Alaquàs
Francesc Guillem
Centre Juvenil “El Passatge”,
961 502 343
departamentjoventut@alaquas.org

Paiporta
Marcos Fonseca
Oficina Única
963 971 222, ext. 181
mfonseca@paiporta.es

Aldaia
Esperanza Vives
Centre “Matilde Salvador”
961 988 796
evives@ajuntamentaldaia.org

Picassent
Ana Cárdenas
Casa de la Cultura
961 235 859
assessoria@fhortasud.org

Alfafar
Mariano Julián
Ajuntament
participacio@alfafar.es
963 182 126, ext 1903

Quart de Poblet
Leticia Ramos
Quart Jove
961 536 210, ext. 297
participacio@quartdepoblet.org

Catarroja
Llúcia Sendra
Servei de Cultura,
664 411 772
llsendra@catarroja.es

Torrent
Nuria Soriano
961 111 111, ext 1195
participa@torrent.es

Manises
Mª Cruz Robles
Centre d’Informació Juvenil
96 1 545 116
cruz.robles@manises.es

Xirivella
Adela Mollà
Ajuntament
963 135 050, ext. 2023
participacio@xirivella.es

Mislata
Jose Alberto Pérez
Centre Sociocultural La Fàbrica
672 202 446
participación.ciudadana@mislata.es

Assessoria per a
associacions 2018
El servei és una aposta de la
Xarxa Participa del que ens beneficiem
totes les associacions i els municipis de
la comarca de l’Horta Sud.
Servei gratuït per a associacions.
Cal sol·licitar cita prèvia.

Cap a un nou
model associatiu

Calendari 2018

1. Transparència i compliment de
la legalitat
Les associacions haurem de
donar un pas endavant i obrir
les portes i les finestres de les
nostres entitats. Les associacions
hem de publicar els nostres
comptes, en què ens gastem
els diners, les factures, etc… Ja
no s’entendrà un altre model
associatiu, és una qüestió legal i
ètica, però sobre tot és necessària
per a tindre l’autoritat moral que
ens correspon per poder exigirlo a la resta d’institucions i als
polítics. El moviment associatiu
ha de ser punt de referència en
la reconstrucció dels valors de la
societat valenciana.

Criteris per a les cites:

2. Representatives, fortes
i autònomes
Les associacions anem a fer tot el
possible per incrementar la nostra
base social obrint la participació a
la ciutadania i pensar com podem
fusionar-nos. Teixir xarxes per tindre més representativitat, ser més
autònomes e independents també en el nostre finançament. La
base social i l’autonomia financera
ens donarà autoritat moral, capacitat crítica i una major responsabilitat amb la construcció del futur
de la nostra societat.
3. L’equilibri en el compliment
de les 4 funcions del moviment
associatiu:
Funció sociaL: construcció de
societat, valors, cultura, solidaritat
entre les persones, implicació
en la solució dels problemes,
generadores d’idees i projectes,...
Funció econòmica: generem
llocs de treball, mobilitzem
i generem recursos propis,
coneixem millor els problemes i
les nostres accions tenen major
impacte...
Funció educativa: som escoles
de democràcia, de diàleg,
eduquem en la participació

fent-la efectiva, eduquem a una
ciutadania amb drets però també
amb deures...
Funció millora dels pobles:
controlem i influïm en l’activitat
dels poders municipals;
denunciem les causes dels
problemes i no només actuem
sobre les conseqüències; ens
comprometem en la defensa dels
Drets Humans i Valors Democràtics
per fer una societat millor...
4. Principi de subsidiarietat i
apoderament de la ciutadania
Un assumpte ha de ser resolt
per la instància més pròxima
a la fi del problema, i, per tant,
l’administració local es deuria
d’abstindre d’intervenir allí on
les associacions estiguen fentho i deuria recolzar aquestes
intervencions. Per tant, no
hauria de programar activitats
que estiguen fent-se des del
moviment associatiu i respectar
el principi de no ingerència en el
funcionament de les associacions,
tal i com ho arreplega la Llei
Orgànica que regula el Dret
d’Associació.
Els ajuntaments haurien d’establir
convenis de col·laboració
plurianuals per a la gestió de
serveis, projectes i espais públics
per part de les associacions,
propiciant l’autocoordinació de
tot el moviment associatiu. I tindre
clar que la finalitat de les seues
actuacions es la creació de grups
i/o la incorporació de les persones
als projectes que s’estiguen
realitzant. Han d’aportar tècnics
municipals perquè assessoren amb
coneixement de les obligacions
legals i les responsabilitats de
les associacions i que, al mateix
temps, entenguen el procés
educatiu i de transformació social
que desenvolupen les entitats.

