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l’Horta Sud

Notícies i Convocatòries

Pròxims cursos
Silla Curs d’organització i gestió
d’associacions. Posar al dia la
burocràcia de la nostra associació.
Dies 29 d’octubre i 3 de novembre de
19:00 a 21:30 h.
Catarroja Com millorar la meua
comunicació amb els altres. Millorar la
comunicació interpersonal ens
reportarà major productivitat. Dies 4,
11 i 18 de novembre de 10:00 a 13:00 h
en la casa de la cultura.
Quart de Poblet Curs sobre la nova
llei d'associacions de la Comunitat
Valenciana. Per conèixer-la millor i
poder posar-se al dia de les seus
novetats legislatives. Dies 20 i 27
d’octubre de 19:00 a 21:00.
Parc Oeste Curs sobre la nova llei
d'associacions de la Comunitat
Valenciana. Per conèixer-la millor i
poder posar-se al dia de les seus
novetats legislatives. Dies 2 i 9 de
novembre de 18:00 a 20:00.
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.
El curs sobre la nova llei
d'associacions de la Comunitat
Valenciana està organitzat per la
Direcció General de Ciutadania de la
Generalitat Valenciana.

Fundació

Fundació

La necessitat d’un pla
estratègic metropolità

Programa de Solidaritat
Internacional 2010

La presentació del suplement de
l'últim número de la revista “Papers de
l'Horta” va desvetllar la necessitat de
planificar una estratègia metropolitana en l'Horta Sud. Àmbits com el trànsit, l’horta i la mobilitat, temes claus en
la futura estratègia

Els treballs de la convocatòria de
col·laboració econòmica en projectes
de desenvolupament de països del
tercer món es poden presentar també
fins al 30 de novembre en la C/ Caixa
d’estalvis 4 de Torrent. Participa i
col·labora amb el tercer món!!!

Silla

Fundació

Servei Associatiu asilla.es

Programa de cooperació amb
les associacions 2010

Este nou servei és un centre de
recursos de l’Ajuntament de Silla que
tracta de donar resposta a les necessitats del seu teixit associatiu amb dinamització, informació, formació i assesorament de les entitats.
No és només una completa plataforma per internet, sinó també un servei integral amb assessorament,
locals públics, recursos o ajudes.

Fins al 30 de novembre es poden
presentar les propostes a les oficines
de Caixa Popular o a la Fundació per a
les ajudes a les associacions que duen
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.
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Recursos associatius

Conceptes generals abans de crear una associació

¿Què és un associació?
Una associació és una agrupació de persones físiques o jurídiques, constituïda
per a realitzar una activitat col•lectiva o aconseguir un mateix fi d’una forma
estable, organitzades democràticament i sense ànim de lucre.
Resumint:
· Agrupació de persones
· Activitats i fins comuns estables i continuats
· Sense ànim de lucre.
· Funcionament democràtic.
El funcionament democràtic és l’assemblea, integrada per totes les persones
associades, l’òrgan suprem de govern de l’associació, per tant adopta els acords
per principi majoritari i és la que tria a la Junta Directiva, aprova el projecte, la
memòria i els comptes de l’associació
Amb quantes persones es pot crear una associació?
Tres persones és el mínim per a crear una associació. Les persones poden ser
físiques o jurídiques (altres associacions o entitats).
En el cas dels associacions juvenils hauran de ser, a mes, majors de 14 i menors
de 30 anys
¿Les associacions juvenils poden ser constituïdes per menors d’edat?
A l’acte de constitució hauran de participar necessàriament com a mínim tres
persones majors d’edat o menors emancipades. (art. 55 llei 14/2008,
d’associacions de la C.V.)
A més la presidència ha ser ostentada per un persona major d’edat o menor
emancipada i en la Junta Directiva han d’estar dos majors o menors emancipats.
La condició d’associat o associada es perd en complir els trenta anys.
¿Què vol dir que una associació no tinga ànim de lucre?
Que els diners de l’associació, han de destinar-se exclusivament al compliment
de les finalitats comunes d’interès general establides als estatuts, (art. 10 llei
14/2008, d’associacions de la C.V.) . Per tant l’associació pot tindre activitat
econòmica i beneficis en el compte de resultats anuals, però han de ser destinades
als fins de l’associació com hem dit abans. En qualsevol cas l’associació ha de
complir escrupolosament amb totes les seues obligacions fiscals.
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L’assessoria

