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GRÀCIES A LA VOSTRA COL·LABORACIÓ HEM GENERAT 25.094 OPORTUNITATS

AIGUA I SANEJAMENT 
AMBIENTAL
3.079 persones disposen d’aigua potable. Etiòpia.

289 persones tenen accés a una nova latrina. Bolívia, 
República Dominicana.

Ja són 650 persones les que participen del programa 
de reciclatge de plàstics a Sabana Yegua. República 
Dominicana.
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DESENVOLUPAMENT 
AGROPECUARI
900 persones han millorat la seva vida amb el 
programa de seguretat alimentària. Bolívia.

350 persones participen de l’incipient projecte de 
turisme sostenible i desenvolupament agroforestal. 
República Dominicana.

ATENCIÓ INFANTIL
Hem treballat amb 357 nens en situació de carrer. 
Bolívia.

El treball en xarxa, per a la inclusió social dels nens 
en situació de carrer, s’ha incrementat amb 172 
reunions amb altres entitats. Bolívia.

396 preescolars reben educació, nutrició i estimulació 
precoç. Mèxic, República Dominicana.

Suport a famílies de 130 menors en exclusió social. 
Mèxic.
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APODERAMENT DE LA DONA
600 dones han participat dels grups d’estalvi. Etiòpia.

1.411 dones capacitades. Etiòpia, Bolívia, Colòmbia, 
Mèxic, República Dominicana.

2.037 estudiants han participat del projecte aules per 
la igualtat. Etiòpia.

DADES 2018
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HABITATGE I INFRAESTRUCTURES 
COMUNITÀRIES
336 persones viuen en una casa digna i salubre. 
República Dominicana.

3.885 persones disposen de centres de reunió i activitats 
veïnals. Azua. República Dominicana.

EDUCACIÓ I DRETS
Els 1.024 estudiants d’Oda han estrenat aules i 
pupitres. Etiòpia.

155 joves estan estudiant a la universitat o a escoles 
tècniques gràcies a les beques d’estudis. Bolívia, 
República Dominicana, Colòmbia.

880 persones tenen accés a la lectura en mini 
biblioteques. República Dominicana.

450 persones d’origen haitià han rebut assessoria 
legal i capacitació. República Dominicana.

Les aules de lectoescriptura i el transport escolar 
han permès avançar de curs reeixidament a 129 
estudiants de primària. República Dominicana, Bolívia.

412 persones voluntàries han participat de les 
activitats educatives del Centre San José. Mèxic.

SALUT
Aules per la salut comença a funcionar a les escoles 
rurals de Meki amb 2.037 participants. Etiòpia.

L’escola d’Oda ha millorat les seves condicions 
higièniques gràcies a l’aigua corrent. Etiòpia.

El projecte de prevenció de l’embaràs adolescent ha 
arribat a 244 joves. República Dominicana.

4.172 persones han accedit a serveis sanitaris de 
qualitat. República Dominicana, Bolívia.

DADES 2018
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L’Associació Nous Camins és una Organització No Governa-
mental per al Desenvolupament (ONGD) declarada d’Utilitat 
Pública i fundada l’any 1981, i inscrita en el Registre d’As-
sociacions del Ministeri de l’Interior (Núm. 44.785) i en el 
Registre d’Organitzacions No Governamentals de l’Agència 
Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupa-
ment (AECID).

Treballem en comunitats amb carències socials i econò-
miques promovent el desenvolupament integral de les per-
sones perquè construeixin pel seu compte un futur millor. 
Construïm ponts entre la societat espanyola i les comuni-
tats dels països d’Àfrica i Amèrica Llatina, on som presents.

L’Associació Nous Camins és d’àmbit nacional i a través 
de les nostres delegacions som presents a gran part de la 
geografia espanyola. Les delegacions estan formades per 
personal voluntari que col·labora en la labor de difusió, sen-
sibilització i captació de fons.

La nostra Assemblea es reuneix dos cops l’any per a de-
cidir les activitats de l’Associació, aprovar els comptes, 
memòries d’actuació, pressupostos i plans d’actuació.

El nostre treball s’orienta conforme el Pla Estratègic 2016-
2018 que ens marca les línies de treball per aconseguir la 
visió de la nostra Associació.

La Nostra Missió
• Promovem el desenvolupament integral de les persones 
per assolir una major justícia social.

