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l’Horta Sud

Notícies i Convocatòries

Pròxims cursos
Mislata Curs com fer un projecte.
Com convertir les teues idees en acció
posant a l’abast les ferramentes i els
mitjans per a realizar-los. Dia 27 de
setembre de 09:00 a 14:00 h.
Mislata. Curs de responsabilitat
civil. Delimitar responsabilitats en
funció de l’entitat i conèixer els
diferents tipus d’assegurances. Dia 4
d’octubre de 09:00 a 14:00.
Quart. Curs d’organització i gestió
d’associacions. Posar al dia la
burocràcia de la nostra associació..
Dies 6, 13, 20 i 24 d’octubre de 19:00 a
21:30 h.
Mislata. Maquetació de revistes.
Aprendre a crear una publicació per a
la teua associació. Dies 17 i 18
d’octubre de 19:00 a 22:00 i 09:00 a
14:00 respectivament.
Aldaia. Comunicació digital I. Eines
per a potenciar l’associació amb les
noves tecnocologies. Dies 20, 22, 27 i
29 d’octubre de 18:30 a 21:00 h.
Aldaia. Curs d’organització i gestió
d’associacions. Posar al dia la
burocràcia de la nostra associació..
Dies 4, 6, 11 i 13 de novembre de 18:30 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

Un conveni per a fomentar
l'associacionisme

Jornada de Projectes de
Cooperació Internacional

La presidenta de la Mancomunitat
de l'Horta Sud i alcaldessa d'Aldaia,
Empar Navarro, i el president de la
Fundació
Horta
Sud,
Alfred
Domínguez, han rubricat un conveni
marc per a consolidar i posar en marxa
de noves iniciatives de participació i
associacionisme en la comarca.

La trobada organitzada per la
Fundació i l'associació torrentina
Mare Mazzarelo-Amparito Baviera va
pretendre posar en contacte a diferents ONG's que treballen a l'Horta
Sud per a donar a conéixer els seus
projectes i establir punts de trobada i
línies de col·laboració

Horta Sud

Subvencions i ajudes

Participació del Pla de l'Horta

La Fundació te les acosta

Aquestes Jornades de Consulta
Ciutadana estan obertes a tota la ciutadania per a parlar del futur de l’Horta
i de la seua vertebració.
Hi ha diverses dates per a acudir en
estos dos mesos: 13 i 14 de setembre
de a Aldaia, 27 i 28 de setembre de a
Paiporta i el 4 i 5 d’octubre a València.

Si vols conèixer totes les convocatòries d’ajudes i subvenciones que es
públiquen als butlletins oficials i estar
ben informats de com poder accedir o
les bases, no dubtes en acudir a la nostra web en l’apartat de subvencions
perquè actualitzem diàriamente amb
totes les convocatòries.
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Estudi sobre l’associacionisme i la participació a l’Horta Sud
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L’assessoria

Treballar la participació des de la política municipal (1)
El llibre d'actes de l'associació,
les seues utilitats
i la seua elaboració
¿Que te que recollir el llibre d'actes?
Al llibre d'actes s'han de recollir les
actes dels òrgans col·legiats de
l'associació,
normalment
Junta
Directiva i Assemblea, però si hi
hagueren altres també hauríem de
recollir les actes de les seues reunions
al llibre.

