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Hem col·laborat directament amb 13.608 dones i 10.677 homes
Persones beneficiades de manera indirecta: 150.698

SALUT
311 persones han tingut accés a assistència mèdica 
primària a les comunitats rurals d’Independencia, Bolívia.

2.032 alumnes han participat en el programa “Aules per la 
Salut” en tres escoles de Meki, Etiòpia.

5.500 persones han rebut atenció sanitària en el Centre de 
Salut Sagrada Família i els seus diversos operatius mèdics 
a l’àrea de Sabana Yegua, República Dominicana.

INFÀNCIA
120 nens i nenes de preescolar han seguit el pla educatiu 
del Centre Comunitari de Desenvolupament Infantil San 
José, adaptat a la situació de crisi sanitària, a Ciutat de 
Mèxic, Mèxic.

55 nens i adolescents han estat atesos en el centre 
d’acollida Casa San José, que vetlla per la seva reintegració 
familiar a la ciutat de Cochabamba, Bolívia.

AIGUA I SANEJAMENT
627 persones tenen un bany digne en les seves llars a 
Bolívia i República Dominicana.

324 persones compten amb un nou sistema d’accés a 
l’aigua en la població rural de Totorani, Bolívia.

DONA
1.200 dones formen part dels 40 grups d’estalvi comunitari 
que s’han establert als voltants de Meki, Etiòpia.

512 dones s’han preparat per impulsar el seu futur 
professional en els projectes de formació de Bolívia, Etiòpia 
i República Dominicana.

DADES 2020 DADES 2020
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HABITATGE I 
INFRAESTRUCTURES
125 persones han rebut suport per a millorar del seu 
habitatge a Sabana Yegua, República Dominicana,  millorant 
així la seva qualitat de vida.

DESENVOLUPAMENT RURAL
1.505 persones lluiten contra la pobresa en zones rurals 
aïllades d’Independencia i Vacas, Bolívia, desenvolupant 
l’economia local  a través del comerç de bestiar.

2.079 persones han treballat per a enfortir la seguretat 
alimentària i el fràgil equilibri de l’ecosistema a 
Independencia, Bolívia, plantant arbres fruiters.

500 persones s’han implicat en la construcció i inauguració 
de l’Ecohotel Altos de la Caobita, que dinamitzarà l’economia 
i el turisme a la zona de Barrera, República Dominicana.

EDUCACIÓ
152 joves han estat becats a República Dominicana, 
Colòmbia i Bolívia, continuant amb els seus estudis 
superiors, malgrat la pandèmia, i adaptant-se a les noves 
metodologies educatives.

2.032 alumnes han debatut a classe sobre la importància de 
la igualtat de gènere, com a part del programa “Aules per la 
Igualtat”, implantat en tres escoles de Meki, Etiòpia.

DADES 2020

RESPOSTA A LA COVID-19
1.332 persones han rebut suport durant el confinament amb 
cistelles d’aliments bàsics a Hondures, República Dominica, 
Mèxic i Bolívia.

193 famílies han iniciat els seus horts per a l’autoconsum 
i la sobirania alimentària, amb els quals han pogut pal·liar 
l’escassetat d’aliments durant la pandèmia a Bolívia.
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Benvolgudes i benvolguts amics i col·laboradors de Nous Camins,

Ha arribat el moment de canvi. Deixo la presidència de 
l’Associació després de molts anys d’actuar en diversos càrrecs 
de la Junta Directiva, i ho faig pensant en un treball ben fet, 
treball que ha estat possible gràcies a totes les persones que 
d’una manera o altra us heu implicat en els nostres projectes.

Aquests projectes s’han pogut fer gràcies a l’equip tècnic de 
l’Associació. Moltíssimes gràcies Silvia, Xavier, Aurora i Laura. 
Estic segura que, amb vosaltres, la nostra associació té un gran 
recolzament tècnic i humà. La vostra professionalitat, responsabilitat i el vostre saber fer 
ens donen molta força.

Gràcies a tots els expatriats i missioners que, aconsegueixen portar a terme els projectes 
sobre el terreny i cohesionen a totes les persones en un mateix objectiu, que es el de 
millorar les seves condicions de vida.

I finalment gràcies, moltíssimes gràcies a tots els col·laboradors i 
amics. Sense vosaltres aquesta realitat no seria possible. Gràcies per 
ser, per estar i per creure en nosaltres.
En les memòries que teniu a les vostres mans, podreu veure tot el treball desenvolupat 
durant el 2020. Un any difícil, tal i com us ho expliquem en aquestes pàgines plenes de 
bones notícies i esperança.

