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Presentació de l’associació 

 

Nexes Interculturals de Joves per Europa és una associació juvenil sense ànim de lucre i 

independent, creada a Barcelona el 1999 i actualment amb seu al barri del Raval.  

Nexes neix amb l’objectiu de treballar a la comunitat local i al món per afavorir l’aprenentatge 

intercultural, dinamitzar la participació activa –especialment dels joves i de les joves - en el 

desenvolupament local i global, promoure la democràcia, els drets humans, la cooperació 

internacional i la lluita contra l’exclusió social, per posar les bases d’una transformació social 

sostenible que veu en la diversitat un recurs enriquidor. Podem definir com a objectius específics 

de Nexes: la formació i l’empoderament de joves, líders juvenils i multiplicadors/es; la informació 

i orientació a joves; la sensibilització a la participació activa, ciutadania i canvi social; la 

cooperació, educació per al desenvolupament i la pau, els drets humans i el diàleg intercultural; 

el treball en xarxa a nivell local i internacional.  

Per tal d’assolir aquests objectius, Nexes desenvolupa diversos programes i projectes d’actuació 

basats principalment en el recurs de l’educació no formal. Aquesta es pot definir com el procés 

d’ensenyament i aprenentatge que institucions educatives al marge de l’escola ofereixen a 

infants, joves i adults amb una vocació explícita d’educar. Nexes proposa una educació no 

formal basada principalment en activitats de dinamització intercultural i projectes de mobilitat 

juvenil, buscant així la trobada entre joves de diferents realitats socials, culturals i econòmiques 

per tal d’educar en la riquesa de la diferència. Aquestes activitats i projectes ofereixen, tant a 

grups com a persones, l’oportunitat de conèixer, respectar i aprendre d’ altres cultures, formar-se 

personalment i/o professionalment, iniciar relacions a nivell local i internacional i, al mateix 

temps, ser més conscients de la seva pròpia identitat. Entenem que és a partir d’aquesta 

sensibilitat que es poden generar espais de diàleg que portin a una major consciència i acció per 

a una societat més justa i solidària. 
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Programes Europeus 

 

Leonardo da Vinci 

Mobilitat de joves 

Des del principi de la seva actuació, Nexes realitza projectes d’acollida del programa europeu 

Leonardo da Vinci. Aquests projectes de mobilitat ofereixen a gent jove la possibilitat de viure 

una experiència de formació professional així com  d’aprenentatge lingüístic i intercultural. 

L’any 2009 Nexes va acollir 12 projectes del 

programa Leonardo da Vinci i un total de 83 

joves procedents d’Itàlia, Portugal, Noruega i 

Eslovènia.  

Els/les joves acollits han rebut una formació 

lingüística (en castellà o català), han realitzat 

una pràctica professional en diferents sectors 

(social, cultural, comunicació i publicitat, turisme i hostaleria, cooperació per al 

desenvolupament, economia) i han participat en un programa cultural que vol oferir una visió 

més enllà de la merament turística de la ciutat de Barcelona i apropar als participants a la realitat 

social, cultural i històrica de la ciutat i de Catalunya.  

A més d’això, han rebut un monitoratge i seguiment per part de l’equip de Nexes i de les seves 

organitzacions d’enviament que consisteix en avaluacions, dinàmiques formularis, trobades 

individuals i de grup de manera molt regular. 

LEONARDO DA VINCI 
Mobility 

LLP-LdV-PLM-07-IT-146 Hosting/intermediary partner for Mobility: AR.CU.S 

LEONARDO DA VINCI 
Mobility 

LLP-LdV-PLM-07-IT-135 Hosting/intermediary partner for Mobility: SISTEM.A. 

LEONARDO DA VINCI 
Mobility  

LLP-LdV-PLM-08-IT-149 Hosting/intermediary partner for Mobility: TINY 

LEONARDO DA VINCI 
Mobility 

LLP-LdV-IVT-07-IT-084 Hosting/intermediary partner for Mobility: TRAVELSTAGE XII 

LEONARDO DA VINCI 
Mobility 

(Rota Jovem – Portugal) Hosting/intermediary partner for Mobility: SCAN I 

LEONARDO DA VINCI 
Mobility 

N.2008-PT1-LEO02-00326 
 

Hosting/intermediary partner for Mobility: SCAN II 

LEONARDO DA VINCI 
Mobility 

LLP-LdV-PML-08-IT-230 Hosting/intermediary partner for Mobility: MANO 

LEONARDO DA VINCI 
Mobility 

LLP-LdV-PLM-08-IT-167 Hosting/intermediary partner for Mobility: FORMAZIONI 

LEONARDO DA VINCI 
Mobility 

NO/08/LLP-LdV/131051 Hosting/intermediary partner for Mobility: ARTIC VIEW II 

LEONARDO DA VINCI 
Mobility 

LLP-LDV-PLM-08-IT 120 Hosting/intermediary partner for Mobility:M.A.P 

LEONARDO DA VINCI 
Mobility 

LLP-LDV-PLM-08-IT 099 Hosting/intermediary partner for Mobility: EX-EM 
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LEONARDO DA VINCI 
Mobility 

(University of Maribor – 
Eslovenia) 

Hosting/intermediary partner for Mobility: GRAD EX 3 

 

Visites d’experts 

En el marc  del programa d’aprenentatge permanent, es va organitzar l’acollida de 1 visita 

d’experts (VETPRO) de Bulgària. Van venir 10 professors de la Escola Professional de Turisme 

de Sofia amb l’objectiu d’explorar diferents aspectes de la gestió del turisme a Espanya i a 

Catalunya en els àmbits d’educació, de formació professional, de promoció turística local i global, 

de sostenibilitat, d’accessibilitat, de TIC i d’innovació.  

LEONARDO DA VINCI 
VETPRO 

2008-1-BG1-LEO03-00346 Hosting partner for Expert visit: “European innovational technologies in 
the tourism industry” 

 

TACTIC, projecte de qualitat 

Al gener 2008, havíem iniciat un projecte europeu de dos anys de disseminació de pràctiques de 

qualitat en la gestió de projectes Leonardo da Vinci (Key 4), TACTIC. Ha finalitzat el 31/12/2009. 

