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GRÀCIES A LA VOSTRA COL·LABORACIÓ HEM GENERAT 19.638 OPORTUNITATS:

AIGUA I SANEJAMENT
525 persones han aconseguit accés a l’aigua per a 
l’agricultura. República Dominicana.

465 persones han vist millorades les seves condicions 
de vida i salubritat amb la construcció de banys i latrines. 
Bolívia i República Dominicana.

500 persones han participat en la millora de la gestió dels 
residus plàstics i l’educació mediambiental en la seva 
comunitat. República Dominicana.
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INFÀNCIA
Casa San José ha treballat en la reintegració familiar de 
317 nens i adolescents en situació de carrer. El 87% torna a 
viure en el nucli familiar. Bolívia.

137 persones han participat en l’Escola de Pares, un espai 
on pares i mares es preparen per a acollir als menors que 
van fugir de la seva casa. Bolívia.

300 nens i nenes han rebut educació preescolar i nutrició 
equilibrada. Mèxic i República Dominicana.
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DONA
870 dones han participat en els grups d’estalvi que els 
permeten posar en marxa petites emprenedories. Etiòpia.

56 dones rurals han millorat els seus coneixements de 
lectoescriptura i càlcul bàsic. Bolívia.

885 dones són capaces d’exercir una professió gràcies a 
cursos de formació. Bolívia, Colòmbia, República Dominicana 
i Etiòpia.

DADES 2019
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126 persones han vist millorades les condicions d’higiene i 
seguretat dels seus habitatges. República Dominicana.

1.633 persones compten amb un espai multifuncional per 
a la realització d’activitats en la seva comunitat. 
Bolívia i República Dominicana.

EDUCACIÓ I DRETS
97 joves han estat becats per a la realització d’estudis 
superiors, universitaris o tècnics. República Dominicana, 
Bolívia i Colombia.

2.193 estudiants han vist millorades les instal·lacions de 
les seves escoles. Etiòpia.

130 nens i nenes d’educació bàsica han reforçat els seus 
coneixements de lectoescriptura i matemàtiques.  
República Dominicana.

146 persones d’origen haitià han realitzat tràmits per a 
acreditar la seva nacionalitat. República Dominicana.

Salut
2.083 escolars han pres consciència sobre la importància 
de la salut i la prevenció de malalties. Etiòpia.

4.122 persones han rebut atenció sanitària i accés a 
tractaments mèdics. República Dominicana.

Gràcies al programa de prevenció d’embarassos, 360 joves i 
les seves famílies han rebut educació sexual i reproductiva. 
República Dominicana.

DADES 2019

DESENVOLUPAMENT RURAL
300 persones han millorat la seva seguretat alimentària i 
econòmica amb la cria d’ovelles i llames. Bolívia.

El projecte Altos de la Caobita ha iniciat la seva marxa 
amb l’objectiu d’afavorir el turisme sostenible i inclusiu. 
República Dominicana.

Els vivers de Totorapampa van produir 45.000 plantines 
destinats a la reforestació de la zona i l’ús comercial de la 
fusta de les 250 persones de la cooperativa. Bolívia.

HABITATGE I INFRAESTRUCTURES 
COMUNITÀRIES
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Saps què fem aquí?

A principis de 2019, al mes de febrer, un grup de dones 
etíops i basques, voluntàries de Living Meki, van compartir 
uns dies d’aprenentatges i intercanvi d’experiències sobre 
tècniques de confecció, com el patchwork, en el centre de 
formació Kidist Mariam.

Al març, com cada any, ens vam unir a moltes altres orga-
nitzacions socials per a reivindicar la igualtat de gènere i 
commemorar el Dia Internacional de la Dona. 

Després del seu viatge a Bolívia a la fi de 2018, el nostre 
company Xavier Magarzo, responsable de Projectes, va com-
partir la seva experiència amb diversos mitjans de comuni-
cació. 

A l’abril, en la secció d’El País, Planeta Futur, on ens va pre-
sentar a Evelyn i Lourdes, dos joves de 10 anys, amants de 
la lectura; i, poc després, en els micròfons del programa “So-
roll” de la SER Catalunya.

