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Introducció________________________________________________
A l’any 2012, les activitats de l’associació NEXES han estat prou diverses i amplies:
la situació econòmica i social actual ens ha donat més feina i oportunitats en alguns àmbits i
menys en d’altres.
Les activitats de formació i educació s’han reforçat en l’àmbit de la formació professional
amb els projectes d’enviament de joves amb el programa de formació Leonardo da Vinci.
Degut a la situació actual dels joves, Nexes ha participat en diverses formacions, reunions i
trobades sobre el tema de l’ocupació juvenil amb diferents socis locals i internacionals.
En l’àmbit del voluntariat, hem seguit la línia definida al 2011 amb alguns projectes de servei
de voluntariat europeu enfocats en els socis i en la inclusió de joves amb menys
oportunitats.
En l’àrea de cooperació, tot i les dificultats actuals de l’àmbit, Nexes ha aconseguit portar a
terme 3 projectes importants a Nepal i Palestina així com un projecte d’empoderament de
multiplicadors locals en l’àmbit de la cultura de pau, resolució de conflictes i solidaritat, com
ha estat Llavors de participació.
Per altra banda, el tema del desenvolupament sostenible segueix bastant fort en
l’associació: hem organitzat diferents formacions internacionals sobre el tema i portat a
terme el primer any del projecte EU GO, un projecte d’intercanvi i experimentació de bones
pràctiques amb horts urbans europeus.
Finalment, l’àrea de formacions i assessoraments locals en temes de mobilitat internacional i
projectes europeus s’ha desenvolupat moltíssim aquest any: amb la situació actual dels
joves, moltes institucions públiques locals busquen maneres d’orientar els joves per donarlos més oportunitats. En aquest sentit, s’han incrementat els convenis locals per a
assessorar i formar a professionals de la joventut de Catalunya i els convenis per
assessorar, formar i orientar directament als joves.
Per la nostra banda, Nexes també ha ofert diversos cursos de formacions internacionals per
a voluntaris actius, joves líders i professionals de la joventut amb l’objectiu de capacitar-los i
fer-los multiplicadors en el seu àmbit.
Tot i que va ser un any molt intens a nivell de projectes, també s’ha pogut consolidar l’equip
de treball, les relacions amb la Junta , millorar la gestió interna de l’associació i canviar de
local!

“La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla
libre para que se desarrolle” (M. Montessori)
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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, des d’enguany, amb nova seu al barri gòtic.
Nexes neix amb l’objectiu de treballar a la comunitat local i al món per afavorir l’aprenentatge
intercultural, dinamitzar la participació activa, especialment de la joventut, en el
desenvolupament local i global; per promoure la democràcia, els drets humans, la
cooperació internacional i la lluita contra l’exclusió social i 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 la joventut, líders 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, que podem definir com
el procés d’ensenyament i aprenentatge que entitats 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.

1/ Empoderament local i internacional_________________________
A l’àrea d’empoderament local i internacional treballem amb diferents eines i programes per
poder donar oportunitats de participació a joves i adults del nostre entorn local i a
participants de fora que venen a Barcelona amb un projecte de mobilitat. Amb tots aquests
joves treballem de forma continua per assegurar que la seva participació tingui un sentit en
el seu procés d’aprenentatge i creixement personal. Els projectes i activitats desenvolupats
dins d’aquesta àrea pretenen fer de Nexes un punt de trobada i fomentar la connexió entre
els membres de l’associació.

4

Interculturals de Joves per Europa
www.nexescat.org

1.1/ Projectes de formació i educació
El programa europeu d’Aprenentatge Permanent (Lifelong Learning Programme) ofereix la
possibilitat de realitzar accions educatives i formatives amb joves i adults. Entre totes les
accions proposades, treballarem essencialment amb dues: LEONARDO DA VINCI, el
programa de formació professional per a noutitulats i persones a l’atur (estades de
pràctiques a altres països europeus) i GRUNTVIG, el programa d’educació (formal i no
formal) d’adults.
PROJECTES DE MOBILITAT PROFESSIONAL: ACOLLIDA
El 2012 Nexes va acollir 92 joves amb programes de
mobilitat professional nacional i transnacional per a
realitzar pràctiques laborals a la ciutat.
81 joves van venir amb el programa Leonardo da
Vinci. Vam tenir 7 projectes d’acollida Leonardo da
Vinci amb els quals van venir 66 italians, 9 anglesos,
3 portuguesos i 3 francesos.
11 joves van venir amb un programa del Fons Social Europeu promogut per la Universitat de
Sevilla i gestionat per l’entitat d’enviament ONECO.
En comparació amb el 2011 va haver-hi un augment de participants dels programes de
mobilitat professional d’un 53%.
Destaquem que el 2012 es va iniciar una nova col·laboració amb 2 partners nous: Check-in
de Portugal i Conservizi Lazio d’Itàlia.
Destaquem també que el 2012 vam acollir un grup de joves adults en risc d’exclusió
(“Encounters 2011”).
Els i les joves acollides van rebre una formació lingüística en castellà (excepte el grup de
Sevilla), van realitzar pràctiques professionals en diferents sectors (social, turisme, educació,
medi ambient, enginyeria, recursos humans, etc.) i van participar en un programa cultural
que vol oferir una visió més enllà de la merament turística ciutat de Barcelona i apropar els
participants a la realitat social, cultural i històrica de la ciutat i de Catalunya. A més d’això,
van rebre 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.

Programa

Leonardo
Da Vinci

Títol

Dates

Pax

YOU.TOUR

14/01-14/04

12

SKILL UP

01/04-14/04

4

YOU.TOUR

15/04-14/07

8

Sector
pràctiques

de Entitat
d’enviament
MISTRAL,
Turisme juvenil
Itàlia
CONSILIUM,
Treball juvenil
Regne Unit
Turisme juvenil

MISTRAL,
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Itàlia
IDEARE

06/05-04/08

2

CHAMOB

6/05-04/08

14

ENCOUNTERS
2011

01/07-21/07

4

DRAFT II

23/09-23/12

3

CHAMOB

23/09-22/12

14

YOU.TOUR

23/09-22/12

12

IDEARE

23/09-22/12

4

EUROMOVE

20/10 – 20/04

3

20/01 – 16/03

8

24/02-20/04

3

Fons
UNINSERT 157
Social
Europeu
(Universitat
UNINSERT 157
de Sevilla)

Projectes juvenils
AEF, Itàlia
i treball social
Recursos
CONFSERVIZI
humans
LAZIO, Itàlia
EIL,
Regne
Educació Social
Unit
Arts
i CHECK-IN,
Arquitectura
Portugal
Recursos
CONFSERVIZI
humans
LAZIO, Itàlia
MISTRAL,
Turisme juvenil
Itàlia
Projectes juvenils
AEF, Itàlia
i treball social
Venda, reparació ADAST,
de
bicis, Bordeus,
hostaleria
França
Joves altament
ONECO,
qualificats
Sevilla
(multisectorial)
Joves altament
ONECO,
qualificats
Sevilla
(multisectorial)

