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l’Horta Sud

Notícies i Convocatòries

Pròxims cursos
Torrent Curs de partipació
intercultural
Dirigit a voluntariat del teixit
associatiu, docents i educadors/es
socials interessats per la participació
en clau intercultural. Dies 22, 24, 26, 29
i 30 de març de 11:00 a 14:00 a la seu de
la Mancomunitat de l’Horta Sud.
Mislata Curs de partipació
intercultural.
Dirigit a voluntariat del teixit
associatiu, docents i educadors/es
socials interessats per la participació
en clau intercultural. Dies 15, 21, 26, 29
d’abril i 4 de maig de 18:30 a 21:30 al
Centre Jove El Mercat.
Mislata Curs de gestió i captació de
voluntariat.
Es treballarà el concepte de
participació des de la vessant de la
planificació de la captació i gestió del
voluntariat. Dies 23 d’abril de 19:00 a
21:30 i 24 d’abril de 11:00 a 13:30 al
Centre Jove El Mercat.

Picassent

Jornada Solidària “La
infància, un repte de futur”

Imprés en paper 100% reciclat.

Dedicada a la reflexió sobre la cooperació al tercer món en l’àmbit de la
infancia. El dissabte 17 d’abril donará
visibilitat a les associacions que dediquen els seus esforços en la lluita pels
drets als països subdesenvolupats.
Per apuntar-vos:www.ongniquia.es

Fundació

Mancomunitat Horta Sud

Acte de lliurament de les
ajudes interassociatives 2010

“Reagrupa” i “Participa”

Passat 23 de febrer, la Fundació
Horta Sud i Caixa Popular varen fer
entrega al Castell d’Alaquàs les ajudes
econòmiques a els set projectes associatius comarcals premiats amb un
valor total de 10.000 euros.

Massanassa

Trobada d’escoles en valencià
El 8 de maig es celebrarà a l’Horta
Sud aquesta tradicional trobada organitzada enguany per Guaix en col·laboració amb les associacions locals.

Benetússer

Fira associativa i comercial
Del 23 al 25 d’abril, la mostra suposa
una aposta per la dinamització social i
económica local i un gran visualitzador
de la seua vida associativa.

Enguany, el CCSI ha encetat dos
interessants programes de treball:
“Reagrupa” dirigit a l'atenció de persones immigrants, sobretot menors,
joves i dones en procés de reagrupació
familiar i adquisició de coneixements.
“Participa” per promoure la integració de la població immigrant en les
estructures de participació del teixit
associatiu juvenil de la comarca a través de la convivència intercultural.

Ajudes

Agència espanyola
de cooperació
A la web de la Fundació podeu trobar esta i altres subvencions per a
associacions i podeu suscriure’s al butlletí digital per a que setmanalment
vos ho enviem al vostre mail
www.fhortasud.org
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Recursos associatius

Quaderns pràctics 1: Manual bàsic de procediments
per la constitució i gestió de les associacions

3

L’assessoria

Quins són les obligacions
documentals d'una associació?
Llibre d'actes, on consten els acords
adoptats tant per l'òrgan de govern de
l'entitat (Assemblea general de socis)
com l'òrgan de representació (Junta
directiva).
Les actes hauran d’estar signades
per el secretari o secretària amb el
vist i plau del president o presidenta.
Llibre de socis o relació actualitzada
de les persones associades sotmesa a
la Llei de Protecció de Dades de
Caràcter Personal.
No és necessari que siga un llibre de
socis, pot ser un programa informàtic.

Este quadern és el primer d’una sèrie que pretenen ser una eina pràctica que vos
ajude a estar al dia en la gestió i organització de la vostra associació. Amb esta
publicació pretenem aclarir alguns dubtes que les associacions ens han anat
plantejant al llar dels últims mesos a través del servei d’assessoria o dels cursos
de formació. També hem recopilat els procediments a realitzar al llarg de la vida de
l’associació i hem aprofitat la publicació de la nova llei d’associacions de la
Comunitat Valenciana per completar els possibles dubtes.
Esperem que este quadern servisca a la vostra associació i a enfortir el teixit
associatiu de la comarca. Ha sigut elaborat pel Centre de Recursos Associatius de
la Fundació Horta Sud amb la col·laboració de la Mancomunitat Intermunicipal de
l’Horta Sud i Caixa Popular.
A partir del mes d’abril, el podreu aconseguir gratuïtament en la seu de la
Fundació Horta Sud (o descarregant-lo de la nostra pàgina web), en qualsevol
oficina de Caixa Popular i en el Centre Comarcal de Serveis Interculturals.
Índex del quadern
1. Conceptes generals abans de crear una associació
2. Passos per la creació d’una associació.
3. Actes a inscriure al Registre al llarg de la vida de l’associació.
4. Altres dubtes i procediments
Documentació
Assemblees
Comptes
Altres temes
5. Normativa bàsica
6. Webs recomanades

A més, es necessari tindre un
inventari dels bens de l’associació i 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.

