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l’any 2020 ha estat un any incert, complex i 
creatiu donada la situació de pandèmia que va 
col·lapsar el món el març. Malgrat la situació, a 
Nexes vam seguir actives tot i que, ens vam haver 
d’adaptar i reorganitzar internament, ja que un 
gruix important de la nostra feina va quedar 
suspesa per la COVID19. 

No obstant això, vam seguir el nostre camí 
potenciant més projectes de Cultura de Pau, 
adaptant formacions a l’entorn virtual donant 
espai per ser creatives amb noves línies d’accions.
 
Alhora, ha sigut un any de camí a nivell  legal: 
hem acabat el procés de transformació 
d’associació juvenil a cooperativa. 
Així que, actualment, ja som una cooperativa: 
Nexes Interculturals SCCL. 

2020... Pel que fa a l’afectació d’aquest any complex, dur i incert per a nosaltres, hem 
pogut actuar en cada una de les nostres àrees de la següent manera:

Volem agrair a totes les persones que han fet possible aquest 2020- tot i ser un 
any dur, de canvis, adaptacions, aprenentatges, pèrdues...
En nom de totes les que formem la família Nexiana, moltes gràcies per creure en 
aquest projecte.

En l’àrea de Mobilitat internacional hem seguit promovent oportunitats de 
voluntariat i pràctiques professionals per a joves residents a Europa i també, per a 
joves residents a Catalunya a una escala petita. L’ hem pogut treballar amb un 
total de 32 persones joves entre 16 i 30 anys al llarg del 2020. 

I, a l’àrea de Formació i Assessorament hem continuat desenvolupant la nostra 
tasca d’orientació, assessorament i formació per a persones joves i professionals 
residents a Catalunya i a Europa vers la mobilitat internacional com a recurs 
d’apoderament personal, formatiu i professional. I, hem readaptat els materials i 
formacions a l’entorn virtual.

Quant a l’àrea de Cultura de pau ha estat un any en què hem sembrat moltes 
llavors que han anat donant resultats en la darrera part de l’any i esperem 
continuar collint-ne al 2021. Alhora també, hem seguit treballant en accions i 
projectes del darrer any, 2019. Així doncs els resultats, aquest 2020, han sigut que 
hem pogut treballar amb un total de 636 persones (tant persones joves com 
adultes), hem col·laborat a l’organització i hem participat en el Fòrum Mundial 
d’Economies Transformadores, hem creat 9 eines pedagògiques diverses i hem 
seguit formant noves persones actores a cultura de pau.
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Qui Som

Seguir sent referents locals i 
internacionals en projectes i serveis 

que fomenten la mobilitat 
internacional, la formació, 

l’assessorament, l’educació no 
formal i la cultura de pau

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 educar joves i líders juvenils en la 

riquesa de la diferència.

Promoure una transformació social i 
sostenible a través de l’educació per 
la pau i la justícia global, entenent la 

diversitat com a riquesa

visió missió acció

Nexes som una cooperativa de treball sense ànim de lucre que promou l’educació per la pau i la justícia global, 
amb l’objectiu de promoure una transformació social sostenible. Per fer-ho possible treballem amb la comunitat local i transnacional, 
especialment amb i pels joves, per afavorir l’aprenentatge intercultural, dinamitzar la participació activa, promoure la democràcia, 
els Drets Humans i la lluita contra les discriminacions.
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Impacte social de l’any 2020

2.163
PERSONES PARTICIPANTS

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

225
A CATALUNYA

7
EINES 
PEDAGÒGIQUES 
CREADES

18
AL MÓN

tallers, cursos de formacions, mòduls formatius, 
pràctiques professionals, etc

(formacions, tallers, projectes, eines 
pedagògiques, projectes internacionals, etc.)

122
PERSONES 
ASSESSORADES/ORIENTADES

2.285
Total de 
persones 
beneficiades

243
total de accions
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Mobilitat internacional

Què ens mou

Què fem

Aquestes línies d'acció es desenvolupen amb la 
gestió de projectes d’enviament i acollida de 

joves; procés de preparació i formació/ 
capacitació; realització de xerrades 

informatives; acompanyament i tutoratge; 
creació i promoció de materials formatius i/o 

divulgatius i l'acompanyament de grups de joves 
voluntaris.

A través de l’àrea de Mobilitat internacional, 
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.

L'àrea de Mobilitat internacional busca 
enfortir l'apoderament de joves oferint-los 
oportunitats de voluntariat i pràctiques a 

l’estranger; informar i orientar a joves 
sobre les oportunitats i recursos de 
mobilitat internacional que tenen a 

disposició; promocionar la transformació 
social, la participació i la ciutadania activa 
de les persones joves a nivell internacional.
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26
joves de diferents 
països d'Europa 
(França i República 
Txeca)

3
projectes d'acollida 
per fer pràctiques 
professionals a 
Barcelona

4
hem gestionat 
l’enviament de 4 joves 
residents a Catalunya 
a destí: França i Itàlia

2
projecte d’acollida de 
voluntariat dins el 
marc del Cos Europeu 
de Solidaritat (CES) de 
França i Portugal.

Mobilitat internacional 2020

32
joves (en total) han millorat les seves 

competències personals i 
professionals

9
projectes de mobilitat internacional 

de pràctiques professionals i 
voluntariat han sigut gestionats 

durant l’any 2020

L’any 2020 la pandemia ha afectat en particular 
els projectes de mobilitat internacional tant 
d’enviament com d’acollida de joves. Malgrat tot, 
hem tingut el següent impacte:
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Els grups destinataris són, principalment, 
persones joves actives a les seves comunitats, 
educadors/es, periodistes i activistes "media", 

cooperants, dinamitzadors/es culturals, escoles 
i entitats d'educació en el lleure.

Per amplificar la seva acció, Nexes promou el 
treball en xarxa amb actores i entitats socials a 

nivell local i internacional.

Des de l'àrea de Cultura de Pau volem promoure la 
sensibilització i l’apoderament de les persones joves, a 

través de l’anàlisi crítica en temes glo-cals i de 
pràctiques de transformació social, per què siguin elles 

mateixes les que construeixin iniciatives i accions 
comunitàries i polítiques cap a la justícia global.

L'àrea de Cultura de Pau fomenta l'aprenentatge, 
l'intercanvi, la consciència, la multiplicació de 

coneixement i la transformació social. Els temes enfocats 
són principalment l’acció no-violenta, els Drets Humans, 
la participació activa, la democràcia, la inclusió social, la 

cooperació internacional i local, l'economia social i 
solidària i el cooperativisme.

Nexes actua desenvolupant projectes de 
formació/capacitació, divulgació 

d'audiovisuals, sensibilització local (amb 
xerrades, nits temàtiques, exposicions 
fotogràfiques, etc.), promoció de jocs 

educatius a les escoles i esplais, creació 
d'eines per a la transformació social, 
trobades juvenils, projectes en xarxa, 
iniciatives de diplomàcia ciutadana i 

d'incidència política

Cultura de Pau

Què ens mou

Què fem
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toolkit internacional per a treballadors juvenils per 
detectar discriminacions de gènere en espais públics i 
promoure accions de transformació (Agora)

S'han produït/creat:

S'han realitzat:

toolkit internacional sobre 
emprenedoria enfocat a joves gitanos

mòdul formatiu internacional sobre emprenedoria en 
economia social i solidària enfocat a joves gitanos

exposició fotogràfica comunitària 
“Noves normalitats al Poble-sec”

vídeos - un sobre els jocs educatius de Nexes i l’altre 
sobre l’Associació de Joves Gitanos de Gràcia

adaptació online del joc Manipulator

grup de treball de joves de la base social de Nexes sobre 
temes de economia social i solidària

grup de treball de joves sobre interculturalitat al Poble-sec

1

1

1

1

2

1

1

1

parts del Fòrum Social Mundial de les 
Economies Transformadores amb trobades, 
activitats, presentacions i conclusions (en 
col·laboració amb RIPESS i les xarxes promotores)

trobades de projectes internacionals 
1. Kick Off presencial a Barcelona, amb les 
organitzacions sòcies del projecte “SSEds”, 
2. Intermediate Meeting online, amb les 
organitzacions sòcies del projecte “SSEds”, 
3. Intermediate Meeting online, amb les 
organitzacions sòcies del projecte “Y-Support”

curs de formació “Fotocomunitat”, 
de fotografia comunitària

tallers presencials de jocs educatius
5 Posem-nos les ulleres, 1 Manipulator

tallers online de jocs educatius 
1 Manipulator, 1 ISSEgame

webinars internacionals del projecte SSEds 
sobre economia social i solidària, amb la 
participació dels grups locals de Barcelona, Atenes, 
Saint Etienne i Torí

webinars internacionals col·laborant amb 
RIPESS, pel WSFTE i pel GSEF, 2 sobre 
“Joves i ESS” i 1 sobre “Educació i ESS”

entrevistes  a joves i tècniques del 
Besòs-Maresme sobre temes de gènere (Agora)2

3

1

6

2

2 reunió inicial amb els socis del projecte 
PAP - ParticipAcció per la Pau II1
participacions 
2 a la Taula Jove del Besòs-Maresme 
1 a la trobada del Pla de Barri del Poble-sec

33

trobades del grup local (Barcelona) del 
projecte SSEds sobre economia social i 
solidària

4
trobades del grup local (Barcelona) de 
‘cultura de pau-interculturalitat’ de Nexes2
participacions a fires de l’Economia Social i 
Solidària: UB, FESC2
participació al Festival de jocs DAU de 
Barcelona1
tallers presencials sobre Drets Humans al 
propi barri en 3 Instituts públics de Barcelona 
de 3 diferents barris

3
trobades online entre Instituts públics de 
Barcelona de 3 diferents barris

2
jornades online de diàlegs amb joves 
d'Amèrica del Sud3

20

Cultura de Pau 2020
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51
han organitzat i participat 
a trobades de 
dinamització comunitària

60
d'instituts s’han 
format en cultura de 
pau

25
han participat als 
diàlegs amb joves 
d'Amèrica del Sud

196
han participat a 
webinars organitzats 
per Nexes en temes 
d’ESS

9
s'han format en cultura 
de pau al curs de 
formació sobre 
fotografia comunitària

actors de 
transformació 
social

alumnes

alumnes

persones

persones
agents de 
transformació 
social

126
d'instituts han jugat als 
jocs educatius de Nexes

9
nous de cultura de 
pau s’han creat.

30
han participat a una 
recerca internacional sobre 
discriminació de gènere

550
han participat en 
activitats de Cultura de 
Pau impulsades per 
Nexes.

52
han treballat en xarxa per 
realitzar els projectes i 
activitats de cultura de pau

representants 
d’entitats locals 
i internacionals

persones del 
sector de la 
educació

persones

persones 
aproximadament – la 
majoria joves

productes /
processos

6.044
han participat al FSMET 
- Fòrum Social Mundial 
d’Economies 
Transformadores – 
impulsat per RIPESS 
amb la col·laboració de 
Nexes

Cultura de Pau 2020
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La realitat de cada un dels territoris on 
treballem 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. 

L'àrea de Formació i Assessorament recull 
l'experiència de la gestió de projectes de 

mobilitat internacional i de treball amb joves i, 
es trasllada en forma de serveis d'assessorament 

i formació. Aquests serveis es realitzen a 
administracions públiques, centres educatius i 
universitats, serveis de joventut i entitats, amb 

l'objectiu de fer arribar les oportunitats 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’assessorament, 
tallers i formacions, producció de butlletins 
i fitxes de mobilitat internacional tant per a 

persones joves com per a professionals. Què ens mou

Què fem

Formació i assessorament
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assessories 
presencials i online

tallers en temàtiques de 
mobilitat internacional 
presencial i online

 jornades de formació

 acompanyaments a entitats

 formacions a l’arribada

• INJUVE- Agència Nacional Espanyola del programa Erasmus+
• Generalitat de Catalunya, Direcció General de Joventut
• CC Maresme (24 ajuntaments de la comarca) 
• Ajuntament d’Igualada
• Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra 

51
per a l’Ajuntament d’Igualada, 
Consell Comarcal del Maresme, 
Universitat de Barcelona i Universitat 
Pompeu Fabra - un total de  1.243 
persones joves d’entre 16 i 30 anys 
han sigut beneficiàries.

10
per a professionals d’administracions 
públiques i d’entitats online un total de 80 
professionals han sigut beneficiàries.

4
per a promoure accions de mobilitat 
internacional: al Maresme (3) i 
Barcelona (1)

2
per a persones joves voluntàries a 
Catalunya online - amb un total de 46 
persones joves entre 18 i 30 anys

122
Servei d’assessorament de mobilitat 
internacional descentralitzat al 
Maresme - amb persones joves entre 
16 i 30 anys

Formació i assessorament 2020

1411
persones joves entre 16 i 30 anys en diferents formats: 

jornades de formació, tallers, entre d’altres.

84
professionals que treballen amb persones joves 

(tècniques, polítiques, educatives) 

189
accions relacionades amb formació i 

assessorament de mobilitat internacional. 
al llarg del 2020

L’any 2020, tot i la situació de la COVID19 que ha fet trontollar alguns dels 
serveis que oferim en aquesta àrea, s'ha donat cobertura a:

Al llarg del 2020, hem pogut realitzat accions presencials, però la majoria d’elles 
s’ha dut a terme de manera virtual. Enguany, s'han realitzat:
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Les persones que ho fan possible
Des 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 treballadores juvenils, formadores i expertes en programes europeus, aprenentatge intercultural i drets humans. 

www.nexescat.org

@nexescat

@nexesinterculturals

info@nexescat.org 

(+34) 934 42 71 67

Carrer Radas, 27, baixos
08004 Barcelona, Espanya

Assessora de mobilitat 
internacional a territori

1 persona

Persones 
col·laboradores 
externes
12 persones

Equip
6 persones

Al llarg de 2020, les 
persones que ho han fet 
possible han estat:

Voluntàries 
europees
2 persones

Sòcies treballadores
3 persones

14



Comunicació 2020

15

seguidors

impressions 9420* 57506 9184* 1945 6018

84703

*9420 *9184 - 21/10/2020 - 31/12/2020

usuaris website

seguidors totals
newsletter + otros emails

3219 845 590 66 32

4752

7464

1739



Transparència  Rendició De Comptes

44.48

34.74

20.78

44.48 %

34.74 %

20.78 %

%

15.98

2.52

7.81

%

97,034

75,797

45,338

ingressos

35,874

5,648

17,539

despeses

INGRESSOS DESPESES

218,169 224,526

Mobilitat internacional

Cultura de Pau

Assessorament i formació

Funcional

* Dades provisionals abans d’impostos fins l’aprovació de comptes al juny del 2021

* Al gràfic de les despeses, s’ha fet el repartiment salarial entre les diferents àrees en funció dels temps que s’han dedicat a cadascuna

165,465 73.70

39.98 %19.34 %

27.57 %

13.11 %

àrees

Total per àrea exercici 2020 en €Els resultats de l’any 2020 són inferiors als de l’any 2019 i negatius. Però tenint en 
compte que la pandèmia ha fet cancel·lar molts dels projectes de mobilitat, podem dir 
que hem sigut prou flexibles per adaptar-nos al canvi. 

L’adaptació ha significat, entre altres coses, que les persones de l'equip dediquéssim 
més temps a la prospecció i pensar nous projectes dels que ja en recollim fruits 
aquest any 2021 i aquests costos els hem repercutit a despeses funcionals. Una altra 
de les conseqüències de l'adaptació ha sigut la consolidació de l'equip mateix. Els 
ingressos totals de l’any 2020 s’han reduït més de 150.000 € respecte l’any anterior. 

Veiem com l’àrea de Cultura de Pau augmenta tant en percentatge com en números 
absoluts gràcies als nous projectes europeus engegats. La previsió de cara l’any 2021 és 
un increment de més del 75% dels ingressos a aquesta àrea (al voltant d’uns 130.000 
€) i representarà més del 60% del global dels ingressos.

Cultura de Pau

El finançament dels projectes ha estat a través de fons públics a nivell europeu, a nivell 
estatal i local. Però també aquest repartiment ha sofert un canvi important ja que el 
projecte més gran era el de mobilitat internacional finançat per fons públics. Si l’any 
2019 el finançament procedent de subvencions era al voltant del 80% l’any 2020 és del 
55%. La resta d’ingressos provenen de serveis contractats per entitats públiques o 
privades i representen el 17% i el 28% respectivament. Amb l’ànim d’augmentar els 
ingressos per serveis fora de les subvencions aprofitem una subvenció de l’ajuntament de 
Barcelona per pensar maneres de mantenir i millorar la sostenibilitat de Nexes amb el 
suport de LabCoop.

Finançament dels projectes

Mobilitat internacional Cultura de Pau Assessorament i formació Funcional
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Fer xarxa és imprescindible per unificar esforços, aconseguir objectius i obtenir resultats més satisfactoris. 
Alhora, reforça el partenariat entre entitats i enforteix el nostre missatge al món.

Per aquesta raó Nexes participa en les xarxes locals:

i internacionals:

Xarxes Federacions Que Formem Part
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Amb la col·laboració

Ajuntament de Barcelona i d’Igualada; Consell Comarcal del Maresme; Diputació de Barcelona; Generalitat de 
Catalunya; INJUVE; Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Rovira i Virgili, Consorci Institut 
Europeu de la Mediterrània, entre d’altres.

I amb la col·laboració de

Acoopsec, Arç Cooperativa, BCNLip, Càlam, Centres Cívics de la ciutat (CC Besòs, CC Sortidor), Cooperasec, El Cau 
del Besòs, El temps és hort, Espai Jove Garcilaso, Ergasia, Fundesplai, Fundació Surt, Idealúdica, Impuls Jove del 
Besòs, IES Rambla Prim, Instituts de Barcelona (Consell de Cent, Barri Besòs, Santa Maria dels Angels i Montserrat), 
Jamgo SCCL, Lingua School, Lleialtat Santsenca, Mescladís, Més que Cures, Novact, Pla de barris de Sant Martí, Pla 
de dinamització comunitària de Sant Martí, PRODAT, Revista Sobirania Alimentaria, SCI, Seguros Bilbao, SOS Racisme, 
Som Energia, Xixa Teatre, entre d’altres. 

Associacions, entitats i organismes

AEF, ALF Filastyiniat, ARCI Catania, Berufskolleg Meschede, CISV, Citizens In Action, Commact, Confcooperative Nord, 
CpKP, Diandé Africa, Ectarc, Euroyouth, FOCSIV,  Fondazione Acra, France Volontaires, GIOSEF Torino, Ha Moment, 
I-Dare, IED, Kaleido’Scop, K&C, La bruille de la conversation, Lunaria, Madaa, Maîson de l’Europe, MISTRAL, 
Mladinski center Trbovlje, Narviksenteret, REDI, Ripess, Romedia, Samsun Tourism Association, Stranaidea, Team 
Mais, Unis’cité, Universitur, Work Bridge sz, Xena, entre d’altres.

I amb la col·laboració internacional de
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Amb TU PODEM

Promoure un 
canvi global que 

comença al 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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Estarem encantats d’escoltar-vos i contribuir amb la 
nostra experiència, contactes i energia positiva.

www.nexescat.org
@nexescat@nexesinterculturals

Poseu-vos en contacte 
amb nosaltres

info@nexescat.org 

(+34) 934 42 71 67

Carrer Radas, 27, baixos
08004 Barcelona, Espanya

dilluns - dijous 10h-14h i 15h-18h
divendres 10h-14h