Què passa si el Registre no
contesta, és positiu el silenci
administratiu?
Si ha passat tres mesos des de la
presentació
de
la
sol•licitur
d’inscripció en el registre, sense que
s’haja notificat resolució expresa,
s’entendrà estimada la sol•licitut per
silenci administratiu positiu (Art. 30
Llei 1/2002). L’estimació per silenci
administratiu te a tots els efectes la
consideració d’acte finalitzador del
procediment i es podran fer valer
davant de qualsevol persona física o
jurídica, pública o privada.
Els efectes podran ser acreditats
per qualsevol mitjà de prova admès en
dret, també es pot demanar al
Registre un certificat acreditatiu del
silenci produït, que haurà de emetre’s
en 15 dies com a màxim (Art. 43.5 de la
Llei 30/92)

Quines són les obligacions
documentals de les
associacions?
- Portar una relació actualitzada de
les persones associades. No és
necessari que siga un llibre de socis,
pot ser un programa informàtic.
- Un llibre d’actes de les reunions
dels seus òrgans de
govern i
representació (Assemblea i Junta
Directiva). Les actes hauran d’estar
signades per el secretari o secretària
amb el vist i plau del president o
presidenta.
- Un inventari dels seus bens.
- Una comptabilitat que permitisca
obtindre l’imatge fidel del patrimoni,
del resultat i de la situació financera de
l’entitat. Els comptes s’aprovaran
anualment per l’assemblea.

És necessari legalitzar els
llibres al Registre?
No és necessari "legalitzar" els
llibres, inclús es poden portar en
programes informàtics, encara que les
actes si que hi ha que imprimir-les i
signar-les per presidència i secretaria
i els comptes signats pel tresorer-a i el
president-a i presentar-les per a la
seua aprovació a l’assemblea general.
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 de les associacions d’ajuda als aturats?
Treballem per a treballar
ADEPO són les sigles de
l'Associació per a la Defensa de les
persones parades i ocupades
precàries creada l'any 1999 per una
vintena d'amics i amigues i coneguts
que ens trobàvem desocupats.
La nostra idea era organitzar-nos
per a aconseguir un treball amb la
premissa que ajudant a altres en la
mateixa situació t'ajudes a tu mateix.
En 2007 pensàrem dissoldre-la per la
bona situació econòmica i laboral,
però en 2008 la reactivem, fins a
aconseguir uns 70 socis, la gran
majoria de l'Horta Sud i València.
Mantenim contacte continu per
mail (adeovalencia@gmail.com) i un
fòrum (adepo@googlegroups.com).
Des d'eixos mitjans, intercanviem
informació sobre la desocupació i
consells sobre la forma d'abordar-lo i
ens informem d'ofertes de treball.
Només en setembre hem rebut sis
ofertes que no apareixen en cap mig.
Mantenim contacte amb una altra
dotzena d'associacions semblants
d'Espanya i en la Plataforma Nacional
de Desempleats, posant en pràctica el
ciberactivisme en la Xarxa.
Considerem que la desocupació no
és un problema individual, sinó
conseqüència d'un sistema econòmic
interessat en el màxim benefici i el
consum, marginant laboralment a
milions de persones. Per això,
afrontem les seues conseqüències
individuals de forma col·lectiva no sols
amb informació sinó també reclamant
mesures com la distribució de
l'ocupació via reducció de la jornada
laboral, unes prestacions bàsiques i la
col·laboració de totes les institucions
per a la promoció d'ocupació digna.
Encara que s'ha sol·licitat la
col·laboració dels Ajuntaments de la
comarca per a obtindre i difondre
informació i disposar d'algun local de
reunió, la mateixa no ha sigut atesa.
En ADEPO no es tracta tan sols del
que podem fer per tu, sinó dels que tu
pots fer per tu mateix i pels altres.

Andrés Romero
ADEPO (Silla)

Um menjador social per al Parc Alcosa
Passat mes de juliol, es creava la
Xarxa Social del Parc, formada a
iniciativa d’una quarentena de veïns i
veïnes del Parc Alcosa, una població
d’uns 10.000 habitants pertanyent al
municipi d’Alfafar i ho feia posant en
marxa un Menjador Social per a
Xiquets i Xiquetes, davant la greu
desatenció institucional que suposa
que amb el final del curs escolar, el
menjador regular del centre docent
tanca també les seues portes, i per
tant els infants més necessitats del
poble queden en una situació precària.
Es pretenia, sens dubte, pal·liar la
greu situació descrita, però alhora
també denunciar l’abandonament de
les responsabilitats que pertoquen a
les institucions i als representants
electes de la ciutadania, especialment
en uns moments en què la crisi afecta
la gent del Parc profundament i situa a
molts en les fronteres de l’exclusió
social, sumant-se als qui ja ho estaven
fins i tot quan hi havia bonança. Per
això es va elegir com a lemes de la
campanya: “La solidaritat no està de
vacances” i “Pels drets socials”
La Xarxa Social del Parc ha
mantingut este menjador durant tot
l’estiu i fins el 30 de setembre, donant
de menjar uns 40 xiquets i xiquetes,
amb el sol suport dels seus voluntaris,
l’aportació de molts veïns i veïnes a
través de recaptacions públiques en el
carrer, la inicial ajuda rebuda de la
Fundació Ugartesa i la proporcionada
ja en setembre per l’HOAC.

