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l’Horta Sud

Notícies i Convocatòries

Pròxims cursos
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..
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.
Picanya. Curs de responsabilitat
civil. Delimitar responsabilitats en
funció de l’entitat i conèixer els
diferents tipus d’assegurances. Dia 24
de maig de 09:00 a 14:00.
Quart Curs com treballar en equips.
Incentivar en les associacions el
concepte de grup i la coordinació de
les voluntats. Dies 30 de maig, 6, 13 i 20
de juny de 19:00 a 21:30 h.
Quart Curs com fer un projecte.
Com convertir les teues idees en acció
posant a l’abast les ferramentes i els
mitjans per a realizar-los. Dies 9, 12, 16
i 19 de juny de 19:00 a 21:30 h.
Tots els cursos que s’oferten són
gratuïts i organitzats per la Fundació
Horta Sud en col·laboració amb Caixa
Popular, Mancomunitat Intermunicipal
de l’Horta Sud i l’ajuntament de cada
municipi.
Més informació telefonant al Centre
de Recursos per a les Associacions de
la Fundació Horta Sud al 96 155 32 27 o
al correu electrònic: centrerecursos
@fhortasud.org

Xirivella

Picassent

Joc solidari

Setmana solidaria del Projecte
Niquia

El dissabte 24 de maig es va celebrar una activitat de sensibilització i
cooperació amb els països del sud on
participaren el CIJ, diverses associacions, col·legis i l’Ajuntament.

Tot un èxit participant 300 xiquets i
xiquetes de diferents associacions del
poble amb concerts, una fira solidària
i activitats per als més menuts.

Horta Sud

Horta Sud

Albergada d’Esplais’08

Visita la “Ruta de l’aigua” amb
la Xarxa Joves.net

Una trobada amb els Esplais de
Mislata, “Somriure” de Quart, “Omet”
de Picassent I Natura de Manises
sobre els drets dels xiquets i xiquetes.

El 24 de maig recorre amb bicicleta
de 10:00 a 14:00 als voltants del parc
fluvial del Túria.

Picassent

Horta Sud

II Jornades lúdiques

Sopar anual de l’IDECO

El 19 i 20 de Abril, tingueren lloc
estes jornades que organitza l’associació juvenil "Tierras Baldías" junt al
CIJ de la localidad i la Regidoria de
Joventut amb gran ventall d’activitats
relacionades amb el món de l’oci.

Celebrat el passat 25 d’abril amb
l’entrega del Premi Quico Moret al
Centre de formació La Florida i la presentació del llibre “L'Aigua a l'Horta
Sud. Avaluació i gestió dels recursos
hídrics”.
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Estudi sobre l’associacionisme i la participació a l’Horta Sud

La participació ciutadana

Població

Com han de justificar-se els
pagaments que es realitzen a
les persones que col·laboren
amb l’associació?

Nº habitants Nº assoc.

Alaquàs

30.177

Albal

1

2

3

125

Per barris i per sectors

SÍ

28/04/05

14.840

37

Per sectors

NO

-

Alcàsser

8.716

60

NC

NC

-

Aldaia

28.138

95

Per barris i per sectors

NO

Alfafar

20.321

66

NC

NC

-

Benetússer

14.283

66

Per barris

SÍ

NC

Beniparrell

1.896

20

Per sectors

NO

-

Catarroja

27.225

67

Per barris

NO

-

Llocnou

120

1

No la treballa

NO

-

Manises

29.778

98

NC

NC

-

Massanassa

8.127

10

Per sectors

NO

-

43.336

96

No la treballa

NO

-

Paiporta

22.374

83

NC

NO

-

Picanya

10.543

54

Per sectors

NO

-

Picassent

18.556

81

Per sectors

NO

-

Quart

25.340

127

Per barris i per sectors

SÍ

24/09/02

Sedaví

9.857

44

Per sectors

NO

-

Silla

18.098

76

Per sectors

NO

-

Torrent

75.131

416

Per barris i per sectors

SÍ

NC

Xirivella

30.212

104

Per barris i per sectors

SÍ

15/06/05

437.068

1.726

Mislata

Total comarca

L’assessoria

1. Com treballen la participació.
2. Disposa de Reglament de participació ciutadana?
3. Data d'aprovació.
12 municipis no tenen Reglament de participació
5 si que en tenen, d’estos només 3 han contestat quin és el nom i la data d’aprovació del
reglament:
- Alaquàs: Reglament de Participació Ciutadana
- Quart de Poblet: Carta de Participació Ciutadana
Xirivella: Reglament de Participació Ciutadana
-X

