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Qui sóm?
Xera és una associació educativa que treballa per
transformar la realitat de l’entorn amb respostes
creatives a la diversitat.

Sòcies

7

Sòcies

Treballadores

50

Treballadors/es

Historia
Xera es una associació educativa, que treballa sota dos eixos estructurals: la INCLUSIÓ
sensata i sana de col·lectius exclosos per qualsevol motiu, bé persones amb discapacitat,
immigrants, adolescents…etc.
per una altra banda, la AUTOCUPACIÓ, integral i dinàmica per els socis –extensible a
participants i voluntàries – mitjançant les nostres capacitats i trajectòries laborals.

A
M

mb 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.

és informació sobre el perfil de l’entitat a la web: www.
ongxera.com i/o al facebook: XERA.Associació
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Valors
Inclusió

Participació

La inclusió és un procés que asegura que
totes les persones tenen les oportunitats i
els recursos necessaris per a participar plenamente en la vida económica, social i política i per a gaudir d’unes condicions de vida
normals. Està relacionada amb la integració,
la cohesión i la justicia social. Una societat
inclusiva per tant, disposarà i habilitarà
mecanismos per asegurar la garantía dels
drets humans, la dignitat i la ciutadania activa de totes les persones que la componen.

La participació ciutadana és un dels grans
pilars de les societats democràtiques. 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 participació permet millorar la
qualitat de vida dels ciutadans, a qui fa
protagonistes 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.

Dignitat

Educació

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

L’Educació és un pròces al llarg de tota la
vida per al desenvolupament integral de
les persones, a nivell físic, psíquic i social.

a través dels eixos estructurals
Perspectiva de
1 génere

Diversitat e
2 igualtat

Perspectiva
3 dinàmica

PCP (Planifi4cació centrada en la persona)

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:
L

a nostre ACCIÓ l’apliquem
amb intervencions realistes i practiques responsables amb els criteris del
respecte, de lideratge i
sense afany de lucre.

A

postem per accions
socials necessàries i
genuïnes amb seny i allunyats de mètodes dogmàtics
i/o polititzats.
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L’IMPACTE DE XERA

2017

ATENCIÓ A PERSONES

192

Persones ateses

EQUIP PROFESSIONAL

50

Professionals

ALIANÇES

3

Nous convenis

IMPACTE SOCIAL

4

Nous projectes

QUÈ FEM?

Programa d’Atenció a la
Diversitat
L

La diversitat és un constant en les nostres societats, és per tant, una necessitat atendre de
manera integral tant a les persones amb diversitat funcional com a les dificultats d’estrès
familiar: fills amb trastorns de conducta, persones greument afectades, mort d’algun familiar,
hospitalització d’algun familiar, etc. La conciliació de la vida laboral i de la vida familiar de les
Famílies amb dificultats econòmiques per assumir el cost del servei i famílies amb persones amb
discapacitat no ateses per cap servei. Per tant, des de Xera orientem i atenem a les famílies amb
els següents objectius:
Oferir un suport especialitzat dins l’entorn natural de lapersona
amb DID evitant un major cost econòmic i social.
Proporcionar suport a les famílies que tenen a càrrec unapersona
amb DID a través de l’atenció temporal del seufamiliar a través de
personal especialitzat.
Donar suport a la família en el seu domicili o fora d’aquest.

1
2

Activitats de
Lleure

3
Oferir serveis d’atenció puntual a curt termini pel que fa a l’atenció
4de la persona amb DID, contribuint a millorar en la mesura del possible la qualitat de vida familiar.

Entenem que el lleure és una experiència humana integral i complexa caracteritzada per la vivència,
la satisfacció, la llibertat i la creativitat,
amb un gran potencial tant social com individual. On es generen dinàmiques de
participació, de cohesió i de desenvolupament. Per tant, podem veure
com les activitats d’oci i temps lliure
beneficien el desenvolupament integral de totes les persones
INCLUSIÓ
i en especial, les persones
amb diversitat funcional tenen
ATUONOMÍA
la possibilitat de poder
gaudir del seu temps d’oci, com
qualsevol altra persona.
És per això, que des de Xera
DIVERSITAT
treballem fa anys perquè
la pràctica de l’oci aconsegueixi
DIGNITAT
satisfer totes les necessitats, sense exclusions, amb la
EDUCACIÓ
inclusió com a resposta a
la diversitat, on considerem l’oci
i el lleure com un fenomen
social que aporta qualitat de vida
a les persones i a tota la societat. Des de aquesta perspectiva
assumim el reconeixement de
les distintes habilitats i potencialitats
de cadascú i la necessitat d’una societat capaç de donar diferents respostes a la
diversitat de necessitats.
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ESTADES

Programa d’atenció a la Diversitat

OBJECTIUS
Gaudir del temps lliure i d’oci.

