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Qui sóm?

Xera és una associació educativa que busca transformar
 la realitat de l’entorn amb respostes creatives.

Sòcies

Historia

Treballadores

5
Sòcies

20
Treballadors/es

X
era es una associació educativa, 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 partici-

pants i voluntàries – 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 conti-
nua treballant amb projectes de participació social. 

M
és informació sobre el perfil de l’entitat a la web: www.ongxera.com i/o 

 al facebook: XERA.Associació

Direcció: Diego.S
Secretària: Anna.P
Tresorera: Lina. N



Organització

Junta Directiva:

Direcció: Diego.S
Secretària: Anna.P
Tresorera: Lina. N

Sòciesa:

 Diego Sanchez
Anna Puigdevall

Lina Navarro
Sol Ventimiglia

Tania Blanco

Assemblea de sòcies
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PCP (Plani-
ficació  cen-

trada en   la 
persona)

2 Diversitat i 

 igualtat

Dignitat

La dignitat és un dret inherent a les 
persones humanes  a ser tracta-
des de manera justa i a reconèixer 
la seva vàlua en tant que humans.

Valors

Educació

L’Educació és un pròces al llarg 
de tota la vida per al desenvo-
lupament integral de les per-
sones, a nivell físic, psíquic i social.

Inclusió

La inclusión és un procés que ase-
gura que totes les persones tenen les 
oportunitats i els recursos necessa-
ris per a participar plenamente en la 
vida económica, social i política i per a 
gaudir d’unes condicions de vida nor-
mals. Està relacionada amb la inte-
gració, la cohesión i la justicia social. 
Una societat inclusiva per tant, dispo-
sarà i habilitarà mecanismos per ase-
gurar la garantía dels drets humans, 
la dignitat i la ciutadania activa de 
totes les persones que la componen.

Participació

La participació ciutadana és un dels 
grans pilars de les societats democrà-
tiques. Els espais, les vies i els mètodes 
de participació promouen i faciliten 
una estreta col.laboració entre les 
institucions i la ciutadania per tal de 
millorar la gestió dels governs. La par-
ticipació permet millorar la qualitat de 
vida dels ciutadans, a qui fa protago-
nistes i responsables de les decisions 
que els afecten. Amb la participació es 
reforça la democràcia representativa i 
s’educa per a una nova cultura política.

3
Transparència 

1
Perspectiva de 

 gènere

a través dels eixos estructurals



OBJECTIUS GENERALS:
 *Afavorir la integració de la persona amb 

discapacitatnen un entorn no quotidià.
 * Oferir descans a les famílies amb fills 

amb discapacitat intel·lectual, alliber-
ant 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 famí-
lies de les persones amb discapacitat 

intel·lectual i d’elles mateixes.
Contribuir al desenvolupament personal i so-

cial individual, afavorint l’adaptació dels usuaris a 
nous espais i noves relacions.

Espai de lleure de dissabtes durant 7 hores (des de les 10 fins a les 

17hrs) on els participants gaudeixen de la visita a diferents cen-

tres culturals, lúdics i d’interès local de Barcelona. Cada 

sortida serà d’un màxim de 12 participants, tots amb 

necessitats educatives especials i amb capacitat 

motora autònoma, serà un grup de joves d’entre 

els 14 i els 30 anys,  residents a la ciutat de Bar-

celona i sense quota de gènere.

Cada setmana es fa una sortida i n’ hi han dos 

grups amb diferents graus de suport i edats. 

L’activitat inclou l’acompanyament, les entrades 

als espectacles, el berenar i el dinar, com també 

alguna activitat de relaxació i esbarjo a la seu de 

l’entitat al carrer Bassegoda, 19 de Sants Badal.

INCLUSIÓ
 ATUONOMÍA
DIVERSITAT

DIGNITAT
EDUCACIÓ

Passejos per entorns naturals Acti-
vitats esportives, aquàtiques i de 

lleure Activitats culturals de l’entorn 
Moments de relaxació Projeccions 
de pel·lícules amb temàtica familiar

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 activi-
tats 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.

Esplai de dissabtes, amb 
visites a diferents llocs de la 
ciutat amb activitats d’oci i 

culturals.

Què fem?

CONEIX BCN
Programa d’atenció a la diversitat

ESTADES
Programa de atenció a la Diversitat



	
	

        

 
 
Oferim dos casals especials durant els mesos d’estiu: 
 
Dos torns (cadascú de 2 setmanes) entre el 3 i 14 de 
Juliol (petit Juliol) I entre el 28 d’Agost i el 8 de 
Setembre (Agost al Bosc) 
Son activitats homologades per la campanya d’estiu de 
l’Ajuntament de BCN. 
 
Petit Juliol: de 10hrs a 16hrs, menors de 12 anys. XERA 
Agost al Bosc: de 9hrs a 16:45hrs, menors de 20 anys  
CEE Vil·laJoana 



Objectiu:

L
’objectiu és poder observar de manera quantificada l’adquisició de  seguretat i gaudir 

en les      activitats amb animals, fent alhora que això es traslladi a les seves relacions 

més properes. El treball en xarxa amb l’Escola d’Hipica municipal La Foixarda ens per-

met de treballar a nivell de barri i ampliar l’àrea d’ activitats en la comunitat d’aquests 

participants, alhora que treballar la inclusió, la inserció i la participació normalitzada. 

És un projecte per a persones amb diversitat funcio-
nal Trastorn Espectre Autista (TEA), Trastorn Greu del 
Desenvolupament(TGD) Trastorn Límit de la personalitat (TLP) 
o retràs mental de 8 a 40 anys, on el que es pretén és que 
aquestes persones trobin en la relació amb el cavall una al-
tra manera de comunicar-se, més fàcil i sensorial i que això 
les ajudi a obrir-se i relacionar-se més fàcilment, perdent les 
pors i trobant una manera d’afrontar les pors. Les activitats 
amb els cavalls seran adaptades a les capacitats de l’usuàri i 
van des de passejar-lo, donar-li menjar, raspallar-lo, netejar-
lo fins a muntar-se sense moviment, montar-se al pas o amb 
un amica de velocitat. El que ens interessa és que els partici-
pants agafin confiança amb l’animal i puguin crèixer person-
alment.

Hípica
Acopanyament terapéutic amb cavalls.

BALLS I CANTS DEL PACÍFIC COLOMBIÀ
Migració i Dones



Sòci/a
Forma part de l’associació

Vols portar algún projecte?

Treballa
Amb nosaltres

Tip!

Associació Educativa XERA
NIF: G-55074868

Adreça:C/ Carreras i Candi, 78
 CP 08028

info@ongxera.com    
  tel: 675 28 88 79 - 932 50 61 83 

Contacta
Forma part de l’associació

associació educativa que 
treballa per la inclusió?

nostres activitats?

Tens un projecte i el vols 
portar a terme?

Forma part de Xera:
Participa, col·labora, fes-te sòci/a o treballa amb 
nosaltres.