LEONARDO DA VINCI 
Key activity 4 

135760-LLP-2007-IT-KA4MP TACTIC: Dissemination and exploitation of quality manual and 
practices in Leonardo da Vinci projects 

 

Accions de l’any 2009: 

- Trobada local (18 de Juny, Barcelona): Es va realitzar una trobada amb els actors locals del 

programa Leonardo da Vinci (participants, entitats de pràctiques, famílies que allotgen, actors del 

programa cultural, etc.) i institucions interessades en aquest programa amb l’objectiu general de 

millorar la qualitat del projectes Leonardo da 

Vinci. Aquesta trobada va permetre per una 

banda que els diferents actors ens coneguessin 

millor i d’aquesta manera, fomentar la cohesió 

entre Nexes i tots els actors del programa.  Per 

una altra banda, va permetre descobrir com 

gestionem els projectes de pràctiques a les 

entitats i institucions externes que participen en 

la formació i orientació professional. En aquesta 

jornada vàrem fomentar la discussió amb 

aquests actors sobre els punts forts i febles del programa i l’aportació de noves idees.  

Finalment, aquesta jornada va permetre també la difusió a nivell local del Manual TACTIC. 

- Trobada de coordinació (3-4 de Desembre, Siena, Itàlia). Trobada de tancament del projecte on 

es van presentar les activitats locals de cada partner. Vàrem fer una avaluació general del 

projecte i reflexionar sobre el seguiment del projecte en el futur. 
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Servei Voluntari Europeu 

Nexes realitza una tasca d’assessorament per totes les persones joves interessades en fer un 

Servei Voluntari Europeu, i està acreditada com organització d’enviament, d’acollida i 

coordinadora de projectes SVE. 

Projectes d’acollida a Nexes 

Del 30 de Març al 30 de Desembre de 2009, Nexes ha acollit a una jove bielorussa en el projecte 

2007-ES-114. Iryna Babrova, voluntària a The Seeing Heart a Minsk, de 25 anys, s’ha sumat a 

l’equip de Nexes, recolzant l’equip en les tasques diàries de gestió de projectes locals i 

internacionals. Ha estat molt vinculada al projecte de xarxa Globalinks, en les seves activitats 

locals i especialment, en el seminari internacional celebrat a Barcelona el mes d’octubre. Com a 

projecte personal, la Iryna vol dur a terme un intercanvi juvenil que tradueixi la relació entre 

Nexes i The Seeing Heart en una trobada juvenil a Bielorusia sobre els plaers de viure amb 

menys. 

Projectes de coordinació 

Nexes té dos convenis de col·laboració mitjançant els quals actua com a entitat coordinadora 

dels projectes d’acollida del Consell Comarcal del Barcelonès i del Casal dels Infants per l’Acció 

Social als Barris, des del 2005 i 2006 respectivament. Nexes, amb voluntat de fer arribar la 

possibilitat que els programes europeus ofereix a gent jove en termes de mobilitat juvenil i 

d’aprenentatge intercultural, s’ha ofert desinteressadament a dues entitats com a promotora i 

coordinadora dels seus projectes d’acollida de voluntaris/es. Entenem que els nostres 

coneixements i l’experiència en aquest tipus de projectes pot ser de gran ajuda i que la 

col·laboració en la gestió dels projectes li dóna un valor afegit als mateixos. 

 Consell Comarcal del Barcelonès 

 Des del mes de Gener i fins el mes de Juny, el Consell Comarcal del Barcelonès i Nexes 

es coordinen per tal d’acollir el Rémi Hohemberg, un noi de 23 anys de nacionalitat 

francesa que s’incorpora a la tasca del Centre Europa Jove de difusió, assessorament i 

foment del Programa Joventut en Acció. 
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Casal dels Infants 

Des de principis del mes de Setembre i fins el mes de Juny del 2010, el Casal dels 

Infants acull a Liam Kelly, un jove anglès de 26 anys. El seu projecte, de 9 mesos de 

duració, contempla la seva incorporació en un equip de monitors que treballen amb els 

joves del barri del Raval cada tarda, oferint-los activitats esportives i lingüístiques com a 

excusa per a crear espais de trobada positius, educatius. 

Projectes d’enviament 

L’any 2009 ha estat especialment intens en enviaments de voluntaris. En total, 6 joves catalans 

han trobat un projecte SVE on incorporar-se. Els voluntaris, d’entre 20 i 25 anys, han rebut la 

formació prèvia a la sortida que els ofereix Nexes, així com la formació oficial del Instituto de la 

Juventud. Els destins escollits pels voluntaris són: Portugal, Irlanda (3), França i Itàlia (2). Durant 

la seva estada a l’estranger, des de Nexes els fem un seguiment periòdic que ens permet 

detectar possibles conflictes, treballar-los i mediar en cas que sigui necessari entre els voluntaris 

i les associacions d’acollida.  

Euro-African EVS 

La idea del projecte és creuar experiències de voluntariat facilitant l’estada de 4 voluntaris 

europeus a l’Àfrica, i 4 africans a Europa, per tal de contribuir a les activitats de transformació 

social que cada associació du a terme en les seves localitats.  

Vuit de les associacions de la xarxa Globalinks, que han estat treballant durant tot el 2009 per a 

consolidar la seva relació, han arrancat aquesta experiència conjunta de voluntariat Euro-Africà. 

El projecte ha estat preparat durant el 2009, però serà el 2010 que 2 joves catalans aniran a 

Botswana i Senegal, una jove portuguesa i una italiana aniran a Kenya i Burkina Faso 

respectivament. Mentrestant, dos botswanesos viuran a Portugal i Itàlia, una keniana a 

Barcelona i finalment, un jove burkinabé, a França. Tot això durant un període de voluntariat de 9 

mesos. 

 

Intercanvis juvenils 

Otesha Ride Tour 

Del 29 de maig al 6 de juny un grup de joves va travessar 

el sud-est de França en bicicleta per a trobar-se amb 

altres joves i presentar una obra de teatre en relació amb 

el consum responsable. Hi van participar 4 joves i la 

monitora, i en total eren 35 joves d’Itàlia, França, Grècia, 

Portugal, Senegal i Indonèsia. L’intercanvi de joves està 
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dins d’un projecte multi-mesures sobre temes de consum responsable, anomenat OTESHA.  

 

Demain, l’eau en partage 

Què significa l'aigua a diferents parts del món? Com es gestiona l'aigua a Ouagadougou? I a 

Lyon? Són preguntes que ens vam plantejar 

en el marc d'un intercanvi sobre l'aigua i la 

seva gestió, que es va realitzar del 3 a l'11 

de juliol a Ouagadogou (Burkina Faso). Hi 

van participar 10 joves de cadascuna de les 

ciutats participants (Porto-Novo, Bamako, 

Ouagadougoudu, Torí, Lyon i Barcelona). El 

grup de Barcelona es va constituir en 

col·laboració amb el Consell de la Joventut 

de Barcelona i la Direcció de Joventut de 

l’Ajuntament de Barcelona.  

