
RESOLUCIÓ DE LA CONCESSIÓ D'AJUDES ACTIVEM BETXÍ 2022 

 

Betxí 1 de febrer de 2022 

 

La Fundació Cívica Novessendes i l’Ajuntament de Betxí convoquen anualment una línia d’ajudes 
destinades a potenciar nous projectes socials i comunitaris basats en la participació ciutadana per 
a la resolució de problemes que afecten el poble de Betxí. 

Enguany, la convocatòria ha destinat un total de 8000€ (4000€ aportats per l’Ajuntament de Betxí i 
4000€ aportats per la Fundació Novessendes). 

Avaluades les propostes presentades pel comitè avaluador de propostes ciutadanes a la 
convocatòria ACTIVEM BETXÍ 2022, format pel patronat de la Fundació, el regidor de Participació 
Ciutadana de l’Ajuntament de Betxí i la directora la Fundació Novessendes. Estudiades les propostes 
sobre els indicadors de les bases, i valorant la viabilitat tècnica d’aquestes, s’acorda recolzar els 
següents projectes: 

1.- BAC. Dinamització cultural de Betxí a partir de l’art (2.500 €). 

2.- UVE_ADATAU. Enquestat respecte a temes d’interès social a l'alumnat de l'IES. Les dades 

recollides serviran per a fonamentar l'acció d'ADATAU al centre de secundària (2.500 €). 

3.- EDUQUEM BETXÍ DE BAIX A DALT.  Jornades adreçada a la comunitat educativa (1.000 €). 

4.- TORNEIG DEBAT ESCOLAR. Formació i preparació del Grup de debat del IES Betxí (700 euros). 

5.- SEGUIMENT D’AUS AL RIU. Seguiment de la comunitat d'aus dels espais naturals del bosc i el 

cultiu del terme municipal (1.000 €). 

6.- TRANSFORMA. Sessions de coaching per a grups que coordinen tasques de neteja en la natura 

(300 euros). 

 

A part del pressupost total destinat per a esta convocatòria que serà de 8.000 euros, Novessendes 
ofereix a les propostes guanyadores assessorament i ajuda tècnica, per a tasques de disseny i 
implementació dels projectes. 
 
Els projectes beneficiaris de la convocatòria poden renunciar total o parcialment a l’aportació 
econòmica, si veuen que no poden executar les despeses o els projectes en la seua totalitat, 
comunicant-lo abans de l’1 de juny de 2022. 
 
Novessendes i l’Ajuntament de Betxí volem felicitar a totes les agrupacions de persones i entitats 
que s’esforcen dia a dia en aportant el seu temps voluntari a construir una societat millor. 
 


