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QUÍ SOM?
XERA és una Associació
Educativa (A.E. XERA) que
treballa per transformar i millorar la realitat
de l’entorn amb respostes
creatives a la diversitat.

XERA neix com una associació educativa sense ànim de lucre al
maig de 2009 i des de llavors s’ha desenvolupat a través de dos
eixos estructurals: La INCLUSIÓ sana i sensata de col·lectius exclosos, oferint respostes d’atenció a persones amb
diversitat funcional (DF), serveis d’oci per a infants i adolescents, tallers per crear teixit comunitari per a immigrants i monogràfics per a dones víctimes de violència;
L’AUTOCUPACIÓ integral i dinàmica per als socis i sòcies
-extensible a persones participants i voluntàries-- mitjançant les nostres capacitats i trajectòries laborals per
crear sinergies dins d’una mateixa plataforma de serveis.
10 anys després de la seva fundació, aquests principis segueixen intactes assumint amb responsabilitat
que hem crescut (en socis i sòcies, treballadors/es, participants i entitats patrocinadores), que ens omple com
a professionals i persones i que volem seguir comprometent-nos en aquesta línia de treball que podem i volem assumir.

HISTORIA

2

MISSIÓ XERA

X

ERA és una entitat que està atenta a la/les necessitat/s d’un entorn i busca transformar-la/les a través d’una resposta vàlida, efectiva i innovadora.
La missió de l’associació és assumir amb professionalitat i lideratge els espais
buits de l’atenció i els serveis per als col·lectius més necessitats proposant
eines idònies d’inserció social, generant valors a la societat que promouen
la participació ciutadana, oferint atenció i igualtat d’oportunitats a diversos
col·lectius que pateixen o són susceptibles de patir risc d’exclusió social, etc.
Aquest compromís el mantenim a través de la prestació de serveis assistencials, educatius i d’integració social, amb activitats terapèutiques, esportives, residencials d’atenció domiciliària, d’oci i, sobretot, de naturalesa social.

VALORS XERA

La Inclusió és un procés que procura i assegura que totes les persones tinguin les oportunitats i els recursos necessaris per participar plenament en la
vida econòmica, social i política i per gaudir d’unes condicions de vida dins
de la normalitat. Aquesta premissa es troba estretament relacionada amb
la integració, la cohesió i la justícia social. Per tant una societat inclusiva disposarà i habilitarà mecanismes per assegurar la garantia 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 la col·laboració entre les institucions i la ciutadania per millorar la gestió dels governs. La participació permet millorar la qualitat de vida de les persones, els fa protagonistes
i responsables de les decisions que les afecten, reforçant així la democràcia representativa i educant per a una nova cultura política. Creant i teixint xarxa social.
La Dignitat és un dret inherent a les persones humanes de ser tractades de manera justa i de reconèixer la seva vàlua com a individus .
L’Educació és un procés al llarg de tota la vida d’una persona pel desenvolupament integral de les persones a nivell físic, psíquic i social.
I
tot
això
des
dels
eixos
transversals
de
la
Perspectiva de gènere, la Diversitat i igualtat, i la Transparència.

VISIÓ XERA

Volem ser una associació amb caràcter diferencial amb la premissa de
prioritzar les bones pràctiques i garantir condicions laborals òptimes.
Volem aconseguir un canvi de millora qualitativa-quantitativa per
a cada participant, que augmenti la seva qualitat de vida, l’accés a les oportunitats, la vinculació sana amb la seva comunitat, promovent la ciutadania cap a la tolerància i el respecte a la diversitat.
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1. ÀREA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
La diversitat és una constant en les nostres societats actuals i, per aquesta
raó, esdevé una necessitat atendre de manera integral tant a les persones amb diversitat funcional com a les famílies d’aquestes que sovint es
troben amb dificultats d’estrès familiar: fills amb trastorns de conducta,
persones greument afectades, hospitalització, mort o situació de dol d’algun familiar, dols migratoris, dificultats en la integració sociolaboral al
nou país, etc. La conciliació de la vida laboral i la vida familiar, per a les
famílies amb dificultats econòmiques per assumir el cost del servei i per
a les famílies amb persones amb discapacitat no ateses per cap servei,
passa a ser un objecte d’interès per a la nostra Associació. Per tant, des
de XERA orientem i atenem a les famílies amb els següents objectius:
1 Oferir suport especialitzat dins l’entorn natural de la persona amb DF evitant un major cost econòmic i social.
2
na

