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l’Horta Sud

Notícies i Convocatòries

Fundació Horta Sud

10 anys de papers associatius
(2000-2010)
El proper mes de maig es compliran
10 anys del naixement de la nostra
revista i ho fem amb l’ambició intacta
d’arribar a totes les associacions i ser
una bona ajuda per a construir un teixit
associatiu fort a la comarca.
Com ja es deia en l’editorial del
número 1 de la revista, Papers
Associatius vol seguir sent un pont
entre totes les associacions, crear
espais comuns on tots i totes ens
puguem conèixer, col·laborar, escoltar,
formar-se, opinar o reflexionar.
Este 2010 ens servirà a totes les
persones que fem la revista i a les que
la llegiu, per a recapitular i agafar
noves forces. Com sempre, estarem
oberts a la vostra col·laboració.

Aldaia

Inauguració del Mirall de la
Participació

Imprés en paper 100% reciclat.

Aldaia compta amb un nou centre
polifuncional situat al carrer Mestre
Serrano. El nou edifici té 30 espais
diferents que giren al voltant de cinc
eixos: la persona, la participació, la
sostenibilitat, la igualtat i la cultura.
El centre fou inaugurat el 8 de gener,
davant de més d’un miler de persones
pel Delegat del Govern de la
Comunitat Valenciana, Ricardo
Peralta, i l’alcaldessa d’Aldaia, Empar
Navarro junt a diferents alcaldes i
alcalesses de la comarca.

Torrent

Horta Sud

Trobada AMPES conservatoris

Vé congrés d’història

Passat 30 de gener es va celebrar
amb la presència de 18 conservatoris
de la Comunitat i on, a banda de la seua
assamblea general, van aprofundir en
la Llei d’Associacions.

Es celebrará els dies 15, 16 i 17 d’abril
al Castell d’Alaquàs. Els treballs que
presenten els participants hauran de
versar en el seu àmbit geogràfic sobre
Alaquàs, la comarca o qualsevol població de l’Horta Sud. Inscripcions presentant les comunicacions fins el 10 de
març al Castell d’Alaquàs o vcongresdhistoriahortasud@alaquas.net.

Quart de Poblet

Les associacions prenen la
paraula
Aquesta Jornada, impulsada per
l'Ajuntament i Consell de Participació
Ciutadana va començar en 2003 i és el
punt d'arrancada de les propostes de
treball de la seua xarxa associativa.
En l’edició d’enguany s’han abordat
tres temes que treballaran al llarg de
l'any: el portal de les associacions de
Quart de Poblet, la imatge i el protocol
i la responsabilitat de les associacions

Ajudes

Concurs Consumópolis 5
A la web de la Fundació podeu trobar esta convocatòria i altres 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.
www.fhortasud.org
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Recursos associatius

Passos per a la creació d’una associació

3

L’assessoria

Quins són les obligacions
comptables, fiscals i
patrimonials d’una associació?

3. Inscripció en el cens d’altres conselleries

Llibres de comptabilitat
Les
obligacions
comptables
mereixen una anàlisi detallada, pel que
ens limitarem a recordar el que
estableix la Llei d'Associacions: estem
obligats a dur una comptabilitat que
permeta obtenir la imatge fidel del
patrimoni, del resultat i de la situació
financera de l'entitat i les activitats
realitzades, així com efectuar un
inventari dels seus béns.
Aquestes obligacions comptables
podem concretar-les en la necessitat
de realitzar els següents documents:
- Un compte de pèrdues i guanys de
cada exercici econòmic, que reflectirà
el resultat d'aquest exercici per
diferència entre els ingressos
obtinguts i les despeses incorregudes
durant el mateix.
- Un balanç de situació al tancament
de l'exercici, que reflectirà la situació
patrimonial de l'entitat en aqueix
moment.
- Una memòria que explique i detall,
entre altres qüestions, les activitats
realitzades.
Els comptes de l'associació
s'aprovaran anualment en l'Assemblea
General Ordinària el termini de sis
mesos des de la finalització de
l'exercici anterior.
En aquest sentit, és molt important
saber quan es tanca el nostre exercici
econòmic, dada que ha de constar,
necessàriament, en els nostres
Estatuts.
Exemple: Si la nostra entitat tanca
l'exercici econòmic el 31 de desembre,
el termini màxim per a celebrar
l'Assemblea General Ordinària de
Socis i Sòcies que aprove els Comptes
Anuals de l'exercici 2008 serà el 30 de
juny de 2009; no obstant això, en el cas
que la nostra associació tanque el seu
exercici econòmic el 30 de setembre,
aquest termini màxim serà el 30 de
març de 2009.