La segona part de l’intercanvi va ser del 10 al 15 de Novembre a Lyon, on vam anar a explicar 

els resultats de l’intercanvi de Burkina Faso a diferents centres educatius. 

 

 

Formacions internacionals 

Portugal 

Nexes va participar enviant dos animadors juvenils al curs de formació euromediterrani sobre 

"Desenvolupament Sostenible: Comerç Just i Consum Responsable", organitzat a Aveiro, 

Portugal, per Aventura Marão Clube del 23 al 28 de novembre. 

Aquest curs va oferir als animadors la possibilitat de millorar les seves competències, 

coneixements, eines i actituds davant del desenvolupament sostenible, a partir d’un programa 

d’activitats basades en l’educació intercultural, l’estimulació de la creativitat i la participació 

activa. Del 23 al 28 de Novembre joves educadors, monitors, animadors socio-culturals de les 

dues riberes del Mediterrani es van trobar a Portugal per participar en la formació. El projecte ha 

estat subvencionat pel Programa Joventut en Acció de la Unió Europea.  
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Altres 
_______________________________________________________________________ 
Step into Europe 

Step into Europe ha estat un projecte europeu que ha fomentat la informació, la reflexió crítica, la 

llibertat d’expressió, la participació constructiva i la cooperació intercultural de la joventut, 

explorant temes com els drets humans, el diàleg intercultural i el paper dels joves a Europa.  

Step Into Europe ha estat coordinat per Rota Jovem i ha comptat amb la col•laboració activa de 

5 associacions juvenils europees: Nexes (Espanya), B*Come (Bèlgica), Buurthuis Princensluis 

(Països Baixos), Eesti Erinoorsootöö Ühing Noor (Estònia) i Xena (Itàlia). Tots els partners 

treballen en xarxa amb projectes d’educació no-formal desenvolupats a través d’intercanvis 

juvenil, tallers de formació i el servei de voluntariat europeu (EVS).  

El projecte va estar dividit en 2 esdeveniments organitzats conjuntament per les associacions 

involucrades:  

* Concurs d’Art Europeu, obert a joves de 16 a 30 anys: Convocatòria oberta a joves de 16 a 30 

anys amb idees creatives i ganes de participar. El principal objectiu del concurs d’Art Europeu va 

ser crear un espai perquè els joves poguessin expressar les seves idees sobre els valors 

europeus i la participació juvenil, utilitzant diferents formes d’expressió artistica. Es van accpetar 

peces realitzades miitjançant tècniques convencionals (fotografia, curts d’audiovisuals, Graffiti, 

comics, cançons, etc.) i d’altres més interdisciplinàries. 

* Setmana de la Ciutadania Europea (4 a 9 de maig 2009), que van incloure  tallers on es van 

implicar participants de les escoles secundàries, accions de carrer i la celebració del Dia 

d’Europa. 

* El dia 9 de maig vam fer la BIOS ARTISTES STEP PARTY que va començar a les 21:00 i va 

acabar a les 01:00 amb actuacions musicals de joves implicats en el projecte. 

Es pot trobar més informació a la pàgina web: www.stepintoeurope.eu 

 

4ª Trobada Euromediterrània 

La quarta trobada Euromediterrània aquest any ha estat coorganitzada pel Consell de la jOventut 

de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i Nexes. Del 22 al 28 de Novembre, 26 joves de 16 

països europeus i mediterranis d'entitats que treballen per la construcció de pau van posar en 

comú la seva experiència, van compartir bones pràctiques i aprendre a analitzar la pròpia 

activitat per tal d’afavorir una cooperació de qualitat.  

Nexes i el CJB van coordinar-se, des del mes de Febrer fins el mes de Novembre, amb 5 

associacions juvenils més de la ciutat per tal de definir conjuntament els continguts del Seminari, 

la qual cosa ha permès reforçar la xarxa de contactes i poder arribar a més gent jove. 
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Cooperació i Treball en Xarxa 

 

Amal – Tikva 

“Amal-Tikva III: l’educació com a eina de pau i resistència” ha tingut l’objectiu general de 

promoure la Cultura de Pau entre la societat catalana, palestina i israeliana com a pràctica 

quotidiana en les relacions socials, la interacció amb el medi i la gestió de conflictes.  

Mitjançant una formació a Barcelona i una estada a Palestina i Israel, s’ha dotat a mestres 

catalans de primària i secundària d’eines per tal de treballar en l’àmbit de l’educació formal el 

conflicte de Palestina i Israel, el respecte pels DDHH i les iniciatives de resistència popular i 

noviolenta.  

Seguint l’ànima dels anteriors projectes Amal-Tikva, la formació prèvia i l’estada han procurat 

mostrar als participants les iniciatives de transformació social del conflicte d’actors diversos tant 

de Palestina com d’Israel. Seguint un ordre cronològic, es van conèixer les iniciatives de les 

entitats ICAHD, B’Tselem, Shministims, Tel Rumeida Project, The Holy Land Trust, Zochrot, La 

Escuelita i Baladna.  

La tercera fase del projecte està tot just en procés d’elaboració. En aquesta, que dona sentit al 

conjunt del projecte, es realitzaran les diverses activitats de multiplicació de l’experiència en 

l’àmbit de l’educació formal i informal a Catalunya. Les activitats que hi ha previstes són la 

recopilació de materials pedagògics ja existents en l’àmbit de la Cultura de Pau i del conflicte de 

Palestina i Israel, la realització d’activitats en les escoles dels docents que han participat en les 

primeres fases del projecte, la realització d’un curs d’estiu de professorat sobre el treball del 

conflicte a l’aula, la realització d’una setmana d’activitats en l’àmbit de l’educació no formal i la 

creació d’un joc pedagògic sobre el conflicte i les iniciatives de resistència popular noviolenta.  

 

Bili’in 

Des de fa cinc anys la població de Bi’lin (poble situat a prop de Jerusalem i Ramallah) convoca 

una manifestació setmanal en contra de la construcció del Mur al pas per les seves terres de 

cultiu. I ja des dels inicis, anualment celebren la Conferència Internacional de la Resistència 

Popular en contra del Mur,   

Aquest any una delegació de la campanya, integrada per les entitats NoVA-Noviolència Activa, el 

Servei Civil Internacional i Nexes varem participar a  la Quarta Conferència internacional de la 

Resistència Popular contra el Mur per sumar les nostres veus a favor de la legalitat internacional, 
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la unitat política palestina i la defensa d’un model de resistència contra l’ocupació dels territoris 

palestins inspirada en la lluita contra l’Apartheid Sud-africà 

La conferència tenia com a objectiu ser un espai de coordinació de campanyes internacionals, 

accions de boicot de productes i marques que donin suport a l’ocupació dels territoris palestins, 

la presa de sancions internacionals contra els crims de guerra i contra la humanitat que s’han 

realitzat a Gaza i en definitiva la coordinació d’accions de la societat civil que no vol tolerar que 

es segueixi mantenint la situació actual. 

