67.000

147.100

3.

Alcàsser

8.716

60

-

-

-

-

-

4.

Aldaia

28.138

95

38

38

129.600

184.000

313.600

5.

Alfafar

20.321

66

-

-

-

-

6.

Benetússer

14.283

66

5

26

0

125.244

7.

Beniparrell

1.896

20

1

19

-

-

-

8.

Catarroja

27.225

67

80

0

353.753

0

353.753

9.

Llocnou

125.244

120

1

0

0

0

0

0

29.778

98

-

-

-

-

-

8.127

10

7

18

N/C

N/C

N/C

12. Mislata

43.336

96

83

60

391.000

492.000

883.000

13. Paiporta

22.374

83

N/C

N/C

18.000

N/C

18.000

14. Picanya

10.543

54

N/C

0

73.770

0

73.770

15. Picassent

18.556

81

4

29

57.750

70.600

128.350

16. Quart de Poblet 25.340

127

88

51

546.982

132.106

679.088

17. Sedaví

9.857

44

N/C

0

N/C

0

N/C

18. Silla

18.098

76

20

N/C

N/C

N/C

N/C

19. Torrent

75.131

416

1

N/C

103.000

N/C

103.000

20. Xirivella

30.212

104

9

N/C

277.844

4.880

282.724

Total comarca

437.068

1.726

373

296

2.431.799

10. Manises
11. Massanassa

1. Número de convenis signats
2. Número de subvencions concedides

1.115.830 3.547.629

3. Pressupost destinat a convenis
4. Pressupost destinat a subvencions

Quins són els drets dels
associacions d'utilitat pública?
a. Disfrutar de les exempcions i
beneficis fiscals
b. Disfrutar de beneficis econòmics
que les lleis establisquen.

Quals són les obligacions de les
associacions d'utilitat pública?
1. Rendir els comptes anuals de
l'exercici anterior en el termini dels sis
mesos següents a la seua finalització, i
presentar una memòria davant del
Registre. Els dits comptes han
d'expressar la imatge fidel del
patrimoni, dels resultats i de la
situació financera...
Reglamentàriament es determinarà
en quines circumstàncies s'haurà de
sotmetre a auditoria els comptes.
2. Facilitar a les Administracions
públiques els informes que estes els
requerisquen, en relació amb les
activitats realitzades.
Encara que no és diga explícitament,
estan obligades a portar la
comptabilitat d'acord amb el Pla
general comptable.
El procediment de solicitut es
regula pel R. D. 1740/2003
NOTA: Les respostes de l’assesoria de la
Fundació Horta Sud no són vinculants
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Opinió

Quin és el paper actual de les associacions de veïns?
Què són les associacions
de veïns en l’actualitat?

Què poden fer en la
societat del XXI?

Metassociacionisme

Som el que fem, no el que ens cridem. Una associació de veïns ho és si
és capaç de detectar els problemes i
necessitats del seu barri i actuar per a
afrontar-los, no per tindre un local
amb el nom en la porta i reunir-se en
ell.
Si una associació de veïns, a part de
la seua funció, programa xarrades,
tallers de temps lliure, projecció de
pel·lícules amb debat... és també una
associació cultural.
Una associació de dones que organitza viatges, eixides i menjars, és un
centre excursionista. Una associació
que organitze activitats només per als
seus socis no és una associació, és un
club privat.
No som ningú si no tenim alguna
cosa que vendre que algú vullga com prar (servicis, productes consumibles,
però també informació, informació
reflexionada, reflexions ja fetes en una
societat en què no hi ha temps ni per a
això). Açò requerix tindre accés a
fonts d'informació (temps i contactes)
i d'invertir temps en fòrums de discussió.
No som ningú si no tenim força i la
nostra força és directament propor cional al nostre patrimoni actiu:
Els nostres béns materials (locals,
equipament), la nostra capacitat de
produir diners (persones-temps que
realitzen accions que produïxen benefici directe com per exemple maquetarnos una pàgina web o un fullet, o
indirecte com per exemple donar un
curs o fer una actuació per la qual
cobra l'associació,...), la nostra capacitat de convocatòria (persones vinculades que garantixen sempre el mínim
de presència necessària perquè un
acte públic que convoquem no siga un
fracàs)...
No som ningú si no eixim en els mitjans de comunicació. En especial, no
som ningú si no existim en la xarxa, si
no apareixem en internet.