4. Inscripció en el Registre Municipal d’Associacions

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

1. Inscripció en el Registre

- Instància de sol·licitud .
- Acta de constitució.
- Estatuts per duplicat (tres còpies si són juvenils o AMPA).
- Òrgan provisional de govern. Fotocòpia del DNI
de les persones promotores

2. Sol·licitud del CIF provisional
a la Delegació d’Hisenda (Mod. 036)

- Model 036 emplenat.
- Còpia de la documentació presentada al Registre d’Associacions
(estatuts, acta de constitució i sol·licitud).
- Fotocòpia del DNI de la persona que signe el model o36
(ha de ser un de les persones fundadores de l’associació).
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Opinió

Quin és el paper de les associacions de medi ambient?
Solidaritat, pau, justícia
social, desenvolupament
sostenible
Col.lectiu Soterranya és una
associació social i cultural sense ànim
de lucre, amb seu a Torrent però amb
vocació global, la finalitat de la qual és
informar, reivindicar i crear una
conciència crítica en la ciutadania.
Malgrat que han destacat
especialment per moltes activitats
mediambientals, aquesta associació,
com bé hem pogut llegir al seu blog, ha
posat en marxa moltes inciatives
interessants en els últims anys
sempre amb l’objectiu de tindre una
ciutadania més participativa:
- Bicinits: Com aquesta, amb
passejos nocturns en bicicleta, moltes
activitats baix este eix han organitzat
per a reivindicar la bicicleta com mitjà
de transport sostenible i alternatiu als
vehicles de motor en una comarca amb
una orografia i climatologia ideals per
a l'ús de la bicicleta.
- Campanya “Sacs solidaris”, amb la
finalitat de mobilitzar a la societat
civil per a la recollida i posterior
repartiment de sacs de dormir entre
les persones sense lloc on dormir.
- Torrent de Llibres, amb l’objectiu
és acostar el plaer de la lectura als
ciutadans. Així, mitjançant lectures
conjuntes, tallers d'escriptura i
viatges literaris pretenem gaudir,
entre tots, del món de les paraules.
- Desdejuni popular: Celebren el dia
Internacional del comerç just amb un
desdejuni popular amb productes
sostenibles i provinents de comerç
just.
- Dia Internacional contra el sida:
Com ja és tradicional, Col.lectiu
Soterranya munta tots els 1 de
desembre una taula informativa.
Com bé, ells proclamen a la seua
pàgina web, tots formem part de la
societat i entre tots podem canviar-la.

Tindre vida associativa per ser estímul a la societat i
pressió als grups de poder
En primer lloc, el que més
m'agradaria és que les associacions
ecologistes desaparegueren perquè
no feren falta. Que el tema d'ecologia
no fora tema de política, sinó que tots
sense excepció entengueren l'ecologia
la cura pel medi ambient com una cosa
diària, de rutina, que no supose esforç,
que fora una cosa Natural.
Però bo això és ciència ficció i per
tant grups com el nostre a nivell local i
altres a nivell nacional i internacional
han d'existir perquè servisquen
d'estímul a la societat, de pressió als
grups de poder i decisió.
Però tampoc tenim la veritat
absoluta i devem estar oberts a noves
propostes, noves experiències, noves
teories. Hem de ser dialogants i
pacifistes.
Això és a nivell general com ens
agradaria veure el món. Des de la
nostra humil aportació el nostre grup a
Quart forma part dels Consells de
Medi ambient i Salut Pública a més del
de Participació Ciutadana.

Hem participat molt activament en
la realització de l'Agenda 21 Local
estant actualment inclosos en la
Comissió de l'Agenda 21 Local. Vam
ser, de fet, pioners d'aquest projecte,
quan quasi ningú sabia realment el que
era.
Hem col·laborat amb l'Ajuntament
de Quart i amb les diferents
associacions del nostre poble en actes
relatius a la mentalització de temes
mediambientals i de sostenibilitat.
Hem presentat en diferents
campanyes electorals les nostres
propostes
mediambientals
als
diferents partits de la localitat. En la
nostra millor època el nostre grup va
arribar a tenir fins a 45 militants.
En l'actualitat, igual que pot passar
en altres associacions, la participació
s’ha reduit en nombres de persones,
però vam pensar que cal estar al peu
del canó, malgrat que, de vegades, és
dur veure com la gent no té temps a
participar en la millora de la nostra
vida a través del teixit associatiu.