En primer lloc cal saber el concepte
pel qual eixa persona està col·laborant
amb nosaltres.
Si és un voluntari caldrà anar a la
regulació específica establida en la
Llei del Voluntariat, però hem de tindre
clar que un voluntari no pot percebre
cap remuneració de la seua tasca, a
excepció de les despeses que li
ocasione en quant a desplaçaments,
menjars, etc.. que sí se li poden abonar,
amb els requisits i límits ja regulats en
el Reglament del IRPF i, en este cas,
estaran exempts de tributació.
Si el col·laborador no és un voluntari,
la seua relació pot ser de dos tipus:
mercantil o laboral. En el primer cas
estarem quan es tracte d'un
professional o un empresari autònom i
ens haurà de fer una factura pels seus
honoraris i els impostos (normalment
IVA i retenció a compte del IRPF).
Si la relació té caràcter laboral ,
haurem de complir tots els tràmits i
requisits legals: alta en la Seguretat
Social, contracte laboral, realització de
nòmines, retencions a compte del IRPF
i ingrés de les mateixes a l'Agència
Tributària, cotitzacions a la Seguretat
Social, etc. sent la nòmina el document
acreditatiu.
Com a cas especial, en el cas que
l'entitat organitze una activitat com
cursos o conferències, els rendiments
que satisfacen els col·laboradors es
consideraran rendiments de treball
per al seu perceptor i estant subjecte a
una retenció a compte del IRPF del
15%; l'operació no està subjecta a l'IVA,
i no cal contractar ni cotitzar a la
Seguretat Social. L'única cosa és que
cal retindre el percentatge indicat i
ingressar-ho trimestralment amb els
models 110 (així com el model 190 de
resum anual).
En este supòsit, el col·laborador ha
d'emetre un document semblant a una
factura, on conste, entr altres, la
retenció i la indicació que es tracta
d'una operació no subjecta a l'IVA.
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 pares i mares?
Baix el mateix sostre
Quals són o han de ser els nostres
objectius: influenciar per a apostar per
la democràtica educativa i la
participació de la comunitat escolar
com a impuls per a l'aprofundiment de
la democràcia i creació de projectes i
en la milloria de la qualitat educativa.
Rebatre tòpics i prejuís afirmant
amb rotunditat que participar és un
dret, trencar amb lligams que ens
lliguen als interessos exclusivament
personals implicant-nos en projectes
col·lectius (es coneixen persones
interessants, millorem la nostra
formació, ens enriquim com a
ciutadans i demostrem a tots i a
nosaltres mateixos que tenim
coherència suficient per a defendre
allò en què creiem, portant a la
pràctica les nostres idees).
Apostar per la participació perquè
és també aprendre a escoltar raons
alienes, saber cedir, flexibilitzar
postures que ens porten a compartir i
aconseguir la consecució de projectes.
En conclusió, la Democràcia Educativa
és essencial perquè nostres fills i filles
no sols aprenguen conceptes sinó que
aprenguen a ser persones, a entendre
el món en què viuen i a protagonitzar
individual o col·lectivament el seu
procés educatiu, i les seues vides.
Amb les activitats extraescolars ,
s'ha d'implicar a tota la Comunitat
Educativa; se les ha de defendre com
un servei públic més; se les ha de
vincular a uns hàbits, valors i
conductes; se les ha d'impulsar en
conjunt en l'escola pública que les
recolze, complemente i complete; s'ha
d'implicar al Consell Escolar del
Centre en la seua planificació i
desenvolupament; s'han d'incloure en
la Programació General Anual; s'ha de
potenciar la projecció del centre a
l'entorn, vinculant-ho amb el barri; i
s'ha de prendre consciència que estes
possibiliten la consecució d'una sèrie
d'objectius i finalitats d'inequívoc
contingut social, progressista i
democràtic. No és cap aparcament de
menors en el col·legi.

Activitats anuals de l’AMPA González Gallarza
Activitats pròpies del Centre:
· Tríptics informatius mensuals.
· Propostes de cursos per a pares.
· Conciliació de la vida familiar i
laboral participant en tallers o
activitats extraescolars per als
xiquets (s’han sol·licitat subvencions
pendents de resposta):
- Idiomes (valencià i anglés).
- Informàtica.
- Balls de saló.
- Gimnàstica Rítmica.
- Ludoteca.
- Activitats de repàs.
- Oci i temps lliure.
· Juntes directives mensuals.