Les associacions han de complir
la normativa de la Llei de
protecció de dades de caràcter
personal?
Sí. Tots els fitxers de dades de
caràcter
personal
que
tinga
l’associació han de complir la llei, i com
que estem obligats a portar un fitxer
de persones associades ha de complir
la normativa.
Recordreu que les fotos i els vídeos
també són dades de caràcter personal
i cal demanar permís per a captar-les i
per a publicar-les.
NOTA: Les respostes de l’assesoria de la
Fundació Horta Sud són merament informatives i no genera expectatives
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Opinió

Participen les persones immigrants?
La participació, motor de
canvi en la societat
d'acollida
Participar...? Tal com explicava la
meua mestra, un verb expressa una
acció... acció de participar. En paraules
d'Eduardo Galeano són “elements
menuts. No acaben amb la pobresa, no
expropien les coves de Ali Babá. Però
desencadenen l'alegria de fer i es
tradueixen en actes (...), actuar sobre
la realitat i canviar-la, encara que siga
un poc, és l'única manera de provar
que la realitat és transformable.”
Participar no és assistir, és prendre
part, comprometre's, implicar-se,
passar d'espectadors a actors.
Formar societat requereix de la
implicació de totes les persones,
migrades i autòctones, afavorint la
cohesió social des de la promoció de
l'associacionisme, la participació i
l'acció civil per a la transformació i la
justícia social.
La participació de la població
necessita, d'una banda, dels recursos
que fomenten i reforcen el treball de
les associacions i faciliten la seua
adaptació a la nova realitat social,
realitat intercultural; i per una altra,
del coneixement de les normes per a
associar-se i participar a través de
programes de difusió, suport i
formació dirigits al creixement d'un sa
teixit social independent i autònom.
Les associacions són espais en els
quals les persones migrades poden fer
escoltar la seua veu, formar part de la
nova realitat, participar en el disseny
de polítiques que després els
afectaran. Aquesta és una tasca que
fins a ara han ocupat les
organitzacions de suport a les
persones immigrants, però que ara
han d'assumir elles mateixes.
Consolidar la idea de reciprocitat i
de responsabilitat social és un
ingredient bàsic perquè la gent
s'implique en processos participatius
des d'una doble vessant: sentir-se part
d'una comunitat i prendre part en els
processos de transformació de les
seues condicions de vida.
La participació de persones

immigrants en associacions és un
motor de canvi en la societat
d'acollida. Les associacions, des
d'aquesta perspectiva, representen la
imatge de la interrelació i convivència
entre el ja existent i els nous sabers
culturals i experiències personals i
col·lectives de qui arriben. És
necessari no solament reforçar el
teixit associatiu sinó a més, afavorir la
incorporació de persones migrades.
La visibilitat de la immigració en
l'espai públic és essencial per a
destruir estereotips i canviar
imaginaris negatius. Promocionar
aqueixa participació en aquest espai
és condició necessària per als
processos d'integració i convivència.
No solament la integració i la
participació han de ser bidireccionals,
també la sensibilització: hem de
treballar el canvi, els estereotips, les
generalitzacions i la por a les
diferències amb les persones
autòctones i amb les migrades i
aquesta tasca es realitza de manera
natural en els espais participatius,
espais on compartir projectes comuns.
Assolir la participació social de les
persones migrades i amb això
contribuir a la formació de tots els
participants en convivència, justícia
social i solidaritat és en definitiva un
dels grans reptes del teixit associatiu.