PROJECTES DE MOBILITAT PROFESSIONAL: ENVIAMENT
Aquest any, s’han gestionat 2 projectes
d’enviament al mateix temps: per una
banda,
el
projecte CARE
FOR
DIVERSITY I, que va començar al 2011 i
el projecte CARE FOR DIVERSITY II
que va ser aprovat al 2012 i que es
gestionarà també durant el 2013.
Care
for
Diversity,
Developping
Intercultural skills in Social work és un projecte de mobilitat PLM (persones en el mercat de
treball) en el marc del programa LEONARDO DA VINCI gestionat per NEXES en
col·laboració amb el Col·legi de treball social de Catalunya. Vol desenvolupar les habilitats
lingüístiques, interculturals i professionals dels joves treballadors socials i educadors socials
mitjançant estades professionals a l’estranger.
El projecte preveu una formació pedagògica prèvia, una formació lingüística del país de
destí i estades formatives de pràctiques de 12 setmanes en entitats locals de treball i
educació social.
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Al 2012, s’han realitzat 4 mobilitats de 3 participants a França i 3 a Itàlia entre gener i abril
del 2012 i 3 mobilitats a Suècia i 3 a Portugal entre abril i juny del 2012.
A nivell internacional, funcionem amb entitats intermediàries que acollen als joves i busquen
allotjament i pràctiques. Els nostres socis són AEF a Itàlia, Pistes Solidaires per França,
Rota Jovem a Portugal i Arvisdjaur Municipality a Suècia.
Les 12 participants van estar totes contentes de la seva experiència i les habilitats
adquirides destacables van ser habilitats professionals, socials i comunicatives.
Per altra banda, es va preparar el nou projecte conjuntament amb el TSCAT amb 24
beques de treball i educació social als mateixos països. En aquest nou projecte, també es va
afegir el Consell Comarcal del Barcelonès com a col·laborador local i co-finançador. De
juliol a desembre, es va portar a terme un treball de difusió, captació, selecció i formació dels
participants per a Itàlia. Les seleccions pels altres països es faran al 2013.
DIFUSIÓ i SELECCIÓ: Es van rebre unes 65 candidatures en total entre les dues entitats i
es va fer una primera selecció per destacar qui no complia amb els criteris del projecte. Es
van fer entrevistes i es va seleccionar 6 candidates.
FORMACIO: Les candidates van rebre una formació pedagògica intensa durant 3 dies al
novembre i una formació de una setmana al desembre 2012 amb l’objectiu de donar eines i
recursos per preparar-se a la sortida. A l’arribada al país de destí també reben un curs de
20h d’idioma i una setmana d’integració cultural.
Paral·lelament, s’inicien les gestions per les sortides: contacte amb entitats intermediàries,
compra de vols, assegurances, etc.

PROJECTE D’EDUCACIÓ I CIUTADANIA: EUROPEAN URBAN GARDENS OTESHA
El projecte EUROPEAN URBAN GARDENS OTESHA (EU GO) és un projecte
d’aprenentatge social i de desenvolupament de
competències mitjançant l’hort urbà. Es desenvolupa en el
marc del programa europeu Gruntdvig per a l’educació
d’adults. Durant 2 anys (2012-2013), EU GO recull bones
pràctiques de treball social i educatiu d’horts urbans de 5
països europeus: França, Itàlia, Regne Unit, Alemanya i
Espanya.
NEXES és el soci espanyol i va constituir una xarxa local
de més de 10 horts urbans a l’àrea metropolitana de
Barcelona. El promotor del projecte es PISTES
SOLIDAIRES a Pau/Marsella, França i els altres socis son CEMEA a Roma, INWOLE a
Postdam, Alemanya, POINT EUROPA a UK, RESEAU JSM a Marsella, França.
Les diferents activitats proposades al 2012 van ser:
1. Creació de xarxa d’horts urbans locals interessats en intercanviar bones pràctiques
amb altres horts
2. Detecció, redacció i puntuació de més de 50 bones pràctiques a nivell europeu
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3. Redacció de un document que recull les característiques i la historia dels horts
urbans a cada país (State of the Art)
4. Difusió de les bones
experimentacions locals.

pràctiques

mitjançant

un

document

per

preparar

5. Mobilitats d’hortelans/es als 5 països del projecte per conèixer les projectes i horts
d’altres països.
6. Preparació per cada hort d’activitat local per provar i experimentar bones pràctiques
d’altres països.
Les mobilitats
Els 6 socis internacionals van enviar entre 2 i 5 participants a cada país.
Alemanya: Varem enviar 2 persones a Postdam (Berlin) del 11 al 15 de juny procedents dels
horts del Casal d’entitats Mas Guinardó i de l’hort del Xino. El participant de l’hort del Xino,
Klaus, va realitzar un vídeo: https://vimeo.com/44455802
Regne Unit: 3 participants procedents dels horts de Can Masdeu, INS Terraroja i horts de
Collserola van sortir a Cawsand del 9 al 13 de juliol.
Itàlia: 3 participants procedents d’horts de Cardedeu, EsBiosfera i Phoenicurus, van anar a
Roma, Itàlia del 26.09 al l’1 d’octubre per visitar els horts d’allà.
Espanya: Vam rebre uns 22 participants a
Barcelona del 18 al 22 d’octubre i a part
de visitar els diferents horts locals (Mas
Guinardó, Can Masdeu, Horts de
Cardedeu, Hort del xino, Conreu Sereny)
hem realitzat activitats com la fira de
bones pràctiques d’horts urbans el
dissabte 20 d’octubre.
També es va realitzar un vídeo sobre
aquest projecte :
https://vimeo.com/57002696
França: Vam enviar un participant de
l’hort en terrassa del Mas guinardó del 5 a l’11 de novembre a Marsella.
Es poden veure els resultats en www.nexescat.org i en la pàgina web europea del projecte
www.otesha-gardens.eu

