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A
l 2018 s’ha realitzat una feina important per consolidar la gestió i la coordinació interna 
de l’associació tant des d’una perspectiva tècnica com econòmica. Això, ha generat un 
debat intens i fructífer en les diferents àrees que es presenten a continuació.

En l’àrea de Mobilitat internacional hem promocionat activitats de formació i educació, d’en-
tre les quals se’n destaquen els projectes d’acollida de joves europeus per a realitzar pràctiques 
professionals a Catalunya i els d’enviament de joves residents de Catalunya a països europeus. 
A l’àmbit del voluntariat hem acompanyant joves que volien realitzar un voluntariat de llarga 
durada en el marc del nou programa de voluntariat del Cos Europeu de Solidaritat. 

A l’àrea de Cultura de pau l’estem potenciant any rere any. Hem reforçat el teixit social local i 
internacional alhora que hem fet créixer, i consolidat, la base social de l’entitat. Això ens ha per-
mès ampliar continguts dins de l’àrea i enfortir-ne els que es treballaven anteriorment, com per 
exemple l’economia social i solidària, la sobirania alimentaria, l’ecofeminisme i la “gamifi cació” 
com a eina de treball sobre privilegis, drets humans i participació activa.

Amb l’àrea de Formació i Assessorament hem continuat desenvolupant la nostra tasca d’ori-
entació i assessorament a persones joves de Catalunya vers la mobilitat internacional. Des de 
Nexes hem seguit realitzant acords de col·laboració institucionals amb diversos ens públics per 
seguir assessorant i formant professionals de joventut de Catalunya i persones joves.

Si mirem l’any passat, ens adonem de la gran quantitat d’experiències, emocions i aprenen-
tatges que hem estimulat gràcies a totes les persones que ho han fet possible: des de la junta, 
l’equip tècnic, els i les col·laboradores, les voluntàries, les sòcies, el teixit social local i internaci-
onal.

En nom de totes les que formem la família Nexiana, moltes gràcies per creure dia a dia en 
aquest projecte.

Nexes Interculturals de Joves per Europa

Presentació



5

Qui som?

Visió Missió
Principis 

educatius i

Acció

Apoderament de joves, 
Educació no formal, 

Intercanvi d’experiències, 
Justícia Global, Aprenentatge 

i competències, Formació i 
assessorament, Participació activa, 

Interculturalitat, Cultura de pau, 
Inclusió social, Drets Humans, 
Cooperació, Economia Social 

i Solidària, Creativitat, 
Voluntariat, 

Transformació 
social

Seguir sent referents lo-
cals i internacionals en 
projectes i serveis que 
fomenten la mobilitat 
internacional, la forma-
ció, l’assessorament, 
l’educació no formal i la 
cultura de pau. 

Promoure una transfor-
mació social i sostenible a 
través de l’educació per la 
pau i la justícia global, en-
tenent la diversitat com a 
riquesa. 

Nexes desenvolupa diversos projectes basats 
en els recursos de l’educació no formal. Es 
proposen principalment activitats de dina-
mització intercultural i projectes de mobilitat 
juvenil, buscant així la trobada entre joves de 
diferents realitats socials, culturals i econòmi-
ques per tal d’educar joves i líders juvenils en 
la riquesa de la diferència. Aquestes activitats i 
projectes ofereixen, tant a grups com a perso-
nes, l’oportunitat de conèixer, créixer i apren-
dre d’altres cultures, formar-se personalment 
i/o professionalment, iniciar relacions en l’àm-
bit local i internacional i, al mateix temps, ser 
més conscients de temes com la pròpia identi-
tat, la participació activa dins de la comunitat, 
els drets humans i la sensibilització a la cultura 
de pau i a la no-violència.

N
exes som una entitat sense ànim de lucre arrelada a Barcelona que promovem l’aprenentatge in-
tercultural, la participació activa, els Drets Humans, la cooperació internacional, la inclusió social i el 
creixement personal i comunitari, especialment amb els i les joves.