El primer dia de la Conferència es va dedicar a conferències de líders populars i delegacions 

polítiques. Algunes de les intervencions a destacar van ser les del Primer Ministre Palestí, Salam 

Fayaad, de la Premi Nobel de la Pau, Mairead Maguire, o de la vicepresidenta del Parlament 

Europeu, Luisa Morgantini, així com els Secretaris Generals dels principals partits polítics 

palestins. El segon dia va acollir tres tallers paral·lels de treball d’inicitavies de resistència 

popular noviolentes i visites simultànies a diverses zones de Cisjordània. El tercer dia va 

concloure la Conferència amb la presentació de les conclusions de l’acte i la participació massiva 

a la manifestació setmanal en contra del Mur de l’Apartheid.  

La declaració final de la conferència es troba aquí: 

http://www.palestina.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=653439%3Acomunicat-final-de-

la-quarta-conferencia-internacional-de-bilin-sobre-resistencia-no-violenta&catid=100%3Anoticies&lang=ca 

 

Zumbí 

El punt àlgid del projecte va tenir lloc durant la setmana del 16 al 21 de novembre, quan es va 

desenvolupar la “Setmana Zumbí: Vivències i experiències amb l’MST”. Durant aquesta setmana 

van tenir lloc diferents activitats (entrevistes a ràdios, xerrades, conferències, un concert de 

música, vam passar el documental “Terra do Brasil”, filmat per alguns dels participants del 

projecte, etc.), amb la participació i col·laboració de dos integrants brasilers del MST, que ens 

van acompanyar durant tota aquesta setmana als diferents actes realitzats als diversos punts del 

territori català.  

Van col·laborar a la realització de les activitats de la setmana Zumbí, el Comitè de suport al MST 

de Barcelona, la Universitat Lliure La Rimaia i TRANSformas. 

PROGRAMA de la Setmana Zumbí 

16N Reus , Centre Cívic “Ponent”, 19h, Avinguda Països Catalans 106  

“La experiència Zumbí i els Sem Terra”, xerrada i documental  

17N Vic , Centre Social autogestionat “la Torratxa”, 20h, c/ Joan de Serrallonga 3  

“La experiència Zumbí i els Sem Terra”, xerrada i documental  
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20N Girona , Centre Cívic “San Narcís”, 20h, Plaça de l’Assumpció 27  

“La experiència Zumbí i els Sem Terra”, xerrada, documental i inauguració de la exposició 

fotogràfica  

21N Besalú , Sala Gòtica de la Cúria Reial, 12h, c/ Portalet 4  

“La experiència Zumbí i els Sem Terra”, xerrada i documental  

21N Barcelona , Tinta Roja, 21h, c/ Creu dels Molers 17 (M Poble Sec)  

Concert amb el grup brasiler “Vamu Nessa”     

22N Barcelona , Universitat Lliure la Rimaia, 18h, c/ Casanova 17  

"Moviment Sem Terra: una experiència política participativa", xerrada i documental, en 

col·laboració amb el Comitè de suport al MST de Barcelona 

Durant aquesta setmana, paral·lelament, es van realitzar entrevistes a diferents emissores de 

ràdio, en alguns d’aquests punts del territori català: 

Dimarts 17: Entrevista a Ràdio Reus. Tot i que aquesta entrevista no estava prevista, després de 

l’èxit de la xerrada, van voler realitzar una entrevista sobre el projecte. 

Dimecres 18: Entrevista a Ràdio L’Hospitalet (programa ConeixMòn) 

Dijous 19: Entrevista a Com Radio 

Dissabte 21: Entrevista a Radio Besalú 

Exposició fotogràfica: El projecte compta amb un suport gràfic, una exposició fotogràfica. En un 

principi es va pensar en posar l'exposició fotogràfica a diversos municipis, i així els hi vam 

proposar. Alguns d'aquests municipis estaven interessats en l’exposició, però va ser impossible 

trobar unes dates en que coincidíssim, ja que tenien els espais ja programats. Aquest fet, que es 

podria haver plantejat com un possible problema, va resultar ser una oportunitat: vam decidir 

exposar-la durant el mes d’octubre al CAP Maragall (Barcelona). D’aquesta manera vam poder 

arribar a un públic diferent i més variat, el qual, possiblement, no hauria tingut cap mena de 

contacte amb el projecte si l’exposició no hagués arribat a un lloc públic com és un CAP. A 

continuació, l’exposició va ser penjada a Girona (Del dia 20 de novembre fins a principis de 

desembre), i posteriorment la volem seguir itinerant a diferents espais del territori català. 

Per altra banda, cal esmentar, que en les diferents xerrades es projectava el vídeo documental 

“Terra do Brasil”, filmat per alguns dels propis integrants del projecte, utilitzant, així, un altre tipus 

de canal de comunicació i fent més amena la xerrada.  

Així doncs, com a resum, podem dir que els espais han estat variats: no hi ha hagut un espai 

únic on realitzar el projecte, sinó que, com queda palès, s’han realitzat diferents activitats per 

diversos punts del territori català, utilitzant mitjans diversos, amb l’objectiu de difondre, 

comunicar i debatre sobre el moviment de l’MST i la seva relació amb els agrocombustibles, 

altres moviments socials, etc. A més, el tipus de públic al que ens hem dirigit en cada acció era 
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diferent i sempre s’ha intentat arribar al màxim nombre de persones, tractant d’aconseguir el 

major impacte possible. 

 

Globa-l-inks 
______________________________________________________________________ 

Globa-l-inks és una plataforma participativa que facilita la col·laboració, l’intercanvi i altres 

accions entre grups i organitzacions que actuen en el sector juvenil, fomentant la transformació 

social sobre la base d'igualtat, solidaritat, interculturalitat, consciència ambiental, i vol lluitar 

contra la discriminació i per la defensa dels DDHH. 

