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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; el foment de la participació activa per a promoure el canvi social; la 

cooperació, l’educació pel desenvolupament i la pau, els drets humans i el diàleg intercultural i 

finalment, 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 dels centres educatius 

ofereixen a infants, joves i adults amb una vocació explícita d’educar al llarg de la vida. Nexes 

proposa una educació no formal basada principalment en activitats de dinamització intercultural i 

projectes de mobilitat juvenil, buscant així el punt de 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. 

 

 



 
Interculturals de Joves per Europa 

www.nexescat.org 
 

 4  

Programes Europeus 

 

Leonardo da Vinci 

 

Coordinació 

Aquest any hem fet alguns canvis i millores i hem engegat nous projectes en aquest programa: 

1. Recuperació del programa cultural a nivell intern: Roberta Carvalho, responsable del 

programa cultural, va deixar de treballar a Nexes al juliol 2010 per raons personals. A 

més, degut a la davallada de projectes previstos pel 2011, hem volgut recuperar aquesta 

iniciativa a nivell intern. 

2. Recerca activa de nous socis internacionals: des de setembre fins a  desembre hem 

intentat compensar la davallada de projectes aprovats dels nostres socis internacionals 

(només un projecte d’un soci aprovat a la convocatòria 2010) amb nous interlocutors. 

3. Definició i redacció d’un projecte d’enviament Leonardo da Vinci. Tot i que la col·laboració 

amb el Consell Comarcal del Barcelonès per proposar un projecte d’enviament no ha 

sigut possible, Nexes presenta un projecte a la propera convocatòria 2011 per oferir una 

oportunitat laboral als joves aturats de Catalunya.   

 

Mobilitat de joves 

Aquest any Nexes ha acollit 52 joves Leonardo da Vinci per a pràctiques laborals a la ciutat, 

emmarcats en 8 projectes: 5 d’Itàlia, 1 de Noruega, 1 de Portugal i 1 de França. Uns d’ells, Pass 

par Tour, no estava emmarcat en el programa Leonardo da Vinci sinó que era un programa de la 

Regió de Toscana. Com que les condicions 

eren similars a les dels altres, el vam 

gestionar com un programa Leonardo da 

Vinci. 

Els/les joves acollits han rebut una formació 

lingüística en castellà, han realitzat 

pràctiques professionals en diferents sectors 

(social, turisme, educació, medi ambient, etc.) 

i han participat en un programa cultural que 

vol oferir una visió més enllà de la merament 
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turística de la ciutat de Barcelona i apropar els participants a la realitat social, cultural i històrica 

de la ciutat i de Catalunya. 

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

organitzacions d’enviament consistent en avaluacions, dinàmiques, formularis, trobades 

individuals i de grup de manera regular. 

 

 
Títol 

 

 
Dates 

 

 
Participants 

 

 
Sector de pràctiques  

 

 
Entitat d’enviament 

 

PASS PAR TOUR 10/01-04/04 10 Cultura, Turisme, 
Social AEF, Florència, Itàlia 

FORMAZIONI 28/02-30/05 11 Arquitectura, medi 
ambient, social AEF, Florència, Itàlia 

ARTIC VIEW II 28/02-30/05 2 Turisme OLV, Noruega 

SCAN II 28/02-18/07 5 Socio-cultural Rota Jovem, Lisboa, 
Portugal 

PYOU 
ESPERIENZIA 28/02-19/06 2 Social, cultura 

Fondazione Teatro 
Ragazzi e Giovani 
ONLUS, Torí, Itàlia 

TEMPO 17/04-17/07 9 Turisme, socio-
cultural AEF, Florència, Itàlia 

ATHENA 24/10-
29/01/2011 8 Turisme, cultura ARCES, Palerm, Itàlia 

EUROMOVE 24/10-
23/04/2011 5 Social, cultura ADAST, Bordeux, 

França 

TOTAL  52   

 

Mobilitat d’experts: 

El 2010, en el marc del programa europeu d’Aprenentatge Permanent, Nexes va enviar una 

persona a una visita d’estudi i va acollir dos projectes VETPRO (Vocational Education and 

Training Professional) a Barcelona. 

 

1. Visita d’estudis “Formació professional i pràctiques (trans)nacionals” 

 Aveiro, Portugal del 8 al 12 de Març del 2010. 

Les sessions de treball es van estructurar en 4 blocs: 

- Visites d’Escoles de Formació Professional i de la Universitat: Escola Professional 

d’Aveiro, Institut Superior de Comptabilitat i Administració (Universitat d’Aveiro), 

Escola Professional d’Agricultura i Desenvolupament Rural de Vagos, Escola 

Secundària Mário Sacramento. 
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Cada centre va presentar-se i va explicar detalladament els procediments de 

col·locació en pràctiques dels alumnes o els seus sistemes alternatius (simulacions).  

- Visites d’empreses que acullen alumnes en pràctiques: Masterbiju, Fábrica 

Ciência Viva, Vista Alegre. A cada empresa es va fer una visita guiada de la 

estructura, seguida d’una explicació sobre el procediment formatiu dels 

practicants acollits.  

- Intervencions dels participants procedents de diferents països de la Unió Europea 

explicant com funciona la Formació Professional al seu país i com treballen 

l’aspecte de les pràctiques professionals tant a nivell local com a nivell 

transnacional.  

- Activitats culturals i de descobriment de la regió (ruta per les platges de Costa 

Nova i Barra; visita i sopar en una Bodega de la regió de Bairrada, visita de la 

ciutat d’ Aveiro) 

 

A més de donar-nos una visió mes amplia dels mecanismes als diferents països per 

optimitzar la formació professional com a eina de reeixida per la inserció laboral, aquesta 

visita va permetre conèixer noves entitats i potencials partners per a projectes futurs. 

 

2. VETPRO “Twinss” 

Promogut per l’Accademia Europea de Firenze, Itàlia  

Del 3 al 24 de Juliol i de l’11 al 31 de Juliol.  

Nexes va acollir quatre joves professionals del sector del treball social i del desenvolupament 

comunitari que es van quedar a Barcelona durant 3 setmanes. El projecte va consistir en un 

intercanvi professional basat en la millora de la feina a través de l’experiència pràctica i del 

descobriment d’una nova cultura. Durant la primera setmana, els participants van atendre un 

curs intensiu de castellà. 

Durant la segona i tercera setmana, cada participant va ser acollit per una entitat per realitzar 

una experiència pràctica. Les quatre entitats acollidores van ser  Little Land Barcelona (Llar 

d’infants), Associació educativa Ítaca, Servei Civil Internacional i Nexes. 

Al llarg del projecte, vam oferir-los diferents visites i activitats per tal que puguessin 

familiaritzar-se amb la ciutat, interactuar amb la comunitat local i comprendre la realitat socio-

cultural i professional de Barcelona i Catalunya. Aquestes activitats van ser les següents: 

- una gymkhana pel barri on estaven allotjats 
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- “Ciutat vella blues”: una ruta per Barcelona des del punt de vista de la diversitat 

cultural i de la immigració. 

- Sopar amb els professors de castellà 

- Festa popular del Carrer Sant Climent 

- Itinerari dinàmic al centre d’orientació Porta 22 

- Festa de comiat. 