Relacions amb la corporació
municipal:
· Reunions extraordinàries per a
tractar diferents punts sobre
l’acondicionament, millores del Cenre
o altres.
· Participants actius en el Plan
Concilia.
· Jornades de multuculturalitat en el
menjador del nostre Centre.
· Diades solidàries.
· Festa de Primavera.
· Trobades anuals de la Llengua
Valenciana.

Relacions amb el Centre:
· Col·laboració en les jornades de
portes obertes del Centre.
· Festa de final de curs.
·
Reunions mensuals amb la
Direcció del Centre per a acometre
projectes presents o futurs, així com
primeres impressions sobre diversos

I un repte:
Tenim pendent enguany un xicotet
repte com és el d’organitzar una
jornada de portes obertes amb un Pla
de Convivència Escolar (el primer
elaborat totalment per l’AMPA) baix el
lema “Tutors, pares i alumnes baix el
mateix sostre”.

assumptes del dia.

Pablo Navarro President AMPA CP González Gallarza (Alaquàs)
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Entrevista amb...
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Fem xarxa

Integra
Continuem repassant, número a
número, els projectes guanyadors
dels Premis Interassociatius 2007.
Un dels treballs més solidaris és
“Integra” de la mà de l’Associació de
Familiars de Malalts Mentals de
Paterna, L’Eliana i San Antonio
(AFEMPES) i Nova Feina.
D’on sorgeix el vostre contacte i
posterior projecte en comú?
En Nova Feina considerem que la
inserció social s'aconseguix per mitjà
de la inserció laboral. Per diferents
motius, independència, autonomia,
desenvolupament personal, relacions socials, etc… al conéixer la
labor que desenvolupa AFEM.PES
amb els malalts mentals, varem considerar que unint-nos podíem iniciar
accions d'inserció laboral enfocades
cap a la seua integració.
Com és la vostra proposta?
Entenem que per a aconseguir una
inserció sociolaboral d'estos joves
hem de treballar des d'una visió i
intervenció integral en tots els
aspectes relacionats amb la seua
vida, implicant al seu entorn més
directe (familiars) i indirectes,
agents socials i teixit empresarial de
la comarca. No és una tasca fàcil,
sobretot per als propis joves.
És important que les associacions
s’impliquen en activitats obertes?
Des de la nostra entitat som conscients que és una responsabilitat de
tots (societat) aconseguir que totes
les persones, sense cap tipus d'exclusió, tinguem el nostre espai on ens
podem desenvolupar en les diferents
facetes de què es composa la vida,
treball, amics, família, etc I per esta
finalitat es treballa a Nova Feina.
És necessari crear xarxes?
És bàsic. Treballar en xarxa no és
fàcil però el resultat és molt més
positiu, les sinergies generades, els
coneixements i experiències compartides són un valor incalculable.

Associacio Espanyola contra el Càncer
Junta Local de Sedaví
LLOC I DATA CONSTITUCIÓ: SEDAVÍ, 9

DE

MAIG DE 1993

Quantitat de socis: 306
Contacte: Visitant-nos al carrer García
Sanchis 4-baix de Sedaví, telefonant al
96 375 17 57 i 652 939 199 o al mail
geniadan@hotmail.com.
Activitats principals, objectius...
- Venda de loteria 4 vegades a l'any
mes extra de Nadal.
- Dos rastells, el d'estiu i el d'hivern en
la plaça del poble.
- Una col·lecta anual.
- Obra de teatre Anual.
- Sopar de gala a benefici del càncer.

Necessitats la nostra associació:
Necessitem un local mes preparat per a
juntes i reunions, patrocinadors per als
actes mes importants i una
conscienciació de més persones per a
fer-se socis de la causa.
Què podeu oferir a la resta de
persones o associacions locals i /o
comarcals:
La nostra ajuda incondicional en totes
les seues necessitats i la nostra
transparència de com portem la nostra
organització.

Continuen obertes les ajudes a Projectes
Interassociatius 2008
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ DE PROJECTES: 31 DE MAIG
Este programa convocat per la
Fundació Horta Sud i Caixa Popula r 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 de distintes localitats de l’Horta.
Més informació i les bases del programa visitant les oficines de Caixa Popular
o a les pàgines web www.fhortasud.org .
www.caixapopular.es
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