1.2/ Projectes de voluntariat
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. El Servei de voluntariat
Europeu és un projecte de voluntariat en un altra país en el marc del programa europeu
Joventut en acció 2007-2013.
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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 renovat el conveni amb l’Ajuntament de l’Hospitalet i hem
continuat el conveni amb el Consell Comarcal del Barcelonès, reforçant l’impacte de la
promoció de la mobilitat internacional juvenil al territori del Barcelonès.
PROJECTES D’ACOLLIDA
Del 5 de setembre fins el 5 de juny Nexes està acollint la voluntària Toma Griskute.
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.
Durant aquest mesos ha realitzat tasques de suport en l’àrea d’EVS, Leonardo i seguirà
donant suport en d’altres àrees de l’entitat.
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, 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 dos 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
Fins el mes de Juliol del 2012, el Consell Comarcal del Barcelonès va acollir Karolina
Korczyk, Polaca de 26 anys, que va realitzar les seves tasques al Centre Europa Jove i el
Centre Polidor de difusió, assessorament i foment de la mobilitat juvenil. I el 4 d’octubre van
rebre a la nova voluntària Dicle Kalkan de Turquía,que hi serà fins el juliol del 2013.
Oficina Jove d’Emancipació
Fins el mes de Juliol del 2012, l’Oficina Jove d’Emancipació de l’Hospitalet de Llobregat va
acollir a Barbora Nahlikova, Eslovaca de 25 anys, que va realitzar les seves tasques a
l’Oficina de donar recursos a la gent jove i les entitats per tal de fomentar la mobilitat juvenil.
I el 4 d’octubre van rebre a la nova voluntària Zuzana Krizanova de Eslovàquia, que hi serà
fins el juliol del 2013.
PROJECTES D’ENVIAMENT
Aquest any hem continuat amb l’enviament de voluntaris amb poques oportunitats a
través del contacte amb el departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i
d’entitats sòcies d’altres països.
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Projectes d’enviament
L’any 2012 Nexes ha fet d’organització d’enviament per a tres voluntaris: Estefania Nocete,
Sílvia Mas i Carolina Bollo. La primera, va estar 12 mesos a Eslovènia treballant en una
entitat cultural de joves on utilitzant el vídeo com element d’inclusió social. I Les altres dues
amb una entitat que desenvolupa un projecte sociocultural pedagògic en una residència de
la localitat de Pau a França.
També van ser aprovat 1 projecte d’enviament amb dues places per joves amb menys
oportunitats a Letònia durant el mes de juny del 2012
Short term (Joves amb menys oportunitats)
Vam enviar a dos joves amb menys oportunitats; Ali i Mirko del 12 de juny al 13 de juliol de
2012 a Gulbene, Stameriene una petita població del nord-est de Lituània, gràcies el contacte
en xarxa en què treballem amb el Casal dels Infants del Raval i dels centres en els que
tenim conveni com el CEJ o l’OJE.
Van realitzar tasques de suport i organització de les activitats d’estiu pels joves del poble,
activitats medioambientals, i ajuda en l’organització d’activitats pel Festival del districte de
Gulbene.

1.3/ Experiències interculturals
Aquesta àrea d’activitats va permetre reforçar al 2012 la participació dels joves que havien
començat a apropar-se a l’associació al 2011. A més a més es van poder captar nous joves
que encara no ens coneixien. Amb aquests projectes vam poder seguir amb la nostra línea
d’inclusió de joves amb menys oportunitats.
Entenem per experiències interculturals activitats i projectes que es desenvolupen
majoritàriament a nivell local però que inclouen
una vessant internacional important.
CIRCUITS JEUNES
Del 27/10 al 01/11 van venir 4 noies de
Toulouse amb la seva tutora de l’entitat “Circuits
jeunes” per una estada en mitja-autonomia.
Des de Nexes per una banda els hi vam
organitzar una ruta per la ciutat des del punt de
vista de la diversitat cultural i per una altra banda
les vam posar en contacte amb 3 voluntaris
locals. Durant aquests dies, va haver-hi un
intercanvi informal entre les joves de Circuits
Jeunes i els voluntaris locals de Nexes.
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OPEN (Otesha Pan European Network)
Durant el 2012, i juntament amb la
col·laboració de partners d’altres països europeus;
Itàlia, Letònia, Hongria, Grècia, Portugal i França,
Nexes a dut a terme el projecte OPEN (acció 4.3
“Training and Networking Multi-Measure projects”,
en el marc del programa europeu de Joventut en
Acció) el qual ha treballat sobre la educació pel
desenvolupament
sostenible
”Education
for
Sustainable Development” amb la participació activa
de joves.
El desenvolupament del projecte per aconseguir els seus objectius, va consistir en la
realització de les següents trobades i formacions:
-

Formació sobre Diversitat cultural i igualtat de gènere (Cultural diversity and gender
equality) a França del 28/02/2012 fins al 05/11/2012. Varen participar per part de
Nexes dos joves.

-

Formació sobre desenvolupament rural sostenible, consum i salut (“Rural
Development, sustainable, consumption and heath promotion”) a França del
30/05/2012 fins al 05/06/2012). Varen participar per part de Nexes dos joves

-

Seminari final; trobada final amb participants i representants de tots els socis
internacionals del 08/10/2012 fins al 13/10/2012. Varen participar per part de Nexes
tres joves.

