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Introducció________________________________________________
L’any 2014, 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, tal com ha succeït en els últims dos anys.
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 canviat la línia definida els dos últims anys i hem volgut
treballar altra vegada amb joves que volen realitzar un voluntariat de llarga durada dins del
servei de voluntariat europeu i en la inclusió de joves amb menys oportunitats, i esperem
que aquest any en curs reforcem aquesta estratègia tant per l’enviament de llarga o curta
durada.
En l’àrea de cooperació, tot i les dificultats actuals de l’àmbit, Nexes ha aconseguit portar a
terme diversos projectes importants al Senegal i a Palestina, i les perspectives en aquesta
àrea son positives pel començament d’altres projectes que es realitzaran durant el curs
següent.
Per alta 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
conclòs l’últim any del projecte EU’GO, un projecte d’intercanvi i experimentació de bones
pràctiques amb horts urbans europeus i un altre projecte de consum responsable
Environmentally Friendly.
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 i alhora ha realitzat tallers del nou programa Erasmus +
pels tècnics de joventut del les diferents províncies de Catalunya.
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 consolidat les relacions amb la Junta, i s’ha realitzat una
feina molt important per millorar la gestió i coordinació interna de l’associació
“La primera tasca de l’educació és sacsejar la vida,
deixant-la lliure per a que es desenvolupi”
Maria 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 actual al barri gòtic.
Treballem amb la comunitat local i amb altres països del món per afavorir l'aprenentatge
intercultural, la participació activa i una transformació social sostenible que veu en la
diversitat un recurs enriquidor.
Nexes neix amb l’objectiu 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.
Des de l'any 2000 treballem activament a Barcelona, Catalunya, Espanya i a tot el món,
intentant connectar la comunitat local a la realitat global. Cada any involucrem centenars
d'usuaris i participants entre activitats locals i d'orientació, projectes de mobilitat i cooperació
juvenil, activitats formatives locals i internacionals.
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.

4

Interculturals de Joves per Europa
www.nexescat.org

L'equip de Nexes és multicultural (intentant ser intercultural!) i està format per treballadors/es
juvenils, formadors/es i experts/es en Programes Europeus, aprenentatge intercultural i drets
humans.
Marine Chabbert (i des de el 25/8 també Romeral Ortiz): coordina els projectes de
formació professional i la secretaria de l'associació, info@nexescat.org
Biel Martínez Lorca: coordina l'entitat i s'ocupa de Servei de Voluntariat
Europeu, biel@nexescat.org
Clara Giberga: coordina els projectes d'assessorament sobre mobilitat internacional,
claragiberga@nexescat.org
Davide Tonon: coordina les activitats de cooperació i l'àrea de comunicació,
davidetonon@nexescat.org
Julián Hernandez: coordina l'administració i la comptabilitat de l'entitat, adm@nexescat.org
Marta Piszczek: coordina l'àrea de nous projectes i s'ocupa de Servei de Voluntariat
Europeu, marta@nexescat.org
També formen part de l’equip però treballen al territori:
Laia Lligadas (i, fins al 15/07, Sonia Gutierrez), assessora de mobilitat internacional al
Consell Comarcal del Barcelonès, laia.nexes@gmail.com
Raquel Valenzuela, assessora de mobilitat internacional a la Comarca del
Maresme, raquel.nexes@gmail.com
Una voluntària de Servei de Voluntariat Europeu participa del projecte de Nexes cada
curs:
- Agata Szufnara (Setembre 2013 – Juny 2014)
- Inna Stepura (Octubre 2014 – Juliol 2015) inna.nexes@gmail.com
Diverses joves en pràctiques de Leonardo da Vinci
- Joana Lisboa (Març – Juny 2014)
- Christine Rosseger (Setembre – Desembre 2014)
La Junta actualment està integrada per Jordi Contreras, Nien Boots, Laura Garcia, Esther
Toran (Presidenta de l’entitat) i Maria Couto. Desenvolupa un paper fonamental
d’orientació i recolzament de l’equip tècnic.
Els socis i voluntaris/es de Nexes son un dels elements cabdals de la propia existència de
l’entitat i anualment comptem al voltant de 300 socis i un equip de 10-15 voluntaris actius
que fan activitats a l’entorn de l’entitat. Alhora, Nexes col·labora amb diverses ONGs,
institucions, entitats i empreses i participa en diverses xarxes locals i internacionals amb
l'objectiu de fomentar l'intercanvi d'experiències i el desenvolupament de projectes comuns.
Dades de contacte:
Nexes Interculturals de Joves per Europa
Carrer de Josep Anselm Clavé, 6 - 1º 1ª. 08002 Barcelona, Espanya
Tel. (+34) 934 42 71 67. E-mail: info@nexescat.org. Web; www.nexescat.org
Horari: dilluns-dijous 10h – 14h i 15h – 18h, divendres 10h – 14h.
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ÀREES DE TREBALL I EQUIP DE TREBALL A NEXES
JUNTA DE NEXES
Esther

COORDINACIÓ

ÀREES

PARTICIPACIÓ I
EMPODERAMENT GLO-CAL

CULTURA DE PAU

FORMACIONS I
ASSESSORAMENT

Davide Tonon
Clara Giberga

Marine Chabbert

SUB-ÀREES
Projectes

Mobilitat internacional
Leonardo Acollida – Marine/Romeral + (Biel)
Leonardo Enviament – Davide + (Clara)
SVE – Biel + (Marta)
Trainings i intercanvis juvenils – Marine/Romeral
Activitats locals – Davide + Marine

Cooperació – Davide + (Biel)
Xarxes – Biel + (Davide)
Sensibilització – Biel + (Clara)
Altres projectes – Davide

Assessorament - Clara
Tallers i formacions locals – Clara + (Marta)
Formacions SVE – Davide

GESTIÓ I COORDINACIÓ (ÀREES TRANSVERSALS)
COORDINACIÓ: Biel. SECRETARIAT: Marine. COMUNICACIÓ: Davide. COMPTABILITAT: Julián.
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Situació econòmica