He tingut, i així els hi he dit, la immensa sort d’estar acompanyada de persones que, amb 
diferents trajectòries personals i professionals, han demostrat sempre el que es l’esforç, la 
intel·ligència, el sentit del humor (que també es necessita), la responsabilitat i sobretot i 
per sobre de qualsevol altre adjectiu, la bondat.

A qui m’agafa el relleu, li desitjo tot el millor i que aconsegueixi complir els objectius que 
tots desitgem.

Actualment, dins de l’associació, estem en un moment de canvi. Del que, 
aviat, començareu a percebre senyals. Un canvi necessari per seguir 
caminant i que farà que la nostra estimada associació s’actualitzi.
Estem encara lluitant en la superació dels estralls de la pandèmia de la COVID-19, que 
ens ha afectat a tots, però sobretot als més vulnerables. Gràcies a la vostra generositat, 
podem aportar el nostre gra de sorra per alleugerir les seqüeles i els problemes socials que 
aquesta malaltia ha generat.

Vull acomiadar-me de tots vosaltres amb reconeixement i molt d’afecte. El període dins 
de la junta de Nous Camins ha acabat per mi, però no deixaré d’interessar-me i il·lusionar-
me, ni de donar suport a les noves generacions en les que es recolza el nostre present i el 
nostre futur. Estigueu segurs que sempre podreu comptar amb la meva disponibilitat.

Una abraçada i fins sempre!

Carme Bultó

CARTA DE LA PRESIDENTA
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L’Associació Nous Camins és una Organització No Governa-
mental per al Desenvolupament (ONGD) declarada d’Utilitat 
Pública i fundada en 1981. Està 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).

Som una organització que aposta pel desenvolupament in-
tegral de les persones, contribuint a generar oportunitats 
i enfortir capacitats perquè elles, per si mateixes, constru-
eixin un món millor. Per a això donem suport a iniciatives 
en comunitats on els seus drets fonamentals son vulnerats, 
fent de pont entre realitats allunyades i diverses. Ens mouen 
els valors de solidaritat i justícia de l’Evangeli.

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 les seves comunitats.

Els valors que ens mouen
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 inver-
tim en les persones. Una esperança realista, activa, raona-
ble i fonamentada en les persones.

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. Per això apostem per 
processos d’inclusió social d’aquelles persones els drets de 
les quals són vulnerats.

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

Apostem per la transparència, la rendició de comptes, la 
proximitat i la confiança tant en la proximitat en el treball 
quotidià en el terreny com en la relació amb les persones 
col·laboradores de l’entitat.

Compartim la defensa i protecció del medi ambient, des 
d’una concepció d’ecologisme social.

Recolzem en totes les nostres iniciatives l’equitat de gè-
nere i la millora real de les condicions de vida de les dones.

L’Associació Nous Camins – Nuevos Caminos és d’àmbit es-
tatal i a través de les nostres delegacions tenim presència 
en gran part de la geografia espanyola. Les delegacions es-
tan formades per persones  voluntàries que col·laboren en la 
tasca de difusió, sensibilització i recaptació de fons.

La nostra Assemblea es reuneix dues vegades l’any per de-
cidir les activitats de l’Associació, aprovar els comptes, me-
mòries d’actuació, pressupostos i plans d’actuació.

El nostre treball s’orienta segons al Pla Estratègic 2020 - 2023 
aprovat per l’Assemblea General de Nous Camins, que ens mar-
ca les línies de treball per a aconseguir la visió de la nostra 
Associació.

Saps qui som?

El nostre capital humà

Assemblea de socis i sòcies

Junta Directiva

892 socis, sòcies i donants sense els quals tot 
això no seria possible

4 persones treballant en les oficines de Madrid i 
Barcelona

6 persones expatriades coordinant projectes 
sobre el terreny

6 voluntaris/as internacionals aportant el seu 
coneixement

2 voluntaris/as a Espanya implicades en tasques 
administratives

Treballem en Xarxa
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ASSEMBLEA 
GENERAL DE 

SOCIS 
I SÒCIES

JUNTA 
DIRECTIVA

SILVIA
GARRIGA

AURORA 
ELIAS

XAVIER
MAGARZO

LAURA
ALEMÁN

Administració 
i RRHH

Projectes

Comunicació 
i Captació 

de fons

Gerència

Presidenta: Carme Bultó
Vicepresident: Esteve Redolad
Secretària: Eulalia Joseph
Tresorer: Rafael Navarro
Vocals: Martí Colom
               Pablo Cirujeda 
               Dolors Puértolas