Per a construir un món més just cal prendre consciència que existeixen altres 
formes de vida diferents a les nostres.

Les activitats de sensibilització ens ajuden a visibilitzar realitats llunyanes amb les 
quals estem connectats sense saber-ho.

A la fi del mes de maig, es va publicar una nova edició de 
l’Informe sobre el Sector de les ONGD, elaborat per la Coor-
dinadora d’Organitzacions per al Desenvolupament. Aquest 
es va fer ressò del funcionament dels grups d’estalvi a Meki, 
Etiòpia, una iniciativa que afavoreix l’organització i indepen-
dència econòmica de les dones rurals.

Un any més, durant el mes de juny, vam participar en les 
activitats solidàries de Tudela, una ciutat compromesa amb 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible. El seu ajun-
tament va col·laborar amb la nostra entitat, en 2018, contri-
buint a la construcció de latrines a Bolívia; i en 2019, en el 
desenvolupament del projecte “Aules per la Igualtat” en tres 
escoles primàries de Meki, a Etiòpia. 

Al setembre, vam organitzar un viatge molt especial a Re-
pública Dominicana. Vam acompanyar a les integrants de la 
Comissió de Valors de FIDEM - Fundació Internacional de la 
Dóna Emprenedora a conèixer el nostre treball al país. Du-
rant uns dies, van compartir els seus coneixements i ex-
periències amb els veïns i veïnes de Sabana Yegua; i van 
conèixer a les estudiants  a les que donaran suport, durant 
els propers quatre anys, a través de beques d’estudis.

A l’octubre, el projecte Recicla+ va ser seleccionat com “La 
causa del Mes”, un premi impulsat per Obra Social “la Caixa” 
en el portal de micromecenatge Migranodearena. Per a donar 
a conèixer aquesta iniciativa de reciclatge i educació me-
diambiental, la revista ALMA va entrevistar a Silvia Garriga, 
gerent de l’Associació.

Silvia va presentar també la tasca de l’entitat en els micrò-
fons del programa “Sumando Esfuerzos” de Ràdio Exterior 
d’Espanya el mes de desembre, donant a conèixer la cam-
panya de Nadal “Què fa falta per a ser un Rei Mag?” amb la 
qual vam recaptar fons per a construir noves aules a l’Escola 
d’Oda (Etiòpia).

Vam acabar l’any amb l’exposició fotogràfica “Tejiendo redes 
para el empoderamiento de las mujeres rurales de Bolivia”: 
una selecció d’imatges per trametre l’experiència que estan 
vivint les dones rurals de Vacas per a millorar el seu liderat-
ge i formació en tècniques tèxtils. Gràcies a la “Diputación 
de Cádiz” per donar suport a aquest projecte i a la “Universi-
dad de Cádiz” per acollir l’exposició.
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En l’Associació Nous Camins fem costat a les persones de 
les comunitats en les quals treballem perquè puguin tenir 
noves oportunitats de desenvolupament, tant per a si ma-
teixes com per a les seves comunitats.

Durant l’any 2019 hem treballat en 42 projectes, en cinc 
països, que han generat 19.638 oportunitats, de manera 
directa.

Com cada any, agrupem els projectes de desenvolupament 
per àrees d’actuació, tenint en compte que el desenvolu-

Projectes de desenvolupament
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, la “Comunidad de San Pa-
blo” i “Abriendo Nuevos Caminos”, el seu treball incansable i 
responsable sobre el terreny, la nostra relació de confiança i 
aprenentatge mutu ens fa millorar any a any.

42
Projectes

5
Països 

19.638
Persones
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SALUt
PROJECTES:
Educació en salut a les escoles de l’àrea rural de Meki.   
Etiòpia.

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

Atenció Sanitària a la població en el Centre de Salut Sagrada 
Familia. Sabana Yegua, Azua. República Dominicana.

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

Suport a 26 famílies en risc d’exclusió social en Jardines de 
San Juan Ajusco, Ciutat de Mèxic. Mèxic.

Persones beneficiades

42.666
Indirectes

6.745
Directes

2019: 28.375 €
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Infància
PROJECTES:
Reinserció familiar i social de nens en situació de carrer a 
casa San José, Cochabamba. Bolívia.