INGRESSOS

369.693 €

359.225 €

65%
10%
23%
2%

240.624 €
35.978 €
84.723 €
8.368 €

PROJECTES INTERNACIONALS
PROJECTES LOCALS
ASSESSORIES I TALLERS NEXES
FUNCIONALS

3%

10.469 €

RESULTAT

183.382 €
14.024 €
45.826 €
115.993 €

DESPESES
51%
4%
13%
32%

La situació econòmica d’aquest any 2014 reflecteix un superàvit d’un 3% del total
d’ingressos que hem tingut durant l’exercici. La nostra llarga experiència en mobilitat
internacional fa que els nostres projectes internacionals siguin els que més pes tenen
per l’entitat tant en la part d’ingressos com en la part de despeses, subvencionats per Fons
Europeus que fan que aquests projectes es puguin realitzar econòmicament.
Aquest darrer any comparant amb la resta hem augmentat gairebé un 10% els ingressos
corresponents al servei d’assessories i tallers que fem nosaltres i per tant vol dir que
cada cop més estem creixent per un futur més sostenible guanyant més recursos
propis i més independència de les subvencions públiques. De cara als projectes locals
aquest darrer any han guanyat també molta presencia davant d’altres exercicis, que fa
que el nostre treball també tingui un efecte local i no solament internacional. I finalment els
nostres ingressos funcionals encara que son un percentatge petit hem augmentat més que
altres anys en quota de socis i activitats.
Tot indica que la nostra entitat es troba en una bona situació econòmica i que es pot
autofinançar amb els projectes que realitza sense tenir deutes amb tercers i que anem
treballant la sostenibilitat amb els nostres propis serveis per garantir un bon equilibri
financer a futur.
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Acció de l’entitat
1/ PARTICIPACIÓ I EMPODERAMENT GLO-CAL

L

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.
El 2014 aquesta àrea ha rebut un suport econòmic per part de diversos programes de la
Comissió Europea pels projectes de mobilitat professional i per part de la Direcció General
de Joventut de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona pel nostre
projecte transversal d’activitats “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. El 2014 des de
Nexes hem treballat essencialment amb l’acció 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. A continuació, presentem els projectes que hem dut a
terme al llarg del 2014 amb el suport d’aquest programa.

Projectes de mobilitat professional: Acollida
• Acollida de joves
El 2014 Nexes va acollir 83 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 54 italians, 15 francesos i 4
portuguesos.
10 joves van venir amb un programa del
Fons Social Europeu.
Destaquem també que el 2014 vam acollir
dues participants a l’oficina de Nexes:
Joana Lisboa i Christine Rosseger.
Per la organització i gestió de l’acollida
dels joves en pràctiques, l’equip de Nexes ha comptat amb el suport de la junta per fer les
entrevistes als llocs de pràctiques.
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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 va permetre 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.
L’impacte d’aquest programa pels participants es pot valorar certament a nivell de
l’adquisició de noves competències personals i professionals (comunicatives, socials, etc.).
A banda, la comunitat local (llocs de pràctiques, escola d’idioma, famílies) ha pogut conèixer
a través dels participants els programes de mobilitat però també descobrir les seves
cultures.
Finalment, els voluntaris locals que han participat a la creació i dinamització del programa
cultural han pogut compartir les seves realitats i aprendre de les dels joves que viuen en un
altre context.

Calendari d’acollides de projectes de Mobilitat profesional:
Programa

Títol
YOUTH

Leonardo
Da Vinci
(Mobilitat de
joves)

Dates

Pa
x

Sector de
pràctiques

18/01
19/04

15

Turisme i cultura

MISTRAL, Itàlia

ARCES, Itàlia

Rota Jovem,
Portugal

TOWARDS EUROPE
2020

02/02
25/05

6

Arquitectura,
ajuda al
desenvolupament
cooperació

ANIMATION LAB training opportunities
for you

02/02
22/06

4

Animació sociocultural

TIME 71 - II

05/04
16/05

4

Multisectorial

GOLFOSPITALE

27/04
26/07

GREEN
PROMOTERS
TIME 71
Un levier pour l'emploi
II

27/04
26/07
31/05
12/07
31/08
30/11

7
7
2
5

Turisme inclusiu,
deportiu i
mediambiental
Medi ambient,
acologia
Restauració i
treball Social
Multisectorial

Entitat
d’enviament

INTERÉCHANGES
, França
AEF, Itàlia
AEF, Itàlia
INTERÉCHANGES
, França
INTERÉCHANGES
, França
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PROACTORS
YOUTH: You, Tourism
and Heritage
TIME

DEVELOP 2020

Start and Move 3
Fons Social
Europeu
Euro Mobility 4
(Mobilitat de Piedmont
Joves)

14/09
21/12
20/09
20/12
27/09
08/11
09/11
01/03/15

1/12 1/06

27/09
20/12

3
10
3

6

1

10

Social
Turisme, atenció
al client
Arquitectura,
atenció al client
Arquitectura,
conservació del
patrimoni cultural,
mediació cultural
Agricultura/
transformació
d'aliments

Multisectorial

AEF, Itàlia
MISTRAL, Itàlia
INTERÉCHANGES
França
ARCES, Itàlia

ADAST, França
CONSORZIO
KAIROS, Itàlia
promogut per la
Provincia di Novara
(Itàlia)

Principals activitats 2014
Projectes de difusió dels resultats: MOB GAE
El projecte MOB GAE (“La Mobilitat com a eina per al Creixement personal, l'Autonomia i
l’Empleabilitat”) té com a objectiu avaluar i difondre l'impacte de les experiències de mobilitat
internacional en el marc de programes europeus (Leonardo da Vinci, Servei Voluntari
Europeu, intercanvis, formacions i altres mesures del programa Joventut en Acció, activitats
en el marc de Grundtvig i Comenius, altres experiències d'altres programes).
NEXES es partner del consorci internacional MOBGAE i s’encarrega de desenvolupar una
xarxa local per difondre els resultats del projecte a nivell de Barcelona i Catalunya.
Es un projecte de 2 anys (2014-2015)
Els resultats aconseguits al llarg del 2014 son els següents:
• Recollida i difusió de 8 testimonis d’ex – participants de Nexes a la web del projecte
www.mobgae.eu
• Recollida de materials per la investigació: - una enquesta adreçada a ex - participants
(2500 participants entre els 18 partners) - 15 Entrevistes Skype (Nexes) - 1 Focus group
(Nexes)
• Desenvolupament d’una xarxa local per ajudar a difondre els resultats i/o participar en els
esdeveniments previstos al 2015. Partners locals: Xarxa Europa Jove, Consell Comarcal del
Maresme, Consell Comarcal del Valles Oriental, Direcció General de Joventut, Regidoria de
Joventut de Barcelona, Regidoría de Joventut de l’Hospitalet, Eurolocal, Centre de Recursos
per les Associacions Juvenils, Injuve, SCI, COCAT, NOVACT, Fundació Catalunya
Voluntària, Mundus
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1.2/ Projectes de voluntariat
SVE
Projectes d’acollida
Del 3 de d’octubre fins el 7 d’agost Nexes està acollint
la voluntària Inna Stepura.
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 de Juliol del 2014, el Consell Comarcal del Barcelonès va acollir Kamila
Arcyman, una noia polaca, que va realitzar les seves tasques al Centre Europa Jove de
difusió, assessorament i foment de la mobilitat juvenil. I el 3 d’octubre van rebre la nova
voluntària Sarah Gourreau de Francia, que hi serà fins l’agost del 2015.
• Oficina Jove d’Emancipació
Fins el mes de Juliol del 2014, l’Oficina Jove d’Emancipació de l’Hospitalet de Llobregat va
acollir a Kseniya Yusava, una noia bielorrusa, 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 3
d’octubre van rebre els nous voluntaris, Geri Tóth de Hungria y Michele Pelosio de Italia que
seran fins a agost de 2015.

