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l’Horta Sud

Notícies i Convocatòries

Pròxims cursos
Aldaia Curs d’organització i gestió
d’associacions. Posar al dia la
burocràcia de la nostra associació..
Dies 20, 25 i 27 de novembre de 18:00 a
20:30 h.
Alaquàs Jornada La importància del
treball voluntari. Es tractarà el
significat del treball voluntari a partir
d’experiències
concretes
de
voluntariat. Organitza el club Palestí
per la cultura i educació. Dia 22 de
novembre de 10:00 a 12:00 h.
Picassent Curs Règim legal i fiscal
de les entitats sense ànim de lucre.
Aprendre la legislació fiscal a la que
estan sotmeses les associacions. Dies
24, 25 i 26 de novembre de 18:00 a
21:00 h..
Quart C u r s c o m m i l l o r a r l a m e u a
comunicació amb els altres. Millorar la
comunicació interpersonal ens
reportarà major felicitat en les
nostres associacions. Dies 24, 27 i 28
de novembre i 1 de decembre de 19:00
a 21:30 h.
Alaquàs Curs d’organització i gestió
d’associacions. Posar al dia la
burocràcia de la nostra associació..
Dies 11 i 18 de desembre 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

Aldaia

Acte de lliurament de les ajudes interassociatives 2008

VI Trobada d’associacions

El passat 29 de setembre la
Fundació Horta Sud i Caixa Popular
van fer a Aldaia l’acte d’entrega de les
ajudes econòmiques als diferents projectes associatius comarcals premiats
dins del Programa de Cooperació amb
les Associacions de la Comarca de
l'Horta amb un valor de 6.000 euros.

Baix el lema "La contribució de les
associacions" el 8 de novembres es va
celebrar a la Casa del tio Carmelo la VI
Trobada d'associacions d'Aldaia amb
la presència del doctor en sociologia
Antonio Ariño com a ponent i dos
grups de treball posteriors per a reflexionar sobre les necessitats de les
associacions.

Subvencions

Horta Sud

Integració d’immigrants

Escola de ciutadania en femení

La Fundación ICO obre de nou la
convocatòria d’ajudes per a la
Integració Social d’Immigrants 2008.
Esta iniciativa respon al foment i promoció d’actuacions en defensa dels
drets fundamentals i llibertats dels
ciutadans.
Més informació: www.fhortasud.org

L’Associació de Dones de la comarca
de l’Horta Sud ha organitzat dins de la
seua Escola de Ciutadania en Femení
el curs “Formació social i política amb
perspectiva de gènere” de dos anys de
duració amb el que pretén treballar en
el canvi de mentalitats per a aconseguir l’autèntica igualtat de gènere.
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L’assessoria

Serveis de participació ciutadana
Obligacions generals de les
associacions respecte a la Llei
Orgànica de Protecció de Dades
de Caràcter Personal
1. Inscripció dels fitxers en el
Registre General de Protecció de
Dades, a fi de notificar l'existència,
creació i modificació dels mateixos.
2. Establir el procediment per a
possibilitar
els drets d'Accés,
Rectificació, Cancel·lació, i Oposició
als afectats. (Redacció de clàusules,
formularis i contractes per a
l'arreplega de dades, donar informació
als interessats...)

En el anterior número comentamos que los servicios de participación ciudadana
tienen que:

Escuchar a la población y conocer necesidades y demandas
de la ciudadanía en general
Conocer las necesidades de una comunidad es un tema complejo puesto que las
necesidades no son dadas de una vez y para siempre sino que se van construyendo
en el día a día a través de la conversación en las redes sociales.
Algunas acciones que se pueden hacer des de este servicio:
1. Crear una oficina de atención ciudadana que oriente, acoja, informe, gestione
quejas y sugerencias, haga el seguimiento, este coordinada con otros servicios,
informe de los procedimientos en curso, etc..
2. Teléfono de atención al ciudadano.

3. Signar els contractes d'accés a
dades corresponents per part de
tercers o encàrrec de tractament en
els casos pertinents, en virtut de
l'article 12 LOPD.
4. Redacció del document de
seguretat: El responsable del fitxer ve
obligat a elaborar i implantar la
normativa de seguretat per mitjà
d'este document, que serà d'obligat
compliment per a tot el personal amb
accés a les dades de caràcter personal.
5. Auditoria.
Estes exigències són d'obligat
compliment, i el no portar-les a cap pot
donar lloc a sancions econòmiques
importants que oscil·len entre 6.001,01
Euros a 601.012,10 euros, segons el
caràcter de la infracció.