1.4/ Activitats i projectes locals
Les activitats i projectes locals pretenen oferir un espai de participació als voluntaris locals i
als participants internacionals per una banda i fomentar la connexió entre els participants
dels diferents projectes per una altra banda.
EXPOSICIONS
A Nexes intentem donar “veu” a joves d’arreu
del món, a les seves visions, les seves històries i als
seus projectes de transformació. Un resultat d’això
són les exposicions fotogràfiques que, al llarg
d’aquests anys, han sigut enllestides pels participants
dels projectes que hem realitzat. L’objectiu de
l’associació és que les imatges i els missatges puguin
circular i per això posem aquest material al abast de
qui sigui interessat. Per això també aquest any han
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continuant circulant varies de les exposicions produïdes per Nexes. A seguir la descripció
d’algunes d’elles.
"Càmeres del Món: un dia de la meva vida. La mirada dels joves de Burkina Faso a
través de les seves històries visuals"
La narració fotogràfica realitzada pels joves de Burkina s’ha transformat ara en una
exposició, els temes de la qual han estat escollits per ells mateixos: l’aigua, el menjar, la
perruqueria, el medi ambient, el treball. Aquesta exposició és una finestra perquè aquests
joves fotògrafs puguin explicar al món, amb imatges i paraules, les seves vides i la seva
visió sobre la seva realitat.
“Terra do Brasil”
El “Projecte Zumbí II” va sorgir el setembre de 2008 un grup de joves de l’associació Nexes
de Catalunya va fer un viatge a Brasil per tal d’intercanviar experiències amb un grup
dejoves del Moviment dels Treballadors Sense Terra de Brasil (MST) vinguts de diferents
punts del país. Catalans i brasilers van viatjar, tots plegats, durant un mes pels estats de
Rio de Janeiro i São Paulo, descobrint diferents realitats i maneres de viure de Brasil. Amb
la convivència van aprendre els uns dels altres a través de tallers, xerrades, entrevistes,
música, debats, jocs de rol... i van tenir l’oportunitat de conèixer el país estant en contacte
amb els seus habitants, escoltant les seves històries, experimentant la seva quotidianitat i
compartint àpats i vetllades.
Aquest intercanvi els va ensenyar a mirar la vida amb uns altres ulls, els va fer
descobrir la lluita d’un poble per a la seva sobirania, altres maneres de treballar, noves
estructures d’organització, nous valors de vida...
Amb aquesta exposició “Terra do Brasil. Vivències i descobertes amb l’MST
(Moviment Sem Terra)” us convidem a gaudir d’un petit viatge per les experiències viscudes
durant aquell mes en un país divers i ple de contrastos,sovint retratat i venut com un
producte turístic que gira l’esquena a les abismals injustícies socials, us volem mostrar
aquestes experiències viscudes, les volem compartir amb tots vosaltres. Que comenci el
viatge!
“EuroAfrican EVS: crossing experiences and visions for social transformation"
La exposició fotogràfica s’ha realitzat gràcies a la contribució de tots
els voluntaris del Servei Voluntari Europeu que han participat al
projecte “Euro-African EVS: crossing experiences and visions for
social transformation”. Des de Burkina Faso, Itàlia, Botswana,
Portugal, Kenya, França, Senegal i Barcelona, ens han arribat també
petites capsules vídeo que a Nexes hem editat i transformat en un
documental sobre aquesta experiència de cooperació entre Europa i
Àfrica.
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"Càmeres del Món, mirades encreuades entre joves del Nepal i Catalunya"
Un projecte que va començar al gener del 2012, amb una recollida de càmeres a les
botigues de Fotoprix,. Al març, amb les 30 càmeres recollides, dos formadors de Nexes van
volar a Nepal per fer l’entrega al responsable de l’associació Campaign for Change Nepal.
Les càmeres van ser destinades a la realització d’un curs de formació per a 30 joves
nepalesos procedents de tot el país, després del qual s’han utilitzat per altres projectes de la
ONG nepalesa. El curs va ser una aventura d'aprenentatge molt interessant pels participants
de Nepal. Van treballar temes com ara el retrat fotogràfic, la creació d’una història
fotogràfica, la realització i gestió d’un projecte, la dinamització d’un grup, la resolució i
transformació de conflictes, i la comunicació. Durant el curs, van començar a pensar
projectes de transformació per les seves comunitats sobre protecció del medi ambient,
igualtat de gènere, promoció de les tradicions culturals, dependències i addiccions dels
joves,etcètera. Els participants nepalesos del projecte van treballar aquests temes a nivell
fotogràfic - treball que es veu reflectit en aquesta exposició fotogràfica - però també a nivell
de projecte de transformació real de la comunitat.
"I want my ball back"
Les imatges que es presenten són el resultat del viatge
de 12 joves catalans que van anar l’octubre 2007 a
Cisjordània dintre del marc del projecte de cooperació
"Amal Tikva: el video social a Palestina com eina de
documentació i de resistència pacífica". En aquest
projecte, joves catalans i palestins han treballat junts
amb imatges de vídeo i fotografies per a representar la
realitat quotidiana de Palestina. El projecte Amal-Tikva
("esperança" en Àrab i Hebreu) és en essència
l'encontre de joves catalans, israelians i palestins compromesos amb el respecte dels drets
humans.
TALLERS I ACTIVITATS A LA SEU
Al llarg de l’any, s’han realitzat diverses activitats locals i tallers a la seu proposades
pels socis de Nexes, voluntaris i persones interessades en compartir el seu coneixement
sobre una temàtica. Les activitats són diverses i busquen enfortir el vincle entre els socis i
voluntaris actius de Nexes i la associació, usant l’espai associatiu com a plataforma de
recursos per a joves. Les activitats han crescut amb el canvi de local: al haver-hi un espai
més gran i agradable, hem aprofitat el canvi per tornar a fer una crida de propostes.
Al 2012, hi va haver-hi 9 activitats locals, incloent la festa d’inauguració del pis nou.

Data

Activitat

Dinamitzador/a

23/02
27/04

Escriure sense pensar: Taller d’Escriptura Creativa
27 d'abril, tertulia a Nexes: drets laborals per a nouvinguts

Ferran Vidal
Salvatore
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Smaldone
29/05
07/06
12/06
31/07

al
al

15/06
11/10
13/11
06/12
13/11
06/12
13/12

Taller de STOP MOTION: apropa't al vídeo d'animació.

Hamid Khardy

Curs de Hatha Vinyasa Ioga

Viviana Fortino

Festa d’inauguració de la nova seu

Gurgen
Balasanyan
Equip de Nexes

Curs de Portuguès

Joana Sà

Curs de Castellà

Jordi Contreras

Nit Armènia
al
al

Curt metratges a Nexes: “Si yo sabria no vendria” i “¿Y
Mamadou Saliou
mañana lo mismo?” + Sopar africà

2/ Cooperació i treball en xarxa_______________________________
Els objectius generals de l’àrea de 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 sobre temes i situacions poc visibles),
accions de canvi social i participant d’una 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 de estades, formacions, SVE i
projectes de cooperació; establir llaços estables de cooperació amb contraparts interessants
per a un raonament sobre la transformació social.
Aquest any hem apostat per continuar els nous cicles de projectes oberts el any passat,
recollint els fruits de la cooperació anterior amb alguns socis locals i internacionals, i hem
decidit continuar amb projectes de formació, sensibilització i d’incidència política amb
projectes com:
•
“Càmeres del Món: Nepal i Catalunya”, en cooperació amb l’associació Campaign for
Change Nepal - CCN (Nepal), aprovat per la Direcció General de Joventut de la Generalitat
de Catalunya i co-finançat per l’empresa Fotoprix;
•
“Programa BDS (Agencia Catalana de Cooperació i Desenvolupament) per
Palestina”, en xarxa amb ACP, NOVA i S.C.I.-Catalunya;
•
“Llavors de Participació II”, aprovat per la Direcció General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya i realitzat en col·laboració amb el CJB;
També hem continuat enfortint el treball en xarxa com a membre actiu a la Campanya Amb
Palestina al Cor.
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Hem fet circular el material produït, tant exposicions fotogràfiques com vídeos documentals i
hem fet més promoció de les iniciatives a nivell de comunicació.

2.1/ Cámaras del mundo
Quins són els temes que mobilitzen la gent jove avui dia i que fan
que sigui activa en el seu entorn? Els promotors d’aquest projecte de
fotografia social han volgut analitzar aquesta qüestió en dues
realitats molt distintes: el Nepal i Catalunya.
El projecte vol oferir als joves involucrats l'oportunitat de participar a
un procés d'apoderament personal i de creació d'històries visuals
amb les quals puguin donar veu a la seva visió de la realitat i activar
els seus desitjos de transformació de l'entorn.
Al gener, a les botigues de Fotoprix es van recollir càmeres digitals
usades, encara en funcionament, per poder-les reutilitzar. Aquestes càmeres les van
entregar a Campaign for Change Nepal per dur a terme aquest projecte.
Al març a Katmandú i al juliol a Barcelona, Nexes va impulsar dos cursos de formació
adreçats a joves actius dins les seves comunitats, a fi de capacitar-los i formar-los en
elements de fotografia social i eines de transformació social.
La fase posterior a cada formació consistia a treballar en grups sobre temes escollits pel
mateix jovent. Les històries fotogràfiques recollides en aquesta exposició són un testimoni
de les seves mirades sobre la realitat.
A part de l’experiència fotogràfica, actualment els nois i noies nepalesos i catalans estan
ideant projectes sobre els mateixos temes per aportar el seu gra de sorra a les seves
comunitats.
Fotografia i acció comencen un camí en paral·lel que, a poc a poc, condueix a aquests nois i
noies que pertanyen a parts del món molt diferents a intercanviar les mirades per mitjà de
les xarxes socials.
http://camarasdelmundo.wordpress.com/