En primer lloc es tracta d’una
activitat de sortides de cap de
setmana, amb dues pernoctacions i dos dies sencers on es
fan diferents activitats a l’aire lliure, muntanya, platja o oci
urbà.
Els/les participants col·laboren en l’organització i presa
de decisions de l’activitat. Aquesta acció anomenada “Estades” pretén treballar l’autonomia de la persona en un entorn turístic/rural com ara cases de colònies, albergs o hotels en companyia d’un grup cohesionat i un monitoratge
especialitzat.
L’equip de treball el formen un coordinador i de tres a cinc
monitors/es.

Experimentar activitats a l’aire lliure.
Fomentar la participació.
Promoure l’autonomia.

VALORACIONS
Les estades de Caps de setmana són una
de les principals activitats de Xera, ja que,
per una banda representa un descans per
les famílies i per l’altre, un espai de llibertat i d’experimentació a l’aire lliure. També representa una activitat on es treballen aspectes tant personals com socials

REPTES DE FUTUR
Volem consolidar un programa estable
d’estades tant de cap de setmana com de
més llarga duració.

Participants
2017
Gènere

Edat

29

Evolució de participants

Tipus discapacitat
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CONEIX BCN

Programa d’atenció a la diversitat

OBJECTIUS
Realització d’activitats cultuals i festives
Potenciar l’autonomia personal i social.
Gaudir de llocs d’interès turístic
Promoure la inclusió en espais quotidians.

VALORACIONS:
L’esplai de Xera és una activitat on els i
les participants decideixen quines acti-

Espai de lleure de dissabtes, que porta 4 anys d’existència. Durant 7 hores els i les participants han gaudit de la visita a diferents centres culturals, lúdics i d’interès local de Barcelona. Així
com també s’ha treballat la facilitació, la inclusió i la participació
en activitats més properes com les que es puguin proporcionar a
nivell de barris en tota Barcelona, oferint una programació variada i de tipus mixta i inclusiva.

vitats volen fer, l’autonomia és el valor
fonamental del projecte, a més s’ha creat
un vincle entre el grup, REPTES DE FUTUR
Consolidar un grup estable anual que permeti establir nous vincles amb altres esplais i treballar la inclusió.

S’ha promogut la unificació, la participació i la inclusió de persones amb i sense DID a la comunitat general. Les sortides han
comptat amb màxim de 12 participants (dos grups), tots amb necessitats educatives especials i amb capacitat motora autònoma.
L’equip de treball l’han format dos monitores, un monitor i un o
dos voluntaris.

REPTES DE FUTUR
El projecte pretén treballar la inclusió en espais normalitzats, potenciant
l’autonomia i l’empoderament d’infants i
joves amb diversitat funcional.

Participants
2017
Gènere

Edat

19

Evolució de participants

Tipus discapacitat
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OBJECTIUS
Crear un espai de trobada creatiu i artístic

CÒMIC COLLAGE

Promoure les aptituds artístiques

Art i creativitat

Fomentar la diversitat en espais creatius

El Còmic-Collage és una intervenció social que es presenta
com una eina inclusiva on el col·lectiu d’adolescents la pot utilitzar en un ambient que potència les seves aptituds artístiques
i es desmarca d’una disciplina rígida.
El projecte ha rebut modificacions respecte a l’adaptació a
les necessitats de cada participant i ha desenvolupat treballs
cooperatius per tal manera de visibilitzar encara molt més la
diversitat.
Ha estat una intervenció social des de l’art que buscava recolzar valors com la defensa dels drets dels adolescents, la seva
creativitat, l’autodeterminació i la disciplina artística amb els
i les participants d’entre els 12 i 18 anys que tenen famílies
desestructurades i que visquin al districte de Sants-Montjuïc
de Barcelona.
L’activitat artística correspon a la creació de treballs manuals
amb la tècnica del collage però només amb material de còmics.