Projectes d’enviament
Nexes va fer d’organització d’enviament el 2014 de un voluntari, Marc Trujjillo que va a
acabar el projecte el 2015. Marc dir: “Desde l'estiu de 2013 he començat a participar i
organitzar intercanvis juvenils junt amb el servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme
i l'associació Nexes Intercultures de Joves per Europa. Gràcies a aquests intercanvis vaig
acabar a Georgia en un curs d'entrenament per a educadors, on va sorgir la possibilitat
d'anar a fer un servei de voluntariat europeu (EVS) a Estonia. Allà ajudaré en una escola
activa fent el que més m'agrada, art”.
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També va ser aprovat 1 projecte d’enviament per a l'any 2015 en el marc d'estratègia de
cooperar amb els nostres socis anteriors. Lea Feliu, una persona involucrada en les
activitats de Nexes des de ja fa alguns anys, realitzarà el seu SVE a l'organització Xena de
Padova.

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.
Enguany, dins d’aquestes activitats, es van realitzar 2 intercanvis i un job-shadowing.
Intercanvi Juvenil Create and Share II
Aquest intercanvi es va promoure des del servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme
coordinat per Nexes.
Create’n’Share 2.0 és un intercanvi juvenil multilateral entre Espanya (país d'acollida),
Alemanya, i Itàlia. Durant 10 dies, 21 participants i líders juvenils en grups internacionals i
d'afinitat, van crear diferents tallers que es van dur a terme en la comunitat local. Els
participants van realitzar els seus tallers per a diferents grups de joves en diversos municipis
de la comarca, compartint les seves habilitats, motivacions, coneixements. D'aquesta
manera, també es van donar a conèixer els
intercanvis juvenils d'una forma directa i exponencial.
Alguns tallers es van implementar amb grups de joves tancats que estaven realitzant un curs
de Monitor d'oci i temps lliure El taller de dibuix i fotografia, el taller de manualitats i el taller
musical realitzant instruments amb materials reciclats. També es van realitzar tallers amb
nens en un festival infantil, d'elaboració de batuts saludables de fruites, i un taller de jocs i
esports amb els nens de la ludoteca.
Durant la creació, preparació, implementació i avaluació dels tallers els joves van adquirir
competències comunicatives, de treball en equip, de lideratge, d’emprenedoria, motivació,
també va créixer la seva autoestima i el seu esperit crític.
Amb missatges tan potents com “Ens hem adonat que la comunicació és el mes important,
perquè sense ella no es pot fer gens” hem pogut veure l'èxit de l'intercanvi.
CNS 2.0 és el segon intercanvi del projecte “Create'n'Share”. El primer va ser a Alemanya
durant Juliol de 2013. Després de l'èxit la primera experiència es va decidir convidar a més
països i destinar els tallers dels participants a la comunitat local.
El projecte CNS 2.0 ha durat 9 mesos incloent la preparació dels grups, la trobada dels
líders juvenils en la Visita Preparatòria, la implementació de l'intercanvi i les activitats
d'explotació dels resultats: projecció del video i l'exposició interactiva.
Noticia generada al Butlletí de Mobilitat Internacional del Maresme de Maig per difondre els
resultats de l’Intercanvi: http://goo.gl/3GlB9N (p.12 i 13)
Intercanvi juvenil Focus on You
Desprès del Curs de Formació “Focus on Youth” organitzat per l’entitat Bond of Union i que
s’havia realitzat a Palerm al 2013, la col·laboració va continuar amb aquesta entitat i ens van
convidar a participar en un intercanvi juvenil sobre fotografia.
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Vam reunir joves de diferents entitats amb un interès comú
per la fotografia. Del Juny a l’Agost es van fer vàries
trobades per cohesionar el grup i permetre que s’apropiï el
projecte i pugui preparar de manera autònoma algunes
activitats per portar a Palerm.
Del 7 al 14 de Setembre els Àgata, Àngel, Cristina, Magda i
Elena van estar a Palermo juntament amb 20 joves d’Itàlia,
República Txeca, Països Baixos i Suècia.
A partir de les fotos fetes durant els tres primers dies de
taller es van involucrar activament per realitzar un catàleg
digital, i elaborar una exposició fotogràfica.
Després d’haver tornat, la majoria dels participants han
començat, de mica en mica, a participar a d’altres activitats
amb Nexes. A títol d’exemple han participat a activitats
locals de Nexes i han col·laborat en el programa cultural
dels Leornardos.

Job shadowing: LEARNING BY DOING WITHIN COMMUNITY
Del 5 al 18 de maig vam acollir a Nexes a la Katerina Batueva que va estar fent un Job
shadowing ( visita d’estudi) per tal de conèixer els projectes que desenvolupem i compartir
bones pràctiques i metodologies. Alhora nosaltres vam tenir l’oportunitat de conèixer l’entiat
de coordina, Youth Included, a la República Txeca (Praga) per tal de planificar projectes
comuns que desenvoluparem més endavant.
I vam poder conèixer una imatge diferent de Rússia, el seu país d’origen, a partir d’un taller
que va realitzar a la seu de Nexes i també d’un taller de gastronomia tradicional.

1.4/ Activitats i projectes locals
Les activitats i projectes locals pretenen oferir un espai de participació als voluntaris locals i
als participants internacional, fomentar la connexió entre els participants dels diferents
projectes i sensibilitzar la població de Barcelona i Catalunya sobre temes d’interés local i
global.