3. Establecer servicios de información y registro en algunos centros
municipales y barrios del municipio.
4. Realizar una campaña de difusión de estos servicios.
5. Utilizar las nuevas tecnologías para la gestión interna de la información.
6. Realizar encuestas para detectar las necesidades y demandas de los
ciudadanos.
7. Realizar reuniones del alcalde o alcaldesa por barrios.
8. Realizar entrevistas de forma sectorial a colectivos y personas para la
recogida de información y consulta de determinados temas que les afectan
directamente.

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 dones?
La participació social
L'associacionisme femení és un
fenomen important en el dibuix dels
moviments socials del nostre país.
La comarca de l’Horta Sud no ha
sigut aliena a això i, en ella, s'han
consolidat grups estructurats amb
distintes formes: de caràcter local,
annexats a estructures supracomarcals
o en xarxes que superen el nacional.
Les metes i inquietuds són també
distintes: lúdic, cultural, reivindicatiu,
formació i superació, etc. Però tot això
té la base comuna de la participació de
la dona en l'esfera pública i plasmar en
el social les inquietuds del col·lectiu
més important en els últims anys.
Nosaltres, l'Associació de dones de
la comarca de l´Horta Sud, s'integrem
en la xarxa de moviments femenins
nacionals i internacionals, definint-se
per la defensa dels drets de la dona,
Drets Humans i valors ètics de
respecte, solidaritat i justícia.
Decidir formar part d'un grup ja
suposa una decisió important com a
pensament crític i acció alternativa, i
significa que cada dona es compromet
en diversos processos:
- La pròpia experiència sustenta la
subjectivitat feminista. A partir d'ella
es produïx no acceptació i rebuig de
fets injustos o danyosos i es recorre al
moviment per a enfrontar-los al
mateix temps que es ponderen drets,
recursos, poders i experiències
positives i es busca preservació.
- La participació social que permet
el desenvolupament de la consciència
al compartir experiències amb altres
dones i aprendre que és possible
intervindre en el sentit de les coses
amb accions pràctiques concretes.
- La formació en el pensament
femení, aprenentatge i internalització
del sentit de la vida i l'ètica feministes,
i, en la mesura que es puga, dels
coneixements, enteniments i sabers
generats en l'experiència feminista.
- Difusió de la informació a tot el
món el més sovint possible. La
informació és poder. Accés igualitari
als recursos que el grup necessita, etc

FOTO: Associació de dones de la comarca de l’Horta Sud

La tasca es programa de manera
Comarcal amb l'objectiu d'optimitzar
recursos, donar facilitat a l'intercanvi
experimental i aconseguir l'eficàcia
dels esforços realitzats.
TROBADES COMARCALS
Trobades monotemátiques, amb
l'aportació
d'especialistes
que
aporten llum, reflexió, enriquiment i
actuacions com a grup social.
Enguany celebrem la vuitena a
Quart, abordant el tema: “Urbanisme
davall una visió de Gènere”
ESCOLA MARÍA MOLINER
Centre de formació contínua,
denominat “ Escola de Ciutadania en
femení “. Destinat a l'especialització
de coneixements amb perspectiva de
gènere, investigació i apoderament
femení.
ACTUACIONS CONTÍNUES
Són activitats que, de manera
continuada, realitzem tant a nivell
local, comarcal o superior, d'acord amb
els marcs de la xarxa de dones de
valència. (Amb cursos, conferències,
participació ciutadana en els òrgans
d'administració local, educació,
Centres de Salut, etc.).

