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l’Horta Sud

Notícies i Convocatòries

Pròxims cursos
Manises Conèixer la realitat amb la
que volem treballar . Ajudar a
descobrir le situació real de l’àmbit de
l’associació. Dies 30 de gener, 6, 13 i 20
de febrer de 18:00 a 21:00 h.
Aldaia Curs d’organització i gestió
d’associacions. Posar al dia la
burocràcia de la nostra associació..
Dies 17 i 19 de febrer de 18:00 a 21:00 h.
Massanassa Curs d’organització i
gestió d’associacions. Posar al dia la
burocràcia de la nostra associació..
Dies 31 de març i 2 d’abril de 10:00 a
11:00 h.
Aldaia Curs de responsabilitat civil.
Delimitar responsabilitats en funció
de l’entitat i conèixer els diferents
tipus d’assegurances. Dia 4 d’abril de
09:00 a 14:00.
Silla C u r s d ’ o r g a n i t z a c i ó i g e s t i ó
d’associacions. Posar al dia la
burocràcia de la nostra associació..
Dies 29 i 30 d’abril, 5 i 7 de maig de
19:00 a 21:30 h.
Godella Curs d’organització i gestió
d’associacions. Posar al dia la
burocràcia de la nostra associació..
Dies 5 i 7 de maig de 18:00 a 21:00 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.

Fundació

Horta Sud

L’Horta Sud una comarca
per al futur

Pla de mobilitat urbana

La Mancomunitat de l’Horta Sud i la
Fundació Horta Sud volen aprofitar
l’instrument de consulta que li ofereix
la Llei d’Ordenació del Territori i
Paisatge per a reclamar a l’Ajuntament
de València, la Generalitat i al Govern
d’Espanya que la futura revisió del
PGOU de València tinga una visió
metropolitana del territori i que el
creixement de la capital no perjudique
els pobles de l’àrea metropolitana
Per a conscienciar que tots junts
podem construir el futur de la comarca, s’ha editat un dvd que preten servir
de reflexió ciutadana sobre la necessitat de coordinació metropolitana. A
més, com a punt d’interacció d’esta
campanya, també s’ha obert el blog
www.futurhortasud.wordpress.com
on penjar materials i recollir opinions.

La Fundació Horta Sud de la mà dels
professors de la Universitat de
València, Josep Boira i Evarist
Almudéver han realitzat l’estudi
“Análisi de la mobilitat a l’àrea metropolitana de Valencia” per a reflectir l’atual caos comunicatiu a la comarca. La
seua presentació serà proper 17 de
febrer a les 19:30 al Museu Comarcal.

Subvencions

Consulta les últimes novetats
A la web de la Fundació podeu trobar les convocatòries de subvencions
vigents per a les vostres associacions i
podeu suscriure’s al butlletí digital per
a que setmanalment vos ho enviem al
vostre correu electrònic junt a les notícies destacades i les publicacions.
www.fhortasud.org
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Recursos associatius
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L’assessoria

No existim si no eixim en premsa
Impost sobre societats
Què és l'Impost sobre Societats?
Podríem dir que és una espècie de
“declaració de la renda” de la nostra
associació, on hem de reflectir tots els
nostres ingressos i tots les nostres
despeses i, si és el cas, pagar l'impost
corresponent sobre el benefici
obtingut.

Encara que no és l’objectiu primordial d’una associació, en esta societat de la
informació és necessari, cada vegada més, implantar a les nostres associacions el
concepte de "comunicació" com a punt bàsic per a donar-se a conèixer a la resta de
la societat.
No es el fi de l’associació, però sí una bona eina. Si aconseguim difondre
adequadament les nostres activitats, aconseguirem arribar a més públic,
permetre a persones amb afinitats descobrir les nostres metes i, especialment,
desenvolupar més i millor els nostres objectius.
Formes de comunicar
És important començar creant en l'associació unes dinàmiques de comunicació:
- Interna: Comunicar cap als membres de les associacions. Aconseguir una
comunicació fluida entre els membres. Com? Hi ha moltes formes: roda de
telèfons, mailing, pàgina web pròpia, xarxes socials com el Facebook...
- Externa: Informació a la societat, donar-nos a conèixer a qui no són membres
de l’associació però els pot interessar les nostres activitats gràcies a: revista,
pàgina web pròpia, notes de premsa, cartells, fulletons, pamflets...
Els mitjans de comunicació
Actualment, cada associació té al seu abast un gran ventall de mitjans de
comunicació des de quatre plataformes: premsa, ràdio, televisió i internet. A estes,
hi haurà de sumar el gabinet de premsa municipal com a altre punt de difusió.
És important tindre una bona agenda de mitjans de comunicació als que enviar
les nostres notes de premsa. No és difícil. Tots tenen pàgina web on poder
localitzar una direcció de mail on enviar-les. També és important un enviament
freqüent i donar-nos a conèixer per a que es familiaritzen amb la nostra associació
Les notes de premsa
Encara que puga semblar obvi, és important redactar bé les notes de premsa i
fer-les acompanya per fotogragia i telèfon de contacte. En la redacció de la notícia
és essencial tindre clar les seues parts (titular, subtítol i cós de la notícia), intentar
ser atractius sense perdre la informació essencial i, sobretot, respondre sempre a
les preguntes: Què? Qui? On? Quan? Com? Per què?.