La participació és un procés educatiu que ha d'apostar per noves formes de
relacionar-nos amb la ciutadania que ens permeta construir projectes de forma
conjunta i colaborativa entre polítics, tècnics i ciutadans.
Algunes propostes a partir de les dades més destacades de l'estudi
d'Associacionisme i Participació a l'Horta Sud:
Reglament de participació ciutadana
Només 5 ajuntaments contesten que tenen un Reglament de Participació.
Proposta: Elaborar un reglament de participació, conjuntament amb la
ciutadania, perquè els ajuntaments s'obliguen a treballar la participació ciutadana
i definisquen el marc de relació amb el seu veïnat. Però els reglaments de la
participació han de crear-se per a facilitar la informació, la comunicació, la
participació, cedir poder a la ciutadania i no per a legitimar posicions polítiques. Els
reglaments no són un fi en si mateixos, sinó un recurs per treballar la participació.
Servei de Participació Ciutadana
Dos municipis tenen un servei de participació específic. Hi ha quatre tècnics
contractats treballant la participació en els seus diferents municipis, Aldaia, Quart
de Poblet, Torrent i Silla.
Proposta: Contractar tècnics en participació ciutadana, personal capaç de
dissenyar una pla estratègic d'intervenció per a fomentar la participació i que
articule els diferents nivells i formes de participar dels ciutadans i ciutadanes. Açò
és un procés, per tant no podem pensar que tota la ciutadania participarà de la
mateixa manera i amb la mateixa implicació, però no podem dirigir-nos només als
més implicats en els processos. Esta persona tècnica ha de conéixer i dominar
tècniques almenys per a:
- Conéixer les necessitats i demandes ciutadanes
- Informar la ciutadania dels projectes, serveis, anàlisi i solució de problemes,
- Generar debat en la ciutadania i cedir poder en la presa de decisions de
determinades qüestions, en la solució de problemes, etc.
- Establir ferramentes de control dels serveis per part dels ciutadans.
- Ser l'interlocutor entre els veïns i l'ajuntament.

¿Com se fa un acta?
El contingut de l'acta ha de tindre
almenys:
- Lloc, data y hora de celebració
- Número de convocatòria
- Assistents o representats (en el
cas de l'assemblea en forma numèrica,
en el cas de junta directiva el nom y
cognom del assistents)
- Ordre del dia (ha d'incloure
l'aprovació de l'acta anterior)
- Resum dels debats i els acords
adoptats amb el resultat de les
votacions
- Precs i preguntes
- Firma del secretari i el vist i plau
del president
(Teniu un model d'acta a la nostra
web).
¿Hi ha que portar un llibre d'actes?
No és necessari, no hi ha cap format
normalitzat legalment, però encara
així és molt recomanable portar les
actes en un llibre per a que no es
perguen.
¿Hi ha que presentar-lo o legalitzarlo en algun lloc?
El llibre no hi ha obligació de
presentar-lo en cap lloc, ara bé si els
acords adoptats afecten a matèries
que han de comunicar-se al registre,
tenim un mes per fer-ho.

NOTA: Les respostes de l’assesoria de la
Fundació Horta Sud no són vinculants
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Opinió

Quin és el paper actual de les associacions de comerciants?
Pla de dinamització
comercial de Benetússer
El municipi de Benetússer, com
qualsevol societat dinàmica actual es
troba en un constant procés de canvi.
Des de la perspectiva de l'estudi, de
forma genèrica, s'observen grans
línies de canvi que afecten l'àmbit
comercial:
· La demanda. S'han, i estan,
produint canvis relacionats amb
l'envelliment de la població, l'augment
de la població immigrant, les noves
necessitats dels consumidors i els
canvis d'hàbits dels mateixos cap a
altres formats comercials.
· L'oferta. Amb l'aparició de nous
formats comercials, la presència de
València capital amb el seu dinamisme
i especialment el desenvolupament de
les zones comercials de les
proximitats de la A-7.
En este context, l'Associació de
Comerciants de Benetússer junt amb
el recozlament de l'Ajuntament de
Benetússer, considera convenient
l'elaboració d'un Pla de Dinamització
Comercial que marque les línies
necessàries d'actuació per a potenciar
i col·laborar en el desenvolupament
comercial del municipi.
A partir de l'anàlisi dels diferents
aspectes abordats en un estudi
realitzat ressaltarem tres mesures
bàsiques o estratègiques per al
desenvolupament comercial i urbà del
municipi:
1.- Creació d'un entorn comercial de
característiques urbanes homogènies
que faciliten la comoditat en la
compra, principalment en aquells vials
amb una major acumulació comercial.
2.- Fomentar la interrelació del
teixit comercial de Benetússer a
través de l'associacionisme.
3.- Reduir els dèficits d'equipament
comercial a través de l'increment de
l'oferta de béns d'equipament
personal (tèxtil i calçat) amb vista a
reduir les tendències de despeses.