Assistència i seguiment en els processos per a la inclusió 
familiar i social de nens, nenes i adolescents en situació i 
risc de carrer, Cochabamba. Escola de pares, Casa San José, 
Cochabamba. Bolívia.

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

Atenció individualitzada amb 26 nens/as preescolars del, 
Centre San José, Jardines de San Juan Ajusco, Ciutat de 
Mèxic. Mèxic.

2.233
Indirectes

600
Directes

2019: 129.717 €
Persones beneficiades



10

dona
projectes:
Capacitació laboral per a dones en el Centre de Formació 
Kidist Mariam, Meki. Etiòpia.

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

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

Programa de cabres lleteres per a incrementar els ingressos 
de les dones en les zones rurals de Meki. Etiòpia.

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

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

Apoderament de la dona rural adulta a través de l’alfabetit-
zació i educació bàsica, Vacas, Cochabamba. Bolívia.

16.619
Indirectes

2.117
Directes

2019: 84.564 €

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

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

Establiment d’una botiga-basar en el Centre San José, Jardi-
nes de San Juan Ajusco, Ciutat de Mèxic. Mèxic.

Apoderament de dones a través cursos de costura, Bogotà. 
Colòmbia

Persones beneficiades
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Aigua i sanejament
PROJECTES:
Sanejament bàsic a través de la construcció de latrines en 
comunitats rurals del municipi d’Independencia, Cochabam-
ba. Bolívia.

Sanejament bàsic a través de la construcció de la-
trines en comunitats rurals de Sabana Yegua, Azua.  
República Dominicana.

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

Programa de construcció d’un sistema d’aigua per a l’agri-
cultura, Azua. República Dominicana.

Persones beneficiades

12.378
Indirectes

1.490
Directes

2019: 66.364 €
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Desenvolupament rural
PROJECTES:
Contribuir a l’erradicació de la pobresa mitjançant l’enforti-
ment de l’economia de les famílies pageses a través de la 
introducció d’ovins millorats en les comunitats rurals d’Inde-
pendencia. Bolívia.

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

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

Projecte d’eco-hotel Altos de la Caobita, Azua. República 
Dominicana.

7.114
INDIRECTeS

1.050
DIRECTeS

2019: 16.418 €
PERSONeS BENEFICIAdeS
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Educació i drets
PROjectes:
Compra i distribució d’uniformes escolars als nens i nenes 
de l’escola de primària de Melka Oda, Meki. Etiòpia. 

Construcció 4 aules noves, renovació d’altres 4 i instal·lació 
d’aigua potable a escola de primària en zona rural de Korke 
Adi. Etiòpia.

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

Equipament de l’escola primària d’Oda, Meki. Etiòpia.

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

Programa de suport i transport escolar per als nens i nenes 
de la Sub Central Totora Pampa, Cochabamb. Bolívia.

Programa educatiu per a nens/as i joves a República Dominicana. 31.597
INDIRECTeS

5.877
DIRECTeS

2019: 135.099 €

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

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

Sensibilització i coordinació de grups de voluntaris en el 
Centre Comunitari de Desenvolupament Infantil San José, 
Jardines de San Juan Ajusco, Ciutat de Mèxic. Mèxic.

Projecte Educatiu Integrat en els barris La Resurrección, 
Granjas de San Pablo i El Pesebre, Bogotà. Colòmbia.

PERSONeS BENEFICIAdeS
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PROYECTOS:
Millores estructurals de l’habitatge per a la prevenció de de-
sastres climatològics i de malalties a Sabana Yegua, Azua. 
República Dominicana.

Impulsar espais per a l’apoderament, integració i participa-
ció de la població rural en els àmbits comunitaris perquè 
enforteixin les relacions socials, la integració cultural i la 
construcció de la ciutadania (centre multifuncional), Inde-
pendencia. Bolivia. 

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

26.528
INDIRECTeS

1.759
DIRECTeS

2019: 55.400 €
PERSONeS BENEFICIades

Habitatge i infraestructures 
socials





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

@ncaminosongd@AsociacionNC @asociacionnuevoscaminos Asociación Nuevos Caminos 

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

www.nouscamins.org


