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La Fundació Cívica Novessendes treballa per abordar necessitats de la població a nivell local
amb la finalitat de contribuir a millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans.

Conscients de la complicada situació econòmica per la que s’està travessant, i dels efectes que
té aquesta crisi en les persones com a conseqüència de la pèrdua del treball, durant l'any 2012
el Patronat de la Fundació ja va decidir  fer una experiència pilot de suport a persones del
nostre municipi que volien iniciar una activitat professional baix la fórmula de l’auto-ocupació. 

La valoració d'aquesta experiència ha estat molt positiva, ressaltant la coherència d'abordar al
mateix temps el canvi personal i el professional, així com la possibilitat de compartir amb altres
persones en la seua mateixa situació reflexions i projectes. També hem constatat la necessitat
d'un suport més continuat per a la implementació del projecte professional dels participants,
així  com  l'oportunitat  perquè  puguen  participar  altres  agents  involucrats  en  el
desenvolupament econòmic i social del nostre entorn.

Amb aquesta experiència i  el  compromís  de la  Fundació en les  persones de Betxí  i  el  seu
desenvolupament, per a 2013 es va llançar una iniciativa més ampla amb el suport del propi
Ajuntament de Betxí,  el Pacte Territorial per l'Ocupació dels Municipis Ceràmics, el CEEI de
Castelló, la Cambra de Comerç, MIcroBank de La Caixa, o diversos empresaris de Betxí que
recolzen als emprenedors mitjançant la tècnica del mentoring.

En aquest context d’experiència contrastada, compromís de diversos agents i necessitats reals
de les persones, al febrer d’aquest any s’ha donat l’inici del  Programa de Suport a Persones
emprenedores 2013, el qual es desenvoluparà durant tot l’any i està estructurat en base a tres
línies d’acció: 

FASE  I:  Taller  d’introspecció  personal  i
identificació de la idea de projecte

La  primera  fase  consisteix  en  crear  un  espai
d'intercanvi  d’experiències  i  idees  de  projecte,
per  tal  d'enfortir  als  participants  mitjançant  un
treball  personal  i  grupal,  amb  la  finalitat  de
madurar  les  noves  possibilitats  d’
emprenedurisme. 

Es tracta d’un lloc de trobada de persones que
volen  fer  un  canvi  en  l'àmbit  professional;  es
treballa des de la reflexió personal i compartida,
cercant altra mirada sobre la situació que envolta
als  participants  i  la  pròpia.  Les  sessions  són
dinamitzades  per  un  especialista  utilitzant
tècniques del coaching executiu.

FASE II: El CLUB de Persones Emprenedores



En la segona fase es tracta de facilitar que les solucions identificades pels participants es fiquen
en marxa.

A tal fi  la Fundació constitueix l’anomenat CLUB DE PERSONES EMPRENEDORES, un lloc de
trobada on les persones es capaciten alhora que reforcen la seua idea de negoci, mitjançant
l'ús d'instruments per a l'empreniment. Es tracta que les persones participants mantinguen un
vincle que els permeta interactuar per a donar-se suport mutu, a més de facilitar competències
i  acompanyament  per  al  desenvolupament  de  les  seues  iniciatives  professionals  o
econòmiques.

El CLUB, com lloc de trobada, formació i actualització, reuniria a les persones en dos àmbits; el
primer  es  dirigirà  a  les  persones  que  vénen  directament  de  la  fase  primera  i  rebran
l'acompanyament individual mitjançant el suport tècnic per a identificar el pla d’empresa i fer
l’estudi  de  viabilitat,  l’acompanyament  a  través  de  tècniques  de  coaching  quan  s'estime
necessari, i també mitjançant el mentoring.

El segon àmbit està dirigit a les persones que han
participat en les diverses promocions anteriors. Es
facilita  un  suport  personalitzat  mitjançant
l'acompanyament  tècnic  individual  a  aquelles
persones  que  decideixen  ficar  en  marxa  el  seu
projecte.

I  també  es  fan  activitats  com  ara  xerrades  o
accions formatives grupals  en aspectes avançats
per a la ficada en marxa i desenvolupament de les
idees emprenedores.  Aquestes  activitats  grupals
normalment  es  realitzen  bé  en  format  de
conferència, en sessions de dues hores de durada,
o de taller, de quatre hores de durada,.



FASE III: Accions obertes al públic en general

Aquet àmbit es dirigeix al públic en general i,
a  diferència  de  les  accions  anteriors,  el
propòsit és tractar temes més globals per a la
seua  divulgació,  anàlisi  i  discussió  entre  els
assistents, de manera que es puga donar llum
en alguns aspectes i en qualsevol cas esbrinar
solucions  a  les  problemàtiques  que  es
tracten. També té la finalitat de sensibilitzar
per a que altres persones es plantegen l'opció
emprenedora com una solució front una crisis
laboral.

Es tracta de xerrades en format conferència
realitzades per experts; la seua durada es al
voltant  de  dues  hores  inclòs  el  col·loqui  i
estan obertes a tothom.
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