Objectius específics: 

• promoure projectes i activitats comunes 

• treballar la qualitat dels projectes 

• crear un patrimoni comú de coneixements, mètodes, recursos 

La idea de Globa-l-inks és compartir instruments (en particular el Programa Joventut i altres 

programes que utilitzen metodologies d'educació no formal) perquè grups i organitzacions que 

treballen per a la transformació social de la seva comunitat local, puguin fomentar les connexions 

glo-cals, intercanviar pensaments, experiències, eines, bones pràctiques, i engegar 

conjuntament activitats de transformació social. Les comunitats locals en són les protagonistes; 

les destinatàries finals d'aquest projecte. La plataforma compta amb 32 socis de 21 països 

d'Europa, Amèrica Llatina i Àfrica.  

El 2008 es va presentar i aprovar el projecte de xarxa, "Globa-l-inks: consolidació i qualitat en la 

xarxa de transformació social glo-cal”, en el marc de l'Acció 3.2 del Programa Joventut en Acció. 

El projecte va començar el desembre 2008, ha estat implementat durant el 2009 i ha acabat el 

mes de novembre.  

El projecte "Globa-l-inks: consolidació i qualitat en la xarxa de transformació social glo-cal” tenia  

l'objectiu de consolidar i ampliar la xarxa per a incrementar la qualitat de l'estratègia a llarg 

termini i dels projectes individuals sobre la cooperació intercultural juvenil, la ciutadania, les 

accions glo-cals, la democràcia, el desenvolupament comunitari dirigit pels joves i l'educació als 

drets humans dels joves. Amb un benefici per a les comunitats involucrades, els seus joves i els 

treballadors juvenils. El projecte estava constituït per:  

- Un conjunt d'activitats glo-cals comunes que s'han portat a terme de forma paral·lela 

en les diferents realitats locals i en les comunitats;  

- 2 trobades de coordinació i 3 reunions de grups temàtics, per a dirigir l'aplicació de les 

estratègies i desenvolupar la reflexió i els conceptes en els temes d'especial interès: 
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acció glo-cals, projectes d'educació als drets humans i a la democràcia, comunicació 

en xarxa;  

- Un seminari de la Xarxa amb tots 

els membres i realitats en el qual 

va ser possible 1) l'intercanvi de 

bones pràctiques locals de 

transformació social, 2) revisar les 

metes comunes i desenvolupar 

noves estratègies de cooperació, 

3) construir junts noves accions o 

projectes, 4) avaluar els resultats 

del projecte;  

Des de el 16 al 22 de octubre, 29 representants de les organitzacions que formen part 

de la xarxa es van trobar a Barcelona. El Seminari va ser un moment enriquidor, 

important per a llançar un pont entre passat, present i futur de la xarxa. 

- La creació de a) una web, b) un butlletí informatiu de la xarxa, ambdós previstos per a 

l'intercanvi de notícies sobre les realitats locals, experiències, mètodes i eines, c) un 

grup de correu electrònic, per al pas ràpid d'informació pràctica;  

- Els documents, materials i eines sobre els temes, per a multiplicar-los dins i fora de la 

xarxa a totes les organitzacions interessades en el procés de transformació social 

local. 

- 4 sessions de cine-fòrum. Els mesos de maig i juliol la xarxa Globa-l-inks va 

connectar-se a través de obres de ficció i documentals al voltant de temes fonamentals 

de la globalització Joves de tot el món (a 27 ciutats del món, des de Cracòvia a 

Nairobi, des de Montevideo a Torí) van veure a la seva comunitat local les mateixes 

pel·lícules. 

- El 19 i 20 de setembre: acció glo-cal de carrer a la xarxa Globa-l-inks. Els dies 19 i 20 

de setembre es van fer les "accions glo-cals de carrer per a la transformació social", 

organitzades en paral·lel amb altres 30 organitzacions de la xarxa Globa-l-inks en tot el 

món. Els joves de les entitats que formen part de la xarxa van proposar a la opinió 

publica temes d’interès global: la sostenibilitat mediambiental, el respecte de drets 

humans bàsics com l’habitatge i l’educació, la economia global, el diàleg cultural, la 

llibertat d’expressió, etc. organitzant actes, festes, teatre, video-forum i moltes altres 

maneres festives per estimular la discussió i la reflexió. 
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Palestina al Cor 

Amb Palestina al Cor va néixer com a una Campanya de solidaritat amb el poble palestí que 

s'inicià a finals del 2007 en motiu del 60è aniversari de la Naqba Palestina i que posteriorment ha 

organitzat diversos actes festius i reivindicatius. 

La campanya sumà els esforços d'una trentena d'entitats catalanes compromeses amb la 

construcció d'una pau justa al Pròxim Orient i gaudeix del suport de les federacions d'ONG i de 

veïns, dels sindicats i d'una seixantena d'associacions catalanes. 

Durant el 2009 la Campanya va emprendre les següents accions: 

- Febrer: Acte “La Comunitat Internacional i Palestina: podem aturar l’apartheid i el 

genocidi” 

- Març: Acte “Palestina: apartheid i crims de guerra” 

- Abril: participació d’una delegació a la “IV Conferència Internacional de Resistència 

Popular Noviolenta” a Bi’lin (Cisjordània, Palestina).  

- Maig: Acte de commemoració del 61è aniversari de la Naqba Palestina 

- Octubre: Acte STOP – Sobrevivint als Territoris Ocupats de Palestina 

- Desembre: Presentació de l’informe “Apartheid contra el poble Palestí”  

Més informació sobre les activitats i la campanya es pot trobar a 

http://palestina.cat/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=21&Itemid=490&lang=ca 

Paral·lelament, des de meitats de l’any es va començar a preparar el Tribunal Russel per 

Palestina, que se celebrarà el març del 2010. La informació sobre el Tribunal es pot trobar a 

http://tribunalrussell.blog.pangea.org/ 

Actualment, Amb Palestina al Cor té un caràcter de coordinadora d'entitats que treballen, des de 

diferents àmbits, en el marc del conflicte israelo-palestí. 

 

Formació 

 

Tallers Porta 22 – Espai de noves ocupacions 

Porta 22 es el Centre de noves Ocupacions de Barcelona Activa ( www.porta22.com). 

El contacte amb Porta 22 es va fer en un principi a través del projecte Leonardo da Vinci que té 

una vessant de formació professional i ocupació. Després d’algunes visites  dels participants del 

programa al centre, la direcció ens ha proposat fer tallers sobre la mobilitat europea en relació 

amb la formació professional. Al 2006 ens van invitar a formar part de la “Xarxa de Coneixement”, 
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en la qual estan diverses entitats públiques, privades, empreses, associacions, universitats i 

centres de formació, tots relacionats amb el món de la formació i ocupació professional i es va 

establir un conveni de col·laboració. Des de llavors la nostra associació periòdicament hi realitza 

tallers.  