DESPESES 2020 %
Projectes de desenvolupament 76%
Administració 12%
Sensibilització 10%
Captació de fons 2%

Total 100%

INGRESSOS 2020: 633.403,33€ %
Quotes (Privat) 48%
Donacions (Privat) 29%
Convenis col·laboració institucional 
(Privat) 11%

Públic 9%
Altres 3%

 

22%
Dona

25%
Educació

10%
Desenvolupament 

rural

5%
Salut

12%
Aigua i sanejament

9%
COVID-19

1%
Habitatge i 
infraestructures

16%
Infància

36%
Bolívia

31%
Etiòpia

24%
República  

Dominicana

3%
Colòmbia

5%
Mèxic

1%
Hondures

INVERSIÓ PER ÀREES INVERSIÓ PER PAÏSOS

ELS NOSTRES COMPTES

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

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

Al començament del 2020, no podíem imaginar que aquest 
seria un any de tanta incertesa i canvis impulsats per la pan-
dèmia de la COVID-19. Tampoc podíem imaginar que, davant 
d’aquesta situació, el nostre equip reaccionaria tan àgil-
ment, amb tant impuls i determinació per a continuar duent 
a terme el nostre treball, tant a Espanya com en terreny.

A principis del mes de març, participàrem en un col·loqui del 
programa de ràdio Sumando Esfuerzos de Radio Exterior, en 
el qual compartirem la nostra experiència de treball amb do-
nes rurals a Bolívia i defensant el seu apoderament per a 
celebrar el Dia Internacional de la Dona.

La declaració de l’Estat d’Alarma a Espanya, poc després, 
va suposar la paralització de bona part dels esdeveniments 
presencials, però també ens impulsà a fer grans passos en 
el procés de digitalització de l’Associació Nous Camins, en 
el qual el teletreball ha passat a ocupar una posició central.

A l’abril donàrem suport , més que mai, al Dia Mundial de la 
Salut, oferint homenatge al personal sanitari i posant-nos 
al costat dels nostres socis i sòcies més grans per a oferir 
recursos informatius i de suport davant la crisi sanitària.

Conforme va anar avançant l’any i també la pandèmia de la CO-
VID-19 cap als països en els quals duem a terme els nostres 
projectes de cooperació al desenvolupament, iniciàrem una 
campanya d’emergència per a atendre les necessitats més 
bàsiques i urgents de les persones amb les quals treballem.

Amb la col·laboració dels nostres socis, sòcies i donants, 
aconseguirem repartir màscaretes, aliments, etc. a més de 
6.000 persones a Bolívia, Mèxic, Colòmbia, Etiòpia i Repúbli-
ca Dominicana.

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.

El mes d’agost, rebérem el suport d’un grup de treballadors 
i treballadores de l’Ajuntament de Sant Cugat, que van orga-
nitzar una campanya en Teaming per a impulsar el projecte 
de reciclatge Recicla+ en la comunitat de Sabana Yegua, a 
República Dominicana.

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Cooperant, 
el 8 de setembre, la secció Planeta Futuro d’EL PAÍS, es va 
fer ressò de l’experiència de Dolors Puértolas. Ella treballa 
en l’associació des de fa més de 30 anys i continua incan-
sable en la seva missió d’inspirar i impulsar processos de 
canvi, com relatava en l’article.

L’any 2020 també ens ha portat avenços en el compromís de 
l’Associació Nous Camins amb la igualtat de gènere. Això es 
va concretar en la publicació, a l’octubre, del Pla d’Igualtat 
de l’entitat i la realització de diferents activitats dirigides a 
portar-les a la pràctica, com ara la formació de l’equip tècnic 
en matèria d’igualtat o la realització d’accions comunicati-
ves i de sensibilització.

Finalitzem l’any recollint, de manera virtual, el reconeixe-
ment de la Convocatòria Fundació Bancaja - CaixaBank Coo-
pera ONG 2020, pel nostre projecte de construcció de banys 
dignes a Independencia. Amb el seu suport i el de la Diputa-
ción de Càdiz, vam poder construir 25 banys amb dutxa, con-
tribuint a la millora de la salut i el benestar de nombroses 
famílies d’aquesta comunitat rural a Bolívia.

https://www.rtve.es/alacarta/audios/sumando-esfuerzos/sumando-esfuerzos-mujeres-ambito-rural-bolivia-su-fuerza-transformadora-06-03-20/5531482/
https://elpais.com/elpais/2020/09/04/planeta_futuro/1599218355_676607.html
https://nuevoscaminos.org/ca/qui-som/organitzacio/pla-digualtat/
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Malgrat les dificultats derivades de la pandèmia hem po-
gut seguir endavant amb els nostres projectes de desen-
volupament. L’equip de Nous Camins ha demostrat una 
extraordinària capacitat d’adaptació. Tot i les restriccions 
imposades en cadascun dels països en els quals treballem, 
l’activitat ha continuat exercint-se. A continuació trobareu 
tot el que hem aconseguit.

