
RESUM ECONÒMIC 2015
Total d’ingressos
Quotes de socis i afiliats 3.665,00
Ingressos per serveis 1.785,09
Subvencions d’entitats públiques 10.231,36
Subvencions privades i obres socials 20.974,39
Donacions i llegats d’empreses 101.357,64
Ingresos financers 1.108,73
TOTAL 139.122,21

Total de despeses

Participació i Centre Cívic 40.313,98
Foment de la Participació Infantil i Juvenil        9.277,55
Horta del Rajolar 38.228,83
Cooperació Internacional 5.878,96
Gestió comú i administració 39.322,51
TOTAL 139.122,21

Resultat de l’exercici 2015 0 €
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La Fundació Cívica Novessendes 
som una entitat privada, 
no lucrativa (ONL) i independent 
d’altres institucions. 

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

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

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

Es crea la figura de la persona sòcia de Noves-
sendes. Rep un important finançament de la Ge-
neralitat Valenciana de 48.000 € per a coo-
peració internacional, i publica la seva primera 
memòria anual.

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

Comença a pro-
duir la finca Horta 
del Rajolar

Es fa l’estudi par-
ticipatiu sobre les 
necessitats i millores 
“IMAGINEM BETXÍ”

S’obre el Centre 
Cívic a Betxí, i s’ofe-
reix a les associa-
cions locals.

Entra a la Red 
Iberoamericana 
de Fundaciones 
Cívicas.

S’obre la línia de treball 
amb joves. Primer diagnòs-
tic participatiu sobre els 
problemes que afecten als 
joves de Betxí. 

FIL HISTÒRIC

ACTIVITATS

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 III convocatòria d’activem Betxí, ajudes econòmiques a iniciatives ciutadanes que busquen el treball en xar-
xa de les associacions i el bé comú.
Hem reforçat al teixit associatiu amb la realització de cursos de formació encaminats a millorar el maneig de la documen-
tació legal, la confecció de la comptabilitat i la difusió en xarxes socials i pàgines web a les entitats del municipi i voltants.

4 projectes ciutadans recolçats:
- Recuperació de la sèquia
- Art urbà juvenil
- Formació musical
- Formació en fertilització sostenible

FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ JUVENIL
Enguany el grup d’esplai infantil ha realitzat tot un curs escolar d’activitats dirigides per monitores voluntàries joves, i hem 
facilitat la seua formació. La Casa de Joventut ha realitzat amb el nostre recolzament un estudi participatiu sobre el temps 
lliure dels joves de Betxí, ha colaborat en tutories de l’IES Betxí, i ha posat en marxa un grup d’adolescents que han co-
mençat a fer activitats puntuals al Centre Cívic.

HORTA DEL RAJOLAR
Hem posat en marxa un nou projecte per tractar de contribuir a la millora agroecològica i social de Betxí: l’Horta del 
Rajolar. Combina la recuperació de l’horta tradicional de Betxí, aplicant tècniques d’agricultura més ecològiques, amb 
un projecte formatiu ocupacional que assente les bases per a un model de producció cooperatiu. La finca ven verdures 
cultivades de forma respectuosa amb el medi ambient, a tota persona que vulga ser sòcia. Està gestionada per un grup 
d’agricultors compromesos amb el sistema productiu i en formació contínua, i intenta recuperar varietats de l’entorn local.
 

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Des dels nostres orígens hem plantejat un transvassament just de recursos del Nord al Sud, en forma de col·laboració educativa. 
Hem seguit facilitant beques d’estudi a estudiants nicaragüencs i hem treballat amb la Fundació Fuente de Vida com a contrapart, 
que conta amb grups organitzats de ciutadania de les pròpies comunitats.
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EDUCACIÓ EN VALORS A CENTRES EDUCATIUS
Hem fet formacions a mestres per a millorar la seua pràctica educativa, hem dut endavant sessions amb pares a l’es-
cola de Betxí, i hem treballat sessions setmanals amb grups de xiquets i xiquetes per a millorar la seua atenció i altres 
aspectes del creixement personal dels infants.
També hem posat en marxa junt al col•legi Cervantes-Dualde de Betxí el programa ECOFESA, per millorar la convi-
vència dels agents de la comunitat educativa.