Està clar que nosaltres també hem
de fer-nos la pregunta del milió. Servix
el model del segle XX per a la societat
que necessitem del XXI?. El que està
clar és que fins ací hem arribat de moltes diferents formes i que contraris a
la “homogeneïtzació” sí que ens haguera ajudat el que els Ajuntaments reconegueren un “perfil desitjable del veíciutadà”.
La realitat del nostre moviment diu
a les clares que municipis confrontants practiquen polítiques ciutadanes
totalment contradictòries i oposades.
Enfront de municipis que posen en
pràctica sistemes participatius, impli cant al veïnat en el disseny dels pressupostos, altres s'han obsessionat per
“ofegar” tot gest de preocupació i
implicació per la “res pública”.
Des del moviment veïnal ens identifiquem amb l'esperança que els nostres col·legis i instituts puguen ser
planters d'un nou “perfil del veí” pel
que el títol de “Educació per a la ciutadania” ens ve com a anell al dit, però
sempre hem defés que a participar s'a prén participant i mentres tinguem
“corporacions municipals” que no des itgen ni pretenen ensenyar a partici par, continuarem patint esta històrica
desfeta que ha patit el moviment veï nal.
Així que abans de marejar el veí,
serà més directe i clarificador preguntar-li a qui presidix l'Ajuntament del
seu poble o ciutat, quina idea té respecte a la presència i participació dels
veïns en la gestió del “territori i el
forma de vida dels seus habitants” i si
veu que li dóna voltes a la pregunta ,
canvie-la per esta altra: Quantes
Associacions de Veïns hi ha en la seua
població en actiu? Al nostre poble desitjant estem de poder fer-li esta pregunta a qui governa, mentrestant,
l'Associació de Veïns del Barri San
Francisco continua desenvolupant…
la “Educació per a la Ciutadania”…

Reflexionar periòdicament sobre
els principis de l’associacionisme i
analitzar les transformacions que ha
anat experimentant al nostre país,
haurien de ser assignatura obligada
per als agents socials implicats en
este moviment social.
En termes lingüístics, s'entén per
metallenguatge “el llenguatge que
s'usa per a parlar del llenguatge”.
Paral·lelament a l'exemple, seria de
vital importància crear algun tipus
d'organisme que promovera el debat i
les conclusions a posar en marxa en
matèria de progrés del sector
associacionista en els àmbits nacional,
de comunitats autònomes i local.
A ningú se li escapa que després de
43 anys de camí, les associacions
necessiten una injecció de frescor, de
renovació, d'assentar unes noves
bases que contemplen els mitjans i els
fins acords a la nova societat.
Les persones que formen part del
teixit associatiu espanyol, en la seua
majoria, estan diverses dècades a peu
d’este canó, i, encara que sempre les
requerirem per la seua experiència,
necessiten ja de saba jove i nova.
És per tant l'hora de superar
l'associacionisme en decadència pel
pas dels anys. El moviment associatiu
actual ha de crear els mecanismes que
consciencien, sensibilitzen i impliquen
a la joventut per a afrontar nous reptes
reivindicatius relacionats amb les
millores socials, la convivència de
cultures, drets i obligacions dels
immigrants, regulació del voluntariat
social, l'assistència i ajuda als nostres
majors i valors cívics entre d’altres…
Com a complement, a més, ha de
modernitzar els seus mitjans i
conferir-se com un sector renovat que
preste serveis a la Comunitat , que
puga crear ocupació i dispose d'un
personal laboral estable. Establim el
marc i caminem cap avant: és el
moment de fer-ho.

Enrique del Toro

Rafael Almoguera

Carlos Bessini

Tècnic de particpació

AA.VV. Barrio San Francisco (Manises)

AA.VV. Camí la Nòria (Torrent)
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Entrevista amb...
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Fem xarxa

Esplais vius
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
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
És important que les associacions
s’impliquen en activitats obertes?
Clar, tots estos temes deuen arribar a la societat,

Asociación por la solidaridad entre los pueblos del
mundo - La Maloka
LLOC I DATA CONSTITUCIÓ: BENETÚSSER, 7 DE MARÇ DE 2007
Quantitat de socis: 20
Contacte: Visitant-nos al carrer El
Palleter 27-1 de Benetússer, telefonant a
963753969, al mail info@lamaloka.org,
o la web www.lamaloka.org.
Activitats principals, objectius...
Actualment la nostra principal línia
d'acció se centra en el suport al projecte
Casa Taller les Mollas, ubicat en un barri
deprimit de Bogotà (Colòmbia).
Esta iniciativa establix un lloc per a
omplir un buit important en la formació
de xiquets i xiquetes que creixen en un
context amb serioses complicacions
socials, en un barri amb falta de serveis
públics adequats i on no hi ha una
infraestructura social orientada a
l'esplai i desenvolupament comunitari.
Entre les nostres metes està realitzar
activitats en el camp de la comunicació
per a la sensibilització per mitjà de:
comunicació en la xarxa a través de
www.lamaloka.org, els video fòrums,
xarrades, conferències i seminaris
De la mateixa manera pretenem
obtindre recursos financers i humans
per a donar suport a projectes de
xicotetes comunitats amb què podem

establir relacions. Per a això captem
fons a través de: sol·licitud de fons a
administracions públiques, jornades
ludicofestives, promoció del treball
voluntari i solidari en els projectes en
què estiguem treballant., aportacions de
soci@s i simpatitzants.
També impulsem trobades entre les
comunitats on estiguem treballant.
Necessitats la nostra associació:
Necessitem incrementar l'interés de les
persones pel projecte que recolzem a
Colòmbia, perquè a través de les seues
aportacions com soci@s i donants, el
projecte pot garantir la seua
sostenibilitat en el temps. Igualment,
necessitem el suport d'entitats
finançadores.
Què podeu oferir a la resta de
persones o associacions locals i /o
comarcals: Intercanvi d'activitats de les
distintes associacions, una mirada
informada sobre la realitat social de
Colòmbia. L'oportunitat de participar
activament com a personal voluntari en
el projecte de la Casa Taller les Moyas.
Divulgació de les seues activitats en la
nostra pàgina web.
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