Així les coses, a dos dies de
finalitzar l’acció, perquè amb la
reobertura del menjador del col·legi
públic (i fins al pròxim període
vacacional si sant Trellat no posa
remei i sentit comú en les institucions)
ja no era necessària esta actuació, la
Xarxa es féu present en el ple
municipal de l’Ajuntament d’Alfafar per
denunciar la falta de sensibilitat social
del consistori i lliurar en mà a tots els
regidors la carta que l’entitat va lliurar
fa més de dos mesos, personalitzada,
reclamant
suport
personal
i
institucional, i que encara hui no ha
repartit la institució municipal.
La Xarxa Social del Parc, inscrita ja
en el registre d’entitats de la
Generalitat, realitza la seua tasca
solidària al temps que fa la denúncia
als atacs que pateixen els drets
socials dels ciutadans i ciutadanes,
especialment aquells més desfavorits,
i exigint per tant de les institucions
públiques la màxima responsabilitat,
sensibilitat i accions en este terreny.
Acabada, per ara, l’acció del
menjador, la Xarxa està centrant els
esforços en posar en marxa projectes,
com un banc d’aliments i altres
iniciatives comunitàries dirigides a la
immigració, famílies monoparentals,
desallotjaments de vivendes per
impagament d’hipoteques, gent gran
en situació problemàtica, etc.

Joan Sorribes
Parc Alcosa Moviment (Alfafar)
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Entrevista amb

Boussana
Àfrica
SILLA, 14 MAIG 2008
Quantitat de socis
55 persones
Contacte
Mail
boussana.africa@hotmail.com
Direcció
C/ Sant Roc 35 (Silla)
Activitats principals
Oficina d’informació al emigrant,
mediació social a Silla, festa dels
drets humans en desembre,
setmana de la solidaritat en octubre,
mostres de cultures del mon :
programacions musicals, artesania,
menjars. construcció d’un centre de
salut a Loudia-Oulof a Senegal.
A més, hem ubicat una oficina
d’informació a l’Escola d’Adults,
estem elaborant una revista i volem
crear un grup de treball lingüístic.
Necessitats de l’associació
Tindre local propi, més participació
de joves d’ací, uns serveis jurídics….
Què podem oferir a la resta de
persones o associacions
Les nostres experiències, els
coneixements de l’Àfrica en general i
Senegal en particular.

“Reptes del moviment associatiu”
Continuem repassant els projectes guanyadors dels Premis Interassociatius
2009 de la Fundació Horta Sud i Caixa Popular. En esta ocasió, amb Jordi Serrano,
ponent de les jornades organitzades per diferents associacions on es va aprofundir
en la necessitat d’un canvi en la cultura de les associacions per a afrontar els nous
reptes i, com diu, el seu subtítol de “Noves estratègies per a un nou model”.

Són importants les activitats de coordinació del món associatiu?
És molt important que les entitats
col·laboren, siguen de la mena que
siguen. A més, la formació deu ser un
instrument essencial i prioritari per a la
cohesió i projecció de les associacions,
perquè sense formació, debat, diàleg,
sense intercanvi... és molt difícil el treball de les associacions i la societat civil.
Quin missatge vares voler donar a la
trobada de Torrent?
La gent de les associacions es troben
davant de moltes dificultats que els
impedeixen vore el gran treball que fan,
per això el meu missatge fou que és
impagable el treball que fan les organitzacions. Una democràcia es manté perquè hi ha ciutadans que exerceixen la
seua ciutadania d’una forma activa i responsable a una entitat, que és la forma
més sensata d’exercir l’esperit comunitari que fa funcionar la societat.

Guanya en importància l’associacionisme en temps de crisi?
La política en majúscules cal recuperar-la, perquè és un art noble. Les persones som animals socials i és necessari
que hi haja gent que puga organitzar-se i
buscar solucions, perquè si tots es queden amb el seu individualisme, en casa
seua, és molt difícil ser feliços en l’esfera
col·lectiva quan al costat hi ha gent que
pateix.
Tots som persones socials i necessitem que els barris i les ciutats funcionen
d’una forma correcta, hi haja solidaritat,
fraternitat, per això és important que la
política no estiga també en mans de les
associacions, fent la política de veritat,
la de preocupar-se pels altres, per la
gent que viu al nostre carrer.
Sense aquesta preocupació és molt
complicat que les coses funcionen, per
això en la trobada animí a la participació,
a buscar nous estratègies, per a que les
associacions prenguen eixe camí.
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