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.
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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.
El 2014 ha sigut un any molt productiu: les nostres exposicions han estat a 16 espais i han
sigut visitades per gairebé 3.000 persones. Aquest és el quadre de les exposicions que han
sigut presentades:
Títol exposició

Contingut

Lloc i dates

Horts urbans:
espais de
transformació

Experiències d’horts urbans
com espais comunitaris de
transformació

Càmeres del
Món: un dia de la
meva vida. La
mirada dels joves
de Burkina Faso
a través de les
seves històries
visuals"
Càmeres del
Món: mirades
encreuades entre
joves del Nepal i
Catalunya
Amal –Tikva: I
want my ball back

Creació d'històries visuals
per donar veu a la seva
visió de la realitat

11.02-13.03: Punt7, Barcelona
14.03-31.03: Casa Mira Sol, San Cugat del
Vallès
31.03 -11.04: Casal d’Entitats Mas Guinardó,
Barcelona
14.04-30.04: Mas Fonollar, Santa Coloma de
Gramenet
05.05-26.05: Centre Cìvic Vazquez Montalbán
de Vallvidriera, Barcelona
31.05-19.06: Centre Cìvic Drassanes, Barcelona
03.07-06.07: Restaurant Esbiosfera, Cardedeu
07.07-08.09: Biblioteca de Cardedeu
10.10-11.10: APLEC - Espai Jove La Fontana,
Barcelona
12.10-27.10: Espai Jove La Fontana, Barcelona
17.04-30.04: Centre Educatiu L’Alzina, Palau
Solita i Plegamans
24.10-11.12: Pastisseria/bar Cat Factory,
Barcelona

Creació d'històries visuals
per donar veu a la seva
visió de la realitat

17.04 -30.04: Centre Educatiu L’Alzina, Palau
Solita i Plegamans
27.10-12.11: Espai Jove La Fontana, Barcelona

Vídeo social a Palestina
com a eina de
documentació i
resistència pacífica

01.10-21.10: Mas Fonollar, Santa Coloma de
Gramenet
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Follow the
Women, women
for peace

Relat visual del projecte de
dones en bicicleta per la
pau a l’Orient Mitjà

03.11-19.12: SCI-Catalunya, Barcelona

Tallers i activitats locals
Al llarg del 2014 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 2014 va haver-hi 19 tallers i activitats locals atesos per 369 persones.
Data
24/01
Gener i febrer
12/02
20/02
19/02 – 06/04
21/02
20/03
28/03
08/04–24/06
24/04
09/05
29/06
18-25/6 i
02-09/7
04/07
11/07
30/09
10/10

06/11

Activitat
Nit Polonesa, a Nexes
Curs de Francès per a principiants, a Nexes (2 cops per
setmana)
Taller de percusión corporal, a SCI-Catalunya, Barcelona
Llançament inform Negocis Ocults, al Aula Magna UB Raval,
Barcelona
Curs de Dansa Africana, al Casal Folch i Torres, Barcelona
Nit Portuguesa, a Nexes
Documental Palestí “Five Broken Cameras”, a Nexes
Nit de Sri Lanka, a Nexes
Nits de cine Espanyol, a Nexes (1 cop per setmana)

Dinamitzador/a
Agata Szufnara i
Kamila Arcyman
Amélie Chateau
Sergi Ramis
Consorci Negocis
Ocults
Mamadou Saliou
Rita Mota
Davide Tonon
Clara Giberga i
Agata Szufnara
Joana Lisboa

Activitat lùdica de presentació de les exposicions, Centre
Educatiu L’Alzina de Palau Solita i Plegamans
Nit de Russia, a Nexes
Taller de Màscares i democracia, afora del Ateneu La Base,
Barcelona
Taller de dibux anatomic, a Nexes

Marine Chabbert

Taller “Mengem de temporada”, a Nexes (mirar secció
activitats per promoure el consum responsable )
Taller “ L'hort al balcó”, a Nexes (mirar secció activitats per
promoure el consum responsable )
Xerrada sobre experiencies de voluntariat a Àfrica i Àsia, a
Nexes
Taller “Per on començar a fer-se un hort”, al Espai Jove La
Fontana, Barcelona (mirar secció activitats per promoure el
consum responsable )
Nit sobre la situació a Ucraina, a Nexes

Hort Foenicurus

Katerina Baueva
Julio Ribeiro
Nahuel Taján

Hort Foenicurus
Romeral Ortiz
Hort Foenicurus

Inna Stepura

9

Interculturals de Joves per Europa
www.nexescat.org
04/12

Taller de marketing crític, al Espai de Trobada del Casal de
Joves La Guineueta, Barcelona

Grup
Environmentally
Friendly

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 aquesta estratègia.
El 2014 s’ha reforçat aquest grup que ara compta amb 20 voluntaris actius que proposen i
dinamitzen activitats pels “Leonardos”. 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 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 2014 en el marc del
programa cultural van ser les següents: rutes en bici, excursions a Tarragona, Girona,
Montseny i Vic, visita a la Fira de Santa Llúcia, classe de Truita de Patates, Vermut al carrer.
A més a més van acompanyar les activitats proposades per Nexes (visita al Refugi del Poble
Sec, sopar intercultural, etc.)

Activitats per promoure el Consum responsable i Desenvolupament Sostenible
Desprès d’haver participat durant varis anys a diversos projectes relacionats amb la temàtica
del Desenvolupament sostenible (Global Impact – 2011; EU’GO – 2012-2013;
Environmentally Friendly – 2013.), enguany hem decidit donar seguiment a aquesta àrea ja
que vam notar una inquietud per part de la base social de Nexes de seguir treballant aquests
aspectes. S’han portat a terme vàries activitats a nivell local per promoure un consum més
responsable i un desenvolupament mes sostenible:
1. Els Horts urbans com un espai de participació i transformació
1.1 Presentació de l’Exposició EU’GO en diferents espais(Centres Cívics, Biblioteques, etc.)
acompanyada per una xerrada sobre el valor social i educatiu dels horts urbans.
Contingut de l'Exposició :La BioDiversitat, l’Experimentació i creativitat, la Participació veïnal i
comunitària, la Producció Agroecològica, l’Educació i la Transformació són els conceptes que hem
destacat com aquelles múltiples i diverses finalitats que pot tenir un hort urbà tal i com l’entenem i el
coneixem nosaltres.
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Dates
11.02-13.03
14.03-31.03
31.03-11.04