 

3. VETPRO  “Pitàgoras II”  

Promogut per la Câmara Municipal d’Albufeira, Portugal  

Del 14 al 20 de Novembre i del 21 al 27 de Novembre. 

Nexes va rebre 2 grups d’experts de l’àmbit educatiu de Portugal. Cada grup es va quedar 

una setmana. Les dues estades van estar enfocades a l’educació des de la ciutat. El primer 

grup estava interessat en el tema de l’esport com a eina educativa, el segon, en canvi, se 

centrava en temàtiques transversals com l’educació cultural, les activitats extra-escolars, 

l’exclusió social, l’accessibilitat i les mesures educatives per a nens amb dificultats 

d’aprenentatge. Amb aquests professionals vam anar a visitar entitats, institucions  

federacions per entendre com treballen en la seva tasca educativa a la ciutat. 

 

La primera setmana vam visitar l’IMEB (on es va presentar el Projecte Educatiu de Ciutat), el 

Polisportiu de la Estació del Nord, l’Estadi Joan Serrahima, el Club de Futbol de la 

Barceloneta, l’Institut Barcelona Esport i el Consorci el Far; i van participar a la Castanyada 

Intercultural, organitzada per Nexes. 

 

La segona setmana vam visitar l’IMEB (on es va presentar el Projecte Educatiu de Ciutat, els 

Programes Culturals, i el projecte Temps de Barri), el Consorci d’Educació de Barcelona, el 

projecte Èxit, el Conservatori Municipal de Barcelona, el Consell Escolar Municipal (on van 

presentar el programa de Formació de Famílies), l’entitat Xamfrà, i el Consorci el Far. 

 

Aquest projecte ha estat promogut per Albufeira, una ciutat que forma part de la xarxa de 

Ciutats Educadores a la qual Barcelona també pertany. Projectes com aquest, permeten 

reforçar aquesta xarxa mundial i com a entitat, teixir nexes mes forts amb d’altres entitats i 

institucions a nivell local. 
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Servei Voluntari Europeu 

 

Coordinació 

Nexes és entitat d’enviament, d’acollida i coordinadora de projectes SVE i realitza 

assessorament per tots els i les joves interessats en participar-hi.  

Aquest any hem continuat enviant joves a països de la UE en entitats conegudes per a reforçar 

el partenariat i en d’altres noves per a establir nous vincles de col·laboració. 

A nivell de coordinació hem engegat un nou conveni amb l’Ajuntament de l’Hospitalet i hem 

continuat amb el conveni amb el Consell Comarcal del Barcelonès, reforçant l’impacte de la 

promoció de la mobilitat internacional juvenil al territori del Barcelonès. 

Aquest any hem assentat les bases per a l’enviament de voluntaris amb poques oportunitats a 

través del contacte amb el departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i la 

participació en el Curs de Presa de Contacte a França per a conèixer entitats que poden acollir 

aquests nois i noies el 2011. 

 

Projectes d’acollida a Nexes 

Del 4 de maig al 29 d’octubre, Nexes ha acollit a la voluntària de Kènia Prudence Wambui 

Wanja, de 21 anys. La Prudence és una dels 8 voluntaris que han participat en el projecte 

EuroAfrican EVS promogut per la xarxa Globalinks i coordinat per Nexes. En un primer moment, 

se li va oferir la formació necessària 

en programes europeus, 

cooperació, comunicació de l’entitat 

per tal que després, pogués 

contribuir en el desenvolupament 

d’activitats i projectes de forma 

autònoma. La Prudence ha sigut la 

conductora de la Festa de Nexes 10 

anys, ha explicat històries del seu 

país en els Aperitius Responsables, 

ha gravat un vídeo de la seva 

experiència a Barcelona i a més, ha 

col·laborat amb algun projecte del Casal dels Infants del Raval. 

 

 



 
Interculturals de Joves per Europa 

www.nexescat.org 
 

 9  

Projectes de coordinació 

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

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

Social als Barris i l’Oficina Jove d’Emancipació de l’Ajuntament d’Hospitalet de Llobregat. Nexes, 

amb voluntat de difondre la possibilitat que els programes europeus ofereixen a la gent jove en 

termes de mobilitat juvenil i d’aprenentatge intercultural, actua d’entitat coordinadora d’aquests 

tres 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 Setembre i fins el mes de Juny del 2011, el Consell Comarcal del 

Barcelonès acull l’Elis Bechir, romanesa de 26 anys, que s’incorpora a la tasca del Centre 

Europa Jove i el Centre Polidor de difusió, assessorament i foment de la mobilitat juvenil. 

Casal dels Infants 

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

Infants va acollir a Liam Kelly, un jove anglès de 26 anys. El seu projecte se centra en el 

treball amb els joves del barri del Raval, oferint-los activitats esportives, lingüístiques i 

artístiques i un punt de trobada educatiu. 

Oficina Jove d’Emancipació 

Des del mes de Setembre i fins el mes de Juny del 2011, l’Oficina Jove d’Emancipació de 

l’Hospitalet de Llobregat acull la Milda Zemaityte, lituana de 23 anys, que s’incorpora a la 

tasca del l’Oficina de donar recursos a la gent jove i les entitats per tal de fomentar la 

mobilitat juvenil. 

 

Projectes d’enviament 

L’any 2010 Nexes ha fet d’organització d’enviament per a dues voluntàries: la Sílvia Planella i la 

Giulia Poltronieri. La primera, ha estat 12 mesos a Irlanda treballant en una entitat amb 

discapacitats físics; la segona, a Polònia durant 6 mesos treballant en temes de turisme rural, 

alternatiu i responsable. 

També han sigut aprovats 3 projectes d’enviament més pels quals ja hem fet la preparació dels 

voluntaris, però que marxaran a principis de Gener 2011.  

A més, dins del marc del projecte EuroAfrican EVS, Nexes ha estat l’entitat d’enviament de 2 

voluntaris catalans a l’Àfrica: el Biel i la Laia que han estat 9 mesos a Botswana i Senegal 

respectivament.  
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Euro-African EVS 

Amb aquest projecte preparat durant el 2009 i implementat el 2010, Nexes ha coordinat 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 han participat d’aquesta experiència conjunta de 

voluntariat Euro-Africà. El projecte ha permès que 2 joves catalans anessin a Botswana i 

Senegal; una jove portuguesa i una italiana, a Kenya i Burkina Faso; dos botswaneses, a 

Portugal i Itàlia, una keniana, a Barcelona i un jove burkinabé, a França.  

Els 8 voluntaris han dut a terme diferents projectes en el sí de les entitats d’acollida: activitats de 

temps lliure, promoció de l’associacionisme i la participació juvenil, sensibilització de la població, 

etc. Les seves estades han oscil·lat entre Gener i Octubre de 2010, en períodes d’entre 6 i 9 

mesos. 

Els darrers mesos de l’any, els voluntaris ja en el seu país d’origen, estan recopilant les 

fotografies i els vídeos enregistrats per a poder muntar una exposició itinerant i un vídeo que 

expliqui globalment l’impacte del projecte. 

