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Introducció________________________________________________
L’any 2013, les activitats de l’associació NEXES han estat prou diverses i àmplies: 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 seguit reforçant 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.
En l’àmbit del voluntariat, hem seguit la línia definida el 2012 que prioritza l’estratègia de
projectes de servei de voluntariat europeu enfocats a joves del món de la cooperació 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 i començar 3 projectes importants al Senegal i a Palestina, així com un projecte
d’empoderament de multiplicadors locals en l’àmbit de la participació activa, resolució de
conflictes i solidaritat, com ha estat “Llavors de participació III”.
Per altra banda, el tema del desenvolupament sostenible ha estat força important en
l’associació: hem organitzat diferents formacions i contactes locals sobre el tema i hem
realitzat l’últim 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 seguit desenvolupant moltíssim aquest any: amb la situació actual
dels joves, moltes institucions públiques locals busquen maneres d’orientar els joves per
donar-los més oportunitats. En aquest sentit, s’han incrementat els convenis locals per a
assessorar i formar professionals de la joventut de Catalunya i els convenis per assessorar,
formar i orientar directament els 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.
Ha estat un any molt intens a nivell de projectes, hi ha hagut canvis importants en l’equip de
treball que s’ha consolidat, s’han millorat les relacions amb la Junta, i s’ha realitzat una feina
molt important per millorar la gestió interna de l’associació

“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 amb la seva 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.
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El 2013 aquesta àrea ha rebut un suport econòmic per part de diversos programes
de la Comissió Europea i per part de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya pel nostre projecte transversal “Empoderament Glo-cal”.

1.1/ Formació i educació permanent
El programa europeu d’Aprenentatge Permanent (Lifelong Learning Programme)
ofereix la possibilitat de realitzar accions educatives i formatives amb joves i adults. Des de
Nexes treballem essencialment amb dues de les possibles accions: LEONARDO DA VINCI,
el programa de formació professional per a persones recent titulades i/o a l’atur, que permet
fer estades de pràctiques a altres països europeus i GRUNDTVIG, el programa d’educació
per a persones adultes. A continuació, presentem els projectes que hem dut a terme al llarg
del 2013 amb el suport d’aquest programa.
.

Projectes de mobilitat professional: Acollida
 Acollida de joves

El 2013 Nexes va acollir 75 joves amb programes
de mobilitat professional transnacional per a
realitzar pràctiques laborals a la ciutat
73 joves van venir amb el programa Leonardo da
Vinci. Vam tenir 10 projectes d’acollida Leonardo
da Vinci dels quals van venir 55 italians, 15
francesos i 3 portugueses.
2 joves van venir amb un programa del Fons Social Europeu promogut per la Provincia di
Novara (Itàlia) i gestionat per l’entitat d’enviament Consorzio KAIROS.
Destaquem que el 2013 es va iniciar una nova col·laboració amb 2 partners nous:
Interéchanges de França i Consorzio Kairos d’Itàlia.
Destaquem també que el 2013 vam acollir una participant a l’oficina de Nexes.
Els i les joves acollides van rebre una formació lingüística en castellà o català. Van realitzar
pràctiques professionals en diferents sectors (turisme, cultura, art, artesania, comunicació,
arquitectura, etc.) i van participar en un programa cultural que vol oferir una visió més enllà
de la merament turística ciutat de Barcelona i que apropar els participants a la realitat social,
cultural i històrica de la ciutat i de Catalunya.
Pel que fa al programa cultural, es va consolidar la dinamització conjunta amb un grup de
voluntaris locals: els “Vitruvios” (Veure apartat 1.4 – Activitats i projectes locals)
A més d’això tots els practicants 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.
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 Acollida d’experts

La setmana del 20 a 26 d'Octubre vam rebre dues professores portugueses
especialitzades en Educació Especial que van venir amb el projecte VetPro “XADREZ –
Formar para Europa” en el marc del Programa Europeu d'Aprenentatge Permanent.
Durant una setmana a Barcelona van visitar diverses institucions, organitzacions i
associacions que desenvolupen projectes d'educació inclusiva. Van poder dialogar amb els i
les responsables de les institucions i entitats
i van tenir un contacte directe amb les
bones pràctiques que es desenvolupen en
aquesta àrea de treball a Catalunya.
Van visitar el Casal dels Infants del Raval
(Casal Jove Atlas), el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, la Plataforma Ciutadana per una
escola inclusiva a Catalunya, l’Institut
d’Educació de l’ajuntament de Barcelona, la
Fundació Marianao, l’Escola Agora i l’Escola
Barrufet.
Calendari d’acollides de projectes de Mobilitat profesional :

Programa

Títol
YEAH! - Youth,
environment and
heritage
ARTU

Leonardo
Da Vinci
(Mobilitat
de joves)

START AND MOVE
2
CASA
DELL’ARTIGIANAT0

MOBIPRO II

Dates

Pax

19/01 –
12
20/04
20/01 5
11/05
03/02 –
1
04/08
17/02 –
10
19/05

20/04 –
8
20/07

Sector de
pràctiques
Turisme i cultura
Art i cultura

Entitat
d’enviament
MISTRAL, Itàlia
ARCES, Itàlia

Pintura y Acabats
de construcció

ADAST, França

Artesania

AEF, Itàlia

Estètica, cuina,
comunicacio,
ONGs,
desenvolupament
sostenible, i
organització
d’esdeveniments

INTERÉCHANG
ES, França
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YEAH! - Youth,
environment and
heritage
YEAH! - Youth,
environment and
heritage

27/04 –
14
27/07

Turisme i cultura

MISTRAL, Itàlia

21/09 –
14
21/01

Turisme i cultura

MISTRAL, Itàlia

21/09 –
2
21/01

Art i restauració

CHECK-IN,
Portugal

21/09 –
5
21/01

Art, cultura,
comunicació,
administració,
organització
d’esdeveniments,
i atenció al client.

