COMISSIÓ DE
COMUNICACIÓ
Coordinador: José Manuel Canales Fernández
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Aquesta comissió és el resultat de la necessitat de comunicar
les nostres accions i les de les nostres entitats a l'exterior i la
necessitat de promoure la comunicació interna de la
Coordinadora.
La comunicació externa es realitza principalment a través de
material d'impremta (tríptics i cartells), a través de les nostres
llistes de distribució (emails) i xarxes socials.
Entre les nostres accions i xarxes destaquem la pàgina web, el
perfil de Facebook, la pàgina Prisión y VIH-VHC, el grup
¿Hablamos de VIH? ¿Y de sida?, el nostre perfil d'Instagram i
Twitter i les llistes de distribució de correus electrònics.

A través dels grups de
Facebook seguim les
consultes dels i les usuaries

Mitjançant aquesta comissió es canalitza la nostra adhesió i
posterior difusió de manifests i altres iniciatives socials
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relacionades amb els nostres àmbits d’actuació. Això ens ha
permés, no sols millorar els espais de participació i treball
conjunt entre les nostres entitats, sinó

també mantenir

informada a tota la població interessada i servir a la
transparència i rendició de comptes.
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CALCSICOVA, com a associació valenciana, dóna suport a
tota iniciativa per a la normalització de la nostra llengua en el
seu ús quotidià. Per això en 2019 dirigeix aquest objectiu a
l'edició dels seus materials de difusió en valencià. En 2019 es
van elaborar cartells i els diferents tríptics, díptics, pancartes i
fullets que expliquen què és CALCSICOVA, els seus fins, les
diferents activitats i serveis que es donen al llarg de l'any, així
com els serveis realitzats durant tot l'any, amb l'últim objectiu
de donar-nos a conéixer i que més persones de la nostra
comunitat es vegen beneficiades amb les nostres activitats.
El material va ser difós en cursos, jornades, congressos,
commemoracions i actes realitzats en l'àmbit de la nostra
Comunitat.
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