 

Intercanvis juvenils 

Una de les nostres prioritats anuals consistia en promoure la inclusió de joves amb menys 

oportunitats en els intercanvis juvenils i ho hem aconseguit: per una banda, s’ha treballat amb la 

ciutat de Granollers que ha de fer front a la falta de xarxa de recursos i per una altra banda, s’ha 

treballat amb les entitats del Raval i amb joves d’origen immigrat.  

 

Otesha Ride Tour II 

El mes de juliol, un grup de 3 joves de 

Granollers van participar a l’intercanvi 

Otesha Ride Tour II. Una trobada a França 

amb joves de França, Portugal, Itàlia i 

Grècia. Deu dies en bicicleta i tallers de 

teatre. L’últim dia es va presentar l’ obra 

davant d’unes 200 persones de la 

comunitat local. Durant l’intercanvi el medi 

ambient va ser l’eix temàtic i per això, 

l’aigua era el tema de la seva obra de 

teatre. 



 
Interculturals de Joves per Europa 

www.nexescat.org 
 

 11  

 

L’arc de la Pau 

16 joves de Barcelona i de Montpellier es van trobar durant 9 dies a la regió de les Cevenes 

(França) per realitzar un videoclip de Hip Hop. 

Amb un grup de 8 joves d’origen immigrat vam anar a França i ens vam trobar amb un grup de 

joves franceso, de l’associació Uni’sons de Montpellier. Vam conviure durant 9 dies a una casa 

rural a la regió de les Cevenes, on van compartir la seva música, les seves costums, la seva 

gastronomia, etc. Junts van realitzar un videoclip de Hip Hop sobre el tema de la pau.  

Aquest projecte va sorgir com a acció de seguiment del grup local “ficcions documentals” amb el 

que vam treballar durant el primer semestre 2010 i està previst fer un intercanvi de tornada a 

Barcelona el 2011 en el que acollirem els joves de l’associació Uni’Sons.  

 

 

Formacions internacionals 

 

Illusion or Reality 

Del 21 al 27 de setembre, tres participants de Nexes van participar a aquest curs de formació: 

“Il·lusió o realitat? Els nous mitjans de comunicació com a eina pel treball social”, organitzat per 

l’associació italiana Kaleidoscopio a Verbania.  

El curs va permetre els participants aprendre a utilitzar els nous mitjans de comunicació per 

difondre el missatge àmplia i ràpidament, i a utilitzar-los en la gestió de projectes juvenils. Així 

mateix, aquesta experiència va sensibilitzar les participants a fer un ús més conscient d’aquests 

nous mitjans de comunicació. 
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Let’s meet for inclusion 

Del 27 de Setembre al 2 d’Octubre Nexes va participar en el Seminari Let’s Meet for Inclusion 

(Contact Making Seminar) a Romans, França. Es van aplegar 8 entitats que treballen amb el 

Servei Voluntari Europeu de curta durada amb joves amb poques oportunitats per tal de 

permetre a les més experimentades explicar la seva experiència i trobar partners de qualitat, i a 

les noves entitats, aprendre quins són els recursos necessaris, els passos a seguir i les 

limitacions d’aquest tipus de projectes.  

 

TAIET: Theatre Arts as Intercultural Exchange Tools 

Aquest curs de formació es va realitzar a Budapest, Hongria durant una setmana al Juliol. S’hi 

van trobar treballadors juvenils de diferents països europeus per aprendre junts eines 

innovadores per comprometre els joves en la acció social a nivell local. L’enfocament principal 

del curs va ser la utilització de les arts teatrals per promoure el diàleg intercultural. Des de 

Nexes, vam enviar dues professores de teatre del Gra Jove, equipament juvenil de Granollers.  

 

Empower Second Generation – working with young people from immigrant background. 

A través de la ciutadania activa dels joves de minories, és possible construir societats més 

tolerants i obertes a les diferents cultures i a la lluita contra el racisme i la xenofòbia.  

Dues persones de Nexes van anar a aquest curs que es va realitzar a Zafferana Etnea, Sicília 

(Italia) durant una setmana al Maig. 

Els aspectes treballats durant aquest curs van ser els següents:  

- experiències amb joves de 2ª  generació d’immigrants   

- context i condicions dels joves minoritaris en cada país 

- la problemàtica de l’identitat personal i cultural 

- reflexions sobre estratègies d’empoderament 

Tots els participants van tenir l’oportunitat d’aportar la seva experiència i el seu punt de vista en 

les discussions i alhora enriquir-se de les aportacions dels altres. 

 

 
Visites de la Generalitat 

_____________________________________________________________________________ 

A finals de maig, la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, ens va encarregar la 

realització de 8 visites de seguiment de projectes finançats pel Programa Joventut en Acció. 
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Aquestes visites serveixen per enfortir la qualitat dels projectes, promoure bones pràctiques i 

assessorar els promotors en els seus dubtes i les seves dificultats.  

S’han realitzat les següents visites: 

Intercanvis juvenils: 

- Esplai l’Olivera Rodona: 7 de Juliol 

- Joventut en Acció: 14 de Juliol 

- Grup de Joves de Sant Josep: 10 d’agost 

Iniciatives de joves: 

- Obre’t Ebre: 16 de Juny 

- Pallassos Art i Efecte: 29 de Juny 

- Projecte ELET: 23 de Juliol 

- Ruravitàlia: 15 de Setembre 

- Jove Cambra Internacional de Tarragona: 17 de Setembre 

L’equip de Nexes encarregat de les visites s’ha entrevistat amb els responsables del projeces i 

ha realitzat un informe de seguiment acurat de cada visita. 
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Cooperació i Treball en Xarxa 

 

Coordinació 

Els objectius de la cooperació a Nexes son: profunditzar temes globals, crear operadors de canvi 

social i de cooperació (al Nord com al Sud), fer intervencions que altres no fan promovent visions 

crítiques (també en temes i situacions poc visibilitats), acciones de canvi social i fent incidència 

política. En particular: 

-  Al Nord: activar ex participants per crear grups, activitats i projectes de sensibilització sobre 

temes globals al territori de Barcelona i Catalunya; treballar en xarxa amb altres entitats a nivell 

local amb la finalitat de tenir incidència política. 

-  Al Sud: crear actors de pau i de canvi social a través d’estades, formacions, SVE i projectes de 

cooperació; establir llaços estables de cooperació amb contraparts que treballen per a la 

transformació social. 

Aquest any hem apostat per: continuar amb projectes de sensibilització sobre Palestina i Brasil 

(amb la creació d’eines i sortint de Catalunya), crear un grup de voluntaris per promoure 

activitats a la ciutat i fora de la mateixa, enfortir el treball en xarxa a Barcelona amb la 

participació a la Coordinadora Amb Palestina al Cor i fer incidència política amb els SCCP. Per 

altra banda, començar una nova cooperació amb Burkina Faso, promoure la dimensió de 

cooperació del projecte “EuroAfrican EVS” (descripció al apartat de Servei Voluntari Europeu) i 

crear eines per a la Xarxa Globa-l-inks. També hem presentat una estada formativa als camps 

de refugiats a Líban, que ha sigut aprovada per la Secretaria de Joventut, però que hem 

renunciat per la impossibilitat de realitzar-la en retraç. 

 

Amal – Tikva III 

El projecte Amal-Tikva III és un projecte de treball i multiplicació de la Cultura de Pau en la 

societat catalana, palestina i israeliana mitjançant l’educació com a eina de transformació social. 