Lloc
Assistència
420
Punt7
280
Casal Mira-Sol
75
Casal d’Entitats Mas
Guinardó
15
12/04/2014
Llavors Orientals
85
14/4 -30.04
CRJ Mas Fonollar
90
5.5 - 26.5
CC vazquez montalban
(Esther)
45
30.05-20.06
CC Drassanes
30
3/07 al 6/07
Esbioesfera (restaurant)
60
7/07 -8/09
Biblioteca Cardedeu
150
10/10 al 11/10
APLEC
55
11.10-27.10
Espai Jove FONTANA
1.2 Taller “Mengem de temporada”
Objectiu: Sensibilitzar sobre la importància de menjar de temporada. Fer descobrir el plaer que
representa el tastar i el cuinar la diversitat d'aliments que tenim al llarg de l'any. Donar a conèixer les
opcions existents, com ara conrear-se un hort o formar part d'una cooperativa de consum. Mostrar els
múltiples interessos que pot tenir la participació en un col•lectiu – ja sigui en un hort comunitari o en
un grup de consumidors.
10
04/07
Nexes
1.3 Taller “ L'hort al balcó”
Objectiu: Fer descobrir a tothom (i especialment al públic més jove) el plaer del contacte amb la
natura (encara que sigui a petita escala) i el conreu directe dels nostres aliments. Mostrar la facilitat
amb què es pot tenir un "hort" malgrat uns espais i uns recursos limitats. Dotar el públic assistent de
les nocions bàsiques per iniciar el seu hort al balcó. Sensibilitzar sobre l'interès de conrear sense fer
servir productes químics de síntesi i seguint els ritmes de la natura.
7
11/07
Nexes
1.4 Taller “Per on començar a fer-se un hort”
Objectiu:Oferir a un públic desconeixedor de les tècniques hortícoles (especialment públic jove) les
nocions bàsiques que els permetin iniciar el seu hortet, incloent els conceptes bàsics de conreu,
temporades, reg i sembra de planter. Sensibilitzar sobre l'interès múltiple de practicar una horticultura
sense ús de productes químics de síntesi i adaptada als ritmes de la natura. Fer néixer l'afició de
tocar la terra, sembrar i veure créixer les plantes. Fer descobrir el plaer de menjar hortalisses
fresques i de temporada. Donar a conèixer les iniciatives d'horts urbans comunitaris com a una de les
opcions possibles.
9
10.10.14
Espai Jove La Fontana
2. Cap a un consum alimentari més sostenible
2.1 Agenda 2015 per un Consum Responsable d'Aliments.
Disseny d'una agenda per l'any 2015 que inclogui missatges de sensibilització per un consum
responsable de productes alimentaris. Incloure informació variada sobre diferents aspectes que
engloben un consum sostenible i responsable amb el medi ambient: informació sobre la temporalitat
de les verdures i les fruites, dades sobre el malbaratament, trucs per conservar millor els aliments,
informació sobre la producció alimentària, avantatges de consumir productes locals, etc.
Producció: 100 Agendes
2.2 Taller “Bífidus Actiu ActiRegularis – Eines de Marketing per que no et prenguin el pèl!”.
Objectiu: Realitzar un taller on es tractin les diferents estratègies publicitàries que existeixen que
creen noves necessitats als consumidors, i que fan que creguin que necessiten aquell producte.
Tractar el model de consum actual, i ser conscients del nostre paper com a consumidors i
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consumidores.
Data
04.12.14

Lloc
Espai Jove La Guineueta (Nou
Barris)

Assistència
11

3. Share Shelf: Compartir es viure!
Implementació d’un sistema virtual i real d’intercanvi.
La idea principal del ShareShelf virtual és intercanviar
coses materials i immaterials en lloc de comprar noves,
que és més sostenible i també una acció social. És una
plataforma per oferir i buscar coses sense diners, per
recolzar-nos mútuament amb alegria!

Obertura oficial del fòrum virtual (http://nexesshareshelf.freeforums.org/index.php) : 01.12.14
Obertura oficial de la prestatgeria física: 12.12.14
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2/ ASSESSORAMENT I FORMACIÓ

Ó

L’àrea de formació i recolzament en temes de mobilitat internacional ha seguit en la línia 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, des del 2012, hem
vist un increment en la demanda de tallers, serveis de recolzaments i formacions sobre la
mobilitat internacional dels joves i els programes europeus que ho faciliten.

2.1/ 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 assessoria a joves
i a tècnics de joventut i d’ocupació.
Al llarg del 2014, hem donat continuïtat a diversos serveis que ja portàvem implementant
des de fa un temps. hem consolidat altres serveis que tot just començaven el darrer any i
hem iniciat dos nous serveis.
Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat (Gener – Desembre)
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.
Al 2014, 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 16h anuals per al desenvolupament de tallers a IES així com
assessoraments a professionals de joventut.
L’any ve marcat per l’increment de demandes per part de professionals, sobretot professors
d’institut, d’assessorament sobre programes de mobilitat per a joves. Això, d’una banda, ho
veiem lligat a l’aparició del nou programa Erasmus+ però també a la demanda creixent de
joves que volen marxar a l’estranger i que canalitzen aquest interès a través dels i les
orientadores dels centres d’estudis. També destaquem l’inici del suport a un grup de joves
d’un institut de la ciutat en la participació a un intercanvi juvenil internacional previst per al
Juliol del 2015.
Consell Comarcal del Barcelonès (Gener – Desembre)
Al 2014 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 s’ha
portat a terme per part de la Sonia Gutierrez, del Gener a
l’Agost i per la Laia Lligadas del Setembre al Desembre, en
cobertura de la baixa per maternitat de la Sonia Gutierrez. El
servei s’ofereix durant 30 hores setmanals (15h a
assessorament presencial i 15h a feina interna) i es realitzen
assessoraments presencials i on-line a joves i a professionals,
així com tallers per joves en centres i IES i un suport formatiu a professionals de la xarxa
nacional d'emancipació juvenil.
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Consell Comarcal del Maresme (Febrer – Desembre)
Al 2014 es va consolidar el Servei d’Assessorament en Mobilitat Internacional per a Joves a
19 municipis del Maresme, coordinat pel Consell Comarcal del Maresme. L’assessora,
Raquel Valenzuela, dedica 30 hores setmanals (17h a assessorament presencial i 13h a
feina interna) a fer tasques d’assessorament i formació a joves i a professionals de la
comarca. Enguany, cal destacar que s’han iniciat dos grups de millora, un dedicat a la
comunicació i l’altre dedicat a projectes europeus, des dels quals s’han impulsat,
respectivament, una nova estratègia comunicativa (flyer i vídeo), un intercanvi juvenil
d’acollida a Malgrat de Mar i s’han iniciat els tràmits per esdevenir entitat d’enviament d’EVS.
Consell Comarcal del Vallès Oriental (Febrer/Abril – Desembre)
Enguany, després d’una reunió amb la taula tècnica de la Comarca, s’ha engegat un servei
d’assessorament en mobilitat internacional a joves i professionals del Vallès Oriental,
lleugerament diferent al de l’any anterior, més adequat a les necessitats detectades pels i les
tècniques. El servei al 2014 ha consistit en un servei de recolzament on-line, una borsa de 4
tallers anuals i un butlletí electrònic mensual.
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda (Octubre – Desembre)
Des de l’Octubre, s’ha iniciat un nou servei d’assessorament en mobilitat internacional per a
joves a Santa Perpètua de Mogoda. El servei, previst inicialment per 6 mesos (octubre –
març), compta amb una tarda d’assessorament presencial, dut a terme per la Fanny Abela i
una borsa d’hores per a tallers a joves.
Consell Comarcal de l’Alt Penedès (Novembre – Desembre)
Des del Novembre, s’ha iniciat un altre nou servei d’assessorament en mobilitat internacional
per a joves en col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Actualment, el
servei, previst inicialment per 8 mesos (novembre – juliol), compta amb una tarda
d’assessorament presencial, dut a terme per la Maria Couto, una borsa d’hores per a tallers
a joves i un butlletí electrònic mensual.
Impacte de l’assessorament
L’assessorament especialitzat en matèria de mobilitat internacional permet i facilita que els i
les joves que marxen a fer experiències internacionals ho facin de manera acompanyada i,
per tant, més qualitativa. A més, el fet de que els serveis d’assessorament en mobilitat
internacional vagin en augment, també permet arribar a un major nombre de joves, de
diverses realitats territorials, i, per tant, que cada cop més joves tinguin l’oportunitat de viure
experiències internacionals, fet que s’espera que a llarg termini generi una societat més
oberta a les potencialitats de la interculturalitat.
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2.2/Formació; Tallers i seminaris sobre mobilitat internacional
Tallers
Enguany, s’han dut a terme 103 tallers de
mobilitat internacional per a joves al
territori. Comparativament, al llarg dels
darrers anys, els tallers cada any van en
augment: al 2012 se’n van realitzar 70, al
2013, 77.
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.