INTERÉCHANG
ES, França

START AND MOVE 04/11 –
1
3
02/05

Comerç/venta.

ADAST, França

INTERNSHIP IN
SPAIN 2013

17/0213/04

Esports i
Arquitectura

KAIROS, Itàlia

XADREZ – Formar
para a Europa

20/10 –
2
26/10

Ensenyament
inclusiu

EUROYOUTH,
Portugal

DRAFT III

MOBI PRO

Fons
Social
Europeu
(Mobilitat
de Joves)
Leonardo
da VinciVETPRO
(mobilitat
d’experts)

2

Projectes de mobilitat professional: Enviament
Aquest any, s’ha gestionat un projecte
d’enviament de joves, el projecte “CARE
FOR DIVERSITY II” que va ser aprovat al
2012 com a projecte de continuïtat d’un
projecte anterior, i que s’ha gestionat al llarg
del 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 i
el Consell Comarcal del Barcelonès. El projecte busca desenvolupar les habilitats
lingüístiques, interculturals i professionals de joves treballadors i educadors socials
mitjançant estades professionals a l’estranger.
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El projecte preveu una formació pedagògica prèvia, una formació lingüística del país de
destinació i estades formatives de pràctiques de 12 setmanes en entitats locals de treball i
educació social.
El 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 acullen els joves i els
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 cofinançador. De juliol
a desembre, es va portar a terme un treball de difusió, captació, selecció i formació dels
participants per Itàlia. Les seleccions pels altres països es faran el 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.
FORMACIÓ: Les candidates van rebre una formació pedagògica intensa durant 3 dies al
novembre i una formació d’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 destinació 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 internacional sobre l’hort urbà com a
espai de participació i d’aprenentatge i sobre el seu valor
socioeducatiu. El projecte treballa principalment l’hort urbà
com a eina de transformació social i d’aprenentatge per a
adults, gent gran i joves.
Es desenvolupa en el marc del programa europeu
Gruntdvig. Durant 2 anys (2012-2013), EU GO recull bones
pràctiques d’horts urbans de 5 ciutats europees: Marsella,
Roma, Cornwall, Potsdam i Barcelona en col·laboració amb 5 partners PISTES
SOLIDAIRES (promotor), RJSM, CEMEA, KC English i INWOLE.
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Per a donar-hi format i estructura, s’han determinat un seguit d’estratègies i accions per a
realitzar el projecte: primers contactes, visites d´estudi, identificació i adaptació de bones
pràctiques, experimentació, observació i anàlisi de l’aprenentatge, creació d’una pàgina web
d’aprenentatge virtual i difusió de resultats.
Les principals activitats realitzades al llarg del 2013 han sigut:


Experimentacions

Després d’identificar les bones pràctiques als diferents horts i ciutats, es va procedir a
analitzar com cada una de les pràctiques es podia traslladar i adaptar a contextos diferents a
través d’unes experimentacions dutes a terme amb els horts d’EsBiosfera i Phoenicurus
(Cardedeu), Mas Guinardó (Barcelona) i Can Masdeu (Barcelona)


Observació i anàlisi de l’aprenentatge

Durant les experimentacions, es van dur a terme unes entrevistes per tal d’analitzar
l’aprenentatge que s’extreu de l’hort i la transformació personal i col·lectiva que implica la
participació en un hort.


Difusió dels resultats i multiplicació de l’impacte

El resultat final del projecte es veu reflectit en una plataforma d’aprenentatge virtual (elearning) http://www.eugolearning.org/es a través de la qual s’espera que hortolans i
hortolanes, ciutadans i ciutadanes i persones involucrades en entitats i institucions, puguin
accedir a les pràctiques que s’han desenvolupat a través de projecte i els puguin aplicar a la
seva realitat per millorar el seu funcionament i seguir desenvolupant competències
personals i col·lectives a través de l’hort.


L’exposició de fotos “Horts urbans: Espais de transformació”.

Finalment, per tal de difondre allò que
pensem que conforma un hort, hem creat
una exposició fotogràfica on es
reflecteixen conceptes com ara La
BioDiversitat,
l’Experimentació
i
creativitat, la Participació veïnal i
comunitària, la Producció Agroecològica,
l’Educació i la Transformació. Tots
aquests són els conceptes que hem
destacat com aquelles múltiples i diverses
finalitats que pot tenir un hort urbà tal com
l’entenem i el coneixem nosaltres.
Els resultats del projecte els
http://espana.otesha-gardens.eu/

podeu

veure

a:

http://www.eugolearning.org/es

i
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1.2/ Projectes de voluntariat
Nexes és una entitat d’enviament, d’acollida i coordinadora de projectes SVE, i
realitza l’assessorament per tots els i les joves interessats en participar-hi. El Servei de
voluntariat Europeu és un projecte de voluntariat en un altre país en el marc del programa
europeu Joventut en acció 2007-2013.
Aquest any hem continuat enviant joves però ens vam proposar canviar la estratègia per
prioritzar projectes d'enviament de amb joves amb menys oportunitats en projectes de curta
durada i persones del món de la cooperació interessades en marxar en projectes de llarga
durada a altres països fora d'Europa.
A nivell de coordinació hem continuat el conveni amb l’Ajuntament de l’Hospitalet i hem
renovat 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 6 de setembre fins el 4 de juliol Nexes està acollint la voluntària Agata Szufnara.
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,
comunicació, 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 projectes.