Durant l’any 2020 hem treballat en 35 projectes, en sis 
països, que han generat 24.285 oportunitats, de manera 
directa.

Projectes de desenvolupament
Agraïm a les nostres contraparts, la Comunidad de San Pa-
blo, Abriendo Nuevos Caminos i la Asociación Colaboración 
y  Esfuerzo (ACOES) el seu treball incansable i responsable 
sobre el terreny. La nostra relació de confiança i aprenentat-
ge mutu ens fa millorar any rere any.

35
Projectes

6
Països

24.285
Oportunitats
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Projectes de desenvolupament

Salut
PROJECTES:
Aules per la salut en tres escoles primàries de Meki, Etiòpia.

Promoció de la salut i assistència mèdica primària a Inde-
pendencia, Cochabamba, Bolívia.

Programa de prevenció de l’embaràs adolescent en el ter-
ritori de Sabana Yegua i les seves comunitats rurals, Azua, 
República Dominicana.

Atenció Sanitària a la població al Centre de Salut Sagrada 
Família, Sabana Yegua, Azua, República Dominicana.

Persones beneficiades directament

INVERSIÓ

4.627 4.149

33.096 €

Persones beneficiades indirectament
17.299
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Infància
PROJECTES:
Reinserció familiar i social de nens en situació de carrer a la 
Casa San José, Cochabamba, Bolívia.

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

Persones beneficiades directament

INVERSIÓ

175 328

96.321 €

Persones beneficiades indirectament
3.414
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Dona
PROJECTES:
Capacitació laboral per a dones joves a Meki, Etiòpia. (Cen-
tre per a la Promoció de la Dona Kidist Mariam).

Apoderament i desenvolupament del dret de les dones als 
recursos econòmics a través de la seva promoció en activi-
tats econòmiques, Meki, Etiòpia.

Beques per 23 joves del centre de capacitació Kidist Mari-
am, Meki, Etiòpia.

Enfortir a les dones de dotze comunitats del municipi de Va-
cas en l’exercici efectiu dels seus drets, a través de l’apode-
rament econòmic i social, Cochabamba, Bolívia.

Enfortir a les dones de cinc comunitats del municipi d’Inde-
pendencia en l’exercici efectiu dels seus drets a través de 
l’apoderament econòmic i social, Cochabamba, Bolívia.

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

Persones beneficiades directament

INVERSIÓ

1.762 37

135.997 €

Persones beneficiades indirectament
12.700
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Educació 
PROJECTES:
Accés a l’educació primària de nens i nenes de Melka Oda, 
Etiòpia.

Aules per la igualtat en tres escoles d’educació primària. 
Meki, Etiòpia. (Contribució a la millora de l’ensenyament pri-
mari en tres escoles rurals de Meki a través de la implemen-
tació d’un programa d’igualtat de gènere).

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

Programa de suport extraescolar per a estudiants de primà-
ria, municipi de Sabana Yegua, República Dominicana.

Programa de suport educatiu als nens/es i joves de Sabana 
Yegua, Azua, República Dominicana. (Beques d’estudis i edu-
cació infantil).

Oferir oportunitats d’educació superior a joves de famílies de 
baixos recursos dels barris La Resurrección, Granjas  de San 
Pablo i El Pesebre, Bogotà, Colòmbia.

Persones beneficiades directament

INVERSIÓ

2.062 1.888

148.255 €

Persones beneficiades indirectament
81.545
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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.

Contribuir a fer efectiu el dret humà a l’accés a l’aigua de 
la població rural de la comunitat de Totorani, Cochabamba, 
Bolívia.

Promoció del consum i producció sostenible a través de 
programa pilot de reciclatge, Sabana Yegua, República Do-
minicana.

Desenvolupament agroforestal i protecció ambiental en el 
municipi de Mordán, Azua, República Dominicana.

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

Persones beneficiades directament

INVERSIÓ

794 532

72.146 €

Persones beneficiades indirectament
11.868
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Desenvolupament rural 
PROJECTES:
Cap a la sobirania alimentària de la subcentral Totora Pampa 
(pecuària i capacitació), Vacas, Cochabamba, Bolívia. 

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, Cochabamba, Bolívia.

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

Construcció sistema de reg. Projecte de canalització d’ai-
gua, Independencia, Cochabamba, Bolívia.