Al 2009 hem organitzat els següents:  

“Vull treballar a Europa” 

1. Consells i experiències per cercar feina i fer pràctiques 

2. Com elaborar el meu currículum Europass 

(Realitzats el 17 de febrer, el 17 de març, el 29 d’abril, el 14 de maig, el 16 de juliol, el 9 de 

setembre, el 8 d’octubre, el 25 de novembre) 

Hi ha hagut entre 20 i 25 participants per taller i les valoracions han estat bones. 

 

Tallers Diputació  

Des de 2006, Nexes proposa tallers a l'Oficina del Pla Jove (Diputació de Barcelona). Aquests 

tallers estan subvencionats parcialment per la Diputació i la difusió es fa a tota la comarca. L’any 

2009, vam fer el taller “Com puc ser ecològic?” a Argentona, el 21 de Maig. 

 

Tallers de Joventut en Acció 

Des de la Secretaria de Joventut se’ns ha demanat que realitzem tallers i formacions sobre el 

Programa Joventut en Acció a tot el territori català per tal d’arribar a tècnics de joventut, 

responsables d’entitats juvenils o joves individuals que sovint no tenen els recursos o la 

informació al seu abast. En aquest context, durant el 2009 hem realitzat: 

- 2 jornades formatives a Girona, 6/10/09 i 24/11/09 

- 1 taller informatiu a Arenys de Mar, 20/11/09 

 

Seminaris de formació a l’arribada del Servei Volun tariat Europeu 

Nexes amb la col·laboració de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya ha 

coordinat dos seminaris de formació a l’arribada de voluntaris europeus: 

Seminari de formació a l’arribada de SVE a Barcelona (residència salesiana del Martí  Codolar)  

Del 7 al 12 de juny, Nexes va organitzar el seminari de formació dels voluntaris europeus. Els 

formadors i talleristes són membres de l’entitat i algunes de les persones especialistes, properes a 

Nexes, van encarregar-se de sessions puntuals.  
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Seminari de formació a l’arribada de SVE a Comaruga 

Del 23 al 28 de Novembre, Nexes va organitzar el seminari de 

formació dels voluntaris europeus. Els formadors i talleristes són 

membres de l’entitat i algunes de les persones especialistes, 

properes a Nexes, van encarregar-se de sessions puntuals. 

 

Altres tallers 

En el marc dels convenis de col·laboració entre Nexes i la regidoria de Joventut de l’Ajuntament 

de l’Hospitalet per una banda i el Consell Comarcal del Barcelonès per l’altra, es van crear i fer 

diversos tallers:  

- Oportunitats per treballar i fer pràctiques a l’estranger (16/02) 

- Emancipar-me al Regne Unit: Viure, Treballar, i Estudiar (17/02) 

- Comunicació intercultural (24/02) 

- Emancipar-me a França: Viure, Treballar, i Estudiar (17/03) 

- Beques i estades a França (18/039 

- Emancipar-me als Estats Units: Viure, Treballar, i Estudiar (23/03) 

- Beques i estades a Països Anglòfons (25/03) 

- Estades de Voluntariat a l’Estiu (27/04) 

- Prendre la decisió de marxar a l’estranger: Motors i Frens (4/05) 

- Estades sabàtiques a l’estranger (29/05; 8/06) 

- amb la motxilla i l’ampolla d’aigua - viatjar barat! (3/07) 

- Marxem a l’estranger aquest estiu (10/07) 

- Estic a l’atur i vull treballar a l’estranger (5/10; 4/11; 23/11) 

- Què pots fer a l’estranger (15/10) 

- Taller d’anglès per a entitats i educadors juvenils (2/11; 9/11) 

- Ofertes de feina i pràctiques laborals (10/11) 

- Estada a l’estranger per a un aprenentatge lingüístic (1/12) 

- Com fer un CV en anglès per a una estada a l’estranger (11/12) 
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Activitats i projectes locals 

 

Cine-fòrums 

Globalinks 

En el marc del projecte Globalinks del 2009, totes les 

organitzacions de la xarxa vam realitzar a la vegada 

aquestes sessions de documentals sobre la globalizació, 

que van permetre als joves de 3 continents reflexionar 

sobre el consum responsable, l’art com a eina per treballar 

la interculturalitat i la participació comunitària. 

No volíem mostrar grans injustícies, sinó oferir alternatives 

que ens semblen interessants per creatives i exportables. 

Aquests grans temes ens afecten a diferents nivells en cada 

una de les nostres societats, de manera que tots hi tenim 

alguna cosa que aportar. Las sessions de vídeos ens van 

permetre conèixer millor les possibilitats que tenim per a 

transformar la nostra societat.   

 

Tropa de élite 

El 22 de juliol a la seu de Nexes, la Núria Costa, voluntària a una favela de Rio de Janeiro el 

2008, va dinamitzar l’activitat. Es va passar la pel·lícula "Tropa d'elite", guanyadora de l’Ós d’Or 

al festival de Berlín. La peli pretén ser un apropament a la complexitat de la problemàtica social 

brasilera ja que part d'aquesta està ambientada a Babilònia, favela de Rio de Janeiro on la Núria 

va realitzar el seu SVE amb NEXES. Per aquest motiu, després de la projecció, es va fer un petit 

debat - tertúlia amb la Núria, per intentar comprendre una mica millor la societat brasilera i fer 

una reflexió conjunta entre tots els assistents. 

Home 

El grup de Consum Responsable va participar a la organització el 8 de maig d’una projecció al 

àmbit del cicle de documentals de la xarxa Globa-l-inks: “Los espigadores y las espigadoras”, 

d’Agnes Varda, amb debat final i pica-pica amb menjar reciclat. 

Al Juliol (dimecres 15 de juliol-19.30h) es va organitzar a Nexes una altra projecció de 

documental i debat: “ Home”, de Yann Arthus-Bertrand. Els científics ens diuen que només tenim 
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10 anys per a canviar els nostre model de vida, evitar d’esgotar els recursos naturals i impedir 

una evolució catastròfica del clima de la Terra. Cadascun de nosaltres ha de participar en 

l’esforç col·lectiu, i és per a sensibilitzar al major nombre de persones que es va realitzar la 

pel·lícula “Home”. 

 

Suk Melik 

Normals 

Cada mes, sempre el segon dijous a partir de les 21.30 h, amics de Nexes i Sóló organitzen el 

“SUK MELIK: mercadillo d’intercanvi” al Bar Sóló, C/Margarit 18, al Poble Sec.   

El mercat funciona aixì: cadascú pot deixar i endur-se lliurement alguna cosa per intercanviar: 

música, roba, un llibre, una poesia, qualsevol cosa.   

