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Presentació

E

l 2017 ha seguit sent un any de canvis dins l’equip de tècnic, assessores i junta de Nexes, i
s’ha realitzat una feina important per consolidar la gestió i coordinació interna de l’associació tant des d’una perspectiva tècnica com econòmica. Això, ha generat un debat intens
i fructífer.
Hem començat nous projectes dins de l’àrea de Cultura de pau, que han reforçat l’acció de sensibilització a nivell local (“PAP, Particip-Acció per la Pau”), el partenariat internacional (“KISS – the
Key Is Social Sustainability”) i alhora han fet créixer i consolidat la base social de l’entitat. Hem
implementat també un projecte per la promoció d’una guia per a la protecció i la promoció dels
drets humans en la contractació pública.
A través de l’àrea d’Empoderament i Participació Glo-cal, hem continuat promocionant activitats de formació i educació, d’entre les quals destaquen els projectes d’acollida de pràctiques
professionals a Catalunya i alhora hem començat una nova edició del projecte TLN, on enviarem
24 joves locals a fer pràctiques professionals a països europeus. Dins de l’àmbit del voluntariat,
hem continuat acompanyant joves que volien realitzar un voluntariat de llarga durada dins del
programa de Servei de Voluntariat Europeu.
L’àrea de Formació i Assessorament ha continuat desenvolupant la seva tasca. Des de Nexes
hem seguit realitzant els convenis amb diverses institucions públiques per tal de seguir assessorant i formant professionals de la joventut de Catalunya, i assessorant, formant i orientant
directament a joves sobre oportunitats de mobilitat internacional.
Si mirem l’any, ens adonem de la gran quantitat d’experiències, emocions i aprenentatges que
hem acumulat.
En nom de tots i totes les que formem la família Nexiana, moltes gràcies per creure dia a dia en
aquest projecte.

Nexes Interculturals de Joves per Europa
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Qui som?

Visió

Missió

Nexes és un projecte
social i polític que neix
amb l’objectiu de treballar a la comunitat local i al món perquè els i
les joves puguin ser els
actors/es d’una transformació social sostenible.

Nexes treballa amb la comunitat local i amb altres
països del món per afavorir l’aprenentatge intercultural, la participació activa
dels i les joves i una transformació social sostenible
que veu en la diversitat
un recurs enriquidor.

Principis
educatius i

Acció
Nexes desenvolupa diversos projectes basats
en els recursos de l’educació no formal. Es
proposen principalment activitats de dinamització intercultural i projectes de mobilitat juvenil, buscant així la trobada entre joves
de diferents realitats socials, culturals i econòmiques per tal d’educar joves i líders juvenils en la riquesa de la diferència. Aquestes
activitats i projectes ofereixen, tant a grups
com a persones, l’oportunitat de conèixer,
créixer i aprendre d’altres cultures, formar-se
personalment i/o professionalment, iniciar
relacions en l’àmbit local i internacional i, al
mateix temps, ser més conscients de temes
com la pròpia identitat, la participació activa
dins de la comunitat, els drets humans i la
sensibilització a la cultura de pau i a la noviolència.

Cooperació,
Creativitat,
Transformació social,
Voluntariat, Participació activa,
Drets humans, Cultura de pau,
Intercanvi, Apoderament de
joves i líders juvenils,
Orientació i formació,
Interculturalitat, Inclusió social,
Aprenentatge experiencial

Quan dues cultures es troben,
comença l’aventura
Hugo Pratt
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Impacte social
durant el 2017

189

ACTIVITATS REALITZADES A CATALUNYA

13

4.172

333

228.300

1.658
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ACTIVITATS REALITZADES AL MÓN

PERSONES FORMADES

PERSONES ASSESSORADES/ORIENTADES

PERSONES HAN PARTICIPAT EN
ACTIVITATS DE NEXES

PERSONES (APROX.) HAN REBUT EL
“MISSATGE” DE NEXES

EINES PEDAGOGIQUES CREADES
(mòduls formatius, guies, jocs educatius,
exposicions fotogràfiques, documentals)
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Comunicació
En 2017 Nexes hem seguit potenciant l’estratègia de comunicació.
El nombre de visites que Nexes ha aconseguit a través de les seves xarxes socials és:

124.800
VISITES FACEBOOK APROXIMADAMENT (AMB UNA MITJANA DE 2.400 VISITES SETMANALS), AMB 2.621 SEGUIDORS I 2.709 LIKES https://www.facebook.com/nexescat/

12.700
VISITES (35 PER DIA APROXIMADAMENT) A LA WEB
http://www.nexescat.org/

71.000
LECTORS/ES POTENCIALS AL TWITTER (106 PIULADES APROXIMADAMENT AMB 668
SEGUIDORS) https://twitter.com/nexescat

19.800
ENVIAMENTS DEL BUTLLETÍ MENSUAL (11 EDICIONS DEL “PERIPLES”
AMB UNA MITJANA DE 1.800 SUBSCRIPTORS/ES)

Altres elements clau per
a la difusió del missatge
de Nexes són:
UNES

20

ORGANITZACIONS AMIGUES
AMB QUI NEXES COMPARTEIX
NOTÍCIES A LES XARXES SOCIALS

33

MITJANS CONTACTATS
AL LLARG DE L’ANY PER
PROMOURE ACTIVITATS
I CAMPANYES
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Apoderament i
participació glo-cal

Què
ens
mou
A través de l’àrea d’Apoderament i participació
glo-cal, Nexes té l’objectiu
de treballar a la comunitat
local i al món per afavorir
l’aprenentatge intercultural, dinamitzar la participació activa - especialment dels i les joves- en
el desenvolupament local
i global, promoure la lluita contra l’exclusió social,
per posar les bases d’una
transformació social sostenible que veu en la diversitat un recurs enriquidor.

Què
fem
L’àrea d’Apoderament i participació
glo-cal busca enfortir l’apoderament de
joves, líders juvenils i multiplicadors/es;
informar i orientar a joves; promocionar
la transformació social, i la participació i
ciutadania activa; educar per una cultura de pau, drets humans i diàleg intercultural; i treballar en xarxa en l’àmbit
local i internacional.
Aquestes línies d’acció es desenvolupen amb la gestió de projectes de formació/ capacitació, la gestió de projectes d’investigació i divulgació, xerrades
informatives, tallers formatius, amb la
creació i promoció de materials formatius i/o divulgatius i l’acompanyament
de grups de joves voluntaris/es en el
seu procés d’apoderament glo-cal.

Al
2017
Hem coordinat 17 projectes d’acollida de pràctiques professionals de joves de
diferents països d’Europa (Itàlia, França, Alemanya, etc.)
Hem acollit 2 projectes de Servei de Voluntariat Europeu a Nexes.
Hem coordinat 2 al Consell Comarcal del Barcelonès.
En el marc del mateix programa, hem estat l’entitat d’enviament de 6 joves
catalans.
Hem enviat 6 participants a 3 formacions internacionals amb temàtiques d’orientació professional, sobirania alimentària i competències.
Hem ofert 3 accions d’informació sobre programes mobilitat internacional als
i les joves a través de tallers sobre el Servei de Voluntariat Europeu.
Hem acompanyat joves que volguessin dur a terme activitats locals destinades a la base social de Nexes, i al grup de voluntaris/es anomenat Vitruvis, que
es va encarregar de dissenyar i implementar un programa d’activitats socioculturals destinat a joves internacionals que participen en un programa de
mobilitat a Catalunya.
Hem donat suport a 2 grups de joves locals amb temàtica de lluites socials:
audiovisuals i [RE]volta al camp.
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Apoderament i
participació glo-cal

Impacte social

86

150

4

159

JOVES EUROPEUS HAN MILLORAT LES SEVES COMPETÈNCIES
PERSONALS I PROFESSIONALS A TRAVÉS DE 17 PROJECTES
D’ACOLLIDA DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS A CATALUNYA.