• Treballem en comunitats amb carències socioeconòmi-
ques d’Àfrica i d’Amèrica Llatina perquè les persones cons-
trueixin pel seu compte un futur millor.

• Construïm ponts entre els nostres donants i les comu-
nitats dels països d’Àfrica i d’Amèrica Llatina en les quals 
estem presents.

La Nostra Visió
Aspirem a construir un món més just on totes les persones 
tinguin l’oportunitat de millorar les seves condicions de vida 
i les de la seva comunitat.

Els Nostres Valors
• Creiem en les persones que són el centre i motor del nostre 
caminar. Defensant sempre la seva dignitat i admirant-nos 
pels seus potencials de canvi i transformació. 

• Compartim l’esperança que les coses poden canviar si in-
vertim en les persones. Una esperança realista, activa, rao-
nable i fonamentada en les persones. 

El nostre capital humà

Assemblea de socis i sòcies

Junta Directiva

979 socis, sòcies i donants, que sense ells, tot 
això no seria possible

4 persones treballant a les oficines de Madrid i 
Barcelona

6 persones expatriades coordinant projectes 
sobre el terreny

2 persones voluntàries internacionals, aportant el 
seu coneixement

2 persones voluntàries a Espanya implicades a 
feines administratives

Treballem en Xarxa

• Inspirats pels valors de l’Evangeli, entesos com a valors 
universals integradors, mai excloents. 

• Perseguim la justícia social. Qualsevol dona o home, inde-
pendentment d’on neixi, hauria de tenir les mateixes oportu-
nitats per a ser feliç i desenvolupar-se. 

• Entenem la solidaritat com a un intercanvi entre iguals, 
mutu i enriquidor per a totes les parts.

• La transparència, la proximitat i la confiança marquen el 
nostre treball diari i són irrenunciables en la nostra entitat. 

• Independència. Vetllem per la nostra autonomia institu-
cional i decisòria respecte de qualsevol instància pública o 
privada.

Saps qui som?
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IINGRESSOS:  800.377 € %
Quotes (privat) 44%
Donacions (privat) 19%
Convenis de col·laboració institucional 
(privat) 19%

Públic 16%
ALTRES 2%

DESPESES 2018 %
Projectes de desenvolupament 76%
Sensibilització 11%
Administració 11%
Captació de fons 2%

Total 100%

FONS PER ÀREES D’ACTUACIÓ

31%
Atenció infantil

17%
Educació i drets

15%
Habitatge i 

infraestructures 
comunitàries

14%
Desenvolupament 
rural i agropecuari

11%
Apoderament de 

la dona

8%
Salut

4%
Aigua i sanejament

47%
Bolívia

28%
República 
Dominicana

20%
Etiòpia

3%
Mèxic

2%
Colòmbia

FONS PER PAÍS

Presidenta: M. Carme Bultó Serra
Vicepresident: Pablo Cirujeda Ranzenberger
Secretària: M. Pilar Bultó Serra
Tresorer: Darío Calvo Soler
Vocal-Gerent: Silvia Garriga Iglesias
Vocal: Martí Colom Martí
Vocal: Ricardo Martín Pinillos

ELS NOSTRES COMPTES

Pots consultar la nostra auditoria en l’apartat transparència de la nostra web nouscamins.org  

JUNTA DIRECTIVA 2018

ASSEMBLEA DE SOCIS I SOCIES

JUNTA DIRECTIVA

GERÈNCIA

ADMINISTRACIÓ 
I RRHH 

SENSIBILITZACIÓ 
I VOLUNTARIAT     

PROJECTES CAPTACIÓ DE FONS
I COMUNICACIÓ

ENTITATS
PÚBLIQUES 

FUNDACIONS
CATALUNYA

PRIVATS FUNDACIONS
I EMPRESES

https://nuevoscaminos.org/ca/qui-som/transparencia/
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Saps el què fem?

SENSIBILITZACIÓ
7 de MARÇ 
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, llançarem una 
campanya a les Xarxes Socials per a fer visible l’important 
paper de les dones en el desenvolupament de les seves co-
munitats i països.

MES de MARÇ 
Vam aparèixer en els mitjans escrits i en l’emissora Ser a fi 
de sensibilitzar a la població sobre els problemes mediam-
bientals i sanitaris que provoquen la manca de banys dig-
nes a República Dominicana i el projecte que fem amb la 
construcció de latrines amb, entre altres, la col·laboració de 
l’Ajuntament de Jumilla. 