Introspecció mitjançant la tècnica del collage
Expressió de la pròpia personalitat i
l’alteritat.

VALORACIONS
Ha estat un espai de trobada inclusiu de
creació artística i de convivencia en la diversitat.

REPTES DE FUTUR
Consolidar un projecte ampli d’inclusió
a travès de la creació artística, com una
eina d’apoderament i cohesió social.

Una treballadora s’encarrega de l’acompanyament a les participants.

Participants
2017
Gènere

Edat

8

Evolució de participants

Tipus discapacitat
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OBJECTIUS
Crear

un

espai

de

trobada

i

d’experimentació artística.
Millorar l’autonomía i l’autogestió.
Reforçar l’autoestima i la confiança
Estimulació corporal i cognitiva

VALORACIONS
S’ha consolidat un grup vinculat a l’espai
de creació artística i treball introspectiu a
través de l’aprenentatge de diferents tècniques artístiques.

REPTES DE FUTUR
Consololidar un projecte ampli de creació artística a nivell comunitari a travès
de diferents tècniques, com una eina
d’apoderament i cohesió social.

Participants
2017
Gènere

Edat

4

ALEBRIJES
Taller de pintura

ALEBRIJES

El Projecte es tracta d’una
intervenció social a través
de les arts plàstiques com Pintura Creativa
un instrument d’expressió
que ha permès donar suport
artístic, pedagògic i de suport
a l’autonomia de les persones
Taller gratuït
Dilluns de 18:00 a 19:30
i la família a través de les arts
Carreras i Candi 78
plàstiques. També ha suMes informació a :
info@ongxera.com
posat una activitat de creació, Organitza:
932 50 61 83
Amb el suport:
d’expressió i de relaxació pels
participants, i una activitat de
respir per les seves famílies.
Les modificacions s’han donat en la tria de la temàtica que ha
estat determinada per les participants, introduint el treball cooperatiu en la creació i experimentació d’altres tècniques artístiques. Una monitora s’encarrega de dur a terme el projecte.

Evolució de participants

Tipus discapacitat
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JUGAR AL BARRI
Programa d’ atenció a la Diversitat

OBJECTIUS
Crear un espai de la pràctica dels esports.
Promoure les aptituds esportives
Fomentar l’aprenentatge de la tècnica

És una activitat de caràcter comunitari, lúdic esportiva que implica al barri de Sants Badal i perifèrics. La premissa és senzilla: Un espai prou apte
per que mica a mica, Joves amb DID i sense puguin trobar-se, fer activitat física i practiquin un esport. A més, amb conveni amb el IES Lluis Vives,
hem obert l’activitat als seus estudiants, comptant amb una participació que va en augment.

Promoure hàbits saludables.
Joc en equip i treball col·laboratiu

VALORACIONS
L’activitat d’esports representa un espai
de la pràctica de diferents esports i tècniques que permeten treballar la flexibilitat, la resistència, la velocitat, el treball
en equip i la cohesió social.

L’activitat es fa tots els dimecres del calendari escolar,
les edats compreses son des dels 12 fins als 30 anys.
Fent dos grups d’afinitats i capacitats, però finalitzant sempre amb jocs solidaris o activitats unificades.
Una
men

coordinadora i dos monitors forl’equip de treball d’aquest projecte.

Participants
2017
Gènere

Edat

6

Evolució de participants

REPTES DE FUTUR
Consolidar un grup que permeti introduir
l’esport com a hàbit i la dinamització social.

Tipus discapacitat
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OBJECTIUS
Preservar la intersecció de la lectura com
a transmissor de valors.
Jocs de paraules

VIL LATECA

Programa d’atenció a la diversitat
Ha estat una mediació basada en la transmissió de valors del
respecte a la diversitat, la perspectiva de gènere i el foment
de la interculturalitat, incentivant la paraula la comunicació
entre els/les participants i ampliant coneixements culturals a
la comunitat escolar del CEE Vil·la Joana.

Promoure l’interculutralitat.
Fomentar la lectura.

VALORACIONS
S’ha consolidat un projecte vinculat a
l’escola de foment de la lectura en escoles
d’educació especial.

REPTES DE FUTUR
Es pretén la permanència del projecte
en el marc curricular i la possibilitat
d’ampliar a xaxes d’altres entitats.