El projecte va tenir tres fases. Dues fases van ser realitzades al 2009: una formació prèvia pel 

grup de mestres catalans que van participar en el projecte i una estada a Palestina i Israel, a on 

el grup de mestres catalans van conèixer el conflicte, les iniciatives de pau i de resistència 

noviolenta i van gaudir d’un intercanvi formatiu amb mestres palestins i israelians. 
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La tercera fase s’ha realitzat (i no s’ha acabat) al 2010 i ha consistit en la multiplicació als 

centres docents de Catalunya dels aprenentatges rebuts sobre Cultura de Pau, noviolència, 

educació no formal i realitat del conflicte.  

El grup de mestres catalans ha elaborat un curs per treballar els conflictes 

i la cultura de pau a l’aula i també estan elaborant un joc pedagògic. El 

curs, que va rebre el títol “Israel i Palestina, un exemple per treballar els 

conflictes actuals i la cultura de pau a l’aula” , es va realitzar del 8 al 14 de 

juliol a Barcelona. Orientat a mestres de secundària, responia als 

següents objectius:  

- Fomentar la introducció de l’educació per la pau i les metodologies 

participatives en el currículum ordinari.  

- Donar a conèixer als docents els recursos i experiències 

pedagògiques que ofereixen diferents entitats, ONG i altres col·lectius per treballar a 

l’aula els drets humans, la cultura de pau i alguns conflictes actuals.  

- Potenciar la utilització i el treball a l’aula dels canals informatius alternatius que ofereixen 

les noves tecnologies per contrastar les informacions dels canals habituals i 

desenvolupar l’esperit crític de l’alumnat.  

- Facilitar un espai de debat i creació de nous recursos i activitats pel professorat.  

Es va oferir dins del catàleg de cursos del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i 

Lletres i en Ciències de Catalunya, amb el reconeixement del Pla de Formació Permanent del 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

 

Cámaras de Mundo 

La mirada dels joves de Burkina Faso a través de les seves històries visuals 

“Cámaras del Mundo” és un projecte que Nexes ha promogut amb la associació Dunia la Vie 

(Burkina Faso) i l’empresa Fotoprix, i que ofereix a un grup de joves d’un barri de Ouagadougou 

(Burkina Faso, Àfrica) l’oportunitat de participar d’un procés d’empoderament personal i de 

creació d’històries visuals amb les quals puguin donar veu a la seva realitat al món.  

A través de l’acció ecològica/econòmica de reutilització de càmeres digitals usades, es realitzarà 

al febrer 2011 un curs de fotografia social per a un grup de 30 joves d’un barri de Ouagadougou. 

La narració fotogràfica elaborada pels joves es transformarà en un instrument d’informació i 

sensibilització gràcies a una exposició fotogràfica i altres materials per a difondre a Espanya, a 

Burkina Faso i en altres llocs del món a partir del juny 2011.  
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A més la idea és crear un vincle de comunicació entre els joves participants de 

Burkina Faso i un grup de joves de Catalunya per a futures activitats 

conjuntes.  

El projecte va començar a l’agost 2010 amb la visita de preparació i 

posteriorment amb la recollida de càmeres digitals usades (del 15 de 

desembre 2010 al 8 de gener 2011). 

Informacions sobre el desenvolupament del projecte: http://camarasdelmundo.wordpress.com/ 

 

 

Zumbí IV 

_______________________________________________________________________ 

“ZUMBÍ IV: la cooperació és sensibilització. Processos participatius mitjançant la dinamització 

cultural i intercultural a través d’una experiència”, com l’anterior, és un projecte que surt de l’idea 

de difondre l’experiència d’aproximació a la realitat social de Brasil de mans del Moviment Sem 

Terra viscuda per joves catalans/es i brasilers/es l’any 2008 en el marc del projecte “ZUMBÍ II”.  

Es va proposar un pla de difusió per a la sensibilització a Barcelona, Catalunya i Espanya, sobre 

diversos aspectes: 

a) la dinamització cultural i intercultural com a procés participatiu 

b) el model i el paper del Moviment Sem Terra  en aquest procés 

c) una reflexió sobre alguns temes de la globalització i de les relacions Nord-Sud (com per 

exemple els agrocombustibles).  

Aquesta acció sensibilitzadora va ser pensada/coordinada per alguns dels mateixos participants i 

es dirigeix a diferents grups de joves que es consideren com a importants actors i multiplicadors 

al territori. L’acció de sensibilització es va dur a terme mitjançant accions de informació, 

d’animació, de formació i de sensibilització. 

Al llarg del any 2010 s’han realitzat: 

- 7 xerrades  amb passi de vídeo 

- 6 exposicions fotogràfiques (amb o sense xerrada de presentació) a diferents llocs/espais 

de Catalunya i en alguns de l’Estat Espanyol 

- entrevistes a mitjans de comunicació (revista El Prat Viu, revista de les Festes Majors de 

Sarrià de Barcelona, entrevista a la ràdio del Baix Llobregat). 

S’han organitzat les següents activitats: 



 
Interculturals de Joves per Europa 

www.nexescat.org 
 

 17  

Mes Localització i activitat 

4/02/ al 26/02: xerrada, documental i exposició fotogràfica al “Racó del 

Món”, El Prat de Llobregat 

Febrer 

Xerrada a l’Escola Oficial d’Idiomes, Barcelona 

1/3 al 28/3: exposició a la Secretaria de Joventut de la Generalitat,  

Barcelona 

Març 

11/3: jornada informativa/ participativa de sensibilització al Espai La 

Fontana de Gràcia, Barcelona.  

Abril 31/3 al 30/4: xerrada, documental i exposició fotogràfica a Elche Acoge – 

Elx 

Juny 

Juliol 

Els dos mesos: xerrada, documental i exposició al GRA de Granollers 

Octubre 01/10-3/11: xerrada, documental i exposició Centre Parroquial de Sarrià, 

Barcelona 

Novembre 25/11: “Reinventa la Cooperació” Jornada informativa/participativa de 

sensibilització al Espai La Fontana de Gràcia, Barcelona 

23/11-3/12: exposició al Centre Cívic Drassanes, Barcelona 

Desembre 23/11-3/12: exposició al Centre Cívic Drassanes, Barcelona 

 

Part del projecte va ser subvencionat pel Programa de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona 

Solidària, i es calcula que unes 1.100 persones han entrat en contacte amb la exposició 

fotogràfica, vist el passi de vídeo o assistit a les xerrades. 