Consell Comarcal del Barcelonès

Fins el mes d’octubre del 2013, el Consell Comarcal del Barcelonès va acollir la Dicle
Klakan, una noia turca de 24 anys, que va realitzar les seves tasques al Centre Europa Jove
i al Centre Polidor de difusió, assessorament i foment de la mobilitat juvenil. I el 4 d’octubre
van rebre la nova voluntària Kamila Arcyman de Polònia, que hi serà fins l’agost del 2014.
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Oficina Jove d’Emancipació

Fins el mes de Juliol del 2012, l’Oficina Jove
d’Emancipació de l’Hospitalet de Llobregat va
acollir a Zuzana Krizanova, eslovaca de 25 anys,
que va realitzar les seves tasques a l’Oficina de
recursos a la gent jove i a les entitats per tal de
fomentar la mobilitat juvenil. El 4 d’octubre van
rebre la nova voluntària Kseniya Yusava de
Bielorússia, que hi serà fins l’agost del 2014.

Projectes d’enviament
Aquest any ens vam proposar canviar l’estratègia per prioritzar projectes d'enviament
de joves amb menys oportunitats en projectes de curta durada i persones del món de la
cooperació interessades en marxar en projectes de llarga durada a altres països fora
d'Europa. Tot i així, hem decidit fer un enviament dins dels projectes de la data base de
voluntariat europeu.
Nexes va fer d’organització d’enviament el 2012 de
tres voluntaris, una de les quals va acabar el seu projecte el
2013, Estefania Nocete, que va estar 12 mesos a Eslovènia
treballant en una entitat cultural de joves on s’utilitzava el
vídeo com a element d’inclusió social, i les altres dues Sílvia
Mas i Carolina Bollo que van parar el seu projecte de
voluntariat el sisè mes de Pau a França (març 2013) per raons
personals i professionals.
També va ser aprovat 1 projecte d’enviament el juliol del 2013
per fer un voluntariat d’un any a Suècia (Arvidsjaur) en una
entitat que ajuda els nouvinguts i els refugiats de conflictes
bèl·lics, en el qual hi va anar la Mireia Rodríguez l’octubre del
2013 fins el gener del 2014, ja que va haver de parar el seu projecte de voluntariat d’un any
per raons personals.
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1.3/ Experiències interculturals
Entenem per experiències interculturals activitats i projectes que es desenvolupen
majoritàriament a nivell local però que inclouen una vessant internacional important.
El 2013 vam tenir un projecte d’aquest tipus que es va implementar al llarg de tot l’any.

Environmentally Friendly
Enviromentally Friendly és un projecte de mobilitat internacional i aprenentatge no
formal amb el qual es va promoure el lideratge i el treball juvenil a través de la
sensibilització mediambiental. Es va desenvolupar de Gener a Desembre 2013.
Van participar-hi 5 països d'Europa i Àsia: Vietnam, Xina, Espanya, Lituània i Alemanya
El projecte es va dividir en dos grans blocs, l'acció local i la mobilitat internacional.
Amb l’acció local, el grup va decidir treballar el tema del
malbaratament alimentari. Van portar a terme una petita recerca per
poder desprès desenvolupar activitats de sensibilització. Van
organitzar 3 activitats:




El Menú de les retallades I – debat i sopador (24 d’Abril)
Menú de les retallades II – taller de cuina amb menjar
reciclat (7 de Juny)
Concurs de receptes reciclades (30 de Juny)

A nivell internacional es va treballar l'intercanvi cultural, així com les diferents experiències
i realitats. Es va realizar una formació a Lituània al Març, i un intercanvi de 10 dies a
Vietnam a l'Agost.
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A la tornada de Vietnam el grup va desenvolupar unes activitats locals de difusió:



Van elaborar un calendari-receptari de 2014 amb receptes internacionals i reciclades.
Van organitzar una nit Vietnamita (el 29 de Novembre)

Aquest projecte es va poder realitzar gràcies al Suport del Programa Joventut en Acció i de
la Generalitat de Catalunya.

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 estat 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 hi estigui interessat. Per això
també aquest any han continuant circulant diverses de les exposicions produïdes per
Nexes.Seguidament detallem la descripció de l’exposició editada el 2013 i un quadre
d’aquelles exposades durant l’any.


Exposició fotogràfica: “Horts urbans: espais de transformació”
Es tracta d’una exposició que neix del projecte
“Eu’Go: European Urban Gardens Otesha”, que
vol presentar els resultats del projecte i compartir
les
experiències
d’horts
urbans,
espais
biodiversos, on es produeix de manera
agroecològica, i on s’experimenta i es
desenvolupa la creativitat, on es participa a nivell
veïnal i comunitari, i on s’educa, en definitiva, on
es transforma.
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Títol exposició

Contingut

Lloc i dates

Càmeres del Món: mirades
encreuades entre joves del
Nepal i Catalunya
Càmeres del Món: mirades
encreuades entre joves del
Nepal i Catalunya
Càmeres del Món: mirades
encreuades entre joves del
Nepal i Catalunya
Horts urbans: espais de
transformació

Creació d'històries visuals
per donar veu a la seva visió
de la realitat
Creació d'històries visuals
per donar veu a la seva visió
de la realitat
Experiències d’horts urbans
com espais comunitaris de
transformació
Experiències d’horts urbans
com espais comunitaris de
transformació
Experiències d’horts urbans
com espais comunitaris de
transformació

14.12. 2012 - 21.01 2013
Mas Fonollar de Santa
Coloma
01.03 - 25.03 2013
Punt d’Informació Juvenil
d’Horta-Guinardò
19.11 - 11.12 2013
Centre Cívic Drassanes
Inauguració 21.11
15.11.2013
Universitat Autònoma de
Barcelona, Bellaterra
22.11.2013
Centre Cívic Pati
Llimona, Barcelona

Horts urbans: espais de
transformació

Tallers i activitats locals
Al llarg del 2013 es van realitzar diverses activitats locals i tallers a la seu de Nexes i
a d’altres llocs de la ciutat amb col·laboració d’altres entitats . Aquestes activitats, les
proposen els socis de Nexes, els voluntaris i persones interessades a 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 l’associació, usant l’espai associatiu com a
plataforma de recursos per a joves. El 2013 va haver-hi 20 activitats locals. Respecte el
2012, es van duplicar.