Temàtiques dels tallers:
Feina

Voluntariat

Treballar a l’estranger / a Europa

Estades a l’estranger / a l’estranger a l’estiu

Feina i pràctiques a l’estranger / a Europa

Intercanvis juvenils

Treballar a Regne Unit / França

Camps de treball

Elaboració del CV

Estudis

Resposta a ofertes de feina concretes

Forma’t a l’estranger

Professorat a l’estranger

Anglès a l’estranger

Mobilitat internacional
Mobilitat Internacional: Joc Crossroads (sessió introductòria per instituts)
Mobilitat internacional: Tot un món al teu abast (sessió introductòria per equipaments juvenils)
Mobilitat Internacional a l'Estiu
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Localització dels tallers
Institució / Entitat

Tallers

Amb convenis o contractes de col·laboració

82

Ajuntament de L’Hospitalet – Oficina Jove d’Emancipació

19

Ajuntament de Barcelona – Barcelona Activa

29

Consell Comarcal del Barcelonès

24

Consell Comarcal del Maresme

8

Consell Comarcal del Vallès Oriental

2

Sense convenis o contractes de col·laboració

21

Ajuntament d’Igualada

7

UGT Catalunya

4

Ajuntament d’Alella

2

Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia

2

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

1

Ajuntament de Rubí

1

Ajuntament de Sitges

1

Ajuntament de Terrassa

1

Fundació Universitària del Bages

1

UB Feina

1

Impacte dels tallers
Els tallers de mobilitat internacional fomenten un major grau d’informació per als i les joves
sobre la varietat d’opcions que existeixen en el marc de la mobilitat internacional. Faciliten
també arribar a joves de perfils diversos i de realitats territorials diverses: 26 dels tallers
d’enguany s’han realitzat en municipis fora del Barcelonès, fet que facilita que s’hagi arribat
a joves de realitats territorials diverses. També s’ha col·laborat amb institucions diverses, fet
que facilita que s’hagi arribat a joves de perfils diversos.
Formació per professionals
Paral·lelament a la tasca d’informar joves per tal de 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.
Algunes de les formacions han sigut portades a terme en el marc dels convenis de
col·laboració (Ajuntament de L’Hospitalet, Consell Comarcal del Barcelonès i Consell
Comarcal del Maresme) i altres s’han portat a terme per demanda de la Diputació de
Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, per tal de ser impartits a professionals de
joventut del territori.
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
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específics i pràctics de la mobilitat per estudis, per feina o per voluntariat i sobre la gestió de
projectes en el marc del nou programa Erasmus+.
A continuació un recull de les formacions del 2014:
- Ajuntament de L’Hospitalet.
20/01/2014, 10/02/2014 i 19/02/2014 – Assessorament a professionals de l’educació sobre
mobilitat de joves estudiants. En el marc de l’acord de servei d’assessoria especialitzada en
mobilitat internacional.
- Diputació de Barcelona. Oficina del Pla Jove.
17/03/2014, 24/03/2014, 31/03/2014 – Consell Comarcal del Bages: “Mobilitat internacional
per a Joves: recursos per als informadors juvenils”. 3 sessions de 5 hores a Manresa.
25/4/2014, 09/05/2014, 16/05/2014, 23/05/2014 i 30/05/2014 – “Seminari Joves Europeus:
programes i oportunitats que podem impulsar des del SLJ”. 5 sessions de 5 hores a
Barcelona.
24/09/2014, 12/10/2014, 23/12/2014 - “Preparació i avaluació intercanvi de joves” a
Matadepera.
- Generalitat de Catalunya. Direcció General de Joventut.
21/05/2014, 04/06/2014, 11/06/2014, 18/06/2014 i 02/07/2014 – “Erasmus+”. 5 sessions de
4 hores a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Manresa.
- Altres entitats
26/03/2014. SICAR: “Treballar en la interculturalitat”.
01/04/2014. Servei d’Atenció a l’Estudiant, Universitat de Barcelona: “Estratègies i
recursos per la inserció al món laboral”
23/10/2014. Eurolocal. "Marquem la diferencia també a Europa: tres exemples pràctics”.
Impacte de la formació
Les formacions per a professionals pretenen tenir un efecte multiplicador cap als i les joves:
formant als i les professionals de joventut de diversos punts del territori, fomentem i facilitem
que les experiències de mobilitat internacional arribin encara a més joves, encara més
diversos. Tenim notícia de que algunes de les professionals que han participat de les
formacions han pogut acabar sol·licitant projectes de mobilitat internacional o han pogut
facilitar que joves del seu entorn ho facin i s’espera que la resta de professionals tinguin
eines per orientar i informar millor als i les joves dels seus territoris per tal de que puguin
tenir unes millors experiències de mobilitat internacional.