Donar
en el

suport
a
seu domicili

la
o,

família
i
a
la
persosi es desitja, fora d’aquest.

3 Proporcionar suport als familiars que tenen a càrrec una persona amb
DF a través de l’atenció puntual i/o temporal de la persona amb DF.
Els professionals especialitzats vetllaran pel bon estat anímic, social
i de salut de la persona contribuint a millorar, en la mesura del possible, la seva qualitat de vida, i en conseqüència també la dels familiars.
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A ctivitats de L leure

INCLUSIó
Entenem que el lleure és una experiència humana integral i complexa caracteritzada per la
vivència, la creativitat, la llibertat i la satisfacció,
amb un gran potencial tant social com individual.

AUTONOMíA

EDUCACIó

DIVERSITAT

DIGNITAT
6

Un espai 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 i especialment d’aquelles amb diversitat funcional, que tenen la possibilitat de poder gaudir del seu temps d’oci,
aprofitant-lo de manera plena i satisfactòria.
Per aquesta raó a XERA treballem des de ja
fa molts anys perquè la pràctica de l’oci aconsegueixi arribar i sigui una opció de resposta a totes les necessitats, sense exclusions
i amb la inclusió com a vehicle per entendre la diversitat. Considerant l’oci i el lleure com un fenomen social que aporta qualitat de vida a les persones i a tota la societat.
Doncs, totes aquestes activitats fomenten l’autonomia de la persona i el seu desenvolupament. XERA és part activa en l’acompanyament i foment d’activitats adequades per a
cada persona i eina de suport en el trànsit de
la vida d’aquestes persones cap a l’adultesa.
Des d’aquesta perspectiva assumim el reconeixement de les diverses habilitats i potencialitats de cada persona, i les encoratgem, a
elles i a la societat en conjunt, a apreciar i ser
conscients entre tots i totes de la vàlua i la riquesa de la que disposa la nostra societat si
sabem obrir els ulls, atendre, escoltar, agafar-nos les mans, somriure i omplir el nostre cor.

SERVEIS

AcompanY
Ament
Respir

Àrea d’atenció a la diversitat

És un servei d’acompanyament a nivell
domiciliari, al trajecte de l’escola/taller,
al parc, al centre cívic, a fer activitats socials, etc. Són unes hores pactades amb
la família i en la que un professional dona
atenció a la persona participant i, a l’hora es treballa la seva autonomia, habilitats socials i la inclusió en l’espai públic.
El servei ha estat dirigit per unes 20 famílies de persones amb diversitat funcional
de Barcelona, un barem de 50h durant tot
l’any. S’han realitzat acompanyaments per
donar suport tan dintre com fora de la llar.
S’ha treballat en tot moment l’autonomia
de la persona, s’han fomentat habilitats
socials, les relacions socials, les relacions
amb els altres, el respecte i la participació en entorns comunitaris per aconseguir una inclusió coherent i sana dins del
seu entorn més immediat i comunitari.

O BJ E C T I U S :

Promoure
l’autonomia
de
la
persona.
Gaudir
del
temps
lliure.
Potenciar
la
inclusió.
Conciliar
la
vida
personal i laboral de les famílies.

V A L O R A C I O N S :

El projecte respir és un recurs
per donar suport a famílies amb
persones amb DF. Cada vegada es fa més demanda del servei per poder conciliar la vida
laboral i personal, procurar el
descans i el benestar de tota
la família gràcies als moments
i espais que un professional
dedica a la cura de la persona amb diversitat funcional.