 

 

 Xarxa Globa-l-inks 

_______________________________________________________________________ 

Aquest any Nexes ha participat a la Xarxa transnacional Globa-l-inks, una xarxa d’associacions 

juvenils de diferents àmbits (drets humans, inclusió social, interculturalitat, etc.), sense formar 

part però de la Coordinació, com als anys anteriors. 
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A part del treball habitual com a membre de la Xarxa, Nexes aquest any ha impulsat dues eines 

fonamentals: 

- Llibreta “Drets Humans, Democràcia i Bones Practiques de transformació social” 

- Vídeo documental “Glocal Voices” 

 

La Llibreta 

La Llibreta recull el fruit del treball local i internacional per a la 

transformació social de més de 30 organitzacions d’Àfrica, Europa i 

Amèrica Llatina, que formen part de la Xarxa. Ha estat creada en el 

marc del projecte “Globa-l-inks: consolidació i qualitat a la xarxa 

sobre transformació social glo-cal“, que es va desenvolupar el 

2009. El projecte es proposava interconnectar a nivell global les 

accions locals de totes les organitzacions involucrades. És un pas 

més de la Xarxa i permet intercanviar visions, idees, bones pràctiques, instruments i mètodes de 

treball d’educació no formal. La primera part de la llibreta conté una base teòrica sobre els 

conceptes de Democràcia, Drets Humans i Ciutadania Global. La segona part inclou bones 

pràctiques de transformació social promogudes pels membres de la Xarxa: s’expliquen els 

objectius, els mètodes aplicats i els assoliments. L’últim capítol està dedicat a les lliçons apreses 

de tots aquests projectes i iniciatives. 

 

Glocal Voices 

El novembre del 2009 es va realitzar a Barcelona el Seminari de la Xarxa i es va gravar Glocal 

Voices.. Aquest documental, dirigit per Ferran Vidal Vicens,  ens acosta a través de testimonis 

personals al treball local que diverses associacions de Global-l-inks porten a terme arreu del 

món i ens incita a reflexionar sobre el paper 

de les xarxes com a eines per intercanviar 

experiències i promoure accions amb un 

objectiu comú: globalitzar la solidaritat. 

El 15 de desembre a l’Auditori del CCCB vam 

organitzar un acte, “Xarxes Glocals”, amb la 

estrena del documental Glocal Voices i la 

taula rodona “Treball en xarxa per globalitzar 

la solidaritat: reptes, resultats i límits”. 
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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. 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. 

Durant el 2010 la Campanya ha emprès les següents accions: 

- Gener – Març: preparació del Tribunal Russell s Palestina. Amb Palestina al Cor forma el 

Comitè Nacional Català coorganitzador de la primera sessió a Barcelona. 

- 28 de Febrer: projecció de Gazàstrofe dels directors Samir Abdallah i Kheridine Mabrouk, 

a l’Auditori del Macba. 

- 1, 2 i 3 de Març: Tribunal Russell sobre Palestina i  

- 3 de Març: Compareixença davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat del Parlament 

de Catalunya per presentar les conclusions de la Iª Sessió del Tribunal Russell sobre 

Palestina. 

- 30 d’abril: Xerrada: El Tribunal Russell reptes de la solidaritat amb Palestina, a l’Ateneu 

La Torna. 

- “Aigua, Rius i Pobles” és el nom de l’exposició al Museu Marítim que durant el mes de 

maig pretenia crear consciència col·lectiva sobre els usos i aprofitaments de l’aigua. El 

dia 6 de maig a les 19h, la Campanya amb Palestina al Cor va coorganitzar una xerrada 

sobre l’aigua a Palestina. 

- 3 de Juny: Concentració silenciosa davant la Llotja de Mar, on se celebra la 

“Mediterranean Economic Leaders Summit Invest in Conference”  

- 11 – 14 de Juny: Concentració davant de l’oficina del Parlament Europeu i de la Comissió 

Europea a Barcelona per demanar el compromís de la UE per pressionar el govern 

d’Israel amb l’objectiu que acabi amb el setge a Gaza. 

- 10 de Novembre: jornada d’anàlisi “Catalunya-Palestina Balanç i perspectives de la 

cooperació catalana al desenvolupament i la construcció de pau en el Territori Ocupat 

Palestí” al Centre Cívic la Sedeta. 
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- 20-22 de Novembre: II Sessió del Tribunal Russell sobre Palestina, Londres. 

- 10 de Desembre: Conferència “Drets Humans i justícia penal universal: Gaza avui i 

demà” a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona. 

 

Servei Civil Català Noviolent de Pau 

_______________________________________________________________________ 

Des de principis d’any, Nexes està treballant amb diferents associacions –Servei Civil 

Internacional (SCI), Nova–Centre per a la innovació social, Associació Catalana per la Pau, 

Xarxa Europea de Serveis Civils de Pau i Nonviolent Peaceforce- per a impulsar la creació d’un 

Grup Promotor del Servei Civil Català Noviolent de Pau (SCCNP).  

El grup promotor ha realitzat un estudi per tal d’esbrinar el grau de coneixement dels SCCNP i 

l’interès en l’aplicació dels mateixos, basat en l’enquesta als diferents actors de la cooperació al 

desenvolupament i del treball de la pau i els drets humans a Catalunya,. 

A finals d’any es publicarà l’estudi i de cara el 2011 les entitats promotores esperen reunir-se 

amb les autoritats competents en matèria de cooperació del nou govern de Catalunya. 

 

Gaza: el somni d’una pau justa 

 

Nexes, amb la coordinadora d’entitats Amb Palestina al Cor 

i l’associació Rumbo a Gaza van promoure un seguit 

d’activitats i conferències sota el títol “Gaza: dream of a just 

peace”, a càrrec del jove periodista palestí Majed 

Abusalama.  

Les activitats van tenir lloc a Barcelona durant els dies 9 i 

10 de desembre amb l’objectiu principal de presentar la 

situació de vulneració dels drets humans a Gaza exposant 

el dia a dia dels seus habitants des del bloqueig de la 

Franja, dos anys després de la operació Plom Fos.  

Majed Abusalama va realitzar xerrades a dues escoles 

d’ensenyament secundari, va participar a un esmorzar – 

debat amb periodistes i responsables d’entitats que 

treballen amb Palestina, i va participar en una conferència organitzada a l’Universitat de 

Barcelona en el marc del dia internacional dels Drets Humans. 
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Dijous 9 desembre Divendres 10 desembre 
 
9-11h Xerrada al IES La Ribera 
Montcada 
12-14h Xerrada al Institut Banús 
Cerdanyola 

 
10-12h, Seu de la FCONGD, Barcelona 
Esmorzar amb periodistes i entitats que 
treballen amb Palestina 
Dinamitza: Rita Marzoa 
 

  
18.30h, Aula Magna de la UB Raval , 
Barcelona 
“Drets humans i justícia penal 
universal: Gaza avui i demà” 
Antoni Segura, Luciana Coconi, Majed 
Abusalama, modera: Rita Marzoa 
 

 

 

Grup de cooperació 

Amb l’objectiu de formar un grup de voluntaris per la promoció d’activitats de Nexes a l’àmbit 

cooperació, es van organitzar tres trobades. La primera va ser l’11 de març a l’Espai Jove La 

Fontana. La segona, a Nexes, el 8 de novembre, amb 10 persones assistents, on es van posar 

les bases dels grups d’interès (sobre tot “formació interna” i “activitats locals”) i van sortir algunes 

idees noves, i la darrera el 26 de novembre, de nou al Espai Jove La Fontana. 