2.3/ Formació per a multiplicadors (voluntaris i professionals)
El 2014 Nexes per una banda ha ofert oportunitats formatives internacionals a treballadors
juvenils i col·laboradors de Nexes o d’entitats amigues. 9 joves van participar a 3 formacions
internacionals sobre temes diferents, organitzades per a socis internacionals de la xarxa de
Nexes. I per una altra banda ha organitzat 3 formacions a l’arribada pels voluntaris europeus
que inicien el seu projecte de voluntariat a Espanya.

Cursos de formació europeus
• Be Social 2!
El Training Course es va realitzar del 3 al 11 de Juny a Albiano (Turin, Itàlia). 4 joves
enviats per Nexes van participar-hi juntament amb d’altres joves d’Europa. Tots 4 son joves
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actius de forma voluntària o profesional en entitats o equipaments juvenils a nivell de
Catalunya. A la seva tornada el grup va escriure una valoració del curs :
“La participació al training course celebrat el darrer mes de
maig a ha estat totalment gratificant en diferents aspectes.
L'oportunitat de compartir coneixements sobre la
comunicació 2.0 amb gent de diferents parts d'Europa ha
estat un dels punts forts d'aquest training course,
d'aquesta manera hem conegut les realitats, eines i
coneixements que es poden aplicar a una associació des
de diferents punts de vista. Les classes impartides durant
tota la setmana han estat interessants des del punt de
vista de la participació de cadascú de nosaltres, més enllà
de conèixer la part teòrica dels aspectes que engloben la
comunicació actual des de la seva vessant més interactiva. Un dels punts que més ens
agrada destacar d'aquesta experiència és la implicació de totes les persones que formaven
aquest curs, tant dels alumnes com dels conductors del curs, creant grups de treball i
activitats en les que podíem aplicar els coneixements teòrics que vam impartir. La
convivència entre els membres docents, el personal del castell on ens allotjàvem i tot el grup
d'alumnes ha estat totalment satisfactòria, des del punt de la convivència i la participació.
El temari impartit, tot i que alguns aspectes ja eren coneguts per tots nosaltres, s'ha
complementat amb les activitats pràctiques que havíem de fer entre els diferents grups, una
d'elles ha estat tenir la oportunitat de visitar empreses que apliquen gran part dels continguts
que hem estat aprenent al seu dia a dia, empreses totalment emprenedores, creatives i
adaptades a les noves eines 2.0.
La relació entre els membres docents, voluntaris, el personal del castell on ens allotjàvem i
tot el grup d'alumnes ha estat totalment satisfactòria, des del punt de la convivència i la
participació.
Avaluem molt positivament aquesta experiència i alhora animem a continuar amb aquest
projecte tant interessant i enriquidor.”
• Behind the Youth work
Aquest training es va realitzar del 13 al 20 de Setembre a Pesaro (Itàlia). Es van enviar
altres 4 joves actius a diferents entitats juvenils de Catalunya.
Memòria dels participants: “En total vam ser 24
participants de 6 països diferents (Itàlia,
Turquia, Portugal, Àustria, Estònia i Catalunya)
que, a més de viure una experiència formativa
en l'àmbit del treball amb joves, ens ha permès
establir nous vincles a nivell europeu i millorar
les nostres competències socials, interculturals,
i en l'ús de llengües estrangeres, entre d'altres.
Els quatre participants catalans: Judith Pizarro
(voluntària de la JCI de Tarragona), Laura

18

Interculturals de Joves per Europa
www.nexescat.org

Martin (dinamitzadora de l'entitat CAE i la Kampana de Manresa), Mariona Vilar (Tècnica de
joventut compartida del Consell Comarcal d'Osona) i Jordi Contreras (voluntàri i vocal a
l'entitat barcelonina Nexes) estem molt satisfets amb l'experiència i esperem poder aplicar
alguns dels coneixements adquirits durant la setmana que ha durat el seminari, a les nostres
localitats.

El programa formatiu basat en metodologies participatives i experiencials ha indagat en
conceptes com el de la inclusió, discapacitat, educació no formal, interculturalitat, treball de
carrer, etc. Durant les jornades també hi ha hagut espai per compartir i intercanviar
informació sobre les diferents organitzacions i algunes de les bones pràctiques que duen a
terme els participants als seus respectius països d'origen.
Agrair a Nexes com entitat d'enviament, i a Vicolocorto, com entitat organitzadora del
seminari, el poder haver gaudit d'aquesta experiència tan enriquidora i que esperem pugui
tenir continuïtat d'una manera o una altra.
En aquest blog podeu trobar informació sobre les diferents activitats i experiències que es
van donar durant aquest seminari: http://vicolocortini.wordpress.com/ ”
• MOVE! Passion for Learning, Learning for Passion
El curs “MOVE!” es va realitzar del 10 al 16 de Novembre a Amendolea (Calàbria, Itàlia). Va
participar-hi una voluntària de Nexes: Cristina.
El focus principal d'aquest curs de formació era l'exploració de la connexió entre passió i
aprenentatge.
El curs de formació, basat en l'educació no formal i l'auto-aprenentatge dirigit, ha permès a
la participant explorar què és el que li mou, quins són les seves passions i què és el que li
bloqueja per dur-les a terme. Qüestions claus a l'hora de prendre decisions entorn al camí
d'aprenentatge que es desitja seguir.