JOVES INTERNACIONALS HAN DESENVOLUPAT EL SEU PROJECTE DE SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU A BARCELONA I
6 JOVES LOCALS L’HAN DESENVOLUPAT A L’ESTRANGER.

6

JOVES HAN PARTICIPAT EN 12 ACTIVITATS PROMOGUDES I
DINAMITZADES PER JOVES DE LA BASE SOCIAL DE NEXES.

JOVES HAN PARTICIPAT EN 17 ACTIVITATS SOCIOCULTURALS
PROMOGUDES I DINAMITZADES PER JOVES VOLUNTARIS/ES
MEMBRES DEL GRUP VITRUVIS.

JOVES MULTIPLICADORS/ES S’HAN APODERAT A TRAVÉS DE
3 FORMACIONS INTERNACIONALS.

15

JOVES S’HAN INFORMAT SOBRE PROGRAMES DE MOBILITAT
INTERNACIONAL.

9

Apoderament i
participació glo-cal
S’ha realitzat:

50

ARTICLES SOBRE LES EXPERIÈNCIES
DE JOVES LOCALS QUE HAN
PARTICIPAT EN UN PROJECTE DE
MOBILITAT A L’ESTRANGER I DE
JOVES INTERNACIONALS QUE
ESTAVEN PARTICIPANT EN UN
PROJECTE A CATALUNYA.
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Cultura de pau

Què
ens
mou
Des de l’àrea de Cultura de pau volem sensibilitzar i apoderar joves sobre temes glo-cals i de
transformació social. Alhora, volem promoure
accions nascudes dels joves en incidència política i canvi social.
L’àrea de Cultura de pau fomenta l’aprenentatge, l’intercanvi, la consciència, la multiplicació i
la transformació social. Els temes enfocats són
principalment la resistència no-violenta dels
pobles, la formació pels drets humans, la democràcia, la inclusió social, d’economia social
i solidària, la capacitació per a la participació
i transformació social i comunitària. Els grups
destinataris són principalment joves actius/ves
a les seves comunitats, educadors/es, periodistes i activistes “media”, cooperants, dinamitzadors/es culturals, escoles i entitats d’educació
en el lleure.

Què
fem
Cultura de Pau vol fomentar la
cooperació internacional, la sensibilització a Catalunya, el treball
en xarxa i diversos projectes amb
la finalitat de promoure els valors
associatius lligats a la pau.
Aquestes àrees d’acció es desenvolupen a través de projectes de
la formació/capacitació, la divulgació d’audiovisuals, la sensibilització local (amb xerrades, nits
temàtiques, exposicions, etc.), la
promoció de jocs educatius a les
escoles i esplais, la creació d’eines
per a la multiplicació, trobades
juvenils, projectes en xarxa, iniciatives de diplomàcia ciutadana i
d’incidència política.

Al
2017
Vam engegar 2 grans projectes plurianuals amb temàtiques centrals per a
l’acció associativa, la participació per la pau i d’economia social i solidària.
KISS – the Key Is Social Sustainability https://www.kissproject.eu, és una
Strategic Partnership europea en el marc del programa Erasmus+ que
promou la sostenibilitat de les accions d’economia social i solidària.
PaP – Particip-Acció per la Pau https://nexesinter.wixsite.com/participaccio, és un projecte local (centrat en l’eix Besòs-Ciutat) que vol fer créixer
joves multiplicadors d’accions i activitats de cultura de pau a Barcelona i
especialment al Besòs.
Hem implementat un projecte d’incidència política per la promoció
d’una guia per a la protecció i la promoció dels drets humans en la contractació pública. Hem presentat públicament la guia i hem realitzat formacions i assessoraments sobre ella al voltant de Catalunya.
Hem consolidat altres projectes locals per a la creació de joves actors/es
de canvi social a la nostra comunitat.
Hem presentat exposicions fotogràfiques, sessions de contacontes, realitzats tallers del Joc de Jerusalem i d’altres al territori català, participat i
organitzat una trobada de xarxes locals i internacionals, donat suport a
una projecció d’un documental, i organitzat un seminari de gran format.
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Cultura de pau