Noves vies de foment

Dinamitzar el comerç local

Entre els acords i proposters que
s'han pres en les reunions de l’
Associació del xicotet comerç de
Picanya cal ressaltar els següents:
- Afiliar-se a AEPI com a fórmula
associativa per a enfortir el teixit
empresarial de Picanya, que li done
força per a aconseguir els seus
objectius.
- Crear una imatge corporativa i de
marca per als comerços de Picanya.
- Donar difussió a tots els comerços
locals
d'aquesta
iniciativa
d'associacionisme.
- Crear una comissió que elabore un
Pla de treball que contemple
prioritats, objectius i mitjans dels que
cal disposar per a aconseguir-los.
En aquest moment, la comissió ja
està treballant en propostes
d'activitats per a nadal: enllumenat,
decoració de vitrines, sorteig i/o vals
de compra; així com ofertes de línees
de crèdit..especials, tarjeta de comerç
local...
A més, celebrem una feria comercial
per a donar a conèixer al públic la
nostra diversitat de professionals.

Les associacions de comerciants
naixen en uns moments de forta
expansió de les grans superfícies al
principi dels anys 80.
El seu treball consisteix en
dinamitzar i millorar la qualitat del
comerç local. En concret, en aquesta
època, Picassent compta amb 15.000
habitants i te un comerç poc
especialitzat i amb un gran costum per
part dels consumidors de fer les
compres en valencia.
La associació de comerciants
mitjançant els cursos de formació,
campanyes d'animació,escaparatisme
i un gran reciclatge per part dels
comerços, fa que hui en dia, Picassent
oferisca un comerç de qualitat a una
població que actualment te uns
20.000 habitants.
Com a proposta de futur li diria a les
associacions que tenim que fer valdre
les nostres avantatges : proximitat i
coneixement del client.
També el futur de les associacions
passa per integrar-se en federacions;
en la comarca de l'Horta Sud
FEDACOH podria ser el referent.

Associació de comerciantes, empresaris
I professionals de Benetússer

Associació de l xicotet
comerç de Picanya

Paco Ferrer
President de l’Associació
de comerciants de Picassent
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Fem xarxa

La Fundació Horta Sud
entrega 6.000 euros
a entitats solidàries
El programa “Solidaritat internacional 2008” 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 2007 han
sigut premiades quatre entitats d'un
total de 13 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 de participació política i organització associativa de
xiquets, xiquetes i jóvens de “Casa
Taller Les Moyas” en el Barri de Sant
Lluïu de Bogotà- Colòmbia, amb
2.000 €.
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 1.400 €.
Associació
taller
Mare
Mazzarello “Amparito Baviera” de
Torrent, per a Confeccionar roba
amb destí al Tercer món (Àfrica,
Amèrica del Sud, Àsia) amb un ajuda
de 600 €
Estes ajudes, és una activitat més
que fa la Fundació des de fa quinze
anys.

La “Fundació Horta Sud” i Caixa Popular premien sis
projectes interassociatius de la comarca de l'Horta
TORRENT, 22

DE JULIOL DE

2008

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 21
projectes interassociatius, superant
amb els presentats en 2007, la qual cosa
ha donat lloc a què les dos entitats
decidisquen augmentar la partida de les
ajudes a 10.000€ per a 2009.
Els projectes seleccionats en la
convocatòria del 2008 han sigut:
Escola de Ciutadania de l'Associació
de Dones de la Comarca de l'Horta Sud,
que pretén facilitar l'intercanvi de
coneixement amb enfocament de
gènere per a crear un aprenentatge
orientat a la transformació social.
La Setmana de les Associacions ,
presentat pel grup de treball
d'associacionisme de Quart de Poblet,

l'objectiu del qual és generar un espai
d'acció permanent que facilite la
participació de les associacions.
Facilitar el permís de conduir les
persones més vulnerables presentat per
l'Associació Teuladí del Barri del Crist
per a evitar l'entrada a presó i/o
existència d'antecedents penals a
determinats col·lectius desfavorits.
Gran Joc Solidari presentat per la
Federació de Cases de Joventut de la
C.V., és un projecte de sensibilització
sobre la situació dels països del Sud, a
més coopera amb distintes ONGDs.
Mirada Femenina sobre l'emigració de
l'Associació Espai Violeta de Xirivella,
Mislata i l'associació Ararat, orientat a
l'adquisició d'habilitats en les dones
emigrants.
L'entrega de les ajudes es realitzarà
en un acte a Aldaia en el mes de
setembre
coincidint
amb
la
convocatòria del 2009 que avança els
seus terminis i obri el període de
presentació el pròxim mes de setembre.
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