19 de MARÇ 
Vam tenir l’oportunitat de donar una xerrada-col·loqui a la 
Universitat de Cadis “Etiòpia, la dona i el seu apoderament”, 
va ser una bona ocasió per a revisar i debatre sobre les barre-
res econòmiques i culturals a les qual s’enfronten les dones 
a Etiòpia per aconseguir el seu desenvolupament personal.

12 de MAIG
Vam participar, juntament amb altres entitats, en una cam-
panya de sensibilització a Tudela. Amb el nom: Tudela en 
obert, la ciutat va poder veure de primera mà les accions en 
cooperació que sorgeixen de les seves iniciatives munici-
pals. Els més menuts de la família es van apropar a la nostra 
taula per a posar una nota de color a la jornada.

Part del nostre treball a Espanya se centra a donar a conèixer realitats llunyanes 
amb les quals estem íntimament relacionats.

La construcció d’un món més just comença prenent consciència que existeixen 
altres realitats diferents a les nostres.

21 de MAIG 
Diversos mitjans de Tudela es van fer ressò de la col·labora-
ció de l’Ajuntament amb el projecte de reparació i millora de 
l’habitatge, a República Dominicana, en el qual Nous Camins 
porta treballant durant els últims anys. Junts hem treballat 
per a compensar el dret de les persones a un habitatge digne 
i en condicions higièniques. A una zona on cada temporada 
es repeteixen els huracans i les tempestes tropicals, un ha-
bitatge digne  i segur és un factor clau per a millorar la vida 
de les persones.

22, 23 y 24 de JUNY
Vam iniciar un procés de reflexió de tres dies. Sota el títol de 
“Reconeixent-nos davant del mirall” i amb diverses dinàmi-
ques i espais de treball vam fer una radiografia dels 38 anys 
de treball de la nostra associació i del moment actual per a 
començar a somiar amb possibles escenaris de futur.

18 D’OCTUBRE
A l’espai de la Fàbrica Lehmann vàrem compartir vetllada 
amb les dones de la Fundació FIDEM enraonant sobre els 
projectes que duem a terme a República Dominicana i els 
reptes que tenen en aquest context les dones que volen 
emprendre. 

31 D’OCTUBRE
El diari Area es va fer ressò del nostre projecte d’educació 
preescolar a República Dominicana que ha estat cofinançat 
per la Diputació de Cadis. 

Projectes de desenvolupament



7

El desenvolupament dependrà de les possibilitats que tin-
guin totes les persones per a desenvolupar el seu potencial. 
Amb aquest convenciment seguim treballant, generant opor-
tunitats per a les persones amb les quals treballem puguin 
desenvolupar-se al màxim, el seu progrés traurà de la mà el 
desenvolupament de la seva comunitat. 

Durant l’any 2018 hem estat treballant en 40 projectes, en 
cinc països, que han generat oportunitats, de forma directa, 
per un total de 25.094 persones. 

Projectes de desenvolupament
Com cada any agrupem els projectes de desenvolupament 
per àrees d’actuació, tenint en compte que el desenvolu-
pament és un procés complex i interrelacionat en el qual  
intervenen múltiples factors que poden accelerar o revertir 
els resultats. 

Agraïm a les nostres contraparts el seu treball incansable i 
responsable sobre el terreny, la nostra relació de confiança i 
aprenentatge mutu ens fa millorar any rere any. Comunidad de 
San Pablo (CSP): Bolívia, Colòmbia, Mèxic, República Domini-
cana i Etiòpia. Abriendo Nuevos Caminos: Mèxic. 

.

40
Proyectes

5
Països

25.094
Persones
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SALUt
PROJECTES:
Millora de la salut i hàbits higiènics per als alumnes de l’es-
cola comunitària d’Oda, Meki. Etiòpia.

Educació en salut en les escoles de l’àrea rural de Meki. Etiò-
pia.

Promoció de la salut i assistència mèdica primària, Indepen-
dencia, Cochabamba. Bolívia.

Atenció Sanitària a la població. (Centre de Salut Sagrada Fa-
mília). Sabana Yegua, Azua. República Dominicana.

Programa de prevenció de l’embaràs adolescent en el Dis-
tricte Municipal de Barrera, Azua. República Dominicana.