Plantació d’arbres fruiters a Independencia, Cochabamba, 
Bolívia.

Promoció del turisme rural i posta en marxa de l’Ecohotel 
Altos de la Caobita. Districte Municipal de Barrera, Azua, Re-
pública Dominicana.

Persones beneficiades directament

INVERSIÓ

2.590 2.390

60.072 €

Persones beneficiades indirectament
11.686
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Habitatge i 
infraestructures 
PROJECTES:
Contribuir al dret a l’habitatge i serveis bàsics adequats a 
través de la reparació d’habitatges a Sabana Yegua i les se-
ves comunitats rurals, Azua, República Dominicana.

Persones beneficiades directament

INVERSIÓ

100 25

3.104 €

Persones beneficiades indirectament
1.250
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Resposta a la COVID-19 
PROJECTES:
Fons d’emergència davant la crisi sanitària, social i econò-
mica causada pel COVID-19, Cochabamba, Bolívia.

Atenció a la població vulnerable a causa de la pandèmia del 
COVID-19, Azua, República Dominicana.

Suport nutricional per a les famílies dels 120 nens i nenes 
del Centre Comunitari de Desenvolupament Infantil San José 
i 68 famílies en situació de vulnerabilitat a causa de la pan-
dèmia del COVID-19, Jardines de San Juan Ajusco, Ciutat de 
Mèxic, Mèxic.

Assegurar les condicions alimentàries i higièniques de la 
població en extrema pobresa, agreujades per la crisi del 
COVID-19 a l’assentament de Nueva Capital, Tegucigalpa, 
Hondures.

Persones beneficiades directament

INVERSIÓ

1.498 1.328

54.146 €

Persones beneficiades indirectament
10.936
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Amb la col·laboració
ENTITATS PÚBLIQUES

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR

AYUNTAMIENTO DE CENDEA DE GALAR

AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

AYUNTAMIENTO DE ALSASUA

AYUNTAMIENTO DE ASPE

AYUNTAMIENTO DE BARAÑÁIN

AYUNTAMIENTO DE BETXÍ

AYUNTAMIENTO DE HUARTE

AYUNTAMIENTO DE LA CENDEA DE OLZA

AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

AYUNTAMIENTO DE TUDELA

AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DEL CID

FEDERACIÓN NAVARRA  
DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS

ENTITATS PRIVADES

ASOCIACION SONRIE Y CRECE

COLEGIO DE FISIOTERAPEUTAS  
DE MADRID

FEDERACIÓN DE  
MUJERES PROGRESISTAS

FUNDACIÓN BANCAJA

CAIXABANK

FUNDACIÓN ENESBA

FUNDACIÓ JOSEP BOTET

FUNDACIÓN MAITE IGLESIAS BARCIANA

FUNDACIÓN MAPFRE

FUNDACIÓN PER L’AMOR A L’ART

FUNDACION PRIVADA REAL DREAMS 
(MIGRANODEARENA)

FUNDACIÓN ROVIRALTA

INSTITUCION JOSEFA MARESCH SERVET

ALSTOM FOUNDATION

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

CANTERO DE LETUR SA

CENTRO APLICACIONES BARCELONA SL

CÍRCOL CATÒLIC

CLÍNICA SAGRADA FAMILIA SA

CUATRECASAS

CREARSA SCCL

DATADEC SA

FARMACIA PARDO RELAT CB

FIRMA CB

FISA 74 SA

FYD 2001 SL

GABINET ASSESSOR EMPRESARIAL SL

GESBIO SL

GRASVER SL

GRUPO BABAC SL

HIMARDU SL

HOTEL MONTECARLO SL

IDEAS Y COLORES SL

INDUKERN SA

INDUSTRIAL COMENEC SL

INDUSTRIAS GRAFICAS JIMENEZ GODOY SA

INVERSIONES LAANS 112 SL

JONES DAY

LAB. DOCTOR RABASSA SL

LAGRAMA SL

MANUFACTURAS BALMES VIVES SL

MELCHOR MASCARO SA

MELIA HOTELES

MENTORING & COACHING SL

MRW

NATURHOUSE HEALTH SA

NAVACREUS SL

NEW RISK SL

NICO JAMONES SL

NOTARIA - POLA DE SIERO

OLIVER Y BATLLE SA

ORTHOGAR SL

PARTIES CATERING SL

PITARRA SL

PROMOCIONES KEOPS SA

SAFER DMCI

SOCIEDAD DE INVERSIONES VEGON SA

TULBOS SL

ZOILO RIOS SA



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