Els objectius del grup de cooperació de Nexes són: 

- Canalitzar informació i materials interessants dins i fora del grup 

- Rebre i donar formació 

- Pensar i promoure projectes nexians al Sud i al Nord 

- Dinamitzar activitats a nivell local 
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Formació 

 

Aquest any, l’àrea de formació local ha realitzat 49 tallers, 4 cursets i 3 seminaris a nivell 

local a més de 1000 usuaris d’entre 15 i 35 anys. Aquest increment notable és fruit en 

gran part de la consolidació de les col·laboracions i de les propostes de formació a nivell 

local. Així les propostes dels servei de mobilitat internacional, de Porta 22 i la 

col·laboració amb la Secretaria de Joventut pels seminaris SVE són cada vegada més 

rodades i es planifiquen de forma més automàtica. També comptem amb col·laboradors i 

formadors externs, encara que la majoria dels tallers els fa o l’equip tècnic intern o les 

assessores. Per tant, Nexes pot oferir una àmplia gamma de formacions locals sense 

haver de fer difusió ja que es fa a través de les entitats col·laboradores en gran part i de 

la revista mensual Periples. La majoria d’aquestes tallers ens permeten arribar a molta 

gent i donar a difondre la nostra tasca associativa. 

 

Tallers Porta 22 – Espai de noves ocupacions 

Porta 22 és el Centre de Noves Ocupacions de Barcelona Activa ( www.porta22.com). 

Aquest any, hem mantingut el model de taller de 3h: 

RECURSOS PER TREBALLAR I FER PRÀCTIQUES A EUROPA que agrupa recursos generals 

per a la mobilitat, consells pràctics i presentació del currículum europeu. 

Aquest taller es va fa fer 9 vegades: 18/02, 31/03, 07/04, 27/05, 07/07, 06/09, 06/10, 10/11 i 16/12. 

En l’últim taller del 16/12 es va fer una edició especial per a arquitectes tècnics a demanda de 

Porta 22 i els usuaris es van apuntar directament a través del seu col·legi professional, el 

CAATEB. 

 

Tallers dels serveis de mobilitat  

Els acords i convenis de servei de mobilitat internacional que tenim amb diferents institucions 

proposa també tallers sobre mobilitat internacional que es realitzen a diferents llocs (Comarca 

del Barcelonès, Hospitalet, Granollers, etc.) a través de les assessories setmanals a l’Hospitalet 

de Llobregat, Sant Adrià de Besos, Santa Coloma de Gramenet i Badalona. 

Els tallers són gratuïts, els promouen els ajuntaments i els serveis juvenils, i els usuaris són 

joves de 15 a 35 anys de la comarca.  
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Aquest any, s’han fet 23 tallers puntuals i 4 cursos d’entre 2 i 3 mesos.  

No consten aquí els tallers les 3 formacions que s’han realitzat des del mes de juny fins 

desembre.  

 

TITOL DATA LLOC 

Beques i estades al Regne Unit 1 de febrer Escuela Oficial de Idiomas de Badalona 

Emancipar-me al Regne Unit 2 de febrer EOI L’Hospitalet de Llobregat   

El Servei de Voluntariat Europeu 22 de febrer CIREJ- Badalona   

Recursos per marxar a Alemanya 24 de febrer PIJ de Sant Martí, Barcelona 

Ofertes de feina i pràctiques laborals a l’estranger 24 de febrer Mas Fonollar- Santa Coloma de Gramenet 

Inauguració Exposició ConTürKaddiction amb 

xerrada sobre el Servei de Voluntariat Europeu 
26 de febrer Polidor- Sant Adrià de Besòs   

Prendre la decisió de marxar a l’estranger: 

motors i frens 
22 de març 

Escola Oficial d’Idiomes de l’Hospitalet  

 

English for beginners – Anglès per a principiants del 2/06 al 21/07 Mas Fonollar –Santa Coloma de Gramenet. 

Treballar a l’estiu a l’estranger 9 de juny Mas Fonollar –Santa Coloma de Gramenet 

English for beginners – Anglès per a principiants: 

recursos per aprendre anglès a través 

d’Internet 

11 de juny Polidor- Sant Adrià de Besòs 

Aquest estiu marxo a l’estranger 18 de juny Polidor- Sant Adrià de Besòs 

Noves eines per aprendre idiomes” 21 de juny CIREJ Badiu Jove- Badalona 

Trobar feina i pràctiques a l’estranger al sector 

social i sanitari 

29 de Setembre Mas Fonollar , Santa Coloma de Gramenet 

Curs d’anglès bàsic- English for beginners del 4/10 al 20 /12 CIREJ, Badalona 

 Curs d’anglès bàsic – English for beginners Del 15/10 al 17/12  Polidor- Sant Adrià de Besòs   

Conversa en anglès- Conversation in English Del 5/10 al 7/12 Mas Fonollar – Santa Coloma de Gramenet 

Tres paraules en alemany – Drei Worte auf Deutsch 14 i 21 de octubre Mas Fonollar – Santa Coloma de Gramenet 

 Noves eines per aprendre idiomes 19 de Octubre Centre Cultural Santa Eulàlia 

Ofertes de feina i pràctiques a l’estranger 8 d’octubre Polidor – Sant Adrià de Besòs 

Estic a l’atur i vull treballar 13 d’octubre Biblioteca  Santa Coloma de Gramenet 

Trobar feina i pràctiques a l’estranger en cooperació 

internacional i en organismes oficials 

20 d’octubre Mas Fonollar – Santa Coloma de Gramenet 

Ajudes europees a la mobilitat i el Programa 

Joventut en Acció 

15 de novembre Escola Oficial d’Idioma de l’Hospitalet 

Treballar en el sector de l’hosteleria a l’estranger 1 de desembre Biblioteca Sant Coloma Gramenet 

Com fer un Currículum vitae en anglès per treballar 

a l’estranger 

10 de desembre Polidor- Sant Adrià de Besòs   

Taller: El Servei de Voluntariat Europeu 13 de desembre Biblioteca Can Casacuberta- Badalona 

Cicle treballar a l’estranger: Prendre la decisió de 

marxar a l’estranger: Motors i frens 

14 de desembre Centre Cultural Santa Eulàlia 
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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.  

Enguany, hem realitzat el taller “ Oportunitats per fer estades a l’Estranger” a diversos instituts 

de la província de Barcelona: 

4 de Març La Garriga 4t d’ESO 

5 de Març La Garriga 2n de Batxillerat 

17 de Març Igualada 1er de Batxillerat 

18 de Març Igualada 1er de Batxillerat 

22 de Març Igualada 2n de Batxillerat 

25 de Març Igualada 1er de Batxillerat 

25 de Març Igualada 2n de Batxillerat 

8 d’Abril Igualada 1er de Batxillerat 

9 d’Abril Igualada 1er de Batxillerat 

6 de Juliol Vilafranca del Penedès Usuaris del PIJ 

 

 

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

Nexes amb la col·laboració de la Secretaria de Joventut de la 

Generalitat de Catalunya ha coordinat tres seminaris de formació 

a l’arribada de voluntaris europeus a Coma Ruga (Tarragona) al 

març, octubre i desembre.  

Durant aquestes formacions donem eines als voluntaris europeus 

nouvinguts perquè puguin afrontar els diferents reptes que aniran 

sorgint durant la seva estada de voluntariat. Treballem amb 

metodologies d’educació no formal perquè siguin autors de les 

diferents reflexions que proposem sobre el seu projecte, sobre 

temes d’interculturalitat, de resolució de conflictes i d’altres. 