S’han realitzat:

1

Impacte social

79

ACTORS/ES DE
TRANSFORMACIÓ SOCIAL,
CATALANS I D’ARREU DEL
MÓN, S’HAN FORMAT/HAN
CREAT EINES I ACTIVITATS
EN CULTURA DE PAU

336

PERSONES – EN MAJORIA
JOVES – HAN PARTICIPAT
EN ALTRES ACTIVITATS (TALLERS, SEMINARIS, TROBADES, CONTA CONTES,
PROJECCIONS)

50

MEMBRES D’INSTITUCIONS
PÚBLIQUES S’HAN FORMAT
SOBRE LA GUIA PER A LA
PROTECCIÓ I LA PROMOCIÓ
DELS DRETS HUMANS EN LA
CONTRACTACIÓ PÚBLICA

271

JOVES D’ESCOLES I
ESPLAIS HAN JUGAT
AL JOC DE JERUSALEM (EDUCACIÓ PER
A LA PAU)

1.250

VISITANTS
D’EXPOSICIONS
FOTOGRÀFIQUES
I PARTICIPANTS A
ACTIVITATS SOBRE
TEMES DE COOPERACIÓ
I CULTURA DE PAU

1.986

PERSONES EN TOTAL
HAN PARTICIPAT EN
LES ACTIVITATS DE
CULTURA DE PAU PROMOGUDES PER NEXES

3
1
1
1
1
14
2

SEMINARI DE
LLANÇAMENT DE LA GUIA
PER A LA PROTECCIÓ
I LA PROMOCIÓ DELS
DRETS HUMANS EN LA
CONTRACTACIÓ PÚBLICA.
FORMACIONS I 5
ASSESSORAMENTS
SOBRE LA GUIA.

5
5

CURS DE FOTO SOCIAL.
CURS DE GAMIFICATION.

CURS DE CONTACONTES
SUBVERSIUS.
CICLE DE 3 SESSIONS
DE CONTACONTES
SUBVERSIUS.
TALLERS DEL JOC DE
JERUSALEM.
TROBADES
INTERNACIONALS (A
PARÍS I BARCELONA) AMB
ORGANITZACIONS SÒCIES
D’EUROPA I DEL MÓN.

2
7

EXPOSICIONS
FOTOGRÀFIQUES (AMB LES
EXPOS AMAL-TIKVA, HORTS
URBANS, FOLLOW THE
WOMEN)
TALLERS DE CULTURA DE
PAU, SOBRE: PALESTINA,
ELS NENS SIRIANS (AMIC
MEU), LES FRONTERES
INVISIBLES, LA SITUACIÓ
DELS REFUGIATS A GRÈCIA,
LA INCLUSIÓ A TRAVÉS DE LA
CREATIVITAT (SIOB)
TROBADES DEL GRUP
DE CULTURA DE PAU DE
NEXES
TROBADES DE LA XARXA
CPCI (COMITÈ PROU
COMPLICITAT AMB
ISRAEL)

S’ha recolzat el grup de teatre
de l’oprimit (28 sessions)
S’ha participat a 2 formacions
internacionals de Unoy (Tot
In The Euromed Region I Training Of Advocates)
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Formació
i assessorament

Què
ens
mou
L’àrea de Formació i Assessorament recull l’experiència de gestió de projectes de mobilitat
internacional i de treball amb joves de l’associació i la trasllada en forma de serveis d’assessorament i formació a joves i professionals de
joventut d’arreu del territori. Aquests serveis es
duen a terme per diverses administracions públiques amb l’objectiu de fer arribar les oportunitats de mobilitat internacional a joves d’arreu.

