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Ningú queda al marge de la situació 
econòmica que vivim al país. Ciutadans, 
organismes públics, entitats financeres, 
empreses i, com no, les associacions. 

Nosaltres mateixos, la Fundació 
Horta Sud, també patim la minva en el 
pressupost amb la necessitat de ser més 
eficients i eficaços. 

No obstant això, en l’ADN de la 
democràcia no figura la resignació, i 

molt menys haurà de figurar en aquella 
gent que constituïxen el substrat de la 
democràcia: en la ciutadania.

De la crisi no eixirem, tan sols, en 
mesures econòmiques, financeres  o 
laborals, endemés, si no volem tornar a 
ballar-la, haurem de ajudar a construir 
una ciutadania cívica, es dir, que tinga 
com a referent de les seues actuacions 
allò que diguem virtuts públiques, o 
virtuts “res-publicanes”, tals com, la 

responsabilitat, el respecte actiu, la 
solidaritat o fraternitat, la llibertat, i la 
seua germana bessona, la justícia.

Tenim que recórrer este camí tots 
junts i contant amb tots. Ja ens ho deia 
Aristòtil, “sols serem feliços si gaudim 
d’una bona ciutadania”.Així que, a per 
ella!

Alfred Dóminguez
President de la Fundació Horta Sud

visualitzar la teua associació noves línies d’acció 
propostes concretes de canvi metamorfosi social 

incrementar la participació interrelació entre persones i 
col·lectius treball en xarxa ser protagonistes compartir 
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femxarxa...Com 
visualitzar 
la teua No és suficient amb una bona idea 

o un bon àmbit d’acció per a l’èxit de 
la nostra associació, cal mostrar-la, 

compartir-la, fer-la visible per a fer-nos 
presents en la societat.

El resultat del Pla de Comunicació 
d’Artic del taller desenvolupat a Quart

1. Necessitem un 
pla de comunicació?

La primera pregunta 
que s’hem de fer abans 
de rés és tan senzilla 
que de vegades passa 
desapercebuda: 
Necessitem un pla de 
comunicació? Per a què? És 
essencial repensar el mode 
amb el que visualitzem la 
nostra associació davant la 
societat.

Artic, malgrat els més de 
30 anys de vida ajudant 
als alcohòlics rehabilitats 
de la Comarca es varen 
adonar que no arribaven a 
fer-se presents totalment 
davant totes les persones 
que podien utilitzar els 
seus serveis. Gràcies a les 
jornades d’associacionisme 
local de Quart varen iniciar 
un nou camí.

2. Quina missió 
tenim? Què volem 
comunicar?

No estem davant d’un 
altaveu amb el que 
“vendre” la nostra entitat. 
Tenim, primer de rés, fer 
un anàlisi de les nostres 
fortaleses i oportunitats, 
definir la nostra missió, 
què ens diferència, quins 
valor tenim... En definitiva 
recordar l’essència de la 
nostra associació per a 
traslladar-la a la societat, al 
ciutadà.

Artic va plasmar que la seua 
missió és oferir tractament, 
rehabilitació i inserció a les 
persones drogodependents, 
que la seua visió és ser 
punt de referència com 
a centre especialitzat 
en el tractament de les 
addiccions, i que els seus 
valors són la participació, 
solidaritat, dignitat o 
respecte.

3. Què fem? 
Què oferim?

Una vegada centrada 
la filosofia associativa, 
cal mostrar els serveis i 
activitats que s’ofereixen. 
No estem davant d’una 
programació ni un 
calendari, sinó davant 
l’explicació precisa del 
que s’ofereix, dels serveis 
generals i de tot el que pot 
donar de sí l’associació.

Artic va concretar els seus 
serveis i activitats en: 
intervenció psicològica 
individual, intervenció 
psicològica grupal, 
programes tallers 
psicosocioeducatius, 
programes de grups 
d’autoajuda, programes 
d’activitats d’inserció 
i programació anual 
d’activitats.

4. Els resultats

Finalment, cal concretar 
els resultats que s’han 
aconseguit al llarg de la 
vida associativa i, el més 
important, poder plasmar 
comunicativament tot el 
repensat anteriorment: 
fullets informatius, 
cartells, pàgina web, 
dossiers, campanyes 
promocionals, xarxes 
socials... depèn al públic 
que s’adrecen.