Data

Activitat

Dinamitzador/a

5/03 al
18/04

Curs d’Italià per a principiants

Verónica
Capasso
Marta
Fernández
Blanco
Chanine Boots
Toma Griskute

14/03
15/03
21/03
16/04 –
04/06
24/04
16/05
11/06

Xerrada sobre Posicionament i Publicitat en Internet (SEOSEM).
Taller “Monyos i Trenes”
Taller d’atrapasomnis
Curs de Hatha Vinyasa Ioga per a principiants
Sopar “de retallades” (en col·laboració amb l’Espai
Medioambiental, el Banc dels Aliments i el Banc expropiat
de Gràcia)
Viatge a través de Lituània
Taller literari: descobrim Barcelona i els seus entorns
gaudint de lectures compartides.

Viviana Fortino
Grup de
voluntaris
“Environmentall
y Friendly”
Toma Griskute
Pilar Roca
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13/06
27/06 –
04/07

Taller d’econòmia crítica

Oriol Sabaté

Curs de fotogràfia social

Ferràn Vidal

30/06

Concurs de receptes reciclades (al Mas Guinardó, en
col·laboració amb Mama Guinarda, Espai Boisá,
EcoRocaGuinarda, Remoure i l’Espai Medioambiental)

03/07

Nit de França

11/07
19/09
26/09
Oct. a
des.

Participació al 4t Cicle de Cinema sobre Mobilitzacions
Civils del CJB amb la projecció de “Homenatge a
Catalunya II” (a l’Espai Jove La Fontana)
Vespre sobre Tunisia
Taller d’emprenedoria social per a joves

Grup de
voluntaris
“Environmentall
y Friendly”
Participants
francesos de
Leonardo da
Vinci
Ester Torán
Ziyed Tlili
Víctor Ruiz

Curs de francés bàsic

Amélie Château

23/10

Taller pràctic d’Excel

Jesús
Rebolledo

12/11 al
12/12

Curs bàsic de Portuguès

Ana Rita Mota

Nit Vietnamita - promoció del calendari-receptari 2014

Grup de
voluntaris
“Environmentall
y Friendly”

29/11

Grup de voluntaris: Els “Vitruvios”
Des de fa uns quants anys, teníem ganes de poder proporcionar una figura de
“mentor” pels participants Leonardo per respondre a la necessitat que hem anat detectant
per part del participants Leonardo de tenir un contacte més proper amb els joves locals. El
2012 es va començar a plantejar una estratègia.
El 2013 es va posar en marxa el projecte. Primer es va fer una campanya de comunicació
per informar de la possibilitat d’entrar a formar part d’un grup de voluntaris on l’objectiu seria
el d’oferir un acompanyament a l’integració sociocultural dels practicants Leonardo i dels Voluntaris
europeus acollits per Nexes.
El grup es va consolidar i ampliar a poc a poc al
llarg de l’any.
L’acció del grup consisteix en proposar activitats
que s’inclouen dins del programa cultural, i a
proposar activitats paral·leles a traves del
Facebook.
A més a més els voluntaris han anat adquirint un
rol d’amics-referents pels participants. Poden ajudar-los a resoldre preocupacions vinculades
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amb la seva integració en la ciutat. I segons el grau de confiança que adquireixen entre ells,
també es troben en moments informals deslligats de les activitats promogudes per Nexes.
Aquest projecte és indefinit en el temps. Es tracta d’un grup actiu tot l’any i obert, la gent s’hi
pot apuntar en qualsevol moment.
Les activitats proposades i dinamitzades pels Vitruvios el 2013 en el marc del programa
cultural van ser les següents: rutes en bici, excursions a Montserrat, visita al Museu de la
Xocolata, Calçotada, i ruta de bars modernistes.
A més a més van acompanyar les activitats proposades per Nexes (visita al Refugi del Poble
Sec, sopar intercultural, Ruta Ciutat Blues, Excursió a Girona, Visita de la Colònia Güell,
etc.)

2/ Cooperació Nord-Sud_______________________________
Els objectius generals de l’àrea de cooperació a Nexes son: aprofundir en 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 tot participant d’una incidència política. En particular:
- Al Nord, educació al desenvolupament: 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, cooperació internacional: 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 interessants per a un raonament sobre la transformació social.
Aquest any hem apostat per continuar els nous cicles de projectes oberts l’any passat,
recollint els fruits de la cooperació anterior amb alguns socis locals i internacionals, i hem
promogut projectes de formació, sensibilització i d’incidència política amb projectes com:


“Negocis Ocults”, en xarxa amb ACP, NOVA i S.C.I.-Catalunya, Programa plurianual
aprovat per l’Agencia Catalana de Cooperació i Desenvolupament;



“Llavors de Participació III”, aprovat per la Direcció General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya i realitzat en col·laboració amb el CJB;
“Amal-Tikva, el Joc de Jerusalem”, amb el grup de mestres del anterior projecte
“Amal-Tikva III”, aprovat per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya;
“Diandé Africa”, amb Aguicas (Senegal) i amb el suport d’altres entitats a Senegal i
Barcelona. El projecte s’ha elaborat al 2013 i es llançarà al 2014.





També hem continuat enfortint el treball en xarxa com a membre actiu a la Coordinadora
Amb Palestina al Cor.
Hem fet circular el material produït, tant exposicions fotogràfiques com vídeos documentals i
hem fet més promoció de les iniciatives a nivell de comunicació.
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2.1/ Negocis ocults
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 “Negocis Ocults”, un
projecte de 4 anys (2011-2014) 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 2013 s’ha treballat per la preparació del informe “La defensa i la seguretat (i l’ocupació)
com a negoci: relacions comercials militars, armamentístiques i de seguretat, entre Espanya
i Israel” i del seu llançament, previst durant les primeres setmanes del 2014. També s’han
anat elaborant estratègies d’incidència política per acompanyar el llançament del informe.