2.2/ Amb Palestina al Cor/ Programa BDS
L'Associació Catalana per la Pau, Nexes, el Servei Civil Internacional Catalunya i NOVA, en
el marc de l'acció de la coordinadora d'entitats "Amb Palestina al Cor", promouen un projecte
de 3 anys per sensibilitzar sobre els efectes a la població palestina del comerç d'armes i
sistemes de seguretat entre Espanya/Catalunya i Israel.
El repte del projecte és la millora quantitativa i qualitativa de
la sensibilitat social de la ciutadania de Catalunya respecte a les
violacions de Drets Humans i del Dret Internacional que pateix la
població palestina.
El projecte preveia tres eixos, però a causa de les retallades
de l’Agència Catalana i la falta de finançament només s’ha pogut i es
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podrà desenvolupar el primer eix: una recerca sobre les relacions en matèria militar entre
Espanya i Israel que s'adscriu a la dimensió d'investigació i recerca amb la presentació dels
diversos informes realitzats pels investigadors.
Tot i així, s’ha volgut fer èmfasi en l’elaboració d'estratègies entre organitzacions
catalanes i palestines que lliga amb la dimensió de sensibilització al BDS (Boycott,
Divestment, Sanctions) i d'incidència política, gestant una sèrie d'aliances de treball a nivell
local amb vocació de generar canvis d'opinió que afavoreixin un apropament de les parts en
conflicte i la fi de la vulneració dels Drets Humans.
Aquesta via de treball s’ha mantingut durant el 2012 i serà un dels eixos vertebradors del
pròxim any.

2.3/ Llavors de participació
Nexes ha realitzat el projecte de formació i sensibilització de “ llavors de participació II”
continuació de l’anterior projecte del 2011 i s’ha realitzat durant l’ últim trimestre de l’any
2012. El projecte, aquesta vegada, que es va focalitzar en la transformació social a través
de la participació democràtica tant a nivell local com internacional amb la col.laboració de
Nova, Sodepau i el CJB. Alhora amb l’exemple de bones pràctiques no violentes dels
moviments del Sud com a font d’inspiració, en aquest cas de Tunísia.
El projecte va promoure la formació de 13 actors juvenils en la participació democràtica i els
drets humans al territori català. Es va donar els actors de participació juvenil una formació
específica, fent servir com a font d’inspiració bones pràctiques a nivell local amb el CJB i
pràctiques noviolentes de Tunísia amb Afef Tlili de l’entitat; Go Promess
Les formacions es van realitzar durant dos caps de setmana del mes de novembre i
desembre: El 24 i 25 de novembre bones pràctiques de participació ciutadana i democràtica
a nivell local. El 1 i 2 de desembre bones pràctiques de participació democràtica i drets
humans en el context de Tunísia.
Durant les formacions els actors de participació juvenil van planificar posteriors activitats i
trobades per sensibilitzar la població de les comunitats catalanes a realitzar durant el 2013
on l’objectiu és que ells siguin els formadors en participació democràtica.

3/ Formació, orientació i assessorament_______________________
El area de formació i recolzament en temes de mobilitat internacional s’ha desenvolupat
moltíssim aquest any, degut a la crisis i a les necessitats de mobilitat dels joves. Institucions
públiques i privades de Catalunya han vist multiplicats les demandes dels joves per sortir a
l’estranger. Per això, han increment molt els tallers, els serveis de recolzaments i formacions
de tot tipus per informar i formar sobre la mobilitat internacional dels joves i els programes
europeus que ho permeten.
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3.1/ Serveis d’assessoria i recolzament a entitats públiques
Son acords o convenis amb institucions publiques per oferir un
recolzament o assessoria a joves i/o tècnics de joventut i d’ocupació.

