
RESOLUCIÓ DE LA CONCESSIÓ D'AJUDES ACTIVEM BETXÍ 2023 

 

Betxí 10 de febrer de 2023 

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). En aquesta edició hi ha hagut un increment de 
propostes notable i hem repartit el pressupost per a recolzar i incentivar la realització d’un total de 
12 projectes molt diversos. 

Avaluades pel comitè avaluador les 16 propostes ciutadanes presentades a la convocatòria ACTIVEM 
BETXÍ 2023, 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: 

ENTITAT/PERSONA DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
FINANÇAMENT 

(€) 

1. CONNECTA NATURA Tallers de recuperació i revalorització de varietats tradicionals. 1000 

2. BAC Dinamització cultural de Betxí a partir de l’art. 1000 

3. ADATAU Enquestat respecte a temes d’interès social a l'alumnat de l'IES. 1000 

4. CLUB DE SENDERISME 

DE BETXÍ Intercanvi de grups de senderisme i valorització de rutes. 1000 

5. PANKARA ECOGLOBAL Tallers d'alimentació sostenible, saludable i de temporada. 500 

6. ASSOCIACIÓ GRUP AU 

D'ORNITOLOGIA 
Seguiment de la comunitat d'aus en els escosistemes secà/urbà 
del terme. 500 

7. EDUBETXÍ   Jornades adreçades a la comunitat educativa. 500 
8. GRUP D'ESCACS DE 

BETXÍ Tornejos d'escacs i cub rubik per a fomentar l'oci saludable. 500 
9. GRUPO DEBATE IES 

BETXÍ Formació i preparació del Grup de debat del IES Betxí. 500 

10. AMANA MNEME Performance per a aprofondir en les històries de les migracions. 500 

11. JORGE GUMBAU 
 Creació d'un periòdic digital mensual amb articles d'opinió cul-
turals i historiogràfics. 500 

12. QUATRE PATETES Cursa solidària per a sensibilitzar sobre la cura dels animals. 500 

 

A banda 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 2023.  
 
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. 
 