José Miguel Lérida Pozas
www.soterranya.blogspot.com

Colla Ecologista l’Àlber (Quart de Poblet)

Col·lectiu Soterranya

Grup de Treball dAgenda 21 i del Consell Municipal de Medi Ambient i Salut Pública
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Fem xarxa

La Fundació Horta Sud
col·labora amb 6.000 €
en projectes d’ajuda al
desenvolupament
En una època on la paraula crisi ha
arribat a un nivell global, cal redoblar
els esforços per a ajudar als més
necessitats.
Sota aquesta premissa, la
Fundació Horta Sud ha concedit en el
seu programa de col·laboració econòmica per a ONG’S i associacions de
la comarca de l’Horta una subvenció
total de 6.000 euros destinada a en
projectes d'ajuda al desenvolupament de països del tercer món.
En aquesta edició els premiats han
estat:
ASSOCIACIÓ PER LA SOLIDARITAT ENTRE ELS POBLES DEL MÓN.
“LA MALOKA” - Projecte Formació
integral, la política i l'economia llegides des de la cuina i la fleca de
xiquets, xiquetes i joves de la Casa
Taller Les Moyas en Bogotá.
GENT SOLIDÀRIA HORTA SUD Projecte de manteniment del Centre
d'Experimentació
i
Formació
Agrícola CEFA als Campaments de
Refugiats del Tinduf a Algèria.
ASSOCIACIÓ DEL PROJECTE
D’ALIMENTACIÓ INFANTIL NIQUIA Dotació de mobiliari centre educatiu
San
Rafael
a
Copacabana
(Colòmbia).
AJUDA ALS POBLES - Projecte
d’un centre de joventut: Informàtica,
cuina i costura als Campaments de
Refugiats del Tinduf a Algèria.
Cal destacar que el programa
“Solidaritat Internacional” pretén
impulsar i enfortir el teixit associatiu
de la comarca i alhora afavorir actuacions solidàries que repercutisquen
en la millora de la vida de països en
desenvolupament.

La Fundació Horta Sud i Caixa Popular entreguen
10.000 € a projectes interassociatius
El Programa de Cooperació amb les Associacions de l'Horta pretén impulsar i
enfortir el teixit associatiu de la comarca
La Fundació Horta Sud i la Caixa
Popular han concedit ajudes econòmiques a diferents projectes interassociatius comarcals, dins del Programa de
Cooperació amb les Associacions de la
Comarca de l’Horta. Amb aquesta convocatòria aquestes dues entitats pretenen impulsar i enfortir el teixit associatiu de la comarca com fonament per a la
participació i la convivència.
En 2010 s'han presentat 23 projectes
interassociatius en els quals participen
més d'un centenar d'associacions de la
comarca de l’Horta.
Els projectes seleccionats han estat
els següents:
Veus i mans presentat per la Xarxa
Social del Parc, Koordinadora de Kol·lectius del ParK, Plataforma d’iniciatives
socials, AAVV del Parc-Els Alfalars,
Associació els 4 Roses, ACR Utopia XXI.
Formació per a la integració i la
inserció de dons immigrants presentat
per Càrites Alaquàs i SOADI.
L’hort ecològic: una alternativa a
l’oci, educació i recreació del temps
lliure presentat per l'associació
Animacció, conjuntament amb Scouts
Pas del Pi, AMIAR, Centre Excursionista,

Centre Juvenil, tots ells d'Alaquàs, els
centres escolars del municipi, Intermón i
Scouts Fonteta de Sant Lluís.
Trobada de Cultures presentat pel
centre Cultural Rociero Andalús de
Torrent, Associació Cultural de Castellala Manxa de Quart de Poblet, Centre
Cultural Extremeño d'Alaquàs.
Escola de ciutadania d’associacions
de l’Horta Sud presentat per la
Fundació Moviment Ciutadà, Associació
de dones Antares, A.VV. Bº San
Francisco de Manises, Club de
Muntanya de Manises, Associació
Impuls, Associació Asterisc, C.J.
l’Amagatall i la Cebollera, Federació de
Cases de Joventut de la C.V., Associació
d’Esplais Valencians, C.J. Sauquala
d’Alaquàs, Esplai Mislata.
Prop dels nostres Majors presentat
per la Associació de discapacitats de
Torrent, Artic i la Falla Cronista Vicent
Beguer i Esteve de Torrent
La normalització lingüística a l’Horta
presentat per Escola Valenciana, La
coordinadora pel Valencià de l’Horta
Nord, l’Associació d’Alumnes, Pares i
Professors per l’Ensenyament Públic en
Valencià, Guaix i l’associació juvenil
Reviscola.
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