Quins tipus d'ingressos té la nostra
entitat?
La nostra associació obtindrà
distints tipus d'ingressos:
1- Per un costat estan els derivats de
la pròpia naturalesa de l'entitat
(quotes de socis, subvencions i
donatius, bàsicament)
2- D'altra banda, estan els recursos
derivats d'altres activitats no
específiques de les entitats sense
ànim de lucre, encara que puguen estar
vinculades amb els fins socials o inclús
ser necessàries per al seu compliment,
que són aquelles catalogades com a
activitats econòmiques.
3- Finalment, també és freqüent que
tinguem ingressos financers, pels
interessos que ens puga generar els
diners que tinguem en el banc, encara
que la seua importància quantitativa
sol ser insignificant.
Quin tipus d'ingressos estan
exempts de l'Impost sobre Societats?
Hisenda “ens permet” obtindre
certs tipus d'ingressos sense tindre
que declarar-los, són les anomenades
rendes exemptes, que bàsicament, són
les següents:
- Quotes de socis.
- Subvencions.
- Donatius.
Per tant, si la nostra associació obté
algun ingrés que no procedisca d'estes
tres fonts (normalment, interessos
bancaris o rendiments d'activitats
econòmiques) tindrem ingressos no
exempts en l'Impost sobre Societats.

NOTA: Les respostes de l’assesoria de la
Fundació Horta Sud són merament informatives i no genera expectatives
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Opinió

Quin és el paper actual de les associacions de jubilats?
Una visió més ampla
La filosofia de la nostra associació
de jubilats i pensionistes intenta
superar la idea típica dels llars de
jubilats. Nosaltres treballem i ajudem
a qualsevol persona i sobre qualsevol
assumpte. No és, el nostre, un local on
la gent va a passar l’estona solament,
sinó que es un concepte molt més
ample.
A la nostra associació som
actualment 5.000 socis. Estem
desvinculats de la UPD perquè veiem
que la nostra aportació no es veia
recompensada, així que fa temps que
vàrem decidir funcionar com una
associació, seguint la llei. Per això, no
tenim problemes en albergar socis
d’altres municipis, de fet actualment
tenim 813 socis no alaquasers amb
persones d’Aldaia, Torrent, Xirivella,
Mislata, Albal, Valencia o Bunyol.
Pensem que si estan ací, serà que
alguna cosa diferent han trobat.
En el que respecta al nostre
funcionament, el que busquem és
tractar de millorar la qualitat de vida
de les persones majors, oferint
serveis, activitats, informació per a
accedir a recursos d’administracions
públiques als que tenen el dret (ajuda a
domicili, pensions no compensatòries,
accedir a la llei de dependència,
vacances del Imserso...).
De fet, tots els convenis que signem
amb l’Ajuntament es, precisament, per
arribar al màxim possible de serveis,
però, sempre, sense renunciar a
l’independència i criteris propis. Això
sí, no reivindiquem per necessitat sinó
per dret. Ja en el que és l’organització
ens regim per la llei d’associacions i,
podem dir, que funcionem tant bé
perquè ho fem com si fora una
empresa, sent molt seriosos.
Trobar el lloc de cadascú
La nostra vocació i propòsit és
tractar que la vida dels majors siga el
més realitzada possible. Hui en dia, la
societat pensa que quan s’arriba a la
tercera edat és el moment d’aparcar
als majors. Però tots som persones

tinguem l’edat que tinguem. No es pot
discriminar per la capacitat física o
mental de cadascú, sinó al contrari,
tots tenim que tindre el nostre espai.
Per això, reivindiquem que les
administracions al igual que, any a any,
doten de més recursos a la població a
nivell general també ho tenen que fer a
nivell particular amb el nostre
col·lectiu. Al igual que es fan escoles i
hospitals i ningú dubta que són
necessaris, també deurien tindre la
mateixa importància dota a les
poblacions d’uns adequats centres de
majors.
Nosaltres per exemple, a Alaquàs,
amb els dos centres estem molt
contents, però els jubilats no podem
dependre de polítiques locals o de
dirigents concrets. Ha d’estar legislat
d’una manera general, potenciants els
centres socials, residències o centres
de dia, que hui en dia, són deficitaris.
Activitats de l’associació
Al contrari del que pot pensar la
gent, no ens centrem específicament
en tallers, sinó que tenim activitats de
tot tipus i, especialment, participem
en la vida social i associativa del
municipi. No ens quedem ací amagats.
Per això, entre moltes activitats,
participem en les cavalcades de Reis o
de Festes, fem carnestoltes, falles,
eixides culturals (amb quadern de