Aquesta formació s’aprofita també per endinsar-los en la cultura 
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catalana i l’espanyola, proveint-los de diferents recursos per entendre el context socio-històric 

(cinefòrum espanyol, taller de castells, sessió sobre la història d’Espanya i de Catalunya, etc). La 

formació a l’arribada és també una oportunitat de conèixer altres joves amb les mateixes 

inquietuds i que es troben en una situació similar per poder intercanviar punts de vista i idees.  

La formació serveix perquè els voluntaris siguin més conscients del seu projecte i hi estiguin més 

motivats. 

 

 

Altres tallers 

 

Tallers de finançament europeu 

El dia 4 de Març, al Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona, Nexes va 

realitzar un taller sobre fonts de finançament europeu, basat principalment en l’experiència de 

projectes de Joventut en Acció. El taller anava dirigit a responsables d’entitats juvenils de la 

ciutat de Barcelona, i s’organitzava des del CRAJ. 

El dia 29 de Juliol, a la Casa del Mar, Nexes va realitzar una sessió sobre el Programa Joventut 

en Acció en el marc d’un curs sobre Finançament Europeu organitzat per AVALON. Aquesta 

trobada tenia com a objectiu apropar la dimensió europea a les ONL’s com a important font de 

finançament i mostrar-la com a quelcom d’accessible.   

 

UB Feina 

El 20 d’abril es va fer una xerrada a la UB en el marc de la col·laboració que tenim amb UB feina, 

l’àrea de inserció professional de la Universitat de Barcelona. Aquest xerrada, “Sortir a 

l’estranger?” va ser emmarcada en la Jornada d’orientació professional per alumnes d’últim curs 

de Treball Social, Pedagogia, Educació Social i Psicopedagogia. Van assistir uns 100 alumnes. 

L’oferta va estar positivament valorada per la UB i té data ja pel 2011.  

 

Teatre de l’oprimit 

Nexes ha organitzat un curs de 3 dies sobre Teatre del Oprimit en el marc del setmana Zumbi 

del projecte de cooperació del mateix nom. Es va realitxar els dies 29,30 i 31 de gener i van 

assistir unes 12 persones.  
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Activitats i projectes locals 

El 2010 ha servit per a consolidar les activitats locals que Nexes promou al Raval per tal de 

vincular la nostra activitat internacional a la realitat local, i permetre a més, que d’altres entitats 

del barri coneguin els nostres projectes, participin de les activitats o en realitzem conjuntament 

de noves. Hem aprofitat les sinèrgies amb el Casal dels Infants per a enfortir la xarxa d’entitats 

de barri i a més hem celebrat els nostres 10 anys fent participis a voluntaris, joves en pràctiques, 

socis i sòcies de l’entitat, amics i amigues... 

 

Aperitiu d’intercanvi 

 

Nexes i El Colmado han realitzat conjuntament uns Aperitiu d’Intercanvi, 

el tercer dijous de cada mes de les 19h a les 21h, al local de El 

Colmado, C/Cera 35, Barcelona. 

La idea és que entre tots podem aportar i intercanviar objectes, 

habilitats i idees. A l’aperitiu vam activar un punt de book crossing 

(www.llibreslliures.com) per deixar i agafar llibres interessants, el 

mercadillo Suk Melik (per portar allò que no es fa servir i que algú altre 

pugui utilitzar i emportar-se allò a què puguem donar un ús) i una 

pissarra d’intercanvis de coneixements i serveis.  

En cada Aperitiu d’Intercanvi estava prevista alguna activitat especial de curta durada. 

 

Data Activitat especial 

Dijous 8 d’abril  Inauguració a Nexes, amb passi d’un curt sorpresa... 

Dijous 20 de maig   Presentació de la cervesa artesana 

Dijous 17 de juny  La cooperativa “Totacucaviu” va explicar que és i com es 

forma una cooperativa de consum agroecològic. 

Dijous 15 de juliol  

 

Prudence, voluntària SVE de Nexes, ens va donar 

sorpreses sobre el seu país: Kenya 

Dijous 16 de setembre Passi del vídeo “A Ilha das Flores” 
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Festa 10 anys 

Enguany ha fet 10 anys que Nexes es va crear oficialment. Per marcar aquesta ocasió ho vam 

celebrar en dos temps: 

Festa Nexes 10 anys  

La festa va comptar amb tres concerts: Gloria Fuertes, Alfonsina, Los Tandooris i a més, vam 

recordar els 10 anys de projectes decorant l’espai amb materials, fotos i cartells per fer visibles 

les activitats que es s’han dut a terme en els 10 anys de vida de l’associació., vam crear 

samarretes, xapes i un nou flyer per aquesta. 

 

Castanyada Intercultural 

Per seguir celebrant el 10è aniversari al llarg de l’any, vam 

organitzar un segon esdeveniment festiu a la tardor. El dia 

19 de Novembre es va fer una Castanyada Intercultural al 

Casal del Barri i a la Plaça del Pou de la Figuera. L’acte 

es va obrir a tothom: la gent amiga i propera de Nexes, 

veïns i veïnes del barri, entitats, etc. 

Com a primera part de l’acte hi va haver un espectacle de 

dansa afro-peruana i després, pica pica de castanyes 

preparades pels voluntaris de Nexes i plats típics de 

diferents països que la gent havia portat. 

Aquest acte va ser un moment de convivència on va 

subratllar la importància de la diversitat cultural a través 

de l’espectacle afro-peruà i del pica pica intercultural, on la gent va poder compartir i en el que 

vam promoure un ús creatiu de l’espai públic. 

 

 

Portes Obertes 

OBRINT PORTES, Jornada de portes obertes del Raval, va 

donar a conèixer als veïns i veïnes del Raval algunes de les 

entitats que existeixen en el seu teixit. Totes les persones 

participants van poder veure la diversitat d’entitats, la seva 

situació, els serveis i les possibilitats que ofereixen. 
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L’activitat va ser diumenge 30 de Maig, entre les 10:30 i les 15h. Tot començava a la Plaça Folch 

i Torres on es lliurava un passaport que s’havia de segellar als locals de les diferents entitats. 

Amb el passaport complert, a la Plaça Folch i Torres ens hi vam concentrar per a un taller de 

percussió corporal, el lliurament de premis i l’aperitiu final. 

En total hi vam participar 14 associacions del barri del Raval, i unes 60 persones van gaudir de 

l’activitat proposada. 

Exposicions 

 

“Terra do Brasil”  

“Terra do Brasil” és una exposició fotogràfica que neix del 

projecte Zumbí, coordinat per l’associació Nexes amb la 

idea de difondre l’experiència d’aproximació a la realitat 

social de Brasil de mans del Moviment Sem Terra (MST), 

viscuda per joves catalans/es i brasilers/es, l’any 2008. 

L’objectiu és promoure una reflexió sobre alguns temes de 

la globalització i donar a conèixer a la societat catalana 

altres models de vida, de producció, de comunicació i de 

socialització a través de l’exposició de fotografies "Terra do Brasil. Vivències i experiències amb 

l’MST". 

- Racó del Món, Cases d'en Puig,  El Prat de Llobregat, des del 4 al 18 de febrer. 