2.2/ Llavors de participació III
Nexes ha realitzat el projecte de formació i sensibilització de “llavors de participació
III” continuació de les dues anteriors edicions 2011-12 i s’ha realitzat durant l’ últim trimestre
de l’any 2013. El projecte, aquesta vegada, que es va focalitzar, com l’any anterior, en la
transformació social a través de la
participació democràtica tant a nivell local
com internacional amb la col·laboració del
CJB. Alhora amb l’exemple de bones
pràctiques no violentes dels moviments del
Sud com a font d’inspiració, en aquest cas
del Marroc.
El projecte va promoure la formació d’11
actors
juvenils
en
la
participació
democràtica i els drets humans al territori
català. Es va donar als actors de
participació juvenil una formació específica,
fent servir com a font d’inspiració bones pràctiques a nivell local amb el CJB i pràctiques no
violentes del Marroc amb Fouad Akhrif de l’Associació Marroquina de drets humans.
Les formacions es van realitzar durant dos caps de setmana del mes de novembre 9-10
sobre bones pràctiques de participació ciutadana i democràtica a nivell local. El 16-17 sobre
bones pràctiques de participació democràtica i drets humans en el context del Marroc.
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2.3/ Amal-Tikva el Joc de Jerusalem
“Amal-Tikva. Viu un dia a Jerusalem!” és un joc educatiu (a partir de 14 anys, de 6 a
30 jugadors/es) que explora les dimensions del conflicte a través de la vida quotidiana a la
ciutat de Jerusalem. Amal-Tikva neix d'un projecte de cooperació de l'associació Nexes i és
fruit del treball d'un grup de mestres i educadors/es que han participat en aquesta activitat.
Durant el 2013 el grup de treball ha posat a punt el
joc, juntament amb un expert de jocs de taula i d’un
gràfic i l mes de gener 2014 es produirà la primera còpia
del joc. El joc estarà disponible per escoles, centres
educatius, esplais i tots els grups interessats en jugar i
educar-se a la pau.

2.4/ Diandé Africa
Diandé Africa és un projecte de codesenvolupament ideat per Mamadou Saliou, un
jove senegalès que viu a Barcelona i ja té una trajectòria dins del món social. La infància és
un dels grups socials més desprotegits de la societat a Senegal a causa de la gran
dependència que tenen vers als adults i les seves necessitats. Aquestes necessitats estan
per sobre del dret a l’educació dels infants.
Nexes promou aquest projecte conjuntament amb el seu soci Aguicas, una entitat de
Ziguinchor (Senegal), compromesa amb el desenvolupament comunitari i l’enfortiment de
l’educació de nens i joves a la regió de Casamance, a l’extrem sud del Senegal.
El 2013 es van posar les bases del projecte que es vol llançar a diferents convocatòries al
2014.
Diandé Africa vol brindar a nens i joves de Ziguinchor un
suport per a la seva educació, desenvolupament
personal i inserció laboral. Proposa acompanyar-los en
el seu procés d'escolarització, lluitant contra
l'abandonament escolar, i en la vida extra escolar,
oferint-los activitats, formació i orientació per al seu
creixement personal i la seva inserció laboral. Es tracta
d'un projecte pilot de dos anys (2014-2016), que es vol proposar com a bona pràctica a
promoure després en altres regions de Senegal i d’altres països africans deprimides i sense
ajut per part del govern ni de la cooperació internacional. Es treballarà també amb el suport
Futur au Présent i la Universitat de Ziguinchor a Senegal i de la Fundació Exit i del Casal
dels Infants del Raval, a Barcelona.
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2.5/ Assemblea de moviments de Solidaritat amb Palestina
L’Assemblea aglutina el que havia estat el Programa “Amb Palestina al Cor” i d’altres
moviments de Solidaritat amb Palestina del territori català.
L’Assemblea de moviments de Solidaritat amb Palestina segueix
amb el propòsit de l’anterior programa en sensibilitzar la ciutadania
de Catalunya respecte a les violacions de Drets Humans i del Dret
Internacional que pateix la població palestina. I alhora, sobre els
efectes a la població palestina del comerç d'armes i sistemes de
seguretat entre Espanya/Catalunya i Israel, fent èmfasi
en
l’elaboració d'estratègies entre organitzacions catalanes i palestines que lliga amb la
dimensió de sensibilització al BDS (Boicot, Desinversió, Sancions) i d'incidència política,
gestant una sèrie d'aliances de treball a nivell local durant aquest anys i que es vol mantenir
i enfortir al llarg dels anys.

3/ Area de formació i multiplicació_______________________
L’àrea de formació i recolzament en temes de mobilitat internacional ha seguit en la
línea de desenvolupament de l’any anterior. Institucions públiques i privades de Catalunya
han vist multiplicades les demandes dels joves per sortir a l’estranger i, per això, tant el 2012
com el 2013 hem vist un increment dels tallers, els serveis de recolzaments i les formacions
sobre la mobilitat internacional dels joves i els programes europeus que ho faciliten.

3.1/ Assessoraments sobre mobilitat internacional
Els serveis d’assessorament en matèria de mobilitat internacional són acords o
convenis amb institucions públiques per oferir un servei de formació, recolzament o
assessorament a joves i a tècnics de joventut i d’ocupació. Al llarg del 2013, hem donat
continuïtat a diversos serveis que ja portàvem implementant des de fa un temps així com
hem consolidat altres serveis que tot just començaven el darrer any.

