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Barcelona

Nexes és una cooperativa de treball sense fins de
lucre que promou l'educació per a la pau i la justícia global,
amb l'objectiu de promoure una transformació social
sostenible.

Per aconseguir-ho treballa amb la comunitat local i
transnacional, especialment amb i per als joves, afavorint
l'aprenentatge intercultural, la participació activa, la
promoció de la democràcia, els drets humans i la
lluita contra les discriminacions.

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.

Promoure una transformació social i

sostenible mitjançant l'educació per

la pau i la justícia global, entenent la

diversitat com a riquesa.

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

a joves i líders juvenils en la riquesa de

la diferència.

visió missió acció

Qui som?



Equip Nexes

Coordinadora de Nexes
Cultura de Pau

Cultura de Pau
Formador

Davide Tonon

davidetonon@nexescat.org

Adrià Sonet

adria@nexescat.org

Coordinadora d’Asessorament
Gestora de Mobilitat Internacional 

Comunicació

Coordinadora de Projectes
de Mobilitat Internacional  

Formadora

Maria Couto Escudero

maria@nexescat.org

Marta Piszczek

marta@nexescat.org

Responsable de

Migrantour Barcelona

Alberto Tarragó Durán

albertot.nexes@gmail.com

Coordinadora Econòmica

Bel Bordes Castells

adm@nexescat.org

Assesora

de  mobilitat

internacional

al territori

1 persona

Col·laboradores externes
12 persones

Equip  

6 persones

Voluntàries

europees

2 persones

Socis

treballadors

3 persones
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Impacte social de l’any 2020

2.163

465.558
PERSONES (APROX.)  HAN REBUT

EL  "MISSATGE" DENEXES

225
A CATALUNYA

7
EINES 
PEDAGÒGIQUES
CREADES

18
AL MÓN

PARTICIPANTS

Tallers, cursos de formacions, mòduls
formatius, pràctiques professionals, etc.

122
PERSONESASSESORADES
/  ORIENTADES

2.285
Total de  
persones 
beneficiades

243
total d'accions
(Formaciones, talleres, proyectos, herramientas 
pedagógicas, proyectos internacionales, etc.)





Migrantour és un projecte europeu de
turisme social i solidari, present en
més de 20 ciutats de tot el continent. La
seva missió principal és mostrar,
mitjançant passejos interculturals,
la riquesa i la diversitat
intercultural que presenten les
nostres ciutats.

Fomentant noves narratives sobre la
migració, donant a conèixer la seva
cara més invisible. Tots els guies són
persones migrants que durant el passeig
connecten la seva història i la seva
cultura amb la ciutat on viuen.

¿Què és Migrantour?







www.nexescat.org
@nexesinterculturals @nexescat

Volemque formisparts
de Migrantour Barcelona

Esperem tenir notícies teves i contribuir ambla

nostraexperiència, contactes i energia positiva.

Carrer Radas, 27, Baixos
08004Barcelona

Dilluns -Dijous 10h-14h i 15h-18h  
Divendres 10h-14h

(+34)677 781 303

albertot.nexes@gmail.com

Gràcies!