Què
fem
L’àrea promou - en col·laboració amb
institucions públiques de Catalunya i
de l’Estat Espanyol - serveis d’assessorament per a joves i professionals de
joventut en matèria de mobilitat internacional, tallers per a joves i formacions
per a professionals en matèria de mobilitat internacional, producció de butlletins i fitxes de mobilitat internacional,
i formacions per a joves en matèria de
Servei de Voluntariat Europeu.
La realitat de cada un dels territoris és
diversa i, per això, partint d’una base
comuna, cada servei es configura adaptant-se a les necessitats dels i les joves i
dels i les professionals de cada punt del
territori.

Al
2017
En 2017 s’han ofert serveis a les següents administracions públiques:
- INJUVE- Agència Nacional Espanyola del programa
Erasmus+
- Generalitat de Catalunya, Direcció General de Joventut.
- Diputació de Barcelona, Oficina del Pla Jove.
- Consell Comarcal (CC) del Barcelonès (Centre Europa
Jove), CC Maresme (23 ajuntaments de la comarca), CC
Alt Penedès (Oficina Jove de l’Alt Penedès), CC Vallès
Oriental (Oficina Jove del Vallès Oriental), Oficina Jove
del Pla de l’Estany, CC Alt Empordà, CC de la Selva.
- Ajuntaments de Barcelona (Barcelona Activa),
Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat (Oficina
Jove d’Emancipació), Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
(Servei d’Informació Juvenil, El Punt), Ajuntament
d’Igualada, Ajuntament de Molins de Rei.
- Universitat de Barcelona.
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Formació
i assessorament

Seveis oferts a:

Impacte social 2017
Enguany, s’han realitzat:

1839

Consell Comarcal del
Vallès Oriental

Consell Comarcal de
l’Alt Penedès

Consell Comarcal del
Barcelonès

ASSESSORAMENTS A 1658 JOVES- SERVEIS
D’ASSESSORAMENT DE MOBILITAT
INTERNACIONAL DESCENTRALITZATS A
CC BARCELONÈS, CC MARESME, CC ALT
PENEDÈS, AJUNTAMENT DE SANT BOI I
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET.

60

Ajuntament de
Barcelona Barcelona Activa

TALLERS A 1.310 JOVES- EN DIFERENTS IES
D’ARREU DE LA CIUTAT DE BARCELONA,
HOSPITALET, IGUALADA, PLA DE L’ESTANY,
ALT EMPORDÀ, ENTRE D’ALTRES.

4

FORMACIONS PER A 100 JOVES
VOLUNTARIS/ES DE SERVEI DE VOLUNTARIAT
EUROPEU (COMA-RUGA I VIC).

Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat

Ajuntament
de L’Hospitalet

Consell Comarcal del
Maresme
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Les persones que
ho fan posible

6 persones de
l’equip tècnic que
dediquen el seu
dia a dia de feina
a Nexes

5 membres
de la junta

D

es de Nexes entenem que és a partir de
la sensibilitat on es poden generar espais de diàleg que portin a una major
consciència i acció per a una societat més justa, solidària i és el que dia a dia volem aportar
les persones que ho fem possible.
Partim d’un equip multicultural que està format per treballadors/es juvenils, formadors/es
i experts/es en programes europeus, aprenentatge intercultural i drets humans:

4 assessores
que treballen
en el territori

3 membres de la
junta, 110 socis/es
i 20 voluntaris/es
actius són elements
cabdals de la mateixa existència de
l’entitat.

1 jove en
pràctica

1 voluntària
del Servei de
Voluntariat
Europeu

Dades de contacte:
Nexes Interculturals de Joves per Europa
Carrer de Josep Anselm Clavé, 6 – 1r 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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Transparència
i rendició de
comptes
La Situació Econòmica 2017:

A

quest exercici econòmic 2017 es manté la
continuïtat pel que fa a les diverses línies d’activitats, així com les diverses fonts de finançament, que en el cas de Nexes, com és habitual en les
entitats del tercer sector, són eminentment fonts de
finançament públics. El finançament dels projectes
continua essent gràcies als projectes de Fons Europeu, Subvencions locals, co-finançament amb altres
entitats i activitats pròpies de l’entitat.
Per motius de calendari encara no s’ha pogut determinar a dia d’avui el resultat econòmic resultant
d’alguns projectes relacionats amb la via de finançament pública, ja que encara s’estan fent les corresponents imputacions de despeses per projectes.