Artic, a part de diferents 
premis, va trobar com 
a resultat clar ser un 
centre especialitzat en el 
tractament de les addiccions, 
amb més de 30 anys 
d’experiència en rehabilitació 
amb una mitjana anual de 220 
pacients. Comunicativament, 
van confeccionar un dossier 
de presentació, un fullet 
informatiu i un encorn per 
a visualitzar-se en actes 
públics.

De la 
indignació 

a l’acció!

propostes 
concretes de
canvi social
El canvi, la metamorfosi, ja està en 
marxa. En alguns casos ja es pot 
visualitzar, ja es pot participar, ja 
ens inspira. Ja hi ha associacions, 
projectes, idees, treball conjunt... 
que marquen noves línees d’acció en 
la comarca de l’Horta Sud. Estes són 
algunes concretes, però segur que hi 
ha més i, sobretot, segur que podem 
pensar més, perquè... i tú què?

Impuls
Des del seu treball amb projectes 
socioculturals i amb el joc com a recurs 
educatiu, esta associació ha obert a 
València la tenda “Homoludicus”, on 
ofereixen assessorament, préstec i 
venda de jocs de taula per a totes les 
edats i sectors educatius. La tenda ha 
sigut finançada gràcies a aportacions 
personals sense préstecs bancàris, i 
els seus beneficis aniran destinats per 
a l’autoabastiment i el recolzament de 
projectes socials o propis.

Economia 
del bé comú
Passat 23 setembre, un grup 
d’associacions va organitzar una nova 
trobada amb propostes per al canvi 
amb la presència de Christian Felber 
(fundador d’Attac Austria) amb la 
ponència “La economía del bien común, 
una estratégia de cambio desde 
abajo” i Ana Moreno (Coordinadora 
en Espanya de l’associació per al 
foment de l’Economia del Bé Comú) “La 
situación actual del movimiento y las 
posibilidades de participación “.

María 
Moliner
Este projecte que va començar a 
iniciativa de l’Associació de Dones 
de la Comarca de l’Horta Sud i que 
compta amb el recolzament de moltes 
institucions públiques i privades que 
s’ha consolidat ja com un espai de 
formació, debat, assessorament a 
persones emprenedores i suport a 
l’aprenentatge social, de foment de la 
investigació en matèries rellevants per 
a la dona i de gestió de la informació i 
documentació en matèria de gènere.

Banc 
d’Aliments
En municipis com Torrent, Aldaia, 
Picassent o Quart, des d’associacions, 
grups d’entitats i amb ajudes de 
institucions públiques, s’han creat 
estes plataformes solidàries 
gestionades per voluntaris, que 
tenen com a objectiu la lluita contra 
el balafiament d’aliments i la falta de 
recursos mínims, gestionant les ajudes 
i aprofitant els aliments en excedent 
amb intenció de repartir-los entre les 
persones que ho necessiten.

Impuls

María Moliner

Trobada d’associacions

Banc d’Aliments
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–––––––––––––––––––-----–––––– 
cursos
–––––––––––––––––––-----–––––– 
benetússer 
–––––––––––––––––––-----–––––– 
Curs Subvencions Europees
10 de novembre. Una primera 
part amb nocions bàsiques de 
tramitació i gestió d’ajudes 
comunitàries per a associacions 
i, una segona, enfocada a les 
subvencions per a programes de 
dones.
Més informació al 607876766 i al 
mail fina.ferriols@gmail.com
Tots els cursos que s’oferten 
són gratuïts i organitzats 
per la Fundació Horta Sud en 
col·laboració amb Caixa Popular, 
a més de la Fundació Ugarte i el 
organisme convocant.
–––––––––––––––––––-----–––––– 
subvencions
–––––––––––––––––––-----–––––– 
Premis Discapnet 
de la Fundació ONCE
Fins al 31 d’octubre. Tenen com 
a objectiu reconèixer les millors 
iniciatives i accions en el camp de 
les Tecnologies de la Informació 
aplicades a la millora de la qualitat 
de vida de les persones amb 
discapacitat.
–––––––––––––––––––-----––––––
Projecte “Mucho Mejor”
Fins al 3o de novembre. Esta 
iniciativa de Reale és la seua forma 
de recolzar iniciatives dedicades 
a l’assistència social, la cultura i la 
protecció del medi ambient. Cada 
any, inclouen una nova iniciativa 
i asseguren les seues activitats 
per a que es concentren en 
aconseguir-ho.