El Suk Melik ha sigut durant tot l’any 2009 una cita 

ecològica, econòmica, socialitzant per les persones que hi 

han acudit. Cada mercadillo s’amenitza amb un conta 

contes, un vídeo, música en viu, una explicació d’un 

projecte amb fotos, etc. d’uns 10/15 minuts. 

 

Acció de carrer Globalinks 

El 20 de setembre de 17 a 20 hores, Nexes va organitzar un mercat d’intercanvi lliure com acció 

glo-cal de carrer per a la transformació social, en paral·lel amb altres 30 organitzacions de la 

xarxa Globa-l-inks. Ho vam fer a l’equipament del Pou de la Figuera, al barri de la Ribera de 

Barcelona. Tothom podia venir a deixar allò que ja no servia, remenar i endur-se alguna altra 

cosa. Hi havia un "taulell d’intercanvi de coneixements", una actuació musical i un aperitiu de 

comerç just. L’objectiu era promoure el consum responsable a través de la reutilització i 

l’intercanvi d’objectes i experiències. 

 

Grup de Consum Responsable 

El 2 d’abril va tenir lloc la primera trobada del grup de consum responsable de Nexes. L’interés 

va centrar-se en el decreixement, l'economia solidària, les cooperatives de consum, l'educació 

ambiental, etc. amb ganes de formar un grup de joves que realitzin accions transformadores i 

creatives per defensar un model alternatiu de consum. 
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El grup va participar a la organització el 8 de maig d’una projecció al àmbit del cicle de 

documentals de la xarxa Globa-l-inks: “Los espigadores y las espigadoras”, d’Agnes Varda, amb 

debat final i pica pica amb menjar reciclat. 

Al Juliol (dimecres 15 de juliol - 19.30h) es va organitzar a Nexes una altra projecció de 

documental i debat: “ Home”, de Yann Arthus-Bertrand. Els científics ens diuen que només tenim 

10 anys per a canviar els nostre model de vida, evitar d’esgotar els recursos naturals i impedir 

una evolució catastròfica del clima de la Terra. Cadascun de nosaltres ha de participar en 

l’esforç col·lectiu, i és per a sensibilitzar al major nombre de persones que es va realitzar la 

pel·lícula “Home”. 

El 2 de setembre el grup de consum responsable es va trobar per preparar les properes activitats 

de la tardor.  En discussió: sortida a Tarragona per visitar una experiència de permacultura; 

projecció de "Home" y realització de una activitat (i un documental) durant el seminari de la xarxa 

Globa-l-inks o al Centre Cívic del Besós. Al final no s’ha realitzat ni l’una ni l’altra activitat i queda 

pendent al 2010 tornar a enllaçar les activitats del grup. 

 

Exposicions 

I want my ball back 

L’exposició “I want my ball back” neix arrel del projecte Amal-Tikva: el vídeo social com a eina de 

documentació i resistència pacífica a Palestina realitzat al 2007 realitzat per Nexes en 

cooperació amb The Holy Land Trust, Tel Rumeida, Israeli Commitee Against House Demolitions 

i Alternative Information Center (i amb l’assessorament de l’entitat B’Tselem).  

L’exposició compta amb unes 26 fotografies i diversos pannells informatius. Ha estat exposada 

en l’acte de presentació del projecte “Follow the Women” al març i a Torelló i a l’Ateneu Layret 

de Sant Antoni al desembre.  

 

Follow the Women  

El dissabte dia 21 de març a les 19:00 es va presentar el documental fet per Sergi Egea sobre el 

projecte “Follow the Women: Bicicletada de dones per la pau a Orient Mitjà”. Més de 300 dones 

de diferents països del món van participar en l’edició del 2008, i Nexes en va enviar un grup de 

dones i un reporter. A les 20 hores, xerrada col·loqui: el projecte Follow the Women, a càrrec de 

Nexes, participants de “Follow the Women”, Dolors Sala, coordinadora equip català.  

L’exposició de fotografies va estar els dies 21, 22, 28 i 29 de març de 2009 al Foyer teatre 

Cirvianum de Torelló.  
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ConTurkaddition 

"ConTürKaddiction: les moltes cares de Turquia" és una exposició fotogràfica amb visions d'una 

voluntària de Servei Voluntari Europeu. Del 14 de desembre al 15 de gener, 

Nexes i el Centre Europa Jove van promoure la exposició fotogràfica de Sofia Pagliarin sobre 

Turquia al Mas Fonollar de Santa Coloma de Gramenet.  

"ConTürKaddiction: les moltes cares de Turquia" és un reflex de les experiències viscudes per 

Sofia Pagliarin al llarg dels sis mesos de Servei de Voluntariat Europeu (SVE) a Turquia. 

Aquesta exposició és un intent d'acostar l'observador europeu a les múltiples cares de Turquia, 

als seus llocs, a les seves persones, i al recorregut que algunes d'elles oferiran. El SVE és un 

excel.lent mitjà per a experimentar des de dintre i prendre consciència de les diferències i de les 

semblances que ens enllacen a aquest immens i ric país. 

 

Activitats socioculturals amb participants/es dels projectes europeus 

En el marc del programa de l’acollida Leonardo da Vinci , l’associació proposa un conjunt 

d’activitats locals perquè els joves europeus puguin descobrir alguns elements de la vida i cultura 

local. Les activitats no són turístiques, ja que pensem que les típiques visites turístiques de la 

ciutat de Barcelona són fàcils d’accés per qualsevol estranger. Per tant, les activitats del 

programa es basen en el descobriment d’aspectes concrets que no són tant fàcil d’accés pels 

estrangers. 

Són programes culturals de 3 mesos, amb una activitat cada setmana més o menys. Entre altres 

sortides, comptem amb una ruta per Ciutat Vella  des del punt de vista de la diversitat 

(immigració, diversitat, barris marginats, Raval,  històries típiques, bars antics.,..), una ruta 

Montalbán  per seguir els passos i llocs de l’escriptor, un joc de l’amic invisible  al mercat dels 

Encants Vells  per trobar un regalet per 2 euros, la participació a trobades i festivals locals de 

temporada (Castellers, Mercè, Sant Medir, Festival tradicionarius, etc.), una festa intercultural  

en que els joves poden cuinar plats típics del seu país, preparar cançons i animacions i invitar a 

la gent amb qui s’ha relacionat durant el seu projecte a Barcelona, etc. 

 

Carrer Sant Climent 

Amb la finalitat de recuperar l'ús del carrer St Climent, Nexes i els veïns vam organitzar un 

menjar popular el 24 d'octubre al migdia. Des del Casal dels Infants s’estan impulsant propostes 

d'intervenció comunitària amb els veïns per a millorar la convivència en el lloc on tenim la seu. 

Dins les activitats previstes hi ha l'elaboració d'un mural en les parets d'un passatge interior, en 

el qual nens i joves podran dibuixar mentre els veïns recuperen un espai molt deteriorat. També 
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s'estan recuperant fotos de fa anys quan el carrer Sant Climent es decorava, s’enflorava, es 

feien desfilades el dia del Corpus o menjars populars.  

 

Tallers a la seu 

"El guerrer, el seu cor i el camí",  

El próxim 8 de abril, de 19h a 21h, en la seu de Nexes organitzem una trobada vivencial amb 

Wirikuta: "El guerrer, el seu cor i el camí" 

Amb aquest taller volem obrir una porta a l'exploració de nosaltres mateixos. La gent que 

col·laborem en grups o associacions ajuntem forces individuals per a arribar a un objectiu comú i 

superior. Però coneixem bé la força que aportem com a individus? I els nostres limits? Amb 

Wirikuta aprofundirem la careta, l'ésser inferior, l'ésser superior i farem un poc de treball 

corporal. Serà un acostament al que el diu "el circulo i la unita 

Clips Verts 

El 14 de desembre a Nexes vam fer un : taller pràctic sobre l’impacte de les nostres accions 

quotidianes al medi ambient. Som conscients de que la majoria de les nostres accions 

quotidianes impacten negativament sobre el medi ambient? Sabem en quina mesura ho fan? 

Aquest taller va servir per descobrir els millors trucs per a estalviar aigua, energia, residus i 

diners, i a la vegada, com reduir l’impacte individual sobre el medi ambient i millorar la qualitat de 

vida.  

 

Convenis i col·laboracions 

L'objecte dels Convenis és l'establiment del marc de col·laboració entre les entitats per poder 

desenvolupar activitats dirigides a la promoció de la seva tasca i programes. En el nostre cas, el 

Programa Joventut en Acció, Leonardo da Vinci i altres projectes d’àmbit local i internacional. 

Aquest any hem continuat amb els convenis de col·laboració amb el Consell Comarcal del 

Barcelonès, el Casal dels Infants, Porta 22, Espai Jove d’Emancipació (Espai Molí) i el Consell 

de la Joventut de Barcelona. A més, hem ampliat la col·laboració amb UB Feina. 

 

Consell Comarcal del Barcelonès 

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Barcelonès i l’associació Nexes 

Interculturals de joves per Europa per a l’acollida del voluntari europeu Rémi Hohemberg a 

través del Servei de Voluntariat Europeu. Barcelona, 01 de gener de 2009. 
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A més, el mes de gener de 2009 es va iniciar una altra col·laboració entre Nexes i el Consell 

Comarcal del Barcelonès. Nexes va començar a treballar a tot el territori del Barcelonès i al 

Centre Europa Jove, impulsat pel Consell Comarcal del Barcelonès. El Centre Europa Jove és 

un servei d’informació, orientació i assessorament juvenil sobre mobilitat europea: viatjar, 

estudiar, fer pràctiques, aprendre idiomes, treballar, participar i fer voluntariat a Europa.  

Durant aquest any, s’han fet més de 350 assessories a joves i 75 a entitats juvenils. També 

s’han ofert més de 70 tallers formatius sobre temes relacionats amb la mobilitat internacional i 20 

tallers a instituts.  

A més, s’han promogut conjuntament diferents projectes, com el Servei de Voluntariat Europeu o 

un projecte de joves immigrants i art, “Europe for all? Raising Youth awareness on European 

Citizenship and Second Generation Immigrants”, que va culminar en la producció d’un vídeo i 

una trobada internacional a Grècia.  

 

Casal dels Infants 

Conveni de col·laboració entre el Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris i l’associació 

Nexes Interculturals de joves per Europa per a l’acollida del voluntari europeu Liam Kelly a través 

del Servei de Voluntariat Europeu. Barcelona, 01 d’octubre del 2009 

 

Espai Jove d’Emancipació – Ajuntament de l’Hospital et de Llobregat 

Gràcies a la col·laboració entre Nexes i L’Espai Molí en el marc del projecte Crossroad, va néixer 

l’octubre de 2007 un conveni de col·laboració entre les dues entitats. Aquest conveni contempla 

la presència d’un assessor en mobilitat internacional jove de Nexes a l’Espai Molí dues vegades 

a la setmana.  

Durant aquest any, s’han fet 384 entre assessories i consultes a joves. S’ha treballat la 

plataforma per a l’assessorament i la formació a la mobilitat per a entitats juvenils de l’Hospitalet. 

També s’han ofert 7 tallers formatius sobre temes relacionats amb la mobilitat internacional.  

A més s’ha fet un treball de coordinació en xarxa de les assessores de mobilitat. 

Aquest any es va iniciar l’ús intern d’Eurodesk a l’Espai Molí. Aquesta eina europea ha premés a 

les assessores compartir informacions amb assessors de tota Europa, donar informació més 

detallada i precisa als usuaris i estar més al corrent de les darreres beques i convocatòries per a 

projectes.  
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Porta 22 – Espai de noves ocupacions 

A l’any 2006, Porta 22 ens va integrar a la Xarxa de Coneixement. L’any 2007 a més de 

continuar amb els tallers, ens va proposar la integració dels tallers de manera fixa, entrant així en 

la oferta formativa base de Porta 22. Al 2009 es va consolidar la col·laboració amb una 

programació de tallers més densa al llarg de l’any. 

 

UB Feina 

El 2008, Nexes havia fet una primera xerrada informativa amb un dossier complert per iniciar les 

jornades sobre mobilitat professional organitzades per Feina UB, la oficina de integració 

professional dels estudiants de la UB. Es va decidir donar-li seguiment aquesta col·laboració.  

El 8 de maig 2009 es va fer una altra xerrada per donar una visió conjunta als alumnes sobre la 

mobilitat internacional i ajudar a situar els ponents de la jornada.  

El 30 de Novembre, es va realitzar una ponència anomenada “Treballar i fer pràctiques a 

l’estranger” dirigida específicament als alumnes d’últim curs. 

 

Consell de la Joventut de Barcelona 

A l’última Assemblea General Ordinària del Consell de la Joventut de Barcelona, Nexes passa a 

ocupar el càrrec de Vicepresidència dins del Secretariat. L’Aina Gutiérrez és la persona 

responsable de representar Nexes al CJB i és doncs vicepresidenta i responsable del programa 

de Pau i Globalització Justa.  

 

 


