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A LES
URNES!

Com hauria de ser la 
campanya electoral? 
Recuperar la raó
Fem ús d'aquesta expressió tant 
valenciana que diu “anem a raonar”, 
front a la discussió, la irracionalitat o les 
desqualificacions. 

Fer propostes constructives
Que recuperaren les propostes 
concretes i  constructives per a 
donar solucions als problemes de la 
ciutadania, que recuperen el diàleg, les 
idees, la política en majúscules. 

Tarannà
Els partits de l’Horta Sud haurien 
de donar una lliçó de democràcia, 
enteniment i tarannà a la resta del país.

Quina hauria de ser 
l’agenda política? 
A la ciutadania ens preocupen temes 
concrets: l’atur, la sanitat, les pensions, 
el canvi climàtic, la millora dels nostres 
pobles, l’educació, els serveis socials 
o la violència masclista, entre altres. 
En la major part d’aquests temes hi 
ha associacions treballant a les quals 
també els preocupa el seu futur, la 
burocratització de l’administració, la 
gestió cívica dels serveis públics, els 
convenis plurianuals, les subvencions, 
etc.

Que volem per a la 
pròxima legislatura?
Estabilitat política
Que els partits es posen d’acord per a 
donar resposta a les necessitats de la 
ciutadania i proporcionar estabilitat 
política. 

Governar amb les persones
La ciutadania i les associacions no 
volem ser comparsa de res ni de ningú, 
volem ser protagonistes en el devenir 
dels nostres pobles. 

Diàleg permanent 
Serà necessari entre la ciutadania i les i 
els polítics, però no volem processos de 
participació dirigits per l’administració. 
Volem que l’administració recolze 
les iniciatives que surten des de les 
organitzacions per a construir els 
municipis de baix cap a dalt. 

Transformar la realitat
La política està per a transformar la 
realitat no sols per a gestionar-la. Per 
tant s’han de produir millores en la 
realitat dels nostres municipis i en els 
temes que ens afecten.
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Què són?
Les notícies falses (fake news) són bulos que consisteixen en presentar fets 
falsos com si foren reals i difondre’ls a través dels mitjans de comunicació o 
les xarxes socials.

Què busquen? 
Es realitzen amb la intenció deliberada d’enganyar i manipular decisions  i 
conductes d’una comunitat per a tindre un benefici polític o econòmic, o 
desprestigiar o enaltir a una institució, entitat o persona. 

Com les difonen?
Mitjançant les granges de clics, perfils falsos en xarxes socials, compra de 
seguidors, inversió en campanyes publicitàries. Per fer-vos una idea, la 
compra de 1.000.000 de seguidors pot costar al voltant de 3.500 €
Processos on han influït les noticies falses? Tenim exemples com el Brèxit, 
Trump, Bolsonaro, processos de pau a Colòmbia...

Quins són els temes més recurrents?
Immigració, violència de gènere o temes polítics com la qüestió catalana.    

No 
compartisques 

immediatament 
Pren-te el teu 

temps i llegeix amb 
deteniment.

Verifica 
la notícia

Si algú diu que està 
plovent i l’altre diu que 
no, obri la finestra per a 

comprovar-ho. 

Mira la font 
Sospita sinó s’indica 

la font, enllaços o 
referències a altres 

textos.

Qui ho diu? 
És de confiança? 
Ho diu un expert 
reputat o en cita 
d’alguns altres? 

Té dades 
objectives i 

fiables? 
Està basat en estudis 
o fonts científiques o 

demostrables? 

Compte amb 
els titulars 

alarmistes o 
espectaculars
Fan ús d’una tècnica 

anomenada clickbait, 
generen expectatives 

sobre fets irreals o 
inacabats.

Comprova 
la data 

Desconfia si la notícia 
no té data.

Educa’t en 
el pensament 

crític 
Llegeix i informa’t en 

fonts d’informació 
alternatives, 

aconsegueix dades per 
a argumentar, que no 

et prenguen el pèl.

Sembra el 
dubte metòdic 
Desconfia, sobre tot 
quan el bulo senyala 
com a culpable dels 

teus mals o de la 
teua associació a un 
col·lectiu vulnerable. 

Parla de bulo o 
desinformació

No utilitzes el 
neologisme 

blanquejador de 
fake news, és menys 

correcte i no identifica 
tan clarament la 

mentida.

fakenews

Eines i recursos contra les Notícies Falses

Més informació: http://bit.ly/CombatreNoticiesFalses 

Maldito bulo
https://maldita.es/malditobulo/

Tragabulos
https://verne.elpais.com/tag/bulos_internet/a

Fake news detector 
https://fakenewsdetector.org/es

Bulos, notícies 
falses, mentides i 
manipulació

Què puc fer des de la meua associació?
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XARXA PARTICIPA
VALOREM EL TREBALL DELS DARRERS 4 ANYS

ENFORTIR LA SOCIETAT
Malgrat l’augment de les dificultats dels 
ajuntaments de donar resposta a les 
necessitats ciutadanes per l’aprovació 
de lleis que li lleven competències, falta 
de personal, augment de les càrregues 
administratives, etc., la Xarxa Participa, 
municipis per la participació, impulsada 
per la Fundació Horta Sud, han posat 
en marxa polítiques de participació i 
enfortiment de l’associacionisme que 
suposen un canvi en les tesis actuals 
de foment de la participació individual 
i puntual front a una participació 
que persegueix la creació d’una 
societat organitzada col·lectivament 
i que fomenta un pensament crític, 
l’autonomia i l’emancipació de les 
comunitats. Amb aquest objectiu en els 
darrers últims anys hem realitzat:

Campanyes de 
promoció de 

l’associacionisme 
com ‘El Cor del Nostre 

Poble’, ‘Històries de 
Superació’, ‘Anònimes’ 

o ‘Somos Súper’. 

La plataforma 
d’avaluació d’impacte 

del moviment 
associatiu.

588 consultes 
resoltes a través del 
servei d'assessoria 

associativa. 

225 cursos, 
en els que han 

participat més de 
4.200 alumnes.

PROPOSTES PEL CANVI 
BANCA ÈTICA 
No totes les entitats financeres gestionen els diners de la mateixa manera. 
La banca tradicional, moguda per la maximització dels beneficis, en moltes 
ocasions sostén de manera indirecta activitats que promouen l’explotació laboral 
i infantil, la producció i la venda d’armes o la destrucció del medi ambient.

Però la teua associació pot acabar amb aquesta dinàmica. Cada vegada són 
més les associacions que confien en la banca ètica o cooperatives de crèdit 
per a gestionar el seus estalvis i realitzar les seues operacions econòmiques. 

Amb la teua elecció pots aconseguir un sistema financer més:

TRANSPARENT RESPONSABLE 
SOCIALMENT

PRÒXIM

Sense lletra menuda. 
Amb la banca ètica 
les regles del joc estan 
clares des del principi.

La labor social 
es tradueix en el 
suport i la promoció 
d’activitats culturals, 
socials, esportives o 
mediambientals.

La banca ètica progressa 
al territori on actua, per 
això aposta per projectes 
i iniciatives.

Alternatives



Pots col·laborar amb nosaltres 
o enviar les teues notícies a 
hola@fundaciohortasud.org

Edita: 
Fundació Horta Sud
fundaciohortasud.org 
Tel./Fax: 96 155 32 27
Twitter: @fhortasud
Facebook: FundacioHortaSud
YouTube: Fundació Horta Sud 
Instagram: fundaciohortasud

Disseny i maquetació: 
Eugenio Simó

Dipòsit legal: V-1686-2000

Alaquàs, Aldaia, 
Alfafar, Catarroja, 
Manises, Mislata, 
Paiporta, Picanya, 
Picassent, Quart de 
Poblet, Sedaví, Torrent 
i Xirivella.

Es permet l’ús comercial de l’obra 
i de les possibles obres derivades, 
la distribució de les quals s’ha de 
fer amb una llicència igual a la 
que regula l’obra original. 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. 
1.600 exemplars.

Si teniu qualsevol dubte 
o suggeriment per a la 
Fundació Horta Sud, 
podeu enviar-nos-la 
al correu electrònic 
comunicacio@
fundaciohortasud.org 
i vos atendrem amb molt 
de gust
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L’exposició ‘Històries de Superació’ arriba 
a l’IES Riu Túria de Quart de Poblet. 
L’objectiu: trencar apaties i contribuir a 
la millora de la nostra societat sumant 
forces.

Publiquem un dossier amb tots els motius 
per a la no divisió de la comarca de l’Horta 
Sud i divulgar-lo entre institucions i 
mitjans de comunicació. Podeu trobar-lo 
en aquest enllaç: 
http://bit.ly/RaonsHortaSud 

Després de molts anys de treball, l’Escola 
de Formació en Femení Maria Moliner 
posa punt i final a la seua activitat. 
Tinguérem l’honor de participar en 
l’acte de clausura i posar el valor el 
treball associatiu en la xerrada titulada 
‘Ciutadania transformadora’.

TAMBÉ 
HA PASSAT
Exposem ‘Històries de 
Superació’ a l’IES Riu Túria

#SomHortaSud 

Homenatge i clausura de 
l’Escola Maria Moliner

4 maig Curs per a Incrementar la Base Social 
i la Participació a Castelló.

7 maig Servei d’Assessoria a Picassent.

9 maig Curs de Realització i Control de 
Projectes a Benetússer.

9 maig Servei d’Assessoria a Quart de Poblet.

11 maig Curs d’Obligacions Fiscals a Borriana

14 maig Servei d’Assessoria a Sedaví

16 maig Servei d’Assessoria a Torrent

18 maig Curs d’Obligacions Documentals a 
Castelló

21 maig Servei d’Assessoria a Xirivella

23 maig Servei d’Assessoria a Alaquàs

25 maig Curs d’Obtenció de Certificats 
Digitals a Castelló

25 maig Curs d’Obligacions Fiscals a Benicarló

CALENDARI 
CURSOS I 
ASSESSORIES 

Comparteix 
el canvi
Amb les associacions 
és possible!

Facebook
https://www.facebook.com/FundacioHortaSud/

Instagram
https://www.instagram.com/fundaciohortasud/

Twitter
https://twitter.com/fhortasud

LinkedIn
https://es.linkedin.com/company/fundacio-horta-sud