- Vestíbul de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya,  Barcelona, des del 2 al 

29 de març. 

- Rincón de las Culturas de Elx dimecres 31 de març al 30 d’abril. 

- GRA, Granollers, mesos de juny i juliol. 

- Centre Parroquial de Sarrià, Barcelona, des del 6 al 31 d'octubre. 

- Centre Cívic Drassanes, Barcelona, des del 23 de novembre al 3 de desembre. 

 

"I want my ball back"  

Les imatges són el resultat del viatge de 12 joves catalans que van anar l’octubre 2007 a 

Cisjordània amb el projecte Amal Tikva 1. Les fotografies representen la realitat quotidiana de 

Palestina.  

- Ateneu Layret, Barcelona, des del 18 de desembre al 23 de gener. 
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ConTürKaddiction: les moltes cares de Turquia" 

"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 dins i 

prendre consciència de les diferències i de les semblances que ens 

enllacen a aquest immens i ric país. 

- Centre Europa Jove, Santa Coloma de Gramenet, des del 14 de 

desembre 2009 al 15 de gener 2010 

 

 

Activitats socioculturals amb participants/es dels projectes europeus 

El programa sociocultural de integració pels participants del programa Leonardo da Vinci i els 

voluntaris europeus es va oferir de gener fins abril, d’abril a juliol i d’octubre a desembre. Les 

activitats no van canviar massa: Joc de barri, visita de la ciutat amb en Gustavo, visita al refugi 

de Poble Sec, Porta 22, sopar amb els professors de l’escola, taller de català, etc. 

El canvi més significatiu ha sigut al setembre quan Nexes assumeix a nivell intern el programa 

cultural. Aquesta iniciativa ha permès a l’equip de Nexes i Leonardo conèixer millor els 

participants, en moments més relaxats i tenir relacions amb ells que no siguin només per 

resoldre conflictes. Per això, aquesta iniciativa es valorar molt positiva. També ens ha permès 

vincular els altres participants de Nexes (SVE i altres projectes): els voluntaris europeus poden 

participar a les activitats i conèixer altres joves, els voluntaris catalans fan alguna activitat per tal 

de donar a conèixer la seva cultura. Aquesta mesura també s’ha valorat positivament a nivell 

pedagògic en les diferents àrees de Nexes.  

 

 

Carrer Sant Climent 

Arrel d’un projecte de desenvolupament comunitari del Casal dels Infants, des del 2009 els veïns 

i veïnes del carrer Sant Climent (on Nexes hi té la seva seu), ens organitzem per tal de recuperar 

l’espai públic com espai de convivència. El carrer està degradat i no invita a viure’l sinó més aviat 

a evitar-lo. Per tal de treballar per a la reapropiació del carrer mitjançant activitats lúdiques i 
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culturals, Nexes ha participat activament en les reunions de veïns. El dia 16 de juliol, en el 

programa de la festa major del Raval, el carrer Sant Climent es va organitzar per oferir: 

- pintada de mural 

- espectacle infantil de clown 

- sopar popular 

- concert  

Després de la Festa i de l’estiu, es reprenen les 

reunions i es continua treballant per millorar la 

convivència en el carrer i en el barri. 

 

 

Grup Ficcions Documentals 

El col·lectiu CIRCES va desenvolupar  un taller de vídeo amb un grup de joves immigrants com a 

continuïtat d’un taller de vídeo participatiu que es va realitzar a Santa Coloma de Gramenet al 

2009 en el marc d’un projecte europeu anomenat “Second Generation.Europe for all?”.  

Durant aquest nou taller s’ha realitzat el tràiler “Raval Underground”: 

http://vimeo.com/12163304 

També es va crear una pàgina web del projecte: 

http://ficcionsdocumentals.wordpress.com/elprojecte/ . 

Nexes va col·laborar en aquest taller aportant la dimensió europea i intercultural. 

Paral·lelament amb les sessions de realització del tràiler vam preparar el grup per un intercanvi 

juvenil amb l’associació de Hip Hop Uni’sons (Montpellier, França). 

Finalment, la majoria dels joves del grup Ficcions Documentals no van poder participar a 

l’intercanvi per diferents raons però s’està intentant mantenir el contacte amb ells per involucrar-

los en d’altres projectes de l’entitat. 
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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 

La proposta del Consell Comarcal per l’any 2010 era de contractar Nexes com a prestadora de 

servei amb una persona a 35 hores setmanals. Vam ser seleccionats i vam presentar a la 

Nadine Rutow, igual que l’any anterior.  

La col·laboració amb el Consell Comarcal es consolida també amb el projecte d’acollida d’un 

voluntari europeu coordinat per Nexes. En aquest projecte, l’assessora de mobilitat també fa 

tasques de tutora del voluntari europeu.  

A mitjans d’any, la Nadine va ser contractada directament pel Consell Comarcal per cobrir una 

plaça vacant en aquest àmbit i Nexes va obrir una convocatòria nova per la figura d’assessora. 

La Mònica de Aiyguavives ha fet aquesta funció fins a finals d’any. 

 

 

Oficina Jove d’Emancipació – Ajuntament de l’Hospit alet de Llobregat 

_______________________________________________________________________ 

La proposta de l’Oficina Jove d’Emancipació va ser igual que l’any passat: 10 hores setmanals, 

que van ser cobertes a l’inici per la Marine Chabbert com assessora als usuaris (dilluns a la 

tarda) i la Nadine Rutow com assessora territorial. Al març, Nexes va proposar un canvi 

d’assessora: vam contractar a l’Alba Trepat. Al juny es van ampliar les hores del contracte de 

l’Alba a 10 hores setmanals. L’Ajuntament va entendre els canvis i va acollir sempre molt 

positivament les noves figures. Per la seva banda, Nexes sempre va parlar i pactar els canvis 

amb l’Hospitalet.  
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Porta 22 – Espai de noves ocupacions 

La col·laboració amb Porta 22 aquest any s’ha basat pràcticament en la realització de tallers.  

No obstant, ens van proposar presentar-nos a un projecte seu, DO IT, que no vam guanyar. 

També es va obrir la primera col·laboració per donar tallers sobre mobilitat específica per 

temàtica.  

Les visites regulars del nostre grup de Leonardo a Porta 22 contribueix a consolidar la 

col·laboració mútua.  

 

 

Consell de la Joventut de Barcelona 

Nexes ocupa el càrrec de Vicepresidència dins del Secretariat del CJB. 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. Dins del secretariat, també assumim la responsabilitat de 

la gestió laboral, el funcionament del CRAJ i dels vivers i del programa BCN Intercanvis Juvenils. 

En el marc del programa de Pau i Globalització Justa s’han promogut activitats on Nexes ha 

participat com el Cicle de Cinema sobre Mobilitzacions de la Societat Civil i el Grup de Treball de 

Boicot a Israel. També hem seguit recolzant la Coordinadora d’entitats Amb Palestina al Cor, de 

la qual el CJB n’és membre actiu des de l’inici. Finalment, i aportant l’experiència i els valors que 

mouen la cooperació a Nexes, s’ha iniciat un projecte a Tànger, Marroc i un a el Bajo Lempa, el 

Salvador.  
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Barcelona, 23 de Desembre de 2010 