Sentir-se part

Juana López

Gaby Carreira

Mancomunitat de l’Horta Sud

Casa de Juventud L’Amagatall

Quan vaig vindre a València amb 15
anys, vaig viure una etapa molt dura:
començar de nou i sobretot, fer nous
amics. Vaig tenir la sort de conèixer les
Cases de Joventut perquè van
ressucitar, la meua vida social.
Al principi només anava a passar-ho
bé una estona, però vaig acabar
implicant-me, participant, i traient-li
encara més profit. Em fa sentir bé. No
sóc una persona que es moga bé en
tots els cercles socials i ací no em
costa ser jo perquè d'alguna manera
compartisc una mica amb tots, només
pel fet d'estar vinculats al mateix.
A més, sempre treballem coses que
m'interessen, intentant millorar els
aspectes negatius de la societat,
oferint alternatives, buscant un món
millor, o diferent.
Crec que al col·lectiu immigrant la
participació en una associació dóna
l'oportunitat de tractar amb gent
tolerant, amb la ment més oberta, dóna
l'oportunitat de sentir-se part d'alguna
cosa, i persona sense distintius.
Per a aconseguir major integració de
les gents migrades, les associacions
han de treballar molt en educació a
nivell social. Treballar sobretot amb
xiquets i adolescents per a que no
troben lògica als prejudicis del món.
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Fem xarxa

L’Horta Sud amb Haití:
Les associacions
protagonitzen la
mobilització ciutadana
Les associacions són llocs per a
expressar les nostres opinions, plantejar les nostres demandes, reclamar
drets i portar a terme iniciatives que
serveixen per a millorar la vida
col·lectiva i que no podríem emprendre individualment.
Per això, després del terratrèmol
que ha devastat Haití, les associacions de l’Horta han protagonitzat un
mobilització ràpida, solidària i efectiva. Han mostrat que el tercer sector
està viu i disposat a donar la mà a qui
ho necessita construint societat.
A continuació vos detallem alguns
exemples del molt que s’ha fet a la
comarca per a Haití:
A Aldaia el Consell de Benestar
Social, es va reunir amb caràcter d’urgència per iniciar accions de recaptació de fons amb la campanya d’un
euro per habitant.
L'Ajuntament de Mislata, juntament amb un nodrit nombre de
col·lectius socials va emprendre
"Mislata per Haití", una campanya de
sensibilització on va destacar especialment el festival cultural i d’oci que
del 15 al 28 de febrer va realitzar diferent activitats per recaptar fons.
A Quart de Poblet també s’han vist
diferents actuacions motivades per
les associacions entre les que va destacar el concert solidari que va efectuar la Societat Artístic Musical i
Medicos del Mundo.
Els veïns i veïnes d'Alaquàs també
han participat massivament en la
col·lecta solidària per Haití organitzada per l'Ajuntament i associacions
sota la campanya "Alaquàs solidària
amb Haití".
A Torrent, el Comitè local de
Unicef-Torrent va aprofitar la festivi-

Vinyeta de El Roto al diari El País

tat de Sant Blai a Torrent per a recaptar fons amb un lloc de venda de diferents productes que, gratuïtament
donaren forns i pastisseries de la localitat.
Un altre bon exemple fou el de la
Falla Monte de Piedad de Xirivella que
va celebrar la seua II Gal·la Solidària
amb el lema “Tod@s somos Haiti”. A la
crida de la falla es van sumar més de 35
entitats i associacions locals.
A Manises es va donar mostra de la
seua solidaritat amb la celebració del
Festival Benèfic Catàstrofe a Haití
organitzat per Cáritas Interparroquial.
A Albal, el Col·legi Santa Ana i San
José va organitzar un berenar solidari
que es va ampliar a un mercadet solidari on varen vendre part altres associacions del municipi.
En Silla, durant la Fira de Sant
Sebastià, es va instal·lar una urna en el
stand d'informació municipal per
recaptar donacions de les associacions baix la gestió de Farmamundi.

Inclús, els reclusos del Centre
Penitenciari de Picassent (València) van
donar diners per als afectats pel terratrèmol, en una col·lecta promoguda per
la Pastoral Penitenciària.
Són només uns exemples i, segur que
no estan tots, perquè no cabrien a les
nostres pàgines. Però, tots els casos,
demostren el caràcter públic i actiu de
les associacions, la seua vocació social,
la seua vocació de treballar per la societat en la que vivim, en este cas concret,
eixint dels seus propis àmbits d’actuació
per ajudar a qui més ho necessita.
Ara el més essencial és que aquest
brot solidari i d’acció no es quede només
en accions puntuals sinó que conscièncie a les associacions a treballar no
només quan hi ha castàstrofes.
Cal recordar que hi ha països en
situacions igual de complicades, que hi
ha que actuar abans del mal inevitable,
previndre fets semblants i transformar
ja mateix la realitat. No podem esperar
al que arribe el següent terratrèmol.
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