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 internacional i tallers a joves, atenció a tècnics i entitats
del municipi i creació de notícies i ofertes de feina a l’estranger. El 2013, el servei ofert és de
5h setmanals: 4h d’assessoria presencial a joves els dilluns de 16h a 20h per part de la
Marine Chabbert i 1h setmanal de suport en material i notícies a més d’un pack de 15h
anuals per al desenvolupament de tallers a IES així com assessoraments a professionals de
joventut. El 2013, s’han fet 96 assessories presencials a joves sobre temes de mobilitat,
s’han realitzar 14 tallers a l’OJE i a instituts del municipi. També es va realitzar
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assessorament a associacions i professionals de educació i joventut de la ciutat i es va
enviar al territori més de 110 notícies de mobilitat i ofertes de feina.

Consell Comarcal del Barcelonès
Al 2013 es va donar continuïtat al Servei de Suport en la gestió del Centre Europa
Jove en matèria de mobilitat europea i servei especialitzat en mobilitat internacional jove en
el marc de la xarxa nacional d’emancipació juvenil. Aquest servei es porta a terme per part
de la Sonia Gutierrez que dedica 30 hores setmanals a realitzar un seguit d’assessoraments
presencials i en línia a joves i a professionals, així com tallers per joves a centres i IES i un
suport a professionals de la xarxa nacional d'emancipació juvenil.

Consell Comarcal del Maresme
Fins al març de 2013, es va dur 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). Aquest servei va ser demanat per 8 municipis del
Maresme i coordinat pel Consell comarcal del Maresme i va servir com a prova pilot del
servei que s’ha consolidat a partir del Juny amb més ajuntaments. Aquest servei el porta a
terme la Raquel Valenzuela qui ha dut a terme durant 30 hores setmanals un seguit
d’assessoraments, presencials i en línia, de tallers i de formacions a joves i professionals de
joventut del Maresme.

Consell Comarcal del Vallès Oriental
El 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 a
l’Espai Jove el GRA de Granollers. Aquest servei va finalitzar el 2011 però es va acordar un
nova col·laboració d’Octubre de 2012 a Març de 2013 i va tenir continuïtat des del mes
d’abril. El servei contempla un recolzament en línia per a professionals de joventut i un
seguit d’hores destinades a realitzar tallers i formacions per joves i professionals de joventut.

3.2/ Tallers i seminaris sobre mobilitat internacional

Tallers
Aquest any, s’han realitzat 77 tallers a joves del territori, 7 tallers més que al 2012 i
força més que al 2011 i els anys anteriors. Alguns dels tallers es proposen en el marc dels
convenis descrits anteriorment, la resta són demandes puntuals o regulars d’entitats
públiques i privades com ara universitats, instituts, espais juvenils i associacions.
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En detall, els tallers duts a terme al llarg del 2013 són els següents:

Data

Taller

Sol·licitat per... / En el marc
de...

16/01/2013 Treballar a Europa: qualificat i no qualificat

Avalot - UGT

18/01/2013 Experiències professionals a l'estranger

Acord Barcelonactiva

29/01/2013 Recursos i visats per treballar a Europa

Taula Rodona Avalot - UGT

30/01/2013 Experiències professionals a l'estranger

Acord Barcelonactiva

06/02/2013 Com buscar feina i pràctiques al'estranger

Universitat Pompeu Fabra

06/02/2013 Estic a l'atur i vull treballar a l'estranger

Acord Consell Comarcal del
Barcelonès

11/02/2013 Experiències professionals a l'estranger

Acord Barcelonactiva

11/02/2013 Treballar i viure a França
13/02/2013 Com fer un CV en anglès
15/02/2013

Estades de franc a l'estranger: Wwoofing & work
exchange

19/02/2012 Iniciatives i intercanvis
26/02/2013 Voluntariats i estades al mon

Acord Consell Comarcal del
Barcelonès
Acord Consell Comarcal del
Barcelonès
Acord Consell Comarcal del
Barcelonès
Acord Consell Comarcal del
Maresme
Acord Consell Comarcal del
Maresme
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27/02/2012 Països francòfons
28/02/2013 Crossroad
28/02/2013 Crossroad
28/02/2013 Xerrada UB treball i practiques alimetació i nutrició
01/03/2013 Estic a l'atur i vull treballar a l'estranger
08/03/2013 Com fer un CV en anglès
14/03/2013 Crossroad
14/03/2013 Crossroad
14/03/2013

Taller general de mobilitat (treball, treball estiu,
voluntariats, practiques)

Acord Barcelonactiva
Acord Oficina Jove
d'Emancipació - L'Hospitalet
Acord Oficina Jove
d'Emancipació - L'Hospitalet
Universitat de Barcelona
Acord Consell Comarcal del
Barcelonès
Acord Consell Comarcal del
Barcelonès
Acord Oficina Jove
d'Emancipació - L'Hospitalet
Acord Oficina Jove
d'Emancipació - L'Hospitalet
PIJ l'Índex, Ajuntament de Sant
Sadurní d'Anoia

18/03/2013 Taller sobre voluntariat europeu/al mon

Rubí Jove

18/03/2013 Practiques i feina a l'estranger

Universitat de Barcelona

18/03/2013 Treballar i viure a Alemanya

Acord Consell Comarcal del
Barcelonès

20/03/2013 Experiències professionals a l'estranger

Acord Barcelonactiva

El Servei de Voluntariat Europeu-un programa per fer Acord Consell Comarcal del
un voluntariat gratis a l'estranger!
Barcelonès
Acord Oficina Jove
21/03/2013 Crossroad
d'Emancipació - L'Hospitalet
Acord Consell Comarcal del
21/03/2012 Treball i estades a l'estiu
Maresme
20/03/2013