REPTES

DE

FUTUR:

Mantenir l’estabilitat del servei, establir més aliances amb
altres entitats o empreses per
poder oferir un servei assequible a tot tipus de famílies i que
aquestes puguin conciliar millor la seva tasca de cura diària.
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SERVEIS

Acompanyament VOCACIONAL

Àrea d’atenció a la diversitat

Servei d’Acompanyament i suport individual i familiar en la planificació d’un projecte de vida vocacional a joves amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament
(a partir d’ara DID). És un acompanyament
i suport individual i familiar en la planificació d’un projecte de vida vocacional i
personal per enfortir la inclusió social i la
vinculació de persones amb DID a l’oferta
formativa que ofereix la ciutat de Barcelona (els centres cívics, acadèmies, ateneu,
entitats formatives, empreses ocupacionals, organitzacions culturals, esportives,
etc.) fora del món de l’àmbit de diversitat
funcional. El servei en l’any 2018 ha estat
dirigit a 10 joves entre 16 i 25 anys amb
DID, residents a Barcelona, els quals s’han
beneficiat durant tot l’any natural (exceptuant el gener) de 10 hores mensuals en
l’acompanyament de les inscripcions a les
activitats formatives, al desplaçament del
seu domicili/entitat on feien la formació i
entitat/domicili. A més han rebut 2 hores
setmanals de tutoria individualitzada per
avaluar el procés i assolir els objectius del
servei: Donar suport i assessorament individual; promoure l’autonomia i l’autodeterminació en la planificació d’un projecte de
vida vocacional i personal dels i les participants; i fomentar la vinculació amb l’oferta
de la ciutat de Barcelona que estiguin fora
del món de l’àmbit de diversitat funcional.
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O BJ E C T I U S :

Donar suport i assessorament vàlid,
oportú i professional a joves en la
planificació del seu projecte de vida
vocacional i personal significatiu.
Promoure les seves capacitats i habilitats d’autonomia i d’autodeterminació amb la vinculació dels seus
interessos, motivacions i desitjos
amb entitats públiques i privades
de l’àmbit cultural, artístic, esportiu i
educatiu que estiguin fora del món
de l’àmbit de diversitat funcional.

V A L O R A C I O N S :

En ser el primer any d’execució del
projecte ha tingut bona receptivitat per part de les famílies, és per
això, una necessitat imperiosa promoure projectes d’inclusió social
i el trencament de segregacions,
estigmatitzacions i prejudicis que
s’ha generat al voltant del col·lectiu.

REPTES

DE

FUTUR:

Continuar fomentant aquest servei
en els pròxims anys i amb la possibilitat d’ampliar el rang d’edat a
adults, ja que veiem la necessitat i
l’interès de la població adulta amb
DID en formar-se en àmbits inclusius.

SERVEIS

Assessorament familiar

Àrea d’atenció a la diversitat

Servei d’assessorament familiar
adreçat a totes les famílies de persones
amb DF que necessiten un assessorament
psicològic individualitzat i gratuït que
els ajudi a gestionar i a buscar solucions
per als problemes de la vida pràctica relacionats amb les dinàmiques familiars.

O BJ E C T I U S :

Pretén oferir noves eines i estratègies de desenvolupament
personal, capaços de millorar
les relacions a la llar familiar.
Promoure la salut mental en
un ambient emocional moltes
vegades
compromès.

V A L O R A C I O N S :

Es un servei molt demandat per
les famílies que tenen cura de persones amb diversitat funcional.