Persones beneficiades

25.374
INDIRECTeS

7.174
DIRECTeS

2018: 50.135 €
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ATENCIÓ infantil
PROJECTES:
Inclusió familiar i social dels nens i adolescents en situació 
de carrer acollits a la casa d’acollida San José, Cochabam-
ba. Bolívia.

Reforç del programa d’atenció infantil a Sabana Yegua a tra-
vés del seu equipament, Azua. República Dominicana.

Atenció a la infància en el Centre Comunitari de Desenvolu-
pament Infantil San José a Jardines de San Juan de Ajusco, 
Ciudad de México. Mèxic.

Atenció individualitzada amb 24 nens preescolars, Centro 
San José, Jardines de San Juan Ajusco, Ciudad de México. 
Mèxic.

Programa de recolçament a famílies en situació d’exclusió 
social en Jardines de San Juan Ajusco, Ciudad de México. 
Mèxic.

13.254
INDIRECTeS

850
DIRECTeS

2018: 186.921 €
Persones beneficiades
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APODERAMENT de la dona
PROJECTES:
Capacitació laboral per a dones en el centre de capacitació 
laboral Kidist Mariam, Meki. Etiòpia.

Grups d’estalvi comunitari i apoderament econòmic de do-
nes en Meki. Etiòpia.

Apoderament laboral de les dones de Meki a través de l’am-
pliació del centre Kidist Mariam, Meki. Etiòpia.

Apoderament de la dona rural adulta a través de la alfabe-
tització i educació bàsica, subcentral Totora Pampa, Vacas, 
Cochabamba. Bolívia.

Apoderament de la dona adulta rural a través de la capacita-
ció productiva artesanal tèxtil, Vacas, Cochabamba. Bolívia.

Capacitació laboral de dones en el Centre Nazaret a Sabana 
Yegua, Azua. República Dominicana.

15.300
INDIRECTeS

2.436
DIRECTeS

2018: 66.218 €

Formació de dones a la comunitat com a educadores pre-
escolars, Jardines de San Juan Ajusco, Ciudad de México. 
Mèxic.

Establiment d’una tenda-basar en el Centre San José, Jardi-
nes de San Juan Ajusco, Ciudad de México. Mèxic.

Persones beneficiades
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Aigua i sanejament
PROJECTES:
Accés a l’aigua per a la població de Meja Lalu. Etiòpia.

Sanejament  bàsic a través de la construcció de latrines en 
comunitats rurals del municipi de Independencia, Cocha-
bamba. Bolívia.

Sanejament  bàsic a través de la construcció de latrines en 
comunitats rurals de Sabana Yegua, Azua. República Domi-
nicana.

Programa de reciclatge de plàstics en el municipi de Sabana 
Yegua, Azua. República Dominicana.

Persones beneficiades

25.125
INDIRECTeS

4.018
DIRECTeS

2018: 23.070€



PROYECTOS 
DE 
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Desenvolupament rural i 
agropecuari
PROJECTES:
Cap a la sobirania alimentària mitjançant la Repoblació fo-
restal en 8 comunitats de la subcentral Totora Pampa. Muni-
cipi de Vacas, Cochabamba. Bolívia.

Cap a la sobirania alimentària de la subcentral Totora Pampa 
(pecuari), Vacas, Cochabamba. Bolívia.

Enfortiment de la sobirania alimentària en comunitats rurals 
del municipi de Independencia, Cochabamba. Bolívia.

Programa agro-forestal de capacitació i turisme sostenible, 
Barrera, Azua. República Dominicana.

7.550
INDIRECTeS

1.250
DIRECTeS

2018: 87.468€
Persones beneficiades



PROYECTOS 
DE 
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Educació i drets
PROJECTES:
Construcció d’aules i equipaments escola d’Oda. Etiòpia.

Educació per a la igualtat de gènere a les escoles de l’àrea 
rural de Meki. Etiòpia.

Programa de suport i : transport escolar per a nenes i nens de 
la Sub Central Totora Pampa, Cochabamba. Bolívia.

Programa de beques d’educació tècnica per a joves de zones 
rurals, Cochabamba. Bolívia.

Programa educatiu per a nens/es i joves a República Domini-
cana.

Promoció de la lectura mitjançant una xarxa de biblioteques 
a comunitats rurals de Sabana Yegua, Azua. República Domi-
nicana.

Programa educatiu de sales de lectoescriptura, Sabana Ye-
gua, Azua. República Dominicana.

