PATRONAT
RESUM ECONÒMIC 2014
Manolo Piquer Gumbau
PRESIDENT

Total d’ingressos
Quotes de socis i afiliats
Aportacions personals
Subvencions d’entitats públiques
Donacions i llegats d’entitats privades
Ingresos financers
Diferències de canvi
Ingressos d’activitat econòmica
TOTAL

Llicenciat en Filosofia

3.599,80
780
26.069,14
103.733,35
1.140,38
0,01
2.150,01

TOTAL
Resultat de l’exercici 2014

Mestra

Pedagoga i tècnica de la Fundació

Fina Almela Mollar

Voluntària del moviment associatiu local

Alfred Remolar Franch
ALCALDE DE BETXÍ

fundació cívica

Llicen. Filologia Catalana i Comunicació Audiovisual

Ramon Cardona Pla

Membre de El Col·lectiu de Betxí i activista
de diferents moviments socials i educatius

137.472,69 €

Total de despeses
Participació i Centre Cívic
Joves en acció
Educació en valors a centres educatius
Suport a emprenedors
Cooperació Internacional
Gestió comú i administració

Amelia Piquer Gumbau

Esther Paulo Fuertes
SECRETÀRIA

Matilde Peiró Rodríguez
Mestra

27.964,61
14.774,56
22.743,80
9.501,19
12.575,36
49.913,17

Josep F. Franch Cabedo
Activista i promotor
de la Trans Betxí

Yoana Monzonís Escribà

Llicenciada en sociologia i Terapeuta

Susana Piquer Gumbau

Psicòloga i responsable de comunicació interna
de Cartonajes la Plana

Josep Lluís Doñate Forner

Director de l’Institut de Secundària de Betxí

Miguel A. Mollar Vilar
Director de PAVIMBE

137.472,69 €
0€

Av. Primer de maig 23, 12549 Betxí - Castelló - Tel. 964 620 010
Fax. 964 622 184 - e-mail: info@novessendes.org
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ACTIVITATS

La Fundació Cívica Novessendes
som una entitat privada,
no lucrativa (ONL) i independent
d’altres institucions.

1 PARTICIPACIÓ CIUTADANA AL CENTRE CÍVIC
Novessendes tenim un espai cívic i cultural al centre del poble de Betxí. Aquest local serveix d'espai de referència a les
múltiples iniciatives associatives i ciutadanes tant del municipi com de la província.
Hem donat la II convocatòria d'activem Betxí, ajudes econòmiques a iniciatives ciutadanes que busquen el treball en
xarxa de les associacions i el bé comú:

Portem endavant projectes comunitaris
que milloren la vida de la ciutadania de
Betxí.

1096
usuaris

3
voluntaris

20
entitats

30
cursos i
tallers

2422
hores oberts
al públic

2000

S’obre el Centre
Cívic a Betxí, i s’ofereix a les associacions locals.

2001

Es crea la Fundació Novessendes de la mà de
l'empresa Cartonajes La Plana SL. per treballar
2 àrees: cooperació internacional i educació en
valors a centres educatius.

302
joves

participants

13
voluntaris

10
entitats

col·laboradores

10
grans activitats

17

nous joves
vinculats a
grups
estables
de la CJ

2

activitats
amb
altres CJ

La intervenció educativa a centres educatius, com a suport i complement a la tasca docent ha estat sempre present
a Novessendes. Enguany hem treballat la promoció de la pel·lícula Q’anil II a diferents centres educatius i hem recolçat
la iniciativa d’educació emocional a l’escola sorgida de la pròpia comunitat educativa (mestres, pares i alumnes). Hem
apostat per vincular l’educació emocional a l’escola a les activitats agroambientals que es fan al municipi i el resultat ha
sigut un projecte consolidat per a l’any vinent.

1350
beneficiaris
directes

20
voluntaris

12

entitats i
grups locals
implicats

13

53

professors
implicats

tallers

5 COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Hem recolçat el desenvolupament de noves idees d’empresa a Betxí, fent formació, acompanyament i assessorament a
un grup de persones emprenedores.

9
participants

2008

S’obre la línia de
treball amb joves.

2010
2009

Es converteix en Fundació Cívica,
nomena patrons nous en representació de la societat civil de Betxí,
obrint el govern de la fundació al
poble.

entitats

La presència d’una Casa de Joventut gestionada per joves a Betxí ha sigut, des de fa anys, una de les nostres prioritats.
Entenem que són els propis joves els qui han de gestionar el seu propi oci i temps lliure, i treballem per apropar-los els
recursos necessaris. Hem premiat les bones iniciatives juvenils, hem potenciat activitats i enllaç a l’IES de Betxí i enguany la
consolidada Casa de Joventut Espurna ha dut endavant moltes activitats pròpies.

4 SUPORT A EMPRENEDORS

Entra a la Red Iberoamericana de
Fundaciones Cívicas.

2006

3000
euros
per a les

3 EDUCACIÓ EN VALORS A CENTRES EDUCATIUS

SOM RIU: «Sensibilització ambiental al riu sec de Betxí per grup de joves activistes locals»

Entenem la participació de la ciutadania
en la resolució dels seus problemes
quotidians com una de les maneres
més potents de construir una societat
més justa i millor.

FIL HISTÒRIC

2 FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ JUVENIL

2014
2011

Es crea la figura de la persona sòcia de Novessendes. Rep un important finançament de la Generalitat Valenciana de 48.000 € per a cooperació internacional, i publica la seva primera
memòria anual.

Novessendes té entre els seus associats més de
100 persones i 10 institucions i empreses.

3
voluntaris

6

entitats

22%
d’iniciatives
en marxa

77%

acaben
el procés de
disseny

4

empresaris
amb
experiència
implicats

Des dels nostres orígens hem plantejat un transvasament just de recursos del Nord al Sud, en forma de col·laboració
educativa. Hem facilitat beques d’estudi a estudiants nicaragüencs i hem donat finançament a l’Associació d’Educadors
Noroccidentals de Guatemala per enfortir l’estructura educativa en general a la regió.

122
participants

1
voluntari

210

estudiants
espanyols i
guatemalencs

3
entitats

8

beques
adjudicades

8

sobre 10 de
nota mitjana
dels estudiants

