
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memòria d’activitats  
 
 
 
 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 



XERA, RESPOSTES CREATIVES A LA DIVERSITAT 
Memòria d’activitats 2015 

2 

 
 
 

CONTINGUT 

 

 

QUI SOM   ..........................................  3 

RESUM D’ACTIVITATS ..........................................  6 

SOCIS I SÒCIES  .........................................  22 

RESULTATS ECONÒMICS  .........................................  23 

COL·LABORACIONS ........................................  24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XERA, RESPOSTES CREATIVES A LA DIVERSITAT 
Memòria d’activitats 2015 

3 

 

1. QUI SOM:  

XERA neix al maig de 2009, a la ciutat de Girona i sota dos eixos estructurals: 
la INCLUSIÓ sensata i sana de col·lectius exclosos per qualsevol motiu, bé 
persones amb discapacitat, immigrants, adolescents…etc. I per una altra 
banda, la AUTOCUPACIÓ, integral i dinàmica per els socis –extensible a 
usuaris i voluntaris – mitjançant les nostres capacitats i trajectòries laborals. 
Amb allò desitgem contribuir amb un punt d’inflexió i de qualitat per oferir un 
servei professional, sostenible i creatiu. 

A finals de 2013, la seu principal de XERA es trasllada a Barcelona, on continua 
treballant amb projectes de participació social. 

 
Més informació sobre el perfil de l’entitat a la web: www.info@ongxera.com i/o 
al facebook: XERA.Associacio  
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MISSIÓ 
 
La missió de l’Associació és conquerir amb professionalitat i lideratge els 
espais buits de l’atenció i els serveis per els col·lectius  mes necessitats, tant 
com a eina d’inserció social com d’ajuda humanitària fora de Catalunya, 
generant valors a la societat promovent la participació ciutadana, oferint 
atenció i igualtat d’oportunitats a diferents col·lectius que pateixen o poden 
patir risc d’exclusió social, contribuint així a una millora de la qualitat de vida i 
respectant les diferents cultures, valors i tradicions; mitjançant la prestació de 
serveis assistencials, educatius i de integració social, amb activitats 
terapèutiques, esportives, residencials, d’atenció domiciliaria, de lleure i 
d’altres de naturalesa social. 

 
 
 

VISIÓ 
 
•Volem ser una associació amb caràcter diferencial, prioritzant el bon tracte i 
les bones condicions de treball tant amb els nostres treballadors de la mateixa 
manera que amb el col·lectiu atès.  
•Volem aconseguir un canvi, en cada un dels participants, de millora de 
qualitat de vida, promoure a la ciutadania cap a la tolerància i el respecte vers 
a la diferencia. 

 
 
 

ACCIÓ  
La nostre ACCIÓ l’apliquem amb intervencions realistes i practiques 
responsables amb els criteris del respecte, del lideratge i sense afany de lucre. 
Apostem per accions socials necessàries i genuïnes amb  seny i allunyats de 
mètodes dogmàtics i/o polititzats. 
 
 
JUNTA DIRECTIVA: 
La Junta Directiva que ha liderat l’entitat durant l’any 2012 ha estat 
conformada de la següent manera: 
 
 
PRESIDENT:  DIEGO SÁNCHEZ GONZÁLEZ 
SECRETARI:  EMILIO ROJAS ALMONACID 
TRESORER:  SANTIAGO SÁNCHEZ GONZÁLEZ 
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ORGANIGRAMA: 
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2. Resum d’activitats: 
 
 
ACTIVITATS DE LLEURE i ACOMPANYAMENT: 
 

ESTADES: 
 
Què és? 
El Servei d’ESTADES consisteix en oferir als usuaris, uns dies d’estància en una 
casa de colònies, amb un equip de monitors especialitzats i activitats 
adaptades. 
D’aquesta manera es realitza una doble tasca : el descans de la família dels 
usuaris en un període on no hi ha escola ni activitats d’estiu, així com l’esbarjo 
dels usuaris en un ambient natural. 
 
 
Objectius Generals 
 
 

 Afavorir la integració de la persona amb discapacitat en un entorn no 
quotidià. 

 
 Oferir descans a les famílies amb fills amb discapacitat intel·lectual, 

alliberant de l’estrès diari familiar. 
 

 Prevenir situacions de crisi personal i/o familiar derivades de l’estrès de 
tenir cuida d’una persona amb DID. 

 
 Millorar la qualitat de vida de les famílies de les persones amb 

discapacitat intel·lectual i d’elles mateixes. 
 

 Contribuir al desenvolupament personal i social individual, afavorint 
l’adaptació dels usuaris a nous espais i noves relacions. 
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Febrer:	
7%	

Març:	
9%	 Abril:	

7%	

Maig:	
7%	

Juny:		
14%	Juliol:	

11%	

Agost:	
8%	

Setembre:	
14%	

Octubre:		
9%	

Novembre:		
8%	

Desembre:		
6%	

ESTADES	

 
 
NRO D’ ESTADES: 
En total vam fer 11 sortides: 
 
Febrer:   FUNDESPLAI  Baix Llobregat  Barcelona 
Març   Alberg Marista  Planoles    Ripollès 
Abril:  FUNDESPLAI  Baix Llobregat  Barcelona 
Maig:  Can Brugarola  Canet de Mar  Maresme 
Juny:  FUNDESPLAI  Baix Llobregat  Barcelona 
Juliol:  Alberg Montserrat Barcelona   Barcelona 
Agost:  Alberg INOUT  Barcelona   Barcelona 
Setembre:  Alberg INOUT  Barcelona   Barcelona 
Octubre:  Can Brugarola  Canet de Mar  Maresme 
Novembre: FUNDESPLAI  Baix Llobregat  Barcelona 
Desembre: FUNDESPLAI  Baix Llobregat  Barcelona 
    
 
 
 
 

Participants ESTADES: 
Febrer:  10 
Març:  12 
Abril:  9 
Maig:  9 
Juny:   18 
Juliol:  15 
Agost:  11 
Setembre:   19 
Octubre:   12 
Novembre:   10 
Desembre:   8 
 
TOTAL: 133 
UN 65% MÉS PARTICIPANTS QUE L’ANY 204 
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Entre	els	3	
i	els	8	anys	

16%	

Entre	esl	
9	i	els	15	
anys	
41%	

Entre	els	
16	i	els	25	
anys	
29%	

Majors	de	
25	
14%	

EDATS	

Femení	
17%	

Masculí	
83%	

Gènere	

 
EDATS ESTADES: 
 
Entre 3 i 8 anys:   21    
Entre els 9 i els 15 anys:  54   
Entres els 15 i els 25 anys:  39 
Majors de 25 anys:   19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GÈNERE: 
 
Femení 23 
Masculí 110 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada estada ha estat de  mínim 3 dies (dues pernoctacions) i a cadascuna hem 
realitzat entre d’altres, les següents activitats: 
Passejos per entorns naturals 
Activitats esportives, aquàtiques i de lleure 
Activitats culturals de l’entorn 
Moments de relaxació 
Projeccions de pel·lícules amb temàtica familiar  
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RESPIR 
 
El Servei de Personal de Suport “Respir” es concreta normalment en un 
SUPORT EN  EL DOMICILI  en  tasques específiques relacionades directament 
amb la persona amb discapacitat intel·lectual. O  bé assistència a la persona 
amb discapacitat intel·lectual segons les necessitats dels familiars -a dins del 
domicili o fora- durant un període de temps prèviament establert. 
El servei de personal de suport NO és una atenció domiciliària per donar ajut 
en aspectes relacionats amb la llar ni la família en general. SÍ per a donar 
suport a la família en aspectes relacionats directament en l’atenció amb la 
persona amb discapacitat intel•lectual  (“ ajudar-los a...” en alguna cosa  en la 
que s’hagi de donar suport a aquesta persona ) Tampoc no és un servei de 
suport a la persona amb discapacitat intel•lectual per tal que adquireixi 
HABILITATS concretes ( per exemple, el camí de casa a la feina ) 
 
 
Objectius 
 
Oferir un suport especialitzat dins l’entorn natural de la persona amb DID 
evitant un major cost econòmic i social. 
 
Proporcionar suport a les famílies que tenen a càrrec una persona amb DID a 
través de l’atenció temporal del seu familiar a través de personal especialitzat. 
 
Donar suport a la família en el seu domicili o fora d’aquest. 
 
Oferir serveis d’atenció puntual a curt termini pel que fa a l’atenció de la 
persona amb DID, contribuint a millorar en la mesura del possible la qualitat de 
vida familiar. 
 
Alliberar en hores i esforç físic al cuidador principal.  
 
Permetre la conciliació de la vida laboral i familiar. 
 
Prevenir possibles situacions de conflicte derivades de l’atenció constant que 
requereix la persona amb DID. 
 
Donar suport a les famílies de persones amb DID amb trastorns de conducta 
i/o pluridiscapacitats. 
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Beneficiaris del Servei 
 
Els beneficiaris seran totes les famílies amb un fill amb DID residents a 
l’Hospitalet de Llobregat. 
 
Per donar el servei, es te en compte tot un seguit de criteris de priorització per 
tal de donar més importància a aquelles situacions familiars que mereixen 
especial atenció. 

 
R Famílies amb més d’una persona amb discapacitat. 

 
R Famílies amb problemes de salut: malaltia dels pares, pares amb més de 

60 anys que necessita un suport en l’atenció a la persona amb 
discapacitat, estats de depressió de les persones cuidadores, etc entre 
d’altres.  

 
R Motius d’estrès familiar: fills amb trastorns de conducta, persones 

greument afectades, mort d’algun familiar, hospitalització d’algun 
familiar, etc. 

 
R Motius laborals: conciliació de la vida laboral i de la vida familiar. 

 
R Famílies amb dificultats econòmiques per assumir el cost del servei .  

 
R Famílies amb persones amb discapacitat no ateses per cap servei. 
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Participants RESPIR: 
 

MES HORES FAMÍLIES 
MARÇ 20 3 
ABRIL 18 2 
MAIG 25 3 
JUNY 15 3 
JULIOL 10 2 
AGOST 16 2 
SETEMBRE 232 16 
OCTUBRE 220 15 
NOVEMBRE 244 16 
DESEMBRE 201 14 

TOTALS: 1001 76 
 
TOTAL PARTICIPANTS:  19 famílies 
     (7 famílies més que al 2014) 
 

 
Respir: Hores, mesos i famílies: 
 

 
 
 
(Un 15% més hores que al 2014) 
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Entre	els	
3	i	els	8	
anys	
58%	

Entre	els	
9	i	els	15	
anys	
23%	

Entre	els	
16	i	els	25	
anys	
10%	

Majors	de	
25	anys	
9%	

EDATS	

8	

9	

10	

Femení	
Masculí	

Gènere	

Gènere	

 

 
 
 
Edats RESPIR  
 
Entre 3 i 8 anys:   2    
Entre els 9 i els 15 anys:  8   
Entre els 16 i els 25 anys:  4 
Majors de 25 anys:   5 
 
 
 
 
 
 

 
Gènere Respir 
 
Femení: 9 
Masculí: 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant el 2015, XERA ha atès 19 usuaris diferents que participen activament 
dins aquest servei amb una quantitat de gairebé 1000 hores distribuïdes en 8 
mesos. El preu hora que paguen les famílies és de 3€. I gràcies a l’ajut 
gestionat per Xera, l’ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, la Diputació de 
Barcelona i la Federació Dincat, s’arriba a pagar el preu hora net de 8€ als 
monitors. 
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PSICOMOTRICITAT A L’AIGUA –Piscina- 
 
 
Programa amb la col·laboració de l’equip directiu del CEE vil·la Joana, de 
baixador de Vallvidrera, Barcelona. 
Durada: Curs escolar 2014-2015-2016 
Del gener fins al juny i de l’0ctubre fins al desembre de 2015 
 
La psicomotricitat en el medi aquàtic pretén afavorir el desenvolupament 
integral (psico-corporal) de nens i nenes en edat escolar, aprofitant els 
beneficis de la practica esportiva a la piscina. L'acompanyament d’anada i 
tornada a l'escola així com el moment de vestidors estan coberts per monitors 
especialitzats.  
 
Mitjançant exercicis adaptats a les capacitats dels usuaris es genera 
coordinació corporal, resistència física, expressió de les emocions bàsiques (la 
por, l'alegria o la ràbia) i la potenciació dels valors d'esforç, constància i 
competitivat pròpies de l'esport. 
 
El medi aquàtic significa una nova oportunitat de relacionar-se amb el propi 
cos per a persones amb molta necessitat de treballar aquesta àrea. Per això 
concretem en una sessió setmanal durant tot l'any un aprofitament prou oportú 
per assolir aquesta activitat. 
 
Objectius: 
 
La finalitat és potenciar les capacitats psíquiques i físiques dels participants. 
Desenvolupar la coordinació corporal i l'expressió de les emocions permetent 
fer activitats que les recullin i donin l'oportunitat als usuaris de créixer 
emocionalment, alhora que és crea resistència física i es guanya en salut. 
 
S'espera que els participants assoleixin aspectes relacionats amb la pràctica de 
l'esport aquàtic com: pèrdua de la por a l'aigua, important per a la integració 
d'aquesta capacitat en altres contextos com la platja o les piscines a l'estiu. La 
flotabilitat, imprescindible per una bona mobilitat en el medi i per a fer de 
l'activitat a l'aigua una pràctica relaxant. Respiració nas-boca per a poder 
beneficiar l'organisme dels exercicis executant correctament els moviments. 
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Femení	
7%	

Masculí	
93%	

Gènere	Piscina	

0	

10	

Entre	3	i	
8	anys	

9	i	15	
anys	

Edats	Piscina	

Edats	Piscina	

Resistència física i tonificació muscular per a guanyar salut.  Iniciació a la 
tècnica dels estils de la natació (crol, esquena i braça). Potenciar el moviment 
creatiu a l'aigua per a poder potenciar el joc i l'expressió corporal. En algunes 
sessions s’utilitza la música per a afavorir l'expressió lliure i espontània dels 
participants. Aquesta expressió permet alliberar als usuaris de les carregues 
emocionals de la mateixa manera que ho fa la dansa o la psicomotricitat fora 
l'aigua.. 
 
Participants: 
 
Està adreçat a nens i nenes amb necessitats educatives especials: Trastorn 
greu del desenvolupament (TGD) com autisme, psicosi, trastorn de conducta 
(trastorn límit de la personalitat) i persones amb retràs mental. Es treballa amb 
una ratio de 3 usuaris per 1 monitor (1-3). Sense quota de gènere. El nombre 
de participants és de 8 usuaris aproximats per grup, amb un total de 3 grups. 
Amb una sessió cada setmana. 
 
Preu. Gratuïtat. Aquesta activitat ha estat possible per la iniciativa de: CEE vil·la 
Joana, la piscina municipal Sant Jordi, i l’associació d’empleats de LaCaixa i el 
programa “Ja nedo” de l’ajuntament de Barcelona, 
 
Total Participants: 
14 
 
 

GÈNERE: 
Femení: 1 
Masculí: 13 
 
 

 
 
 
 
EDATS PISCINA: 
Entre 3 i 8 anys: 4 
Entre 8 i15 anys: 10 
 
 
 
 



XERA, RESPOSTES CREATIVES A LA DIVERSITAT 
Memòria d’activitats 2015 

15 

 

Pla d’avaluació Psicomotricitat a l‘aigua: 
 
Avaluacions internes dels professionals: Reunions quinzenals de l'equip de 
monitors i monitores. 
 
Avaluació interna mensual de l'equip de monitoratge amb la coordinació del 
personal de cada piscina. 
 
Avaluació intermitja de grup: Reunió amb els tutors i/ professionals que fan el 
seguiment dels participants fora de l'activitat per comentar aspectes a millorar, 
i coneixements i aptituds adquirides fins al moment, i per valorar situació 
actual en relació amb els objectius a assolir. 
 
Avaluació final: Reunió amb monitors, familiars i tutors per intercanvi 
d'impressions, valoració de l'assoliment dels objectius i propostes de millora 
per futures activitats. 
 
 
 

Valoració: 
 
De tipus participatiu hem tingut una decepció quantitativa, llevat que 
esperavem més participació i més ajudes econòmiques. En total han vingut 
unes 25 persones, però en total 15 participants constants. repartits en: 6 els 
dimarts a la Sant Jordi, 3 els dijous a la Bac de Roda i 6 als mateixos dijous a 
l'Associació de LaCaixa. 
D'altra banda, valorem com un èxit  lo relatiu al projecte pedagogic, tenint en 
compte que cal acceptar algunes limitacions a nivell de resultats i objectius 
doncs alguns dels usuàris necessiten molt de temps per agafar confiança. És 
encoretjardor veure com un nen amb TEA que al principi no es podia acostar a 
l'aigua, a final de curs ja s'hi introdueix de manera autònoma. Cal acceptar 
però, que la pràctica de la psicomotricitat a l'aigua es farà l'any vinent doncs 
amb un curs sencer (només ) hem aconseguit que faci la familiarització. Cal 
doncs acceptar els ritmes dels usuàris de manera positiva. 
Propostes de millora 
Considerem necessari tenir informació sobre el nivell de natació de l’usuari així 
com informació de com són els seus hàbits al canviar-se al vestidor. Cal poder 
conèixer millor prèviament per evitar l’estrès de les primeres trobades. 
A l’activitat a l’aigua cal tenir la paciència i acceptar que per als usuaris més 
afectats l’entrada a l’aigua significa un canvi d’estat físic no tolerable en tots els 
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moments i cal deixar-los trobar el seu ritme en el moment de posar-se a 
l’aigua. 
 
 
QUESTIONARI SEGUIMENT I SATISFACCIÓ ACTIVITAT PSICOMOTRICITAT A 
L’AIGUA.  
 
Puntua en una escala de l’1 al 5, on 1 és “gens” i 5 és “molt”. 
 
1. El participant arriba content/a després de l’activitat ?     
2. Creus que gaudeix formant part del grup ?      
3. Creus que ha millorat la seva autonomia  ?      
4. T’interessaria continuar participant de l’activitat el següent curs?     
 
 
Mitjana:  

1. 3 
2. 4 
3. 4 
4. 4 

 
        
 
PREU: 10€ MENSUALS (4 sessions d’una hora) 
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CONEIX BARCELONA 
 
L’Esplai CONEIX BCN vol oferir un espai de trobada els dissabtes durant 7 
hores (des de les 10 fins a les 17hrs) on els participants gaudeixen de la visita a 
diferents centres culturals, lúdics i d’interès local a Barcelona. L’activitat inclou 
l’acompanyament, les entrades als espectacles, el berenar i el dinar, com 
també alguna activitat afegida de relaxació i esbarjo a la seu de l’entitat, a 
Sants -Badal. La població diana del programa es fonamenta sota dues 
premisses: Joves amb  discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental major al 
33% i l’autonomia motora d’aquest col·lectiu 
El Coneix Barcelona desitja convertir-se en un servei per a la societat on els 
cuidadors principals poden alleugerar les carregues emocionals quotidianes 
que suposa la cura d'una persona amb D.I o malaltia mental. L’objectiu 
principal d’aquesta activitat en particular i a banda del que ja fa en sí per les 
famílies amb algun membre amb D.I.,  és l’aprofitament de algunes eines 
culturals i d’esbarjo a l’abast de qualsevol persona de l’àrea metropolitana de 
Barcelona com un instrument de potenciació de l’autodeterminació en 
col·lectius afectats per l’exclusió social.    
 
 
Objectius 
 
Recolzar la Inserció social, sana i coherent de joves de amb problemes 
personals i familiars mitjançant un espai d’esbarjo cultural amb la visita a 
diferents indrets de la ciutat que permeti valorar la creativitat, la imaginació, i 
l’autodeterminació del joves com individus amb capacitats 
creadores/dissenyadores intrínseques, tanmateix com part d’un grup de lleure 
que transmet tensions i sinergies transformadores  per la comunitat.  
 
 
Oferir l’oportunitat de relació interpersonal dels joves participants on la 
cohesió social i el compartir d’una jornada de lleure cultural els hi permeti 
guanyar experiències enriquidores.  
 
Participants Coneix BCN 
 

Joves d’entre 15 i 30 anys, amb diversitat funcional 
També es important anotar que el 70% del total de participants pertanyen a la 
ciutat de Barcelona, l’altra percentatge ha estat per joves de ciutats adjacents a 
Barcelona, com L’Hospitalet de Llobregat, i Santa Coloma de Gramenet. 
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0	 2	 4	 6	

de	15	a	20	anys	

de	20	a	25	anys	

de	25	a	30	anys	

Edats	coneix	

Quota de gènere: 
 
Nois:6   Noies:4 
 

 
 
 
 
 
EDATS: 
De 16 a 20 anys: 6 
De 20 a 25 anys: 2 
De 25 a 30 anys: 2 
 
 
 
 
 
Preu: 35€ sessió, inclou esmorzar i dinar 
 
 
 

ACTIVITATS 
Nombre beneficiaris: 07-10 aprox 

Edats: entre 15 i 30 

DATES LLOC 
Nº 

Participants 
BREU DESCRIPCIÓ 

26-09-2015 Castell de Montjuïc 6 

Visita a la Muntanya de 
Montjuïc, vista 

panoràmica de la ciutat i 
ubicació principals 

punts d’interès. 

10-10-2015 Laberint d’Horta 
7 
 

Contacte amb la natura i 
jocs grupals per trobar 

nois	
60%	

noies	
40%	

Coneix	
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la sortida del laberint 

17-10-2015 Parc de la Ciutadella 7 
Dinar al parc, passeig a 
les barques i punt de 

contacte ambla natura 

24-10-2015 Tibidabo 10 
Visita al parc, ús d ela 

majoria de les atraccions 

31-10-2015 MNAC 9 

Visita a les instal·lacions 
del museu, la cúpula, la 

sala de l’òrgan i la 
col·lecció itinerant 

07-11-2015 
Museu de la 

Xocolata 
8 

Visita al barri del BORN, 
més museu, on hem 
gaudit de la ressenya 
històrica i d’una bona 

xocolata 

14-11-2015 Jardí Botànic 9 

Contacte amb la natura, 
explicació detallada de 

les plantes més 
interessants 

21-11-2015 Poble Espanyol 9 
Visita al parc temàtic, 

dinar in situ, explicació 
històrica d’alguns oficis. 

28-11-2015 Zoo de BCN 9 

Experiència 
d’apropament al mon 

animal, tot i que al 
context ciutat i amb la 

seguretat del ZOO 

05-12-2015 Tibidabo 10 
Visita al parc, ús d ela 

majoria de les atraccions 

12-12-2015 
Mercat de Santa 

Llúcia 
10 

Visita al districte de 
ciutat Vella, visita a la 
catedral i al mercat de 
nadal, on hem comprat 

detall per la família 

19-12-2015 CosmoCaixa 8 

Visita científica al 
planetari, al bosc 

inundat i les 
instal·lacions del museu. 
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Valoració: 
 
 
 

ACTIVITATS PER ADOLESCENTS: 
 
CÒMIC COllAGE: 
És una activitat artística que correspon a la creació de treballs manuals amb la 
tècnica del collage però només amb material de còmics, que treballant dues 
tardes a la setmana i durant quatre mesos al taller de l’entitat, els seus treballs 
poden ser exposats en una galeria i una pagina web durant els mesos 
d’octubre, novembre i desembre de 2014; un cop exhibides, aquestes tornen 
als  seus propietaris.   Els Participants podran utilitzar tot el material disponible 
(més de 200 còmics de diferents personatges, temàtiques i editorials) i 
comptar amb l’ajuda de dos professionals de les arts plàstiques durant el 
procés creatiu. Un cop l’obra esta acabada és potestat del Participant exposar-
la al públic o mantenir-la com treball íntim. 
 
 
Objectius 
 

  Recolzar la Inserció social, sana i coherent de joves de Barcelona i 
L’Hospitalet de Llobregat amb problemes personals i familiars 
mitjançant una intervenció social a partir de l’art, definida amb la tècnica 
del collage a partir del còmic  que permet valorar la creativitat, la 
imaginació, i l’autodeterminació del jove com un individu amb 
capacitats creadores/dissenyadores intrínseques, tanmateix com part 
d’un grup no només de lleure que transmet tensions i sinergies 
transformadores  per la comunitat.  

 
  Obrir espais per la imaginació dels participants aplicant una metodologia 

creativa, introspectiva i dinàmica a l’hora del procés creatiu inicial, fent 
que els tallers siguin un lloc d’invenció i no una tasca o deure imposat.  

 
  Oferir l’oportunitat de exposar els treballs realitzats durant la fase 

creativa amb la intensió de obrir a la comunitat la possibilitat de ser 
espectadors de la intervenció i que els Participants obtinguin un 
reconeixement que fomenti la vessant artística – catalitzadora de 
cadascú-  

Participants: 
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Adolescents i joves d’entre 14 i 18 anys, escolaritzats en alguna de les dues 
ciutats, especialment als barris adjacents. On bé per el trauma de la 
immigració, la desestructuració familiar i/o les conseqüències de la crisi 
econòmica; pateixin determinades realitats familiars que perjudiquen la seva 
integració social i condueixen a un possible fracàs escolar. 
 
TOTAL PARTICIPANTS: 17 (8 Nois i 9 noies) 
Mitjana d’edat: 14 anys 
 
 
 
Preu: Gratuïtat, Gràcies a la col·laboració de XERA i la direcció de Joventut de 
la Generalitat de Catalunya. 
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3. SOCIS I SÒCIES 
 
 
XERA SOM: 
 
DIEGO SÁNCHEZ, Soci fundador, representant legal i president de 
l’associació. Amb formació en filosofia per la Universitat de Barcelona, amb 
màster de Aptitud Pedagògica i format en diferents cursos sobre educació 
artística i alternativa. 
 
 
DONALDO EMILIO ROJAS, Soci des del 2012, secretari de l’entitat, de 
formació i aprofundiment en psicologia sistèmica, des de finals de 2013 
desenvolupa en un projecte d’orientació psicològica a un institut distrital a la 
ciutat de Bogotà, Colòmbia. 
 
 
SANTIAGO SÁNCHEZ, Soci fundador, i actual tresorer de XERA, a més és el 
responsable del manteniment i horaris de la seu, al carrer Bassegoda de BCN. 
Ha realitzat estudis en pedagogia i medis visuals. 
 
 
SOLEDAD SOLER, Sòcia, amb formació en fotografia i amplia experiència en 
mostres artístiques a Barcelona. 
 
 
ANNA PUIGDEVALL, Psicòloga, esportista i gestora; amb més de dos anys 
treballant al mon de les necessitats educatives especials.  
 
CRISTOBAL TORRES, Soci des del segon semestre de l’any, psicòleg de la UB,  
encarregat del projecte de casal de dissabtes pel proper any. 
 
 
LINA NAVARRO, Professional de les finances, amb màster en màrqueting per 
la UB. S’encarrega dels pressupostos i l’estat financer de XERA. 
 
 
MARISOL VENTIMIGLIA, També sòcia d’enguany, amplia experiència com a 
educadora, muntadora d’exposicions, galerista, dissenyadora. 
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4.RESULTATS ECONÒMICS  

EXERCICI 2014 

SALDO EXERCICI 2013 3850  

CAPITAL SOCIAL 440  

QUOTES FAMÍLIES 4430  

SUBVENCIONS 1500  

SERVEIS AMB ALTRES 
ENTITATS 

18200  

   

DESPESES PERSONAL  14530 

DESPESES GESTORIA E 
INDIRECTES 

 1856 

APORTS SEGURETAT 
SOCIAL 

 6080 

INVERSIONS LOCAL  1230 

QUOTES ALTRES 
ENTITATS 

 464 

   

Total 28420 24160 
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5.COL·LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS 
 
 
XERA ha rebut la col·laboració de: 
 
GENERALITAT DE CATALUNYA,  
 DEPARTAMENT DE JOVENTUT 
 ÀREA DE BENESTAR SOCIAL  
AJUNTAMENT DE BARCELONA  
 ÀREA DE DEPENDÈNCIA 
 INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS 

INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
AJUNTAMENT DE L’H 
 ÀREA DE DEPENDÈNCIA 
IES PEDRAFORCA  
IES LLUÍS VIVES 
IES MARGARIDA XIRGU 
CEE VIL·LA JOANA 
CEE EL CARRILET 
CEE CAN RIGOL 
CEE L’ESTEL 
CEE L’ESCORÇA 
FEDERACIÓ DINCAT 
ALBERG INOUT  
COORDINADORA DE DISMINUÏTS DE L’H 
VEINS I VEÏNES Del barri BADAL-SANTS 
 