Formacions SVE a l’arribada
Nexes va coordinar i organitzar per l’ l'Agència Espanyola del Programa Joventut en Acció 3
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.
Les formacions donen als voluntaris SVE una
primera orientació sobre el seu projecte i el país
on es troben, sobre temes d’interculturalitat i
resolució de conflictes, i han posat les bases per
nous contactes i amistats.
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Aquest es el quadre de les formacions a l’arribada del 2014, amb la participació de 69
voluntaris i 9 formadors:

Formació

Dates

Formadors

Lloc

1

24/2 - 1/03

Marine Chabbert i Biel Martínez

Coma-Ruga

2

27/10 - 1/11

Davide Tonon i Marine Chabbert

Coma-Ruga

3

24 - 29/11

Biel Martínez, Clara Giberga i
Valentina Campomori

Girona

2.4/ 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.
• Seminario; Formadores en Acción 2014; El Ciclo de formación y Evaluación del
S.V.E en Erasmus + en Mollina del 12 al 15 de juny es va realitzar aquest seminari per
avaluar i millorar la qualitat de les accions del cicle de formació i avaluació del
SVE,fonamentalment a través de dues estratègies: homogeneïtzar la qualitat de
lesformacions, harmonitzant les propostes formatives i afavorir la coherència entreformacions
a l'arribada i avaluacions intermitges, en què hi va anar en Biel Martínez Lorca, treballador de
Nexes.
• Study Visit “Volunteering through peace education" del 16 al 23 de Març a Cesky
Krumlov (República Txeca) es va realitzar aquesta visita d’estudi on es van debatre i
compartir bones pràctiques de promoció del voluntariat, educació per la pau, resolució de
conflictes,.. per tal de millorar la qualitat dels projecte, en què hi va anar en Biel Martínez
Lorca, treballador de l’entitat.
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3/ CULTURA DE PAU ____________________________________

_

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;
• “Amal-Tikva, el Joc de Jerusalem”, amb el grup de mestres del anterior projecte “AmalTikva 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 s’ha llençat al 2014.
Hem fet circular el material produït, tant exposicions fotogràfiques com vídeos documentals i
hem fet més promoció de les iniciatives a nivell de comunicació.

3.1/ 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 (2011-2015) 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 20 de febrer s’ha organitzat a la Aula Magna de l’Universitat de
Barcelona una xerrada de llançament i difusió del informe “La
defensa i la seguretat (i l’ocupació) com a negoci: relacions comercials militars,
armamentístiques i de seguretat, entre Espanya i Israel”. Els ponents han sigut la Rafeef
Ziadah, poetissa i activista, i Alejandro Pozo, investigador.
També s’han anat elaborant estratègies d’incidència política per acompanyar el llançament
del informe, la més important de les cuales és l’organització d’una visita les al terrreny a
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Palestina amb representants de totes les formacions polìtiques del Parlament de Catalunya,
prevista per la primavera 2015.

3.2/ 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.
El joc está pensat per dinamitzar activitats en escoles, centres educatius, esplais i amb tots
els grups interessats en jugar i educar-se a la pau. Al gener 2014 s’ha produit la primera
còpia del joc i successivament s’han fet tallers-partides en centres educatius i escoles per
tastar el joc i fer petites modificacions a les regles. Al final del any s’han realitzat més tallerspartides i una formació per crear un equip de talleristes del joc. Aquí posem un resum de les
activitats realitzades en relació al joc durant aquest any, que han vist involucrades 138
persones. Les partides han aixecat entre els joves curiosetat, interès i alhora debat sobre el
conflicte entre Israel i Palestina, la resolució dels conflictes i la pau en general.
Data
06/02
19/03
12/06
17/06
18/06
06/07
27/09
04/10
05/12
17/12

Activitat
Partida de llançament del Joc de Jerusalem, a Nexes
Taller/partida del Joc de Jerusalem, al Institut Escola de Lloret de
mar
Taller/partida del Joc de Jerusalem, a l’Ateneu La Base, Barcelona
Taller/partida del Joc de Jerusalem, a SCI-Catalunya, Barcelona
Taller/partida del Joc de Jerusalem, al Institut Can Puig, Barcelona
Taller/partida del Joc de Jerusalem, a la Comunitat Palestina de
Catalunya, Barcelona
Partida del del Joc de Jerusalem, Plaça Sant Domenec, Manresa
Formació de talleristes del Joc Amal-Tikva, a Nexes
Taller/partida del Joc de Jerusalem, al centre d’activitats culturals
Kamtxatka, Barcelona
Taller/partida del Joc de Jerusalem, al institut Quatres Cantons,
Barcelona

Dinamitzador/a
Davide Tonon
Sònia Garangou
Sònia Villoro
Sònia Villoro
Sònia Villoro
Marina Estaña,
Davide Tonon
Marina Estaña,
Davide Tonon
Grup Amal-Tikva
Marina Estaña
Carla Linares
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3.3/ 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 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.
Al final del 2014 es va posar en marxa el
projecte pel que s’han recollit adhesions i
finançament als darrers dos anys. 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. Aquí un resum de les activitats realitzades al 2014 a Catalunya i a Senegal, amb
348 persones involucrades.

Data

Activitat i lloc

01/03
02/03

Concert Solidari per Diandé Africa, Palau Alos, Barcelona
Entrevista Diandé Africa, TV3

02/06

Entrevista Diandé Africa, 8TV

10/06

Presentació Diandé Africa i els primers passos a Senegal , Espacio
del Imgrante, Barcelona
Trobada amb la Coodinadora Unicef Catalunya, Fundacion Exit,
Barcelona
Opendoor , SCI-Catalunya, Barcelona
Soapr Solidari per Diandé Africa, Plaça Salvador Seguí, a Barcelona
Es posa en marxa el projecte Diandé Africa a Senegal , Ziguinchor,
Senegal

16/06
18/06
19/07
10/11

Persones
involucrades
215
2 (no hi ha dades
de escoltadors)
3 (no hi ha dades
de escoltadors)
38
3
35
22
30

Les trobades, entrevistes i actvitats han aixecat l’interès i el recolzament del projecte, que
finalment ha començat a moure els seus primers passos al novembre a Senegal.
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Junta de Nexes___________________________________________
Després de la realització de l’Assemblea General Ordinària el juny del 2014, la Junta de
Nexes va renovar a un dels seus vocals i van seguir els altres quatre membres: l’Esther
(presidenta), la Maria (tresorera), la Chanine (secretària), la Laura i en Jordi (vocals).
Es va consolidar 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 d’altres projectes; Realització de
reunions amb l’equip tècnic;Assistència en
reunions i accions de xarxes i altres entitats
(CJB); Implicació a nivell local, entre d’altres
petites accions que han fet créixer la Junta i
Nexes.

Entitats col·laboradores_____________________________________
Accions dutes a terme amb el suport de

Accions dutes a terme en col·laboració amb
- A nivell internacional
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YES
Youth Exchange
Service

- A nivell local

Agraïments als col·laboradors________________________________
I tot això no hauria sigut possible sense la col·laboració d’un gran grup de persones que
conformen l’associació i que sumen esforços per construir, dia a dia, el que avui és Nexes:
- Els i les voluntàries de la base social de l’entitat, per donar vidilla a l’associació proposant
activitats i participant de projectes.
- La junta, per aportar una visió global i estratègica de l’entitat i per donar un cop de mà en
tot i més.
- L’equip, per ser-hi dia rere dia, picant pedra amb il·lusió i alegria.
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