servei de formació,

CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS
Al 2012, oferim un servei de suport a les activitats de formació i assessorament en mobilitat
internacional en el Centre Europa Jove de Santa Coloma de 18 hores setmanals. Les
tasques portades a terme son principalment orientació i assessorament a joves, notícies i
ofertes de mobilitat, tallers i activitats formatives per sortir a l’estranger.
Al desembre 2012, es firma un nou acord per obrir les accions a tècnics de joventut de tot
Catalunya i la mateixa persona, Sonia Gutiérrez, afegeix 17 hores setmanals, de les quals
una part es farà a diferents llocs del territori català.
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Des de 2007, portem a terme una col·laboració amb la Oficina jove d’emancipació
per realitzar assessories de mobilitat internacionals a joves, atenció a tècnics i entitats del
municipi i creació de notícies i ofertes de feina a l’estranger. Al 2012, el servei ofert es de 7h
setmanals: 4h d’assessoria presencial els dilluns de 16h a 20h i 3h de suport al servei amb
tallers a IES, notícies, ofertes i atenció a entitats en els temes de mobilitat i projectes
europeus. Al 2012, s’han fet 112 assessories presencials a joves sobre temes de mobilitat ,
s’han realitzar 12 tallers a l’OJE i a instituts del municipi amb un total de 109 participants.
També es va realitzar assessorament a associacions i professionals de educació i joventut
de la ciutat i es va enviar al territori més de 150 notícies de mobilitat i ofertes de feina.
CONSELL COMARCAL DEL MARESME
Es va portar a terme un servei de capacitació de tècnics, d’assessoria presencial de
4h setmanals i un servei de recolzament on-line (material, assessoria de tècnics, notícies i
ofertes) de setembre 2012 al març del 2013. Aquest servei va ser demanat per 8 municipis
del Maresme i coordinat pel Consell comarcal del Maresme. La proposta inicial ve de lluny:
una participant en un Training Course de Nexes, Raquel, va proposar al PIJ del seu poble
(Vilassar de Mar) d’engegar un servei que informi els
joves sobre com sortir a l’estranger. De mica en mica,
la demanda es va perfilar i va reunir diferents
municipis i l’entitat Nexes. Al final, es la Raquel de
Vilassar qui va ser l’assessora.
Es va valorar positivament els primers 3 mesos de
servei i els municipis tenen demanda d’altres
municipis per ampliar el servei a més hores al 2013.
Per altra banda, la diputació va finançar les 3
formacions per a tècnics i professionals de joventut i ocupació que es van dur a terme
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en el darrer trimestre de l’any, amb un resultat molt positiu. L’objectiu de les formacions era
de capacitar als dinamitzadors, informadors i tècnics per què siguin capaços d’entendre i
usar la informació relacionada amb mobilitat internacional. Les formacions van ser prou
pràctiques i dinàmiques per motivar els participants.
02.10 9-14h TREBALLAR A L’ESTRANGER St Pol de Mar
Reflexió sobre mobilitat, panorama del treball a l’estranger, eines de recerca de feines de
llarga i curta durada, aspectes transversals, etc.
05.10 9-14h VOLUNTARIATS I ESTADES A L’ESTRANGER Mataró
Reflexió sobre voluntariat, estudis a l’estranger, voluntariats i estades de curta i llarga
durada, aspectes transversals, reflexió sobre idioma, etc.
23.11 9-14h PROGRAMES EUROPEUS DE JOVENTUT Orrius
Programa europeu Joventut en acció, el programa PAP (Grundtvig), dinàmiques, preguntes,
aspectes concrets.
Per altra banda, es va posar un accés Google Drive amb nombroses fitxes i materials sobre
el tema (estudiar, treballar, viatjar, aspectes transversals a la mobilitat), notícies de mobilitat
cada mes, ofertes de feina a l’estranger per a joves i altres notícies d‘interès.
El programa preveu també 1 taller mensual sobre temes diversos (treballar a Europa,
voluntariat i estades, intercanvis e iniciatives, etc.) (Veure apartat Tallers)
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL
Al 2010 i 2011, Nexes tenia un conveni de col·laboració amb el consell comarcal del
Vallès oriental i l’Ajuntament de Granollers per realitzar un servei d’assessoria presencial al
GRA. Aquest servei es va finalitzar al 2011 però es va acordar un nova col·laboració amb
ells de octubre 2012 al març 2013.
Es va proposar 3 formacions de capacitació de 5h per a tècnics i un recolzament on-line per
tota la comarca:
19.09 TREBALLAR A L’ESTRANGER
Reflexió sobre mobilitat, panorama del treball a l’estranger, eines de recerca de feines de
llarga i curta durada, aspectes transversals, etc.
24.10 9-14h VOLUNTARIATS I ESTADES A L’ESTRANGER
Reflexió sobre voluntariat, estudis a l’estranger, voluntariats i estades de curta i llarga
durada, aspectes transversals, reflexió sobre idioma, etc.
07.11 9-14h PROGRAMES EUROPEUS DE JOVENTUT
Programa europeu Joventut en acció, el programa PAP (Grundtvig), dinàmiques, preguntes,
aspectes concrets.
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Els participants van ser entre 13 i 18 participants a cada sessió i molts dels participants van
participar a les 3 sessions.
El 28/11 en el marc de una reunió dels tècnics de joventut de la comarca, es va poder
presentar el servei de recolzament on-line actiu entre desembre 2012 i març 2013. El servei
proposa un lliurament de materials i fitxes sobre diferents temes de mobilitat internacional
(estudiar, treballar,estades i voluntariats, aspectes transversals, etc.), noticies mensuals
sobre beques, concursos i notícies i ofertes de feina concretes i reals a Europa i al món per
a joves.
El servei s’ha valorat positivament i es treballa a una possible prorroga.
DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
La direcció de joventut
proposar realitzar en el
accions de formació
programa Joventut en
territori català.

ens van
seu nom
sobre el
acció al

Les accions van constar de:
Una jornada formativa de 4h
sobre el programa Joventut en acció
per a tècnics, regidors, associacions,
joves, etc.
Un taller de redacció de
projectes amb preparació prèvia per treballar concretament una acció o una sol·licitud
-

Unes hores d’assessorament on-line via telèfon, mail o skype

Les activitats es van portar a terme a diferents municipis:
-

Tarragona: 18.09 i 08.10 (33 participants)

-

Girona: 03.10 i 25.10 (55 participants)

-

Barcelona: 10.10 i 7.11 (52 participants)

-

Lleida: 11.10 (19 participants)

-

Tortosa: 15.11 (15 participants)

NEXES va comptar amb 4 formadors experimentats una metodologia participativa que
afavoreix l’intercanvi i la reflexió.
A part de les accions formatives, el seguiment a distància va ser molt eficaç per a diverses
entitats i algunes es van preparar per a presentar projectes a l’1 de febrer.
Les accions van permetre també desenvolupar nous contactes i crear futures
col·laboracions.
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3.2/ Tallers i formacions locals
Aquest any, l’àrea de formació local ha realitzat 70 tallers locals a joves del territori a més de
les 15 formacions per a tècnics i professionals de joventut que s’han detallat abans. Allò
suposa pels tallers un increment del 94% respecte al 2010 i 43% respecte al 2011 i les
formacions s’han multiplicat per 5.
Els tallers es proposen en el marc de col·laboracions i convenis locals (8 tallers a
Hospitalet en el marc del conveni amb l’OJE; 20 tallers en el marc del conveni amb el Centre
Europe Jove; 12 tallers a Porta 22 i Can Jaumandreu en el marc del conveni amb
BarcelonActiva i 3 tallers en el marc de l’acord amb els municipis del Maresme. La resta de
tallers son demandes puntuals o regulars de entitats públiques i privades com la UB, punts
joves de municipis, associacions i instituts per demanda pròpia o en el marc del Pla Jove de
la diputació.

Centre Europe Jove;
Tallers 2012; 20

Centre Europe Jove

Oficines juvenils de
BarcelonActiva;
municipis; Tallers
Tallers 2012; 12
OJE Hospitalet;
2012; 10
IES ; Tallers 2012; 9
TallersMunicipis
2012; 8
Universitats
del
Oficines d'ocupació
Maresme;
(UB, UPF...);
Tallers Tallers
Associacions i centres
de municipis; Tallers
cívics; Tallers 2012; 3
2012; 2012;
3
3
2012; 2

BarcelonActiva
OJE Hospitalet
Municipis del Maresme
Universitats (UB, UPF...)
Oficines juvenils de municipis
Oficines d'ocupació de
municipis

Data

Taller

Lloc

20/01

Buscar Feina a Europa

Porta 22

30/01
01/02
13/02
16/02
28/02
29/02

Treballar i fer pràctiques laborals a
l'estranger
Un voluntariat a l'estranger
Trabajar al extranjero
El Servei de Voluntariat Europeu
Workshop Comenius IES
“Europa llama a Barcelona!!” xerrada
sobre Joventut en Acció