23.802
INDIRECTeS

5.145
DIRECTeS

2018: 105.224 €

Programa d’assessoria legal i capacitació de la població hai-
tiana assentada a Sabana Yegua, Azua. República Dominicana.

Sensibilització i coordinació de grups de voluntaris al Centre 
Comunitari de Desenvolupament Infantil San José, Jardines 
de San Juan Ajusco, Ciudad de México. Mèxic.

Projecte Educatiu Integrat als barris La resurrección, Granjas 
de San Pablo i El Pesebre, Bogotá. Colombia.

Persones beneficiades
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Habitatge i 
infraestructures 
comunitàries
PROJECTES:
Millores estructurals de l’habitatge per a la prevenció de 
desastres climatològics i de malalties a Sabana a Sabana 
Yegua, Azua. República Dominicana.

Foment de la participació comunitària construcció d’espai 
comunal a Mordán, Azua. República Dominicana.

Millora de les instal·lacions del saló comunal de la localitat 
Proyecto 2-C, Azua. República Dominicana.

Millora de les instal·lacions del saló comunal de la localitat 
Kilómetro 7, Azua. República Dominicana.

7.515
INDIRECTeS

4.221
DIRECTeS

2018:  93.684 €
Persones beneficiades
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PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

DIPUTACIONS
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

AJUNTAMENTS
AYUNTAMIENTO DE ANSOÁIN
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN
AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR
AYUNTAMIENTO DE BETXÍ
AYUNTAMIENTO DE CENDEA DE CIZUR
AYUNTAMIENTO DE CENDEA DE GALAR
AYUNTAMIENTO DE CENDEA DE OLZA
AYUNTAMIENTO DE HUARTE
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AYUNTAMIENTO DE NOÁIN
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO
AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
AYUNTAMIENTO DE TUDELA
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

EMPRESES
A.P.E.C. RECURSOS HUMANOS SL
ACAUDIT CONSULTING SL
ADISS INFORMATICA SL
AGR BLAY SL
AGRO INDUSTRIAL RIOJANA SA AGRISA
ALONSEGUR SL
ANUDAL INDUSTRIAL SL
ARMESTO Y ASOCIADOS ABOGADOS SL
BOMBAS SACI SA
CAMEBAL SL
CARMELITAS DESCALZAS DE SAN 
SEBASTIAN
CECAUTO LOGISTICA SL
CIRCOL CATOLIC
CLINICA SAGRADA FAMILIA SA
DATADEC SA
FARMACIA PARDO RELAT CB
FIRMA CB
FISA 74 SA
FUNDACION CAL PAU
FYD 2001 SL
GABINET ASSESSOR EMPRESARIAL SL
GESBIO SL
GESTION INTEGRAL INSTALACIONES 
(GEINSTAL)
GRASVER SL
GRUPO BABAC SL
HIMARDU SL

FUNDACIONS I EMPRESES
FUNDACIÓN JOSEFA MARESCH

HOTEL MONTECARLO SL
IBERCLOR
IDEAS Y COLORES SL
INDUSTRIAL COMENEC SL
INDUSTRIAS GRAFICAS JIMENEZ GODOY 
SA
INMUEBLES NAVARROS SL
INSTITUCION JOSEFA MARESCH SERVET
INVERSIONES LAANS 112 SL
LAB. DOCTOR RABASSA SL
LAGRAMA SL
MANUFACTURAS BALMES VIVES SL
MEDIBOR SL
MELCHOR MASCARO SA
MENTORING & COACHING SL
NEW RISK SL
NICO JAMONES SL
OLIVER Y BATLLE SA
ORTHOGAR SL
PCF SL
PINTURAS MONTO SA
PITARRA SL
PROMOCIONES KEOPS SA
SAFER DMCI
SOCIEDAD DE INVERSIONES VEGON SA
TULBOS SL
WARNER BROS. ENTERNAINMENT 
ESPAÑA SL
ZOILO RIOS SA

Amb la col·laboració de



MADRID
C/Jorge Juan 65, 3º
info@nuevoscaminos.org
Tel. 915 776 897

BARCELONA
C/ Sant Nicolau, 9

info@nouscamins.org
Tel. 932 310 712

www.nouscamins.org

@ncaminosongd@AsociacionNC @nuevoscaminosasociacionion Asociación Nuevos Caminos 

CAIXABANK ES98 2100 0079 8302 0128 0831 BBVA ES83 0182 4000 6602 0800 2172
COMPTES BANCARIS:


