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Dissabte, 7 de juny de 2014SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

XÀTIVA

La Fundació Carralero veu 
la llum amb la finalitat 
de reaccionar davant 
situacions de pobresa i 
exclusió social

REDACCIÓ
La passada setmana va veure 

la llum, després de molts mesos 
de treball, el projecte de la Funda-
ció Carralero per a formar part de 
la vida social de Xàtiva. Va ser en 
un acte a la Casa de la Cultura on 
va estar present Norbis Guerra, 
presidenta de la Fundació; David 
Carralero, secretari de la Funda-
ció; i l’alcalde de Xàtiva, Alfonso 
Rus, a més de diversos regidors 
i representants dels col·lectius 
ciutadans, amb una assistència 
de més d’un centenar persones.

La Fundació Carralero és una 
organització sense ànim de lucre, 
amb la missió de construir una 
societat més solidària i servir de 
suport a aquells col·lectius sense 
recursos, vulnerables o amb ris-
cos d’exclusió, prestant serveis 
d’assistència bucodental de pri-
mera necessitat, orientació en la 
inserció laboral i suport a accions 
de emprendedurisme que facen 
millorar la integració de les per-
sones en el seu entorn social. Està 
especialitzada en l’àmbit de l’ori-
entació, acció social i la formació, 
i dirigida a millorar les condici-
ons de desenvolupament, inserció 
i integració dels col·lectius neces-
sitats de la població en general.

En el torn de parlaments, en 

La Fundació Carralero, una ajuda a qui més ho necessita
Aquesta entitat sorgeix amb la intenció de cobrir una sèrie de necessitats menys ateses per 
l’administració pública i diferents iniciatives privades i que es fan més visible amb el context de 
crisi econòmica actual

primer lloc Norbis Guerra va do-
nar a conèixer els objectius de 
l’entitat: “projecció de la Funda-
ció, atenció sanitària bucodental 
a persones sense recursos, sen-
sibilització, prevenció i promo-
ció de la salut bucodental a la 
població, generació i difusió del 
coneixement, promoció de l’acció 
social i actitud solidària, assesso-
rament per a l’orientació i inser-
ció laboral i emprendedurisme 
d’activitats empresarials”.

Per la seua banda, Alfonso Rus 
va afirmar tractar-se d’un dia 
“molt important per a la societat 
de Xàtiva” ja que naix “un projec-
te per a ajudar als altres, en un 
moment molt complicat”. Així 
mateix, Rus va destacar que “per-
sones compromeses en diferents 
facetes hi ha moltes, però que en 
aquests moments es preocupen 
pels altres són molt escasses. 
Quan una persona es preocupa 

pels altres, la gent li ho devem 
agrair”. Finalment, l’alcalde de 
Xàtiva va desitjar a David “el mi-
llor” i va prometre “tot el suport de 
l’Ajuntament i el meu personal”. 

Per la seua banda, David Carra-
lero, en paraules al nostre setma-
nari, va ressaltar que la principal 
idea “és retornar a la societat 
part del que ens ha donat”. Car-
ralero va agrair també el suport 
i el treball de tot l’equip, que ho 
ha fet possible. “És una idea que 
porta ja molts anys en ment, 
però no ha sigut fins llaura quan 
hem tingut el suport necessari 
que recolze el projecte. Fa falta el 
recolzament de molta gent, sen-
se el qual seria possible. Sobretot 
sense l’equip de la Clínica Carra-
lero que he tingut darrere. Una 
bona idea no és gens sense un 
bon equip”.

Així, la Fundació Carralero veu 
la llum amb la finalitat de reac-

cionar davant situacions de po-
bresa i exclusió social. Per açò, 
assumeix la seua responsabili-
tat social treballant en pro del 
desenvolupament local, per mit-
jà dels seus programes de volun-
tariat, orientació, formació, sen-
sibilització i atenció bucodental 
de les persones necessitades.

Per a açò, se centrarà l’atenció 
en els col·lectius més vulnera-
bles, com són els xiquets, les per-
sones parades de llarga durada, 
ancians, i aquelles persones sen-
se recursos o en risc d’exclusió.

La Fundació Carralero aposta 
per un treball en equip de quali-
tat, impossible de desenvolupar 
sense un equip humà altament 
competent i motivat i des d’una 
organització moderna i professi-
onalitzada en la seua gestió amb 
la incorporació decidida de les 
noves tecnologies de la informa-
ció i comunicació, potenciant la 

col·laboració i intercanvi amb els 
altres ens, tant públics com a pri-
vats, de la nostra societat.

Aquesta entitat aspira a cons-
tituir-se en una organització de 
referència pel seu esforç i les se-
ues propostes de superació dels 
problemes del desenvolupament 
en la regió, el seu paper actiu en 
la generació de llaços personals i 
institucionals i la seua contribu-
ció a la millora de la qualitat, co-
herència i eficàcia de l’acció social.

Així, la Fundació Carralero ha 
començat aquesta setmana el 
seu camí per a complir amb tots 
aquests objectius i per açò neces-
sitarà de l’ajuda de voluntaris. 
Si vols participar en el projecte, 
pots contactar a través del correu 
electrònic: info@fundacioncar-
ralero.org, o bé en la seu situada 
al carrer Pintor Perales, 4, de Xà-
tiva, en horari de 10 a 14 i de 16 a 
20 hores.