viatge inclós), dia del llibre, Diada de la
cooperació internacional, festa de
primavera... I tot açò, a més de les
habituals assemblees, setmana dels
majors, dinars de convivència i serveis
específics per a majors com el gimnàs,
tallers de memòria, la fisioterapeuta o
la atenció psicológica.
Cada edat, una funció
Com deia abans, vivim en una
societat on, a partir d’una edat, pareix
que ja no es forma part de la societat.
Eixa és una concepció molt errònia, ja
que en cada edat es té una funció i, en
cada moment, es pot aportar alguna
mena de cosa distinta. En el nostre
cas, els majors podem aportar
experiència, saviessa, ofici...
Per això, seria bó que poguèrem
participar en conferències o als
instituts i escoles on podem ser fonts
orals dels temes que allí es parlen, ja
que hem estar presents en molts
esdeveniments del passat. Si no, es
perd el nostre potencial.

Benet
Garcia
Associació
de jubilars
i pensionistes
d’Alaquàs
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Fem xarxa

La Fundació Horta Sud
entrega 6.000 euros
a entitats solidàries
El programa “Solidaritat internacional 2009” ajudarà amb 6.000
euros a quatre projectes solidaris
que estan duent a terme associacions de la comarca
Amb l'objectiu de col·laborar econòmicament amb projectes d'ajuda
al desenvolupament de països del
Tercer Món, la Fundació Horta Sud ha
tornat a concedir el seu programa
d'ajudes anuals a associacions..
En la convocatòria de 2009 han
sigut premiades quatre entitats d'un
total de 11 projectes presentats. Les
entitats subvencionades han sigut:
AEDIHAL (Associació per al desenvolupament de l'Indi Huichol en
Amèrica Llatina-). Un projecte per a
un menjador assistencial, suport de
casa multiusos i prevenció de l'absentisme escolar i de tercera edat en
estat de necessitat a Bucaramanga
de Colòmbia amb 2.000€.
Associació solidària entre pobles
del món “La maloka” de Benetússer
amb un projecte d’ajuda a l’escola de
formació artística en el Centre
Integral d’Arts “Teatridanza” de
Colòmbia, amb 1.500 €.
Gent solidària de l’Horta Sud
d'Aldaia per al projecte de manteniment en de Tinduf a Algèria del
Centre d'Experimentació i Formació
Agrícola i Campaments Refugiats
Saharaiui amb 1.500 €.
Club Palestí per a la cultura i
educació d’Alaquàs, per a recolzar als
xiquets en les escoles de la ciutat
vella de Hebrón que està baix l’ocupació d’Israel, per a que puguen
seguir estudiant dotant-los de motxilles i roba escolar amb un ajuda de
1.000 €.
Estes ajudes són una activitat més
que fa la Fundació des 1993.

La “Fundació Horta Sud” i Caixa Popular premien cinc
projectes interassociatius de la comarca de l'Horta
TORRENT, GENER

DE

2009

La Fundació Horta Sud i la Caixa
Popular han concedit les seues ajudes
econòmiques a projectes associatius
comarcals per a impulsar i enfortir el
teixit associatiu de la comarca. Els
projectes han de promoure la
col·laboració entre associacions dins
d'una localitat o en l'àmbit comarcal.
A esta convocatòria s'han presentat 12
projectes interassociatius, en una
edició, la de 2009, on les dos entitats
convocants han decidit augmentar la
partida de les ajudes fins a 10.000€,
degut a la bona acollida dels anys
anteriors
Amb estes ajudes, es pretén reforçar
l’interassociacionisme i potenciar les
relacions entre les entitats de la comarca.
Els projectes seleccionats en la
convocatòria del 2009 han sigut:
Estudi sobre la consciència ecològica
de la comarca del Centre Juvenil La
Cebollera i les associacions de veïns de
Manises, per conscienciar del patrimoni

natural de l’Horta, amb una ajuda de
3.000 €.
Congrés associatiu organitzat per
l’Associació de Veïns de El Vedat de
Torrent, subvencionat amb 3.000 €..
Recuperació de la cultura valenciana
en l’Horta Sud presentat per l'AMPA del
CP Antonio Machado de Torrent amb un
projecte d’activitats interculturals de
foment de la cultura autòctona a la
comarca, amb 1.500 €.
Informàtica i manual del mòbil
presentat per l’Associació de jubilats i
pensionistes de Silla per a ajudar a
integrar en els beneficis de les noves
tecnologies als majors, amb una ajuda de
1.500 €.
IV Certamen de Nadales de cors
rociers del Centre Cultural Rociero
Andaluz amb la modalitat del premi a la
solidaritat són subvencionats amb la
quantia de 1.000 €..
L'entrega de les ajudes es celebrarà a
un acte a la Casa de la Cultura de Torrent
el proper 16 de febrer a les 19:30.
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