Tot i així, podem facilitar informació pel que fa a les
següents àrees:
• Àrea de participació i empoderament: la línia
d’activitat referent a l’acollida de joves ha sofert una
disminució d’un 32% d’ingressos aquest any, donada una menor afluència de grups. Tot i així, a finals
d’any s’ha engegat un projecte d’enviament de joves a l’estranger que tindrà el principal pes econòmic durant l’exercici 2018.
• Àrea de formació i assessorament: Com cada
any els ingressos d’aquesta àrea es mantenen bastant estables, tot i que han sofert una disminució
d’un 7,5% aproximadament.
Tot i així l’expectativa de resultat econòmic per part
de l’entitat és tendent a l’1% de benefici.
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Xarxes i federacions en les que
participem

F

er xarxa és imprescindible per unificar esforços, aconseguir objectius i obtenir resultats més satisfactoris. Alhora, reforça el partenariat entre entitats
del mateix sector i enforteix el nostre missatge de cara al món.

Per aquesta raó Nexes participa en les xarxes locals:

i internacionals:

unoy.org

www.cjb.cat

xarxaespanyolafal.iemed.org

www.xes.cat
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Agraïments
Tots aquests resultats assolits durant el 2017 han
sigut possibles gràcies al suport econòmic de:

I amb la col·laboració de:
Ajuntaments de Barcelona, Esplugues de Llobregat, Granollers,
L’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Sant Boi de Llobregat, Santa
Coloma de Gramenet, Santa Perpetua de Mogoda, del Consell
Comarcals del Bages, Barcelonès, Alt Penedès, Maresme, Vallès
Oriental i de la Universitat de Barcelona.

Associacions, entitats i organismes
Art&Coop, CJB, Connectum, Mescladís, Novact, SCI - Servei Civil
Internacional – Catalunya, Ruido Photo, XES - Xarxa d’Economia
Solidària.

ONGs internacionals
AEF - Accademia Europea Firenze, ARCES, ASA – Asociación
Solidaridad y Acción, Associazione Lisca Bianca, Berufskolleg
Meschede, Camera di commercio di Torino, Cap Ulysse
Carrieres Internacionales, CCN – Campaign for Change Nepal,
Cemea Mezzogiorno, CFPPA, CIA – Citizens in Action, CISV,
Consilium, Diandé Africa, EIL, Engim, Evergreen, European
Village, FOCSIV, HoT, IFOA, Interechange, ITS Bact, Joint,
Kaleido’Scop, Link, Los Cachorros, Maison de l’Europe de Nimes,
MIFE Loire Sud , Mirror Development, Mistral, NEXT Uddannelse
Kobenhavn, Orso, Schuman Foundation, SJ – Solidarité
Jeneusse Vietnam, Stranaidea, Université Jean Monnet, UNOY,
Vedogiovane, Via Brachy, Vicolocorto, Youth Association DRONI,
YES – Youth Exchange Service, Youth Included, XENA.
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Amb tu podem
PROMOURE UN CANVI
GLOBAL, QUE COMENÇA
PEL NOSTRE VOLTANT

PROMOURE
EXPERIÈNCIES
INTERCULTURALS I
D’APODERAMENT

INFORMAR I
ORIENTAR EN
MATÈRIA DE
MOBILITAT
INTERNACIONAL

PROMOURE LA
PARTICIPACIÓ ACTIVA
DELS I LES JOVES

FOMENTAR LA
COOPERACIÓ ENTRE EL
NORD I EL SUD DEL MÓN

PROMOURE LA
DEMOCRÀCIA, ELS
DRETS HUMANS I
LA LLUITA CONTRA
L’EXCLUSIÓ SOCIAL
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Nexes Interculturals de Joves per Europa
Carrer de Josep Anselm Clavé, 6 – 1r 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