09/04/2013 Experiències professionals a l'estranger

Acord Barcelonactiva

09/04/2013 Treball i estades a l'estranger

Universitat de Barcelona

20/04/2013 Experiencies a l'estranger

Ajuntament de Badalona

25/04/2013

Voluntariat: camps de treball i intercanvis de joves
per a 4t ESO

25/04/2013 Treballar i viure a Canadà
Voluntariat: camps de treball i intercanvis de joves
per a 4t ESO
Voluntariat: camps de treball i intercanvis de joves
13/05/2013
per a 4t ESO
30/04/2013

15/05/2013 Experiencies laborals al mon
17/05/2013 Treballar a l'estiu a l'estranger
23/05/2013 Treballar i viure a Austràlia
31/05/2013 Setmana europea de la joventut

PIDCES Igualada
Acord Consell Comarcal del
Barcelonès
PIDCES Igualada
PIDCES Igualada
Acord Barcelonactiva
Acord Consell Comarcal del
Barcelonès
Acord Consell Comarcal del
Barcelonès
Acord Consell Comarcal del
Barcelonès
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13/06/2013 Experiències professionals a l'estranger

Acord Barcelonactiva

05/07/2013 Experiències professionals a l'estranger

Acord Barcelonactiva

18/07/2013 Voluntariats i estudis a l'estranger

Consell comarcal del Vallès
oriental en el marco del acuerdo
(inclos en el pack de hores)

02/08/2013 Experiències professionals a l'estranger

Acord Barcelonactiva

25/09/2013 Experiències professionals a l'estranger

Acord Barcelonactiva

27/09/2013 "El paper dels joves i els drets de la ciutadania".

7/10/2013

Estic a l'atur i vull treballar a l'estranger

Jornada: EUROPA: La
ciutadania com a motor de canvi
als pobles i a les ciutats. Any
europeu de la ciutadania 2013
Acord Consell Comarcal del
Maresme

14/10/2013 Experiències professionals a l'estranger

Acord Barcelonactiva

19/10/2013 I després dels camps de voluntariat... què?

Taula rodona COCAT

25/10/2013 Recursos per treballar i fer pràctiques a Europa

Acord Consell Comarcal del
Maresme

"Gestió d'una projecte europeu: de la teoria a la
pràctica".
"Dialoguem sobre... Europa com a oportunitat o com
a destí?" 31 Jornada de Polítiques Locals de
07/11/2013
Joventut. Europa: El futur dels joves i joves amb
futur. 2013, any europeu de la ciutadania
06/11/2013

Taula rodona CRAJ
Taula rodona Diputació de
Barcelona

14/11/2013 Introducció a la mobilitat internacional

PIJ La Fletxa, Premià de Dalt

21/11/2013 Recerca de feina a l'estranger

PIJ La Fletxa, Premià de Dalt

21/11/2013 English Abroad! Millorar l'anglès a l'estranger

Acord Consell Comarcal del
Maresme

26/11/2013 Experiències professionals a l'estranger

Acord Barcelonativa

04/12/2013 Estic a l'atur i vull treballar a l'estranger
09/12/2013 Crossroads
16/12/2013 Treballar a l’estranger

Acord Consell Comarcal del
Maresme
Acord Oficina Jove
d'Emancipació - L'Hospitalet
Acord Oficina Jove
d'Emancipació - L'Hospitalet

17/12/2013 Crossroads

Acord Oficina Jove
d'Emancipació - L'Hospitalet

16/12/2013 Estudiar a l'estranger

Acord Consell Comarcal del
Maresme

18/12/2013 Experiències professionals a l'estranger

Acord Barcelonativa

La situació es manté força similar a la de l’any passat: una gran demanda de tallers
per part d’institucions i entitats per tal de cobrir la necessitat dels joves de tenir més
informació sobre les oportunitats que ofereix l’espai internacional per formar-se, treballar o
fer voluntariat, entre d’altres.
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L’any passat ja destacàvem aquest creixement en la demanda lligant-lo a la situació
de desocupació i de precarietat laboral que viu la joventut avui en dia en el nostre país.
Creiem que el fet que les institucions donin resposta a aquestes necessitats de la joventut a
través de proporcionar-los serveis d’informació, assessorament i orientació és la millor eina
per tal de recolzar el desenvolupament de la nostra joventut.

Formació per professionals
Paral·lelament a la tasca d’informar els joves per tal que emprenguin una experiència
a l’estranger amb unes bases sòlides, hem dut a terme diverses formacions a professionals
de la joventut per tal de capacitar-los en la tasca d’informar, assessorar i orientar el jovent en
matèria de mobilitat internacional.
La gran majoria de les formacions han sigut portades a terme en el marc dels convenis de
col·laboració (Consell Comarcal del Barcelonès, del Maresme i del Vallès Oriental) i un altre
s’ha portat a terme per demanda de la Diputació de Barcelona per tal de ser impartits a
professionals de joventut del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Les formacions emmarcades en els convenis de col·laboració han versat sobre els aspectes
més genèrics de la mobilitat internacional i l’orientació als joves, fins als aspectes més
específics i pràctics de la mobilitat per estudis, per feina o per voluntariat, entre d’altres. La
formació sota demanda ha sigut un curs intensiu d’introducció a la mobilitat internacional en
el que s’ha fet una introducció al panorama general de la mobilitat internacional i s’han donat
les eines clau per tal de poder orientar als joves en diversos àmbits d’experiència de
mobilitat.

3.3/ Formació per a multiplicadors i professionals
El 2013 Nexes ha ofert oportunitats formatives internacionals a treballadors juvenils i
col·laboradors de Nexes o d’entitats amigues. 10 joves van participar a 3 formacions
internacionals sobre temes diferents, organitzades per a socis internacionals de la xarxa de
Nexes. Nexes va organitzar una formació de formadors a Catalunya. I el personal de Nexes
va participar a 4 trobades internacionals.