Marc
Conveni
BcnActiva
Conveni
BcnActiva
Conveni CEJ
Conveni OJE
Conveni CEJ

Porta 22
Santa Coloma
EOI Hospitalet
Santa Coloma
Nou Barris
La Casa Eslava

27/02 Conferencia mobilitat

Universitat
Barcelona

05/03 Buscar feina i fer pràctiques a l'estranger

Feina UB

Conveni UB

12/03 Estudiar a l’estranger

EOI Hospitalet

Conveni OJE

12/03

Buscar feina temporal o pràctiques a
Porta 22
l'estranger

de

Conveni
BCnActiva

20

Interculturals de Joves per Europa
www.nexescat.org

14/03 Treballar i viure al Regne Unit

Badalona

Conveni CEJ

21/03 Treballar i viure a països francòfons

Badalona

Conveni CEJ

23/03

Recursos per buscar feina a Europa i al
Porta 22
món
Ajuntament
Castellbisbal

24/03 Oportunitats per fer estades a l'estranger
26/03

Porta 22

18/04 Trabajo a Europa

Universitat
Fabra

Un voluntariat
l'estranger

de

curta

durada

a

Pompeu

Santa Coloma

Conveni CEJ
de

Aquest estiu marxo a l'estranger: treballar,
Sant Adrià
voluntariat, viatjar

23/04 Oportunitats d’ocupació a l’Estiu
25/04

Conveni
BcnActiva

PIJ
Olesa
Montserrat

19/04 Voluntariat a l’estranger
20/04

de Marc Pla Jove
Diba

La mobilitat per formar-se i treballar a
IMPEM Mataró
Europa

13/04 Recursos per buscar feina al món

18/04

Conveni
BCnActiva

EOI Hospitalet

Buscar feina temporal o pràctiques a
Porta 22
l’estranger

Conveni CEJ
Conveni OJE
Conveni
BcnActiva

26/04 Treballar a Països del nord d'Europa

PIJ Prat de Llobregat

03/05 Treballar a Amèrica del Nord

PIJ Prat de Llobregat

03/05 La xarxa EURES i treballar a l’estranger

Santa Coloma

Conveni CEJ

05/05 Intercanvis de joves

IES Hospitalet

Conveni OJE

Sant Adrià

Conveni CEJ

Santa Coloma

Conveni CEJ

04/05

Un voluntariat
l’estranger

de

llarga

durada

a

08/05 Treballar i viure als països d’est d’Europa

Els intercanvis juvenils, una experiència
EOI Hospitalet
Conveni OJE
inoblidable
PIJ Sant Sadurní
17/05 Pràctiques i feina per a joves
d'Anoia
14/05

18/05 Viatjar amb la motxilla i l’ampolla d’aigua
21/05

Buscar feina temporal o pràctiques a
Porta 22
l’estranger

24/05 Oportunitats per fer estades a l’estranger
25/05

OJE Hospitalet

IES Hospitalet

Treballar i viure als Països Baixos i
Sant Adrià
Bèlgica

25/05 Recursos per buscar feina al món

Porta 22

Conveni OJE
Conveni
BcnActiva
Conveni OJE
Conveni CEJ
Conveni
BcnActiva

21

Interculturals de Joves per Europa
www.nexescat.org

06/06 Treballar i viure a països escandinaus
06/06

11/06

Santa Coloma

Conveni CEJ

Porta 22

Conveni
BcnActiva

Buscar feina temporal o pràctiques a
Porta 22
l’estranger

Conveni
BcnActiva

Recursos per buscar feina al món

19/06 Estic a l’atur i vull treballar a l’estranger
27/06 Treball a l’estranger

Santa Coloma
Conveni CEJ
Servei
Ocupació
Calafell

Treballar
a
l’estranger
al
sector
Santa Coloma
d’enginyeria
Treball professional en la cooperació,
02/10
Santa Coloma
beques i pràctiques
27/09

Conveni CEJ
Conveni CEJ

04/10 Treball Joves- treballar a l’estranger

Santa Coloma

Conveni CEJ

05/10 Estic a l’atur i vull treballar a l’estranger

Sant Adrià

Conveni CEJ

08/10 Buscar feina i pràctiques a Europa

PIJ Calafell

11/10 Treball Joves- treballar a l’estranger

Sant Adrià

Conveni CEJ

16/10 Treballar a l'hivern a l'estranger

Santa Coloma

Conveni CEJ

26/10

Vull treballar al Regne Unit: com fer un
Sant Adrià
currículum en anglès

Conveni CEJ

30/10 Treballar al sector social a l'estranger

Santa Coloma

Conveni CEJ

12/11 Treballar a l'estranger

Vilassar de Mar

Conveni
Maresme

22/11 Buscar feina al mon

SIJ Terrassa

27/11 Treballar a l'estranger

PIJ Calella

Conveni
Maresme

28/11 Experiències professionals al món

Barcelonactiva
Activa't

Conveni
BcnActiva

29/11 Treballar a Europa

Centre civic Sagrada
familia

29/11 Fer pràctiques al mon

PIJ Alella

13/12 Oportunitats per fer estades a l'estranger

PIJ Rubi

Pla Jove DIba

13/12 Processos participatius (2 sessions)

IES Calella

Pla Jove Diba

14/12 Oportunitats a Europa

Cabrera de Mar

Conveni
Maresme

14/12 Processos de participació (3 sessions)

IES Calella

Pla Jove Diba

17/12 Processos de participació (3 sessions)

IES Calella

Pla Jove Diba

20/12 Beques de formació i treball

Bcn Avalot

20/12 Voluntariats i estades al mon

PIJ Alella
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A més de crear sinergies i nous contactes locals, l’increment del volum de tallers ha permet
a col·laboradors externs de Nexes de participar i formar-se per ser tallerista.
Aquest increment està lligat totalment amb la situació econòmica actual dels joves: al no
trobar cap sortida a Espanya, marxar a l’estranger es torna una opció vàlida. La demanda
respecte a mobilitat internacional dels joves en els PIJ’s (Punts d’informació juvenil) ha
increment també i això va obligar les institucions públiques a trobar solucions.
Tant els tallers com els serveis d’assessoria presencial o on-line a joves i professionals són
una de les solucions per fer front a la nova situació.

3.3/ Seminaris de formació a l’arribada del Servei Voluntari Europeu
Durant el 2012 Nexes amb la col·laboració de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de
Catalunya ha coordinat, organitzat i impartit quatre seminaris de formació a l’arribada de
voluntaris europeus a Coma Ruga (Tarragona).
1.

Del 5 al 10 de març

2.

Del 25 al 30 de juny

3.

Del 22 al 27 d’octubre

4.