Associació de dones de la
comarca de l’Horta Sud

La promoció de la dona
L’Associació de mestresses de Casa
i Consumidores Tyrius d’Alaquàs és una
associació d'utilitat pública, sense
ànim de lucre que es va crear fa més de
30 anys i és un pilar al municipi.
Té com a finalitat principal
proporcionar a la dona tant suport com
formació cultural, així com fomentar la
seua promoció i l'entreteniment , per a
contribuir a la seua total realització
personal mitjançant de les activitats
socioculturals oportunes.
Entre les activitats que es realitzen,
s’aborda de tot: tallers, cursos, pintura
al oli, treballs amb fusta o vidre, tall i
confecció, ball, gimnàstica o cuina.
Intentant oferir altres tipus
d’activitats organitza exposicions de
Nadal o dels treball dels tallers. També
participem en celebracions i festes
com Carnestoltes , festa de la patrona.
de la Primavera o Setmana de la Dona .
Buscant un altre estil d’actuació, en
2006 vàrem ser premiats per la
Fundació per un projecte per a
recuperar l’autoestima i recolzament
en dones maltractades enfocat.

Mestres de casa i
consumidores Tyrius Alaquàs
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Fem xarxa
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Entrevista amb...

Ajudes a Projectes
Interassociatius 2009
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ DE PROJECTES:
30 DE NOVEMBRE
La Fundació Horta Sud i Caixa
Popular han convocat, de nou, el
Programa de Cooperació per a
Associacions de la Comarca 2009.
Les ajudes tenen com a principi
inspirador afavorir la participació
ciutadana i enfortir el teixit social de
la nostra comarca.
Amb este espèrit, el programa
destina 10.000 euros en ajudes a les
associacions que duguen a terme
programes o activitats de desenvolupament cultural o social en la
comarca de l’Horta Sud.
Les activitats han de promoure la
col·laboració entre distintes associacions d’una mateixa localitat o associacions de distintes localitats de
l’Horta. Amb estes ajudes es pretén
potenciar les relacions entre les
associacions.
Es valoraran especialment als projectes característiques com el número d’associacions i municipis participants, la creació de plataformes d’organització estables entre les associacions, la continuitat del projecte,
la participació ciutadana, el caràcter
educatiu i social de l’activitat o la claredat en la descripció dels objectius i
metodologia.
Les propostes es poden presentar
fins al 30 de novembre en qualsevol
oficina de Caixa Popular o en la
Fundació Horta Sud (C/ Caixa
d’Estalvis 4 de Torrent). La resolució
del jurat es donarà a conèixer al mes
de desembre de 2008.
Per a més informació, podeu obtenir les bases a les oficines de Caixa
Popular o visitant les pàgines web
www.fhortasud.org i www.caixapopular.es

FOTO: Ajuntament de Quart

Setmana de les associacions de Quart de Poblet
Continuem repassant els projectes guanyadors de l’edició de 2008 dels Premis
Interassociatius convocats per la Fundació Horta Sud i Caixa Popular.

D’on sorgeix el vostre contacte i posterior projecte en comú?
En l'any 2002 es crea en Quart de
Poblet el Consell de Participació
Ciutadana i emmarcat dins d'ell, es va
crear un grup de treball, sobre associacionisme. Amb el pas dels temps s'ha
centrat especialment en l'organització
de les Jornades d'Associacionisme que
es realitzen anualment.
Va ser en el procés d'organització de
les jornades quan es va consolidar el
plantejament d'aprofitar aquesta jornada per a treballar directament amb les
associacions, l'organització d’esta
Setmana de les Associacions.
Com és la vostra proposta?
La proposta sorgeix arran d'una idea
d'un membre del Consell de Participació,
José Miguel Lérida, de generar un espai
d'acció comú de les associacions.
Així, ens posarem a dissenyar un projecte que, amb la participació oberta a
les associacions, poguera ser representatiu del teixit global i, també, destacar
les particularitats de cada associació.

És important que les associacions
s’impliquen en activitats obertes?
És molt important, no sols en activitats obertes, sinó en totes aquelles activitats que d'una o altra manera ajuden a
construir el futur del nostre municipi.
Les associacions som part d'aqueixa
ciutadania i som un canal actiu permanent de participació ciutadana, això ens
fa ser un agent social imprescindible en
l'articulació quotidiana del nostre poble.
És necessari crear xarxes?
Naturalment. És una necessitat actual
que tenim les associacions. El treball
compartit en equip, l'oportunitat d'unir
esforços per objectius comuns o cobrir
necessitats compartides… són aspectes que fan de les xarxes motius suficients per a justificar la seua existència.
Teniu contacte amb altres associa cions locals o comarcals?
Sí. Moltes compartim en altres contextos projectes amb altres. Habitualment
ens centrem en els nostres objectius, però
sempre hi ha un espai per a compartir.
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