D.i.M. - Democracy in Motion
El projecte Democracy in Motion (DiM) va ser presentat per l’associació NOVA
Noviolencia Activa a la convocatòria del Programa Joventut en Acció, Acció 1.3 (projectes de
joves i democràcia), amb la col·laboració de joves i tècnics de Nexes en el disseny. El
projecte va ser aprovat i, com a primera activitat, del 7 al 9 de setembre es va realitzar a
Barcelona la trobada “Democracy in Motion 2: European Alternatives for a Nonviolent Social
Change” on han participat dos joves lligats a Nexes.
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Formacions SVE a l’arribada
Nexes va coordinar i organitzar per l’ l'Agència Espanyola del Programa Joventut en
Acció 4 cursos de formació a l’arribada per els
voluntaris i les voluntàries del Servei Voluntari
Europeu (SVE) que vénen a desenvolupar el seu
projecte a Catalunya i a la resta de l’Estat
Espanyol.
Cada formació consta de 5 dies d’activitats,
dinàmiques
de
construcció
de
grup,
aprenentatge, reflexió sobre la experiència del
projecte SVE, diversió i immersió dins la cultura
catalana.
Aquest es el quadre de les formacions a l’arribada del 2013:

Formació
1

Dates
25/2 - 2/03

2

18 - 23/03

3

28/10 - 2/11

4

25 - 30/11

Formadors
Clara Giberga i Monika
Hermannova

Lloc
Coma-Ruga

Biel Martínez i Marine
Chabbert

Girona

Marine Chabbert i
Carmen Ramos Espejo

El Masnou

Biel Martínez i Clara
Giberga

Coma-Ruga

Cicle en Tàndem
De l'11 al 14 d'abril s'ha realitzat a ComaRuga un Seminari per a formadors del cicle
formatiu del Servei Voluntari Europeu de tota
Espanya. Els formadors han intercanviat
experiències i bones pràctiques i han intentat
donar coherència a les diferents fases del cicle
formatiu, creant propostes i eines noves. El
Seminari ha estat organitzat per l'Agència
Espanyola del Programa Joventut en Acció i
Nexes ha coordinat l'esdeveniment, contribuint amb 3 facilitadores de l'equip de formació.
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Study visit: “Creative ways of supporting employability”. Arona, Itàlia
Tres tècniques de joventut i una educadora social de diferents municipis de
Catalunya van compartir 4 dies amb gent de Malta, Turquia i Itàlia visitant projectes
innovadors amb la característica comuna que tenen com a objectiu augmentar l’ocupació
juvenil. Es van apropar a projectes emprenedors amb idees diferents dins una filosofia
d'Economia Social: Un centre de formació professional amb una pedagogia molt activa i
personalitzada que pretén motivar els joves per inserir-se al món laboral, projectes
pedagògics creatius amb material reciclat, espais de Co-working amb diferents motivacions,
nous projectes per joves amb una base de construcció sostenible…
Les 4 participants enviades per Nexes van valorar aquesta experiència com a molt
enriquidora i inspiradora.

Curs de Formació “Focus on Youth”. Palermo, Itàlia
Quatre joves de tota Espanya van participar al curs de
FOCUS ON YOUTH sobre fotografia social. Van tenir l'oportunitat
de realitzar una exposició fotogràfica al barri de Vucciria. Els
participants d'Espanya, Itàlia, Holanda, França i Grècia van treballar
amb un ritme intens durant una setmana. Però també van tenir la
possibilitat de descobrir la ciutat, els seus « mercadillos » i altres
secrets.

3.4/ Mobilitat d’experts
A part de les formacions, Nexes col·labora i participa en 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 i de la Junta) o
indirectament (amb socis locals i internacionals) ja que desenvolupa les xarxes i el
partenariat.


Partnership Building Activity ”Inclusion Youngsters with fewer Opportunities.
Best practices Exchange” del 17 al 22 de febrer es va organitzar aquesta activitat
de partenariat a República Txeca (Melnik) en què hi va anar en Biel Martínez Lorca,
treballador de l’entitat on es van compartir bones pràctiques sobre projectes d’inclusió.



Feasibility Visit “Creating Peace Togehter” del 5 al 9 de setembre es va realitzar
aquesta activitat on es van mostrar i compartir bones practiques d’educació per la pau
a la República Txeca (Kutna Hora) en què hi va anar en Biel Martínez Lorca,
treballador de Nexes i la Laura García, membre de la junta de Nexes.
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Feasibility Visit del 26 al 28 de juny es va realitzar aquesta visita de viabilitat per
intercanviar i cooperar entre entitats per la realització de projectes el 2014 a París, en
què hi va anar la Marine Chabbert, treballadora de l’entitat.



EVS Included seminar “ Making EVS Better” del 11 al 17 de novembre es va
realitzar aquest seminari per implementar i millorar el projectes d’inclusió a Geòrgia en
què hi va anar en Biel Martínez Lorca, treballador de l’entitat.

3.5/ Junta de Nexes
Després de la realització de l’Assemblea General Ordinària el juny del 2013, la Junta
de Nexes es va renovar i van entrar cinc nous membres: l’Esther (presidenta), la Maria
(tresorera), la Chanine (secretària), la Laura i en Mamadou (vocals).
Es va definir que la junta com un òrgan de
consulta i suport per a Nexes marcant uns
objectius a llarg termini.


Participar en tasques de suport amb
l’equip tècnic



Aconseguir presència a nivell local



Buscar interacció amb altres entitats
amb joves a nivell local i
internacional, entre d’altres.

S’ha començat automatitzar el paper de la
Junta i, fins enguany, s’ha aconseguit
algunes d’aquestes fites a través d’accions com: Participació en el Programa Leonardo da
Vinci, suport en el projecte EU’GO; Realització de reunions amb l’equip tècnic; Implicació a
nivell local, entre d’altres petites accions que han fet créixer la Junta i Nexes.
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