–––––––––––––––––––-----–––––– 
enllaços
–––––––––––––––––––-----–––––– 
Crowdfunding
És la cooperació col·lectiva, duta a 
terme per persones que realitzen 
una xarxa per a aconseguir diners 
o altres recursos. Es sol utilitzar 
Internet i pot ser usat per a 
molts propòsits, des d’artistes a 
associacions.

www.verkami.com
www.lanzanos.com
www.goteo.org
www.aefundraising.org
www.inverem.es
–––––––––––––––––––-----––––––
propostes
–––––––––––––––––––-----––––––
Open Street Map
També conegut com OSM és un 
projecte col·laboratiu per a crear 
mapes lliures i editables.

Els mapes es creen utilitzant 
informació geogràfica capturada 
amb dispositius GPS mòbils, 
ortofotografies i altres fonts 
lliures. Aquesta cartografia, tant 
les imatges creades com les dades 
vectorials emmagatzemades en la 
seua base de dades, es distribueix 
sota llicència Creative Commons.

Al febrer de 2011 el projecte 
aconseguia els 350.000 usuaris 
registrats. El nombre d’usuaris 
creix un 10% per mes. Cada 
setmana s’afigen 90.000 km de 
noves de carreteres amb un total 
de quasi 24.000.000 km de vials.

–––––––––––––––––––-----––––––
noticies
–––––––––––––––––––-----–––––– 
El món associatiu davant la crisi
Amb esta ponència impartida per 
Julio Huerta, la Fundació va estar 
present passat 22 de setembre 
al primer Seminari associatiu 
andalús a la Comunitat Valenciana 
organitzat per FECA CV al Castell 
d’Alaquàs. 
–––––––––––––––––––-----–––––– 
XI Trobada Iberoamericana de la 
Societat Civil
Del 15 al 17 d’octubre, Madrid 
allotja la XI edició d’esta trobada 
on la Fundació Bertelsmann 
està en el Comitè Organitzador. 
Les sessions s’articulen entorn 
de tres eixos principals: definir 
les prioritats d’acció de les 
organitzacions de la societat 
civil iberoamericana, valorar 
els entorns en els quals les 
organitzacions actuen, i proposar 
iniciatives per a millorar-los i 
mostrar el potencial de la societat 
civil per a promoure el canvi social 
i enfortir el seu entorn, així com la 
capacitat per a aportar idees.
–––––––––––––––––––-----–––––– 
Trobada d’associacions de la 
Comunitat Valenciana
Es celebrarà al Casino de Quart de 
Poblet els dies 16 i 17 de novembre. 
Entitats de tot el territori valencià 
reflexionaran sobre el present 
social i cap a on va el nou model 
associatiu i la participació.

Finances ètiques
En les jornades de Banca Ètica organitzades al mes de maig per 
diverses associacions de la comarca de l’Horta Sud i amb més 
d’un centenar de participants es van exposar les experiències 
de Triodos Bank, Banca Fiare i Caixa Popular com a alternatives 
d’estalvi i crèdit a una banca en gran mesura responsable 
d’aquesta situació de crisi. En les jornades es va presentar també 
l’informe “La banca armada: inversions explosives de bancs i 
caixes” a càrrec de Jordi Calvo, economista i investigador sobre 
moviments socials i cultura de pau. 

De la indignació a l’acció. Acabar amb el poder dels bancs
Les associacions organitzadores creuen que és necessari engegar 
aquestes propostes de canvi per a construir alternatives que ens 
porte a un altre model de societat més just. La banca ètica s’està 
convertint en una resposta eficaç per a atendre les necessitats 
financeres que moltes entitats socials i persones requereixen 
en aquests moments. Cada dia més projectes, que fins ara es 
finançaven a través de la banca tradicional, es dirigeixen cap a 
aquest model alternatiu.

idees per al canvi

enfortint les associacions
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