A Nexes entenem la diversitat com un recurs enriquidor per impulsar una transformació social i sosteni-
ble, a través de la formació d’actors de canvi i la  promoció d’accions per a la pau i la justícia global.
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Impacte social 
durant el 2018

Accions realitzades 

Persones participants

En resum

218
PERSONES ASSESSORADES/ORIENTADES

3.711
PERSONES HAN PARTICIPAT EN 
ACTIVITATS DE NEXES

127
ACCIONS REALITZADES 
A CATALUNYA

16
ACCIONS REALITZADES 
AL MÓN

2.709
PERSONES FORMADES TALLERS, CURSOS 
DE FORMACIONS, MÒDULS FORMATIUS, 
ETC.. 

465.558
PERSONES APROX. HAN REBUT EL 
“MISSATGE” DE NEXES

4
EINES PEDAGÒGIQUES CREADES 

(1 OBRA DE TEATRE, 1 BOOKLET/RECOPILATORI DE BONES PRÀCTIQUES, 

1 MODEL DE PLA DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (SDP), 

1 JOC PEDAGÒGIC DIGITAL)

Total d’accions desenvolupades al llarg del 2018: 146 accions 
(formacions, tallers, projectes, eines pedagògiques, etc.) 

Total de persones participants al llarg del 2018: 5.914 persones.
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Mobilitat 
internacional

Què 
ens 

mou

Què 
fem

Impacte 
social

Al 
2018

A través de l’àrea de 
Mobilitat internacional, 
Nexes té l’objectiu de 
treballar a la comuni-
tat local i al món per 
afavorir l’aprenentatge 
intercultural, dinamitzar 
la participació activa - 
especialment dels i les 
joves- en el desenvolu-
pament local i global, 
promoure la i la lluita 
contra l’exclusió soci-
al, per posar les bases 
d’una transformació so-
cial sostenible que veu 
en la diversitat un recurs 
enriquidor. 

   55 joves europeus han millorat 
les seves competències perso-
nals i professionals. 

   49 joves han participat en 17 
activitats socio-culturals pro-
mogudes i dinamitzades per 
joves voluntàries membres de 
l’entitat.

   32 joves s’han informat sobre 
programes de mobilitat inter-
nacional promoguts des de 
Nexes en diferents espais de la 
ciutat de Barcelona.

  28 experiències de joves resi-
dents a Catalunya i internaci-
onals han sigut visualitzades 
a través dels nostres canals de 
comunicació. 

L’àrea de Mobilitat internacional busca 
enfortir l’apoderament de joves, líders 
juvenils i multiplicadors/es; informar i 
orientar a joves; promocionar la trans-
formació social, i la participació i ciuta-
dania activa; educar per una cultura de 
pau, drets humans i diàleg intercultural; 
i treballar en xarxa en l’àmbit local i in-
ternacional.

Aquestes línies d’acció es desenvolu-
pen amb la gestió de projectes de for-
mació/ capacitació, la gestió de projec-
tes d’investigació i divulgació, xerrades 
informatives, tallers formatius, amb la 
creació i promoció de materials forma-
tius i/o divulgatius i l’acompanyament 
de grups de joves voluntaris en el seu 
procés d’apoderament glo-cal.

  Hem coordinat 7 projectes d’acollida per a 
28 joves per a fer pràctiques professionals a 
Barcelona de diferents països d’Europa (Ità-
lia, França, Alemanya, etc.). 

   Hem acollit 2 projectes de Servei de Volun-
tariat Europeu a Nexes- 2 persones. Hem 
coordinat 2 al Consell Comarcal del Bar-
celonès. En el marc del mateix programa, 
hem estat l’entitat d’enviament de 7 joves 
catalans.

  Hem enviat 18 persones residents a Cata-
lunya a realitzar experiència de pràctiques 
professionals a Itàlia i Portugal a través del 
programa TLN Mobilicat. 

  Hem ofert 3 accions d’informació sobre 
programes mobilitat internacional a perso-
nes joves a través de tallers sobre opcions 
de voluntariat i pràctiques professionals- 
32 joves van assistir-hi.



En resum
   S’ha enviat/acollit un total de 55 joves tan residents a Catalunya com de països europeus. 

   S’ha atès a 32 joves informant-los d’oportunitats de mobilitat internacional que es promouen des de Nexes. 

   S’han dut a terme 15 projectes de mobilitat internacional per al desenvolupament de competències professionals i 
personals per a joves, i 3 accions informatives sobre oportunitat de mobilitat internacional promogudes des de Nexes. 
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Cultura de pau

Què 
ens 

mou

Què 
fem

Al 
2018

Des de l’àrea de Cultura de Pau 
volem promoure la sensibilització 
i l’apoderament de les persones 
joves, a través de l’anàlisi crític en 
temes glo-cals i de pràctiques de 
transformació social, per tal de 
que siguin elles mateixes les que 
construeixen  iniciatives i accions 
de comunitàries i polítiques cap a 
la justícia global.

L’àrea de Cultura de pau fo-
menta l’aprenentatge, l’intercan-
vi, la consciència, la multiplicació 
de coneixement i la transforma-
ció social. Els temes enfocats són 
principalment la l’acció no-vio-
lenta, els Drets Humans, la parti-
cipació activa, la democràcia, la 
inclusió social, la cooperació in-
ternacional i local, l’economia so-
cial i solidària i el cooperativisme.

Nexes actua desenvolupant pro-
jectes de formació/capacitació, 
divulgació d’audiovisuals, sen-
sibilització local (amb xerrades, 
nits temàtiques, exposicions foto-
gràfi ques, etc.), promoció de jocs 
educatius a les escoles i esplais, 
creació d’eines per a la multipli-
cació, trobades juvenils, projectes 
en xarxa, iniciatives de diplomàcia 
ciutadana i d’incidència política.

Els grups destinataris són prin-
cipalment joves actius a les seves 
comunitats, educadors/es, perio-
distes i activistes “media”, coope-
rants, dinamitzadors/es culturals, 
escoles i entitats d’educació en el 
lleure.

Per amplifi car la seva acció, 
Nexes promou el treball en xarxa 
amb actors i entitats socials a ni-
vell local i internacional.

  Vam terminar un projecte internacional de Strategic Partnership sobre l’eco-
nomia social i solidària, vam entrar en el viu del projecte de incubadora de 
participació per la pau Besòs-ciutat i vam participar a un projecte de mobi-
lització de voluntaris a les oasis que seguirà al 2019.

  “KISS – the Key Is Social Sustainability” https://www.kissproject.eu, és una 
Strategic Partnership europea en el marc del programa Erasmus+ que pro-
mou la sostenibilitat de les accions l’economia social i solidària.

  “PaP – Particip-Acció per la Pau” https://nexesinter.wixsite.com/participac-
cio, 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.

  “TERO – Territoires Engagés pour la Résilience des Oasis“ https://www.fran-
ce-volontaires.org/-projet-TERO-.html, és un projecte que pretén enfortir 
la capacitat de resistència de les comunitats d’oasis de tres països (Marroc, 
Mauritània i Tunísia), davant els riscos relacionats amb el canvi climàtic a 
través de la participació de joves voluntaris locals.

  Hem consolidat altres projectes locals per a la creació de joves actors de 
canvi social a la nostra comunitat (“Revolta al camp”, “Fotocomunitat”, “Ga-
mifi cation”, “Ecofeminisme” i “Empoderament glo-cal”).

  Hem creat eines pedagògiques, realitzat cursos de formació, presentat exposici-
ons fotogràfi ques, realitzat tallers del Joc de Jerusalem i d’altres al territori català, 
promogut xerrades, jornades i rutes, participat a trobades de xarxes locals i in-
ternacionals i creat una cançó rap.
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Cultura de pauImpacte social
S’han produït/ creat:

   1 peça de teatre, creada per joves en el marc del 
projecte “PaP”, amb títol “Espiral”.

   1 guia (Booklet) “KISS” de bones pràctiques de sos-
tenibilitat a l’Economia Social i Solidària.

   1 model SDP (Sustainable Development Plan), en 
el marc del projecte “KISS”

   1 joc “Posem-nos les ulleres” sobre privilegis i exclu-
sió social.

   1 grup de joves, auto-anomenat “Col·lectiu Antrò-
pic”, ha nascut del grup de fotografi a social del “PaP” 
per continuar la labor al Besòs.

   1 cançó de rap amb joves del Besòs per un concurs.

S’han realitzat:

   2 cursos de formació “KISS”, a Atenes i Saint Etienne, 
sobre sostenibilitat en l’Economia Social i Solidaria

   4 visites d’estudi “KISS” a bones pràctiques de soste-
nibilitat en el marc de l’ESS (a Barcelona, Saint Etien-
ne, Atenes i Torí).

  3 cursos de formació “TERO”, a Tunísia, Marroc i Mauri-
tània, sobre mobilització de voluntaris a les oasis. 

   1 curs de teatre comunitari al Besòs, en el marc del “PaP”. 

   1 curs de formació “Revolta al camp”, a Barcelona, 
sobre sobirania alimentaria. 

   1 curs de formació “Gamifi cation”, a Barcelona, per 
la creació d’un joc pedagògic.

   2 tallers de ISSEgame, a Letònia, sobre l’Economia 
Social i Solidària.

   1 activitat de fotomatón amb el “Col·lectiu Antrò-
pic” al Besòs.

   2 trobades internacionals, a Atenes i Saint Etienne, 
amb les organitzacions sòcies del projecte “KISS”.

   2 capsules formatives “PaP”, a Barcelona (Besòs), so-
bre multiculturalitat i anti-racisme.

   9 tallers del Joc de Jerusalem, a Barcelona, Manresa 
i Santa Coloma de Gramenet. 

   4 exposicions fotogràfi ques - Horts Urbans com 
espais de transformació (2 vegades),  Càmeres del 
Món a Burkina Faso, Càmeres del Món a Nepal i Ca-
talunya i Mi família de la calle - a 4 diferents Centre 
Cívics de Barcelona.

   1 jornada de foto social “Fotocomunitat” amb joves, 
a Barcelona.

   1 ruta social “PaP” pel Besòs, Barcelona.

   1 taller de vídeo “PaP” al Centre Cívic Besòs, Barcelona.

   1 ruta de museu/fotografi a “PaP” per Barcelona 
amb joves del Besòs.

   1 activitat fotogràfica “PaP” en el IES Barri Besòs, Barcelona.

   1 xerrada “PaP” sobre el dret a participar amb joves i  
institucions del Besòs, Barcelona.

   3 tallers de cultura de pau a Nexes, 1) ISSEgame, so-
bre l’Economia Social i Solidària, 2) eina pedagògi-
ca Camins (CCAR), sobre refugiats, 3) JAMGO, sobre 
tecnologia i perspectiva de gènere.

   1 trobada del grup de ‘cultura de pau-interculturali-
tat’ a Nexes.

   1 participació a la Fira de l’ESS a la UB.

   2 trobades de la xarxa CPCI (Comitè Prou Complici-
tat amb Israel), a Barcelona. 

En resum
  173 actors de transformació social, catalans i d’arreu del món, 

s’han format/han creat eines i activitats en cultura de pau als 12 
cursos de formació que hem impulsat (Economia Social i Soli-
dària, mobilització de voluntaris, teatre comunitari, sobirania ali-
mentaria, gamifi cation)

   04 joves alumnes d’escoles han jugat al Joc de Jerusalem

  2.690 persones han visitat les nostres exposicions fotogràfi ques

  277 persones – en majoria joves – han participat en altres activitats 
(15 entre tallers, càpsules, jornades, xerrades, trobades, rutes, fi res)

   39 representants de xarxes on Nexes col·labora han participat a 4 
reunions/trobades
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Formació  
i assessorament

Què 
ens 

mou

Què 
fem

Al 
2018

L’àrea de Formació i Assessorament recull l’ex-
periència de gestió de projectes de mobilitat 
internacional i de treball amb joves de l’asso-
ciació i la trasllada en forma de serveis d’asses-
sorament i formació a joves i professionals de 
joventut d’arreu del territori. Aquests serveis es 
duen a terme per diverses administracions pú-
bliques amb l’objectiu de fer arribar les oportu-
nitats de mobilitat internacional a joves d’arreu.

L’àrea promou - en col·laboració amb 
institucions públiques de Catalunya i 
de l’Estat Espanyol - serveis d’assesso-
rament per a joves i professionals de 
joventut en matèria de mobilitat inter-
nacional, tallers per a joves i formacions 
per a professionals en matèria de mo-
bilitat internacional, producció de but-
lletins i fi txes 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 confi gura adap-
tant-se a les necessitats dels i les joves i 
dels i les professionals de cada punt del 
territori. 

En 2018 s’han ofert serveis a les següents adminis-
tracions públiques locals: 

  INJUVE- Agència Nacional Espanyola del progra-
ma Erasmus+

  Generalitat de Catalunya, Direcció General de Jo-
ventut.

  CC Maresme (23 ajuntaments de la comarca) i 
CC Alt Penedès (Ofi cina Jove de l’Alt Penedès). 

  Ajuntament de Barcelona (Barcelona Activa), 
Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat (Ofi -
cina Jove d’Emancipació), Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat (Servei d’Informació Juvenil, El 
Punt), Ajuntament d’Igualada, Ajuntament de 
Molins de Rei. 

   Europe Direct Tarragona

  Universitat de Barcelona. 
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Formació  
i assessorament

En resum
   S’ha atès a un total de 2.433 persones joves, 

   11 professionals tècniques de joventut, 

   92 accions formatives per a persones joves i, 

   2 visites de seguiment en projectes europeus. 

Seveis oferts a:

INJUVE- Agència Nacional Espanyola del programa 
Erasmus+

Generalitat de Catalunya, Direcció General de Joventut.

CC Maresme (23 ajuntaments de la comarca) i CC Alt Pe-
nedès (Ofi cina Jove de l’Alt Penedès). 

Ajuntament de Barcelona (Barcelona Activa), Ajunta-
ment de L’Hospitalet de Llobregat (Ofi cina Jove d’Eman-
cipació), Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (Servei 
d’Informació Juvenil, El Punt), Ajuntament d’Igualada, 
Ajuntament de Molins de Rei. 

Europe Direct Tarragona

Universitat de Barcelona. 

ASSESSORAMENTS A 186 JOVES SERVEIS D’ASSESSORAMENT 
DE MOBILITAT INTERNACIONAL DESCENTRALITZATS A CC 
MARESME, CC ALT PENEDÈS I AJUNTAMENT DE SANT BOI. 

TALLERS A 2.128 JOVES EN DIFERENTS IES D’ARREU DE 
LA CIUTAT DE BARCELONA, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, 
IGUALADA, MARESME, TARRAGONA, UNIVERSITAT DE 
BARCELONA, ENTRE D’ALTRES. 

FORMACIONS PER A 111 JOVES VOLUNTARIS DE SERVEI DE 
VOLUNTARIAT EUROPEU COMARUGA, VIC I GIRONA.

VISITES DE SEGUIMENT DE PROJECTES EUROPEUS, 
A TERRASSA I A OLOT. 

FORMACIONS A PROFESSIONALS TÈCNIQUES DE JOVENTUT A 
LA COMARCA DEL MARESME 13 TÈCNIQUES DE JOVENTUT.  

FORMACIONS INTERNACIONALS EN QUE NEXES HA ENVIAT A 
8 PERSONES: A ITÀLIA DEMOCRÀCIA HITECH, IRLANDA DEL 
NORD TREBALLADORS JUVENILS I HONGRIA FOTOGRAFIA I 
TEATRE SOCIAL. 

193

88

4

2

3

82
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Les persones que 
ho fan posible

 
  

D
es de Nexes entenem que és a partir de 
la sensibilitat on es poden generar es-
pais de diàleg que portin a una major 

consciència i acció per a una societat més jus-
ta, 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 treballadores juvenils, formadores i 
expertes en programes europeus, aprenentat-
ge intercultural i drets humans. 

Al llarg del 2018, les persones que ho han 
fet possible han estat: 

Dades de contacte:

Nexes Interculturals de Joves per Europa

Carrer Radas, 27, baixos- local|  08004 Barcelona, Espanya

Tel. (+34) 934 42 71 67. 

E-mail: info@nexescat.org. 

Web: www.nexescat.org

Horari atenció al públic: dilluns-dijous 10h–14h i 15h–18h | divendres 10h–14h

 6 persones 
de l'equip tècnic que 

han dedicat el seu dia 
a dia de feina 

a Nexes

110 sòcies 
i les persones

voluntàries que 
han contribuït en 

les activitats 
de l’entitat. 

 2 assessores 
que han treba-
llat a territori

7 persones col-
laboradores

3 mem-
bres de la 

junta

1 jove que ha 
realitzat pràcti-
ques professio-

nal a Nexes

 

2 voluntàries 
del Servei de 
Voluntariat 

Europeu
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Al 2018 Nexes hem seguit en el potencialment de la estratègia de comunicació. 

El nombre de visites que Nexes ha aconseguit a través de les seves xarxes socials és:

Altres elements clau per 

a la difusió del missatge 

de Nexes són:

Comunicació

MITJANS CONTACTATS 
AL LLARG DE L’ANY PER 
PROMOURE ACTIVITATS 
I CAMPANYES

ORGANITZACIONS AMIGUES 
AMB QUI NEXES COMPARTEIX 
NOTÍCIES A LES XARXES SOCIALS.

UNES

322.452
PERSONES ACONSEGUIDES AL FACEBOOK APROXIMADAMENT 
(amb una mitjana de 75 visites setmanals), amb 2.803 seguidors i 2.885 likes 
https://www.facebook.com/nexescat/

101.376
LECTORS/ES POTENCIALS AL TWITTER (132 piulades aproximadament amb 768 se-
guidors) https://twitter.com/nexescat

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

19.030
ENVIAMENTS DEL BUTLLETÍ MENSUAL (11 EDICIONS DEL “PERIPLES” 
AMB UNA MITJANA DE 1.730 SUBSCRIPTORS/ES)

20
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Transparència 
i rendició de 
comptes

16

 

*Dades abans d’impostos provisionals fi ns l’aprovació de comptes al juny del 2019. 

*La repartició salarial entre les diferents àrees correspon a una estimació i està supeditada a la revisió de 

tancament d’any.  

L
a situació econòmica d’aquest any 2018 refl ec-
teix com a resultat un superàvit d’un 1% del 
total d’ingressos que hem tingut durant l’exer-

cici. L’objectiu no és la maximització del benefi ci 
sinó l’efi ciència en la utilització dels recursos. Doncs, 
aquesta xifra ens indica que l’entitat ha realitzat una 
gestió efi cient dels recursos obtinguts, duent a ter-
me les seves accions, projectes i serveis de manera 
sostenible i amb la qualitat prevista.

En relació amb l’exercici anterior, els ingressos 
han augmentat un 17%. Això ha estat degut bàsica-
ment al fet que durant l’exercici 2017 no es van ob-
tenir els ingressos previstos en alguns dels projectes 
que vam gestionar des de l’àrea de Mobilitat inter-
nacional, però al 2018 aquests sí han estat presents. 

La Situació Econòmica 2018:
Despeses 446.282

Totals per àrea exercici 

2018 en €
451.761 Ingressos

41% 183.665 Mobilitat internacional 225.291 50%

30% 134.637 Cultura de pau 153.680€ 34%

7% 29.744 Formació 39.492€ 9%

4% 19.601 Assessorament 27.892€ 6%

18% 78.635 Funcionals / Estructura

1,21% 5.479 Resultat

 

DESPESES 2018

MOBILITAT 
INTERNACIONAL

CULTURA DE PAU

FORMACIÓ

ASSESSORAMENT

FUNCIONALS/
ESTRUCTURA

18%

7%

4%

41%

30%

6%

EMPODERAMENT I 
PARTICIPACIÓ

CULTURA DE PAU

ASSESSORAMENT I 
FORMACIÓ

GESTIÓ FUNCIONAL

INGRESSOS 2018

9%

50%

34%
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Les altres àrees s’han mantingut amb xifres sem-
blants, i consoliden els ingressos de Nexes. Els vo-
lums de les àrees d’Assessorament i Formació s’han 
mantingut dins els paràmetres previstos i, en el cas 
de Cultura de Pau, s’han substituït projectes que 
acabaven amb altres de nous, tan a nivell local com 
internacional, d’igual o major envergadura.

En relació a les despeses, han estat gestionades 
efi cientment, i totes les àrees disposen de superàvit 
un cop aplicats els costos directes a tals projectes. El 
marge més just és en l’àrea de Cultura de Pau, amb 
un 14%, on s’han fet molts projectes d’àmbit i impac-
te local i internacional. En concret s’ha fet una apos-
ta invertint recursos propis per tal de poder mante-
nir la qualitat del servei i projectes.   Per altra banda 
queda un romanent de costos d’estructura, que va 
en relació als números d’anys precedents. Una vega-
da restats els costos d’estructura, Nexes té un petit 
benefi ci d’un 1%, com es citava anteriorment. 

Transparència 
i rendició de 

comptes

El fi nançament dels projectes ha estat a tra-
vés de fons públics a nivell europeu, a nivell estatal 
i local. Els serveis privats de Nexes realitzats aquest 
2018, com ara serveis d’assessorament o formacions, 
han estat dirigides als ens públics, com per exemple 
Ajuntaments, Consells Comarcals, entre d’altres. A 
fi  d’arribar a una major sostenibilitat en les fonts de 
fi nançament i per tant major viabilitat de Nexes en 
un futur, estem apostant per diversifi car les fonts de 
fi nançament i d’aquesta manera intentar aconseguir 
més serveis privats o dirigits a entitats no públiques.

Aquest any, ha estat un any de canvis pel que fa a 
l’equip però els objectius plantejats així com les ac-
tivitats dels diferents projectes s’han aconseguit rea-
litzar tal i com estaven previstes. Alhora han esdevin-
gut algunes situacions de canvi general de l’entitat 
que han fet augmentar els costos d’estructura. Tot i 
la transformació interna de Nexes, tenint en comp-
tes diversos factors, ha deixat un equip de persones i 
voluntàries de la mateixa mida que l’any passat. 

Finalment, s’ha realitzat una auditoria interna 
anual dels comptes de balanç amb l’objectiu de 
visualitzar una imatge fi dedigna del balanç de Ne-
xes. Les comptes de capital, subvencions i circulant 
mostren la realitat de l‘entitat a fi nals de 2018 mitjan-
çant l’ajustament contra balanç, tal com indica la llei 
comptable. Per altra banda, s’han recuperat en ma-
jor totalitat crèdits antics que quedaven pendents 
de cobrament. 
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Xarxes i federa-
cions en les que 
participem

www.cjb.cat

xarxaespanyolafal.iemed.org

www.xes.cat

unoy.org

F
er xarxa és imprescindible per unifi car esforços, aconseguir objectius i ob-
tenir 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:
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Agraïments

Tots aquests resultats assolits durant el 2018 han si-
gut possibles gràcies al suport econòmic de:

I amb la col·laboració de:

Ajuntaments de Barcelona (Barcelona Activa), Sta. Coloma de Gra-
manet, L’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Sant Boi de Llobregat, 
Santa Coloma de Gramenet; Consells Comarcals de l’Alt Penedès i 
del Maresme, i la Universitat de Barcelona.

Associacions, entitats i organismes

Acoopsec, Arç Cooperativa, Art&Coop, Associació Joves del Besòs, 
Aula Ambiental Bosc Turull, Casal de Joves de Girapells, CCAR, Cen-
tre Cívics de la ciutat (CC Besòs, CC Casa Groga, CC Matas i Ramis, 
CC Can Castelló), Centre Europa Jove, COCAT, Connectum, CoopNet, 
Ecos, El Cau del Besòs, El temps és hort, Espai Jove Garcilaso, Europe 
Direct Tarragona, Fundesplai, Fundació Surt, Idealúdica, IES Besos, 
Impuls Jove del Besòs, Jamgo SCCL, Menta i Calèndula, Mescladís, 
Novact, PRODAT, RuidoPhoto, SOS Racisme, Som Energia, Universi-
tat de Barcelona, entre d’altres.

I amb la col·laboració internacional de

AEF - Accademia Europea Firenze, ANAMUH – Arts for Dialogue, Be-
rufskolleg Meschede, Camera di commercio di Torino, CIA – Citizens 
in Action, CISV, Diandé Africa, EUROYOUTH, European Village, France 
Volontaires, Kaleido’Scop, Maîson de l’Europe de Nimes, MIFE Loire 
Sud, MISTRAL Società Cooperativa Sociale ONLUS,
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Amb tu podem

19

PROMOURE UN CANVI 
GLOBAL, QUE COMENÇA 

PEL NOSTRE VOLTANT

PROMOURE LA 
DEMOCRÀCIA, ELS 
DRETS HUMANS I 
LA LLUITA CONTRA 
L’EXCLUSIÓ SOCIAL

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



Nexes Interculturals de Joves per Europa

Carrer Radas, 27, baixos- local 

08004 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