REPTES

DE

FUTUR:

Potenciar i promocionar el servei perquè cada cop més famílies puguin beneficiar-se del
projecte i es consolidi un programa més ampli d’assessorament.
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SERVEIS

Suport a l’autonomia a la
llar familiar

Àrea d’atenció a la diversitat
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Es tracta d’un servei que ofereix
orientació i suport a les persones amb
diversitat funcional (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 la persona participant
tingui suficientes 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 famílies, perquè
puguin anar expressant les pors i incerteses relacionades amb el canvi. Ha
estat doncs un treball sistèmic entre la
persona participant-família-xarxa de la
persona. L’equip de treball l’ha format
una coordinadora i tres treballadores.

O BJ E C T I U S :

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

V A L O R A C I O N S :

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.

activitats

Alebrijes

Àrea d’atenció a la diversitat

ALEBRIJES
Taller de pintura lliure
cada DILLUNS DE 18:30 h A 20:00 h
SEU XERA: RAMBLA BADAL, 121
MÉS INFORMACIÓ:
93.025.94.22
saraBOBADILLA@ongxera.com

Amb la col·laboració:

25 €
MENSUAL

O BJ E C T I U S :

Crear un espai de
trobada i d’experimentació
artística.
Millorar
l’autonomia i l’autogestió.
Reforçar
l’autoestima i la confiança.
Estimular
corporalment i cognitivament.

Organitza:

És un projecte d'intervenció social a
través de les arts plàstiques com un
instrument d’expressió que ha permès donar suport artístic, pedagògic i de foment de l’autonomia de les
persones i de la família a través de
les arts plàstiques. També ha suposat una activitat de creació, d’expressió i de relaxació per a les persones
participants, com també, una activitat de respir per als seus familiars.
La tria de la/les temàtica/ques ha
estat consensuada entre les persones participants i la professional.
introduint el treball cooperatiu en
la creació i experimentació d’altres

VA L O R A C I O N S :

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

REPTES DE FUTUR:

Consolidar un projecte
ampli de creació artística a nivell comunitari
a través de diferents
tècniques, com una
eina d’apoderament i
cohesió social que permet treballar en xarxa amb altres entitats.
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activitats

ACTIVITAT AMB CAVALLS
Àrea d’atenció a la diversitat

Activitat per a nens/es, adolescents i
persones adultes amb necessitats educatives especials, on l’objectiu és fer
servir el cavall i el seu entorn com a eines perquè 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 persones participants
i van des de l’activitat d’acompanyar
al cavall, passejar-lo, 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.

O BJ E C T I U S :

Gaudir d’una activitat amb animals.
Fomentar l’autonomia.
Adquirir
seguretat
i
hàbits.
Potenciar
l’emp o d e r a m e n t
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VA L O R A C I O N S :

Sortides setmanals a
la hipica amb diferents
graus de suport i edats.
L’activitat inclou l’acompanyament, l’activitat
individualizada amb el
cavall, l’activitat grupal
i l’acompanyament de
tornada.

REPTES DE FUTUR:

Crear i consolidar
més grups estables
que gaudeixin de
l’activitat i poder recollir dades quantitatives sobre el progrés dels participants..

activitats

Casals

Àrea d’atenció a la diversitat

Activitat de Casal durant els mesos
d’estiu. El PETIT JULIOL i l’AGOST
AL BOSC son els casals que ofereix
XERA. Es realitzen al CEE Vil·lajoana. Adreçat a nois i noies menors de
20 anys escolaritzats a Barcelona.

O BJ E C T I U S :

Oferir un espai d’activitats d’estiu per
a persones amb diversitat
funcional.
Promoure
l’autonomia dels participants.
Gaudir
d’un
entorn de naturalesa.

VA L O R A C I O N S :

El casal de XERA es una
activitat amb molta demanda, a més moltes
famílies es poden beneficiar d’ajuts de l’Ajuntament de Barcelona i
de beques Fundesplai.

REPTES DE FUTUR:

Consolidar un servei d’activitats d’estiu
per a persones amb
diversitat
funcional,
adaptades a les seves
necessitats a un preu
asequibleperlesfamílies.

13

activitats

CONEIX BARCELONA

Àrea d’atenció a la diversitat
Espai de lleure de dissabtes en el que