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l’Horta Sud

Notícies i Convocatòries

Pròxims cursos
Quart de Poblet Curs sobre la Llei
Orgànica de Protecció de Dades
(LOPD) Conèixer quina és la legisltació
actual, a què obliga a les associacions i
com podem protegir les nostres
dades. Dies 11 i 12 de maig de 18:00 a
20:30 h.
Aldaia Com millorar la meua
comunicació amb els altres. Millorar la
comunicació interpersonal ens
reportarà major productivitat. Dies 12,
14, 19 i 21 de maig de 10:00 a 11:00 h.
Catarroja Curs d’organització i
gestió d’associacions. Posar al dia la
burocràcia de la nostra associació..
Dies 21 i 28 de maig i 4 de juny de 10:00
a 13:00 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.
Els cursos per a associacions suposen
una formació directa i adequada a les
necessitats de les associacions pel
enfortiment de les seues estructures.
Són també un espai de relació entre
elles, en moltes ocasions és la primera
vegada que s'ajunten.

Fundació i Caixa Popular

Horta Sud

Un conveni per a promoure
l’associacionisme

Pla Estratègic Metropolità

Josep Mª Soriano, director general
de Caixa Popular i Alfred Domínguez,
President de la Fundació Horta Sud
han signat un conveni per a reforçar
les relacions de col·laboració que, des
de fa anys, mantenen les dos entitats.
Amb el conveni, s’incrementa la
seua vinculació i el compromís d'intercanvi d'experiències per a contribuir a
la consolidació i posada en marxa de
noves iniciatives de participació.
Per a este 2009 Caixa Popular i la
Fundació Horta Sud han preparat un
programa que contempla executar un
Pla de Formació per a Associacions,
convocar les ajudes interassociatives,
establir un Servei d'Assessorament,
publicar quaderns pràctics, participar
en diverses Jornades d'Associacions, i
publicació d’esta mateixa revista.

La Mancomunitat de l’Horta Sud i la
Fundació Horta Sud varen presentar el
passat 2 d’abril un dvd que preten servir de reflexió ciutadana sobre la
necessitat de coordinació metropolitana per a la futura revisió del PGOU
de València. Com a punt d’interacció,
s’ha obert el blog per a participar:
www.futurhortasud.wordpress.com .

Agents socials

Naix el registre d'Agents de
Cooperació Internacional
Este registre de caràcter públic, té
com a objecte disposar de la informació permanent i actualitzada sobre els
agents socials valencians de la cooperació al desenvolupament, garantint el
seu accés, com a tals, a les subvencions públiques de la Generalitat.
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Recursos associatius

Els pecats capitals dels fullets
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L’assessoria

Uns xicotets apunts sobre la
Llei 14/2008, de 18 de
noviembre de 2008
d’Associaciones de la
Comunitat Valenciana
La nova Llei d’Associacions de la
Comunitat Valenciana ja és una
realitat. Molt es pot analitzar del seu
contingut i, en propers números de la
revista, anirem aprofundint més
concretament en algunes de les seues
parts i continguts.

El fullet és un instrument de comunicació bàsic per a les organitzacions
ciutadanes. Qui no ha editat un per a donar-se a conéixer o exposar el seu treball.
No obstant, esta ferramenta, que pareix molt senzilla, sovint s'empra de forma del
tot ineficaç amb edicions de milers d'exemplars de fullets completament inútils.
El primer pecat és voler comprendre massa. En compte de redactar un missatge
específic per a una audiència concreta, sovint es fan fullets que pretenen valdre
per a tot i per a tots, tant als beneficiaris potencials com als possibles interessats.
Al fer-ho així, és impossible modular el llenguatge perquè connecte de la forma
més eficaç amb públics tan heterogenis. Cal escriure un fullet pensant sempre en
una audiència específica. No existix el “públic general”. Si has de fer dos o més
fullets, fes-los. Si els refons en un només per a estalviar, t'eixirà car.
Un segon error típic és donar dades en compte de parlar de beneficis. Es dóna
per fet que la persona que ho llig ha d'estar motivada per la nostra causa. Així que
es descriuen amb detall els problemes i el que fa l'organització per a resoldre'ls,
però sol passar-se per alt explicar de quina forma li concernixen estos problemes
al nostre lector. Per què ha de preocupar-se per ells. I, si verdaderament li
preocupen, per què ha de brindar el seu suport a eixa organització en concret.
Un problema addicional és que sovint s'elaboren fullets amb la mera pretensió
d'informar. Normalment, este és un propòsit insuficient. Informar per si sol no té
sentit si no esperem que el lector faça alguna cosa concreta amb eixa informació.
No obstant, moltes vegades els fullets no contenen cap crida a l'acció.
Si a estos errors bàsics de concepció els sumem fallades de disseny, com abusar
del text, utilitzar cossos de lletra xicotets, presentar textos densos sense aire
entre paràgrafs i en els marges, no dividir-los en apartats, posar poques
il·lustracions o només amb funció decorativa, etc. ens trobarem amb una peça que
no sols no presenta una informació rellevant, sinó que ho fa de forma poc atractiva.
Confeccionar un fullet és relativament fàcil. El difícil és que es llija i, sobretot,
que impulse a l'acció. Així que hem de preparar-ho amb cura. Des de la seua
concepció fins a l'últim detall de la seua fabricació. En els temps de saturació
informativa com el present, els lectors són immisericordes. Si no aconseguim
interessar des de la primera ullada, el fullet porgarà els seus pecats en la paperera.
FONT: Ágora social

Però, com a introducció, destaquem
en este primer article, el seu articulat
essencial:
- Model associatiu de la Comunitat
Valenciana.
- Utilització de les tecnologies de la
informació.
- Règim general de les associacions.
- Drets de les persones associades.
- Creació del Consell Valencià de les
associacions
- Promoció de l’associacionisme
- Organització i funcionament de les
associacions.
- Registre d’associacions.
Cal destacar, com a primera de les
novetats si no més destacada,
almenys més cridanera el fet que les
associacions podran preveu-re en els
seus estatuts i acords la utilització de
mitjans electrònics, informàtics i
telemàtics per a la convocatòria i
comunicacions dels distints òrgans de
l’associació, sempre, clar, que es tinga
garantia de la correcta recepció de la
convocatòria o comunicació. (Art. 7)
Igualment, la llei marca que tots els
fitxers de l’associació deuran complir
la normativa de protecció de dades de
caràcter personal. (Art. 9).
I ja que ens referim a les noves
tecnologies, cal destacar també que la
Generalitat impolsarà la tramitació
per mitjà electrònic dels procediments
d’inscripció al Registre d’Associacions
de la Comunitat Valenciana, de
conformitat amb la normativa de
aplicació en la materia (Art 65).
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 solidaritat?
Una consciència global
Les associacions de solidaritat hui
en dia constituïxen un element
important per a manifestar la
consciència social existent a favor del
benestar de la humanitat.
es
En la nostra societat le
associacions de solidaritat complixen
el paper de denúncia del que succeïx
en el món, fruit dels sistemes de
relació econòmica creats que deixen
de ser simètrics entre els distints
països, els dominants imposen les
seues normes a la resta condicionant
el desenvolupament dels altres,
imposant models econòmics globals
que no afavorixen el desenvolupament
de les comunitats sinó més prompte
buscant la prosperitat econòmica
d'uns pocs sense tindre en compte les
conseqüències en les societats que no
dominen este sistema predador sobre
el medi ambient i les persones.
Nosaltres, els que vivim en entorns
afavorits econòmicament disfrutem
d'uns avantatges sobre la resta que
ens fan moltes vegades apartar la
vista sobre el que està passant en
altres llocs del planeta.
En el nostre entorn privilegiat
sorgixen consciències que es
qüestionen el sistema que destruïx
ecosistemes, societats i és el seu
deure la denúncia d'esta situació en
què no es té en compte l'autèntica
globalització, no aquella globalització
econòmica que afavorix a uns pocs i en
la que les grans corporacions troben el
marc adequat per a l'acumulació de
grans capitals, creant una situació de
què som tots còmplices. Algú es
pregunta per exemple en què s'està
invertint els diners que depositem en
la banca? A què es dediquen els fons
d'inversió que ens reporten uns
interessos tan atractius?
L'objectiu és crear una consciència
global que ens permeta crear un nou
marc de relació entre les distintes
societats en què es prime el benestar i
el desenvolupament de tots.

Nando Pérez
La Maloka (Benetússer)

IMATGE: Un dels xiquets beneficiats dels projectes de La Maloka

Donar veu al poble saharaui
Gent Solidària de l'Horta Sud som
una associació sense ànim de lucre i el
nostre fi principal és “desenvolupar
projectes de sensibilització , junt a
programes concrets per a l’ajuda
humanitària, de cooperació per al
desenvolupament del Poble Sahrauí.” El
treball que realitzem és voluntari.
Vam nàixer l'any 1994 amb el primer
programa d'acollida “Vacances a Pau”
que es va organitzar als Serveis Socials
d'Aldaia . El seu objectiu era l'acollida de
xiquets i xiquetes sahrauís entre 8 i 12
anys per a què passaren dos mesos
d'estiu amb famílies d'acollida.
Actualment, també col·laborem en la
“Caravana per la Pau” d’arreplega
d'aliments i pertanyem a la Federació
d'Associacions Solidàries amb el Poble
Sahrauí de la Comunitat Valenciana des
que es va crear oficialment.
Des de l’any 2000 iniciarem diversos
projectes de desenvolupament en el
camp de l’agricultura, començant la
construcció d'un Centre Experimental i
Formació Agrícola en l'Horta 9 de Juny
en la RASD en Tindouf-Argelia, que el
passat 5 de desembre de 2008 per fi
vàrem poder inaugurar.
Col·laborem també en totes les
activitats de les poblacions d’Aldaia i
Alaquàs, de fet, ambdues estan

agermanades amb les Daires dels
Campaments: Tifariti i Guera. Este
agermanament consisteix tant en el
suport polític a la causa saharui com
amb una ajuda a la daira.
Al setembre del 2008 i al juny del
2008 participarem en la I i II Taula de
Concertació de Sobirania Alimentària
dins del Conveni de Sobirania
Alimentària que té firmat Mundubat
amb l'AECI.
Cal destacar, com a plataforma de
difussió, des de fa tres anys iniciarem el
nostre camí en la ràdio amb un
programa setmanal a Aldaia Ràdio 98.2
FM amb “Tots amb el Sàhara” tots els
dilluns de 19:00 a 20:00. Des d'enguany
el programa pertany també a la”Xarxa
d'Emissors Municipals Valencianes”.
El nostre principal objectiu és donar
veu al Poble Sahrauí.
Volem agrair a tots els que han
col·laborat en el finançament del CEFA i
a tots els voluntaris que han col·laborat
amb el seu treball i a tots els voluntaris
que han col·laborat amb el seu treball i
han fet possible entre tots que hui el
CEFA este funcionant.
Gràcies en nom del Poble Saharui.

Merce Albors
Gent Solidària de l’Horta Sud (Aldaia)
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Fem xarxa
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Entrevista amb

AFICO - Asociación de
Fibromialgia Comarcal
ALAQUÀS, 2006
Quantitat de socis: 60 personas
Càrrecs i persones:
Presidenta
Maria Jesus Leon Redondo
Vicepresidenta
Herminia Serrano Espada
Secretaria
Francisca Zapata Garrido
Tresorer
Francisco Monzon
Vocal
Mª Dolores Salvador
Contacte
Telèfon: 691.23.75.17
Mail: majesusl.leon@gmail.com
Direcció: C/ Capellá Ferriol, 2º - 1ª
46970 (Alaquas)
Activitats principals
Punt de trobada de socis,
programa de ioga i relaxació especial
per a l tractament de la fibromialgia,
eixides d’oci, risoterapia.
Necessitats de l’associació
En l’actualitat ens mantenim
gràcies a la col·laboració molt
desinteresada de Caixa Popular que
ens ofereix un centre on poder
realitzar les diverses activitats.
Algunes de les nostres necessitats
són tindre un fisioterapeuta per al
aprenentatge
d’estiraments
i
reeducació postural, un psicòleg
especialitzat en autoestima. i
qualsevol donació econòmica per a ls
fins de l’associació.
Què podem oferir a la resta de
persones o associacions
Participar en els nostres tallers,
informar i sensibilitzar a familiars i
malalts sobre la Fibromialgia.

Activitats interculturals de foment
i recuperació de la cultura valenciana
Comencem a repassar els projectes guanyadors de l’edició de 2009 dels Premis
Interassociatius convocats per la Fundació Horta Sud i Caixa Popular.

D’on sorgeix el vostre contacte i posterior projecte en comú?
Tractant-se de tres ampes veïnes
(Federico Maicas, Miguel Hernàndez i
Antonio Machado) el contacte, en fer
algun tipus d'activitat, és inevitable.
Al Ceip Antonio Machado hi havia la
tradició d’organitzar cursets de Valencià
per a pares i mares. Hi ha un moment en
què en l'alumnat hi ha representants
dels tres centres i, a base de xerrar tots
apleguem a la conclusió que cal fer alguna cosa més en favor del valencià i no
sols per als majors. S'ha guanyat el
valencià a les aules, però s'està perdent
en el pati.
Com és la vostra proposta?
Vàrem pensar en algun tipus d'activitat que ajudara a canviar aquesta tendència i pensàrem en el "canta-contes"
Dani Miquel, que d'una manera lúdica i
divertida treballa amb els nens aspectes
tradicionals orals i musicals valencians.
Ara mateix ja estem parlant d'ampliar
el projecte amb noves activitats per a

majors (gastronomia local i comarcal;
excursionisme amb itineraris històrics,
etc. ) i hem parlat també amb l'associació "La Gavella".

És important que les associacions
s’impliquen en activitats obertes?
I tant! Les associacions són ciutadania. Són el lloc natural on una persona
pot treballar pel que són les seues
inquietuds. Viure en societat implica la
transmissió dels propis interessos i l'acceptació dels de la resta. Per això són
bones iniciatives com les de la Fundació
i Caixa Popular perquè compartir,comunicar i participar són en la nostra opinió
tres pilars fonamentals en el desenvolupament d'una ciutadania de qualitat.
És necessari crear xarxes?
La unió no sols dóna força. També pot
aportar el valor afegit de ser conscients
del nostre paper real en la societat.
Saber que no estem sols és bo. Si, a més,
som capaços de trobar allò que ens és
comú i compartir-ho... no veges!!

PAPERS ASSOCIATIUS DE l’Horta Sud. President: Alfred Domínguez. Consell de redacció: Julio Huerta, Paco Alós, Vicent Comes, Jesús Martí, Marga Rincón, L. Felipe Castillo.
Coordinació i maquetació: Carles X. Puig. Disseny: Eugenio Simó. Pots col·laborar amb nosaltres o enviar les teues notícies a centrerecursos@fhortasud.org
Depòsit legal: V-1686-2000. Edita: Fundació Horta Sud. C/ Caixa d’Estalvis 4, 46900 Torrent. www.fhortasud.org. Tel./Fax: 96 155 32 27
Imprés en paper 100% reciclat. Procés de fabricació sense clor i sense blanquejadors òptics. Homologat internacionalment amb l’Àngel Blau, Cigne Nòrdic i NAPM.
Una vegada m’hages utilitzat, passa’m a una altra persona o recicla’m.
Amb la col·laboració de :