Del 26 de novembre al 1 de 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 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 estiguin
més motivats.
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3.4/ Formacions internacionals per a multiplicadors i professionals
Al 2012 Nexes ha ofert oportunitats formatives internacionals a treballadors juvenils i
col·laboradors de Nexes o d’entitats amigues. S’han enviat 14 participants a 7 formacions
internacionals sobre temes diferents, organitzades per a socis internacionals de la xarxa de
Nexes i institucions públiques.
PLAY TO CHANGE: BUDAPEST, HONGRIA
Del 30/07 al 5/12, dues noies van participar en un curs sobre Arts teatrals com a eina
de inclusió social urbana a Budapest,Hongria.
Aquest projecte va ajuntar 22 persones de diferents entorns, tractant amb joves pertanyent a
grups marginats (immigrants, refugiats, joves gitanos, nens que viuen al carrer, joves
drogodependents,
i/o
joves
que
viuen
en
barris
desfavorits)
El curs de formació es va enfocar principalment a l'ús del teatre com a eina de treball amb i
per als joves que viuen en un entorn urbà.
Es van fer servir les metodologies de treball següents: Teatre físic - Mètodes
d'educació no formal - Teatre Fòrum – Simulació – Discussions - Acció Pública
DEMOCRACY IN MOTION: HANNOVER, ALEMANYA
El congrés internacional “Democracy in Motion – Youth in New Democratic
Movements” es va realitzar a Hannover (Alemanya) del 10 al 19 d'agost. Joves actius
involucrats en moviments i campanyes de diferents països (Algèria, Marroc, Itàlia, Espanya,
Grècia, Alemanya, Israel i Palestina) es van trobar durant 9-10 dies per formar-se en
tècniques de comunicació noviolenta, democràcia directa, teatre com a eina transformadora;
i per intercanviar les seves campanyes/iniciatives/idees amb la resta del grup. Nexes i Nova
conjuntament van enviar 5 participants des de Barcelona.
URA, YOU ARE ABLE: GYUMRI, ARMÈNIA
El Youth Initiative Centre, una ONG Armènia sòcia de Nexes, en resposta a la
creixent desocupació dels joves en tota Europa, ha organitzat un curs de formació
internacional amb l’objectiu de promoure el voluntariat com un mecanisme per fomentar
l’ocupació juvenil. El curs s’ha realitzat a Gyumri, Armènia, del 14 al 21 d'octubre per 28
participants de 14 països. Des de Nexes vam enviar 3 participants.
COMBATING DISCRIMINATION: RHOSEIM, FRANÇA
Del 18 al 28 de setembre, dos participants de Nexes, la Núria i la Sanata varen
participar juntament amb 36 joves de la UE i els països veïns associats (MEDA, Europa de
l'Est i el Càucas) a la formació sobre la "Lluita contra la discriminació contra les minories
immigrants i els romanesos", organitzada a Rosheim, França per l’Associació AMSED de la
ciutat d’Estrasburg. L'objectiu de la trobada, va ser capacitar i equipar els líders de les
associacions i als joves d’ habilitats, actituds, coneixements i valors relacionats amb la
realització de projectes juvenils, interculturals i inclusives envers les minories i els
immigrants gitanos a Europa . Això a través de mètodes d'educació no formal i la creació
d'espais per a l'intercanvi i l'aprenentatge en un ambient de respecte i empatia entre si. Els
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participants varen compartir els seus punts de vista, les seves idees i experiències sobre el
tema de la discriminació contra els migrats i les minories romanesos en les seves diferents
realitats socials en l'espai transeuropeu(Europa Occidental i Europa Oriental), el Càucas i la
Mediterrània.
BE SOCIAL: ALBIANO, ITÀLIA.
El passat mes de desembre, 3 participants de Nexes es van reunir amb 17 més joves de
5 països diferents (Holanda, Grècia, Itàlia,
Bulgaria i Letònia) a Albiano d'Ivrea (Itàlia) per
compartir, durant una setmana, un training
course sobre xarxes socials; en concret, sobre
com les organitzacions juvenils poden treure
profit d'aquestes. La formació del curs,
anomenat Be Social! '12, va ser intensiva, amb
sessions teòriques i pràctiques que van requerir
molt de treball en equip i organització. Tot i
“pencar” de valent, també hi va haver temps per
a la convivència i l'esbarjo. Els monitors
(Roberto, Davide i Donatta) també van participar
en les activitats d'oci: un sopar intercultural amb
presentació inclosa del menjar típic de cada país, un parell de festes i sortides a l'únic pub
del poble, la projecció de la pel·lícula La Red Social i jocs diversos. Fins i tot, van poder
visitar Torí, a uns 50 km del poble. En definitiva, va ser una setmana molt profitosa quant al
contingut de la formació, i molt intensa quant a emocions. Els participants volen revertir el
que van treballar durant la formació, assessorant l’equip de Nexes per crear un compte de
Twitter.

YOUTH @ WORK, GAZIANTEP, TURQUIA
La agència europea SALTO i la agència nacional turca va organitzar un curs
internacional de formació sobre atur i ocupació juvenil i com els programes europeus poden
donar suport en aquest àmbit. El “traning Course” Youth@Work va tenir lloc a Gaziantep,
Turquia, del 7 al 13 de maig del 2012 amb altres 40 participants i organitzat en el marc del
programa Joventut en acció. Nexes va enviar una participant, Julie Paucot, treballadora i
coordinadora de Nexes.
TIC TAC, ANTALYA, TURQUIA
La agència europea SALTO i la agència nacional turca va organitzar un curs
internacional de formació per a la implementació i organització de projectes en el marc de la
acció 4.3 (Training and networking) del programa europeu Joventut en acció. La formació va
tenir lloc a Antalya/Andrasan a Turquia del 10 al 16 de març del 2012
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3.5/ Intercanvis i estades d’observació de professionals
A part de les formacions, Nexes desenvolupa activitats d’intercanvi de professionals per
observar i conèixer diferents maneres de treballar. Aquestes activitats ens serveixen
directament a Nexes (enviant o rebent un professional a la entitat) o indirectament (amb socis
locals i internacionals) ja que desenvolupa les xarxes i el partenariat.
VISITA D’ESTUDI SOBRE LA JOVENTUT A CATALUNYA
Del 16 al 29 d’abril vam organitzar una visita d’estudi de 2 setmanes per el
responsable d’un consorci d’Ajuntaments de Trentino Alto Adige (Itàlia), Egon Angeli. El
referent juvenil del Tavolo Destra Adige va poder conèixer realitats institucionals i
associatives, plans, projectes i serveis enfocats al món juvenil de la ma dels actors catalans
del sector: el regidor de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona; els responsables de
polítiques de Joventut de la Generalitat, del Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, els
responsables de serveis com el CIAJ, Oficina Jove d’Emancipació de L’Hospitalet; un
responsable del CJB, de l’Espai Jove Boca Nord, del Casal dels Infants del Raval; un
professor que dinamitza grups juvenils de l’Institut Banús de Cerdanyola; un responsable del
Ateneu Nou Barris i de l’escola internacional de Circ.
JOB SHADOWING: NEXT STOP IS NEXES
Del 10 al 21 de juny en Gurgen Balasanyan, un treballador juvenil del Youth Initiative
Centre de Gyumri en Armènia, va realitzar un projecte de Job Shadowing a Nexes.
El projecte tenia l’objectiu de compartir experiències entre l'associació Nexes i l'ONG CIJ
d'Armènia. Ambdues organitzacions treballen amb el mateix grup objectiu: els joves i
particularment els joves desfavorits. Durant els 10 dies del Job Shadowing el Gurgen va tenir
l'oportunitat d’una visió sectorial de les activitats de Nexes en combinació amb els
procediments per al desenvolupament i implementació d'estratègies de cooperació locals i
internacionals.
Al final del projecte s’han examinat les possibles vies per enfortir la col·laboració i iniciatives
conjuntes i s’han dibuixat els propers passos de la cooperació.
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