Participants
2017
Gènere

Edat

50

El projecte Vil·laTeca no ha patit canvis estructurals al projecte inicial, s’ha pogut fer la intervenció de dues hores setmanals dins la biblioteca del centre on es poden consultar els
textos pre-seleccionats.
Ha estat una gran ajuda la comissió de la pròpia Biblioteca del
centre (dues tutores i el director) han estat col•laborant en la
posada a punt de l’espai com a la selecció de material i grups
d’intervenció.
L’equip de treball el formen un tallerista i la direcció del centre i Xera en tasques conjuntes de coordinació.

Evolució de participants

Tipus discapacitat
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RESPIR acompanyament
Programa d’ atenció a la Diversitat

OBJECTIUS
Promoure l’autonomia Gaudir del temps

Ha estat un servei d’acompanyament a nivell domiciliari, al trajecte
de l’escola/taller, al parc, al centre cívic, a fer a activitats socials
...etc; d’unes hores que han estat pactades amb la família i en la que
un/a acompanyant ha donat l’atenció necessària que ha permès millorar l’autonomia, habilitats socials (especialment als llocs on hi pot
haver més gent) promovent la consciència de la comunitat a prendre
partit per incloure a les persones amb discapacitat intel·lectual i del
desenvolupament (DID) a la societat.

lliure
Potenciar la inclusió Procurar descans per
les famílies.
Conciliació de la vida personal i laboral.

VALORACIONS
El projecte Respir cada cop rep més demanda de les famílies que pretén conciliar la vida laboral i personal amb la cura

El servei ha estat dirigit a 20 famílies de persones amb DID, empadronades a Barcelona, amb un promedi de 50 hores durant tot l’any
natural. Les famílies han pogut utlitzar les hores d’acompanyament
per donar suport als seus membres tant dintre com fóra de la llar, fomentant habilitats socials com ara la relació amb l’altre, el respecte
dels entorns comunitaris, i aconseguir una inclusió coherent i sana
a la seva comunitat (en tant que col·lectiu accessible).
L’equip de treball l’han format una coordinadora i vint monitors/es
acompanyants.

Participants
2017
Gènere

Edat

38

Evolució de participants

d’una persona amb diversitat funcional.

REPTES DE FUTUR
Consolidar un servei estable que permeti
a les famílies conciliar i a l’hora que permeti un finançament adient a la necessitat real, buscant aliances amb altres entitats o empreses.

Tipus discapacitat
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AUTONOMIA a la llar familiar
Programa d’atenció a la Diversitat

OBJECTIUS
Promoure l’autonomia
Potenciar l’empoderament
Donar suport en les tasques diàries.
Grup de suport psicològic .

VALORACIONS
El projecte d’autonomia a la llar familiar
ha tingut molt d’èxit, el treball en xarxa
amb Serveis Socials ha permès involucrar
noves famílies.

REPTES DE FUTUR
Consolidar un projecte ampli de suport
i orientació en el trànsit a la vida adulta
de les persones amb Diversitat Funcional,
treballant tant l’autonomia de la persona
com donar suport a les famílies en aquest
procés.

Participants
2017
Gènere

Edat

10

Es tracta d’un servei que ofereix orientació i suport a les persones
amb diversitat duncional (DF) i a les seves famílies.
S’ha treballat amb famílies derivades de Serveis Socials o escoles
i tallers, on existeix una problemàtica social que requereix un ajut
en el treball de l’autonomia de la persona a la pròpia llar familiar
per tal que puguin arribar a emancipar-se posteriorment. També
s’ha valorat que el/la participant té suficients capacitats per fer-se
càrrec de l’organització de les seves necessitats relacionades amb
la cura personal, l’organització de la llar i salut i seguretat; que la
família pugui assumir un canvi en aquestes dinàmiques.
Les activitats tenen a veure amb el treball concret de les
tasques d’organització de la vida diària dels participants, amb
l’incorporació d’una treballadora familiar, així com un suport
psicològic individual i en grup a les families, per a que puguin
anar expressant les pors i incerteses relacionades amb el canvi.
Ha estat doncs d’un treball sistèmic participant-famílies-xarxa
del participant.
L’equip de treball l’han format una coordinadora i tres treballadores.

Evolució de participants

Tipus discapacitat
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Equinoteràpia

Programa de atenció a la Diversitat

OBJECTIUS

És un projecte per a nens/es, adolescents i adults amb necessitats
educatives especials, on l’objectiu és que aquestes persones trobin
en la relació amb el cavall una altra manera de comunicar-se, més
fàcil i sensorial i que això les ajudi a obrir-se i relacionar-se més
fàcilment, trobant noves maneres d’afrontar les pors.
Les activitats amb els cavalls s’han adaptat a les capacitats de les
participants i van des de l’activitat d’acompanyar al cavall, passejarlo, donar-li menjar, raspallar-lo, netejar-lo fins a muntar-se sense
moviment, muntar-se al pas o amb una mica de velocitat, donant-li
indicacions de marxa o aturament així com de direcció. S’han realitzat activitats de coordinació i direcció de circuits amb obstacles,
així com l’aprenentatge d’estímul-resposta.
El que ens interessa és que el/la participant agafi confiança amb
l’animal i pugui créixer personalment, amb l’objectiu final de sentir-se més confiada a través del suport del cavall. L’equip de treball
l’han format tres monitores, un monitor i un voluntari.

Gaudir d’una activitat amb animals.
Fomentar l’autonomia.
Adquirir seguretat i hàbits.
Potenciar l’empoderamen

VALORACIONS
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.
REPTES DE FUTUR
Consolidar un grup estable que permeti
recollir dades quantitatives sobre el progres dels participants

Participants
2017
Gènere

Edat

18

Evolució de participants

Tipus discapacitat
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Programa d’Acció
Social.
OBJECTIUS:

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 de Barcelona. Cada

sortida serà d’un màxim de 12 partici-

pants, 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 Barcelona i sense quota de gènere.
VALORACIONS:
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.
REPTES DE FUTUR

El programa d’acció social de Xera busca atendre necessitats de nous col·lectius que d’alguna manera estan exclosos i és per això, que Xera busca incorporar nous àmbits d’intervenció que ens permetin entendre i respondre
a les diferents diversitats de la societat, i més concretament incidir en l’entorn quotidià.
Per això, que pretén facilitar la participació de totes les
persones, en l’entorn immediat, permeten així establir
xarxes de suport als barris i d’aquesta manera, teixir la
cohesió social.
Xera treballa en xarxa amb diferents entitats per poder
millorar les accions i incorporar noves aliances. S’ha
promogut la unificació, la participació i la inclusió
de persones amb i sense DID a la comunitat general.
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RITME TERÀPIA
Programa d’ acció Social.

El taller de Ritme-Teràpia s’ha basat en dinàmiques
musicals, sense la necessitat que les participants
tinguin cap formació musical, ja que en aquest taller la música ha sigut només l’eina per crear lligam
entre els diferents col·lectius de dones del districte
amb un caràcter inclusiu i contribuir així en el reforç del teixit social de les dones al nostre districte.

OBJECTIUS:
Crear un espai de trobada creatiu i artístic
Promoure la mediació musical
Reforçar l’autoestima i la confiança
Estimulació corporal i cognitiva

VALORACIONS
Ha estat un espai de trobada de dones del
barri que ha permès vincular-se a l’espai i
altres entitats del barri.

Totes les activitats del taller s’han basat en
dinàmiques de percussió corporal i d’expressió musical (no instrumental) des d’una perspectiva musico-terapèutica encaminada al benestar físic, mental
i sòcio-emocional gaudint d’un moment d’oci compartit entre totes les participants.

REPTES DE FUTUR
Consololidar un projecte ampli de dinamització comunitaria a travès de l’acció
musical, com una eina d’apoderament i
cohesió social.

L’equip de treball l’han format un coordinador i un
tallerista.

Participants
2017
Gènere

Edat
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Evolució de participants

Tipus discapacitat

Memòria 2017
CATALÀ FÀCIL

OBJECTIUS:
OBJECTIUS
dissabtes
Crear
un espai
durant
d’ acollida
7 hores i (des
de trobada
de les in10
fins a les 17hrs) on els participants gautercultural.
deixen
del’ús
la social
visita del
a diferents
centres
Potenciar
català.
culturals, lúdics i d’interès local de BarReforçar els vincles amb l’entorn.
celona. Cada sortida serà d’un màxim de
Potenciar la participació comunitària.
12 participants, tots amb necessitats educatives especials i amb capacitat motora
VALORACIONS
autònoma, serà un grup de joves d’entre
els 14consolidat
i els 30 anys,
residents
a la
ciutat
S’ha
un grup
vinculat
a l’espai
Barcelona
i sense
quotatrencar
de g les barde trobada
que
ha permès
reres
de l’idioma i crear suport social al
VALORACIONS:
barri.
Cada setmana es fa una sortida i n’ hi han
dos grups amb diferents graus de suport i
edats. L’activitat
REPTES
DE FUTURinclou l’acompanyament,
les
entrades un
als projecte
espectacles,
berenar
Consololidar
ampliel interculitural
el dinar,
també
alguna vincles
activitatamb
de
que com
permeti
mantenir
relaxaciócom
i esbarjo
a la entitats,
seu de l’entitat
al
l’entorn
amb altres
enfortint
carrer
Bassegoda,
19 de Sants Badal.
la participació
comunitària.
REPTES DE FUTUR
Consolidar un grup d’intercanvi cultural

Participants
2017
Gènere

Edat
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Programa d’acció Social

Es tracta d’un projecte d’acollida a persones nouvingudes o
que porten temps al territori i volen aprendre català o/i conèixer la cultura catalana que ha creat un espai de trobada de
persones de diferents nacionalitats i cultures fomentant l’ús
social del Català. D’aquesta manera fomentant la participació
social i l’intercanvi de persones al mateix barri.
S’han realitzat activitats dinàmiques d’aprenentatge de
la llengua i coneixement de la cultura catalana fomentant
l’intercanvi d’experiències culturals. És un projecte que ha
intentat marcar la dinamització comunitària al barri, moltes
persones que han participat en el projecte no tenen un cercle
social al barri, a partir del projecte es troben. S’han creat dos
grups, un inicial d’acollida de dones nouvingudes que no parlen castellà i que tenen dificultats en la seva quotidianitat per
entendre’s. Aquest grup ha intentat conciliació familiar com
una part del projecte.
S’han vinculat les persones a l’espai i al barri. Una
treballadora s’encarrega de dur a terme el projecte.

Evolució de participants

PROJECTES
ACTUALS

Estades

Coneix

Sortides de caps de
setmana algun lloc de
catalunya.

Esplai de dissabtes
Visita a diferents llocs
de la ciutat.

Hípica
Activitat assistida
amb cavalls. Atenció
personalitzada en un
entorn natural

Còmic

Ritme
Teràpia
Tallers de ball i cant
per a Dones

Taller de còmic-collage,
per afavorir la inclusió.

Alebrijes
Taller de pintura per a
persones amb TEA.

Vil lateca

Autonomia a la
llar familiar

Programa de foment
de la lectura.

Respir
Personal de Suport per a
families

Programa d’autonomia a la
pròpia llar.

NOUS

PROJECTES

Proinància
Projecte per trencar el
cercle de pobresa infantil
al barri de Badal.

Filosofia i
dibuix
Dinàmiques Filosófiques

Acció
Musical
Projecte
d’empoderament a
travès de la música

Diverscity
Turisme inclusiu per a Persones amb discapacitat.

Memòria 2017

Dinamització comunitària
Flash Party

Festa de la llum a la Olivereta

Participació a la Flash Party a la Plaça de l’Olivereta juntament amb Artixoc, Xiroia,
Luciernagas en acción i altres entitats del barri. Els i les participants de Xera van
oferir un taller de còctels sense alcohol.

Sant Jordi

Participació en la diada

Participació a la diada de Sant Jordi amb taller de preparació de roses i la parada de
Xera el dia 23 d’abril al barri de Sants.

Fem Xarxa!!

Memòria 2017

FINANÇAMENT

2017

DESPESES

Sous administració

Sous Personal

10.296 16.070

Lloguer

1.200

SUBVENCIONS

Aprobades

Pagades

30.200 21.600

Per cobrar

8.600

IMPACTE ECONÒMIC

2016

2017

PATRIMONI NET
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Vols formar part d’una
associació educativa que
treballa per la inclusió?

Sòci/a
Forma part de l’associació

Vols participar en les
nostres activitats?
Tens un projecte i el vols
portar a terme?

Contacta
Forma part de l’associació

Treballa
Amb nosaltres

Col•labora
Vols portar algún projecte?

Associació Educativa XERA
NIF: G-55074868
Adreça:
C/ Carreras i Candi, 78 CP 08028
info@ongxera.com
		
tel: 675 28 88 79