Primera consulta:
El servei d’assessoria
associativa sempre s’oferirà
presencialment quan es
tracte de la primera consulta
d’una associació.
Com a criteri orientatiu és
important que l’associació
haja participat prèviament
en algun curs de la Fundació,
ja que moltes vegades els
continguts dels cursos són
suficients per a resoldre la
consulta.
Consultes telefòniques:
Segones consultes i
successives, s’oferirà un
servei d’assessoria telefònica
i per correu electrònic en el
cas de dubtes i qüestions
senzilles relacionades amb:
• Fiscalitat
• Comptabilitat
• Laboral
• Legals amb Registre
d’Associacions
Assessoria presencial,
Servei d’itinerància i cita
prèvia:
Les cites prèvies es donaran
per telèfon amb la següent
organització temporal:
Servei de vesprada en horari
de 17 a 20 h.
Primera visita: 45’
Segona visita i següents: 30’
L’última franja horària (des
de les 19:30 h) ha de quedar
lliure a disposició del mateix
servei (assessor) per a
l’atenció d’urgències.
La persona responsable
de l’agenda del servei
comunicarà a la Fundació
Horta Sud la previsió de
consultes el dia previ a
l’assessoria.

Gener

Dijous 18, Mislata
Dimarts 23, Alaquàs
Dijous 25, Catarroja
Dimarts 30, Alfafar

Febrer

Dimarts 6, Picassent
Dijous 8, Torrent
Dimarts 13, Manises
Dijous 15, Quart de Poblet
Dimarts 20, Aldaia
Dijous 22, Paiporta
Dimarts 27, Xirivella

Març

Dijous 1, Mislata
Dimarts 6, Alfafar
Dijous 8, Alaquàs
Dimarts 20, Catarroja
Dijous 22, Quart de Poblet

Abril

Dijous 12, Aldaia
Dimarts 17, Manises
Dijous 19, Torrent
Dimarts 24, Paiporta
Dijous 26, Picassent

Maig

Dijous 3, Xirivella
Dimarts 8, Mislata
Dijous 10, Catarroja
Dimarts 15, Alfafar
Dijous 17, Manises
Dimarts 22, Alaquàs
Dijous 24, Torrent
Dijous 31, Mislata

Juny

Dimarts 5, Picassent
Dijous 14, Quart de Poblet
Dimarts 19, Xirivella
Dijous 21, Paiporta
Dijous 28, Aldaia

Setembre Dimarts 11, Torrent

Dijous 13, Aldaia
Dimarts 18, Manises
Dijous 20, Xirivella
Dimarts 25, Paiporta
Dijous 27, Alfafar

Octubre

Dimarts 2, Mislata
Dijous 4, Picassent
Dimarts 16, Catarroja
Dijous 18, Alaquàs
Dimarts 23, Quart de Poblet
Dimarts 30, Torrent

Novembre Dimarts 6, Alfafar

Dijous 8, Aldaia
Dimarts 13, Xirivella
Dijous 15, Manises
Dimarts 20, Paiporta
Dimarts 27, Mislata
Dijous 29, Alaquàs

Desembre Dimarts 11, Quart de Poblet

Dijous 13, Picassent.
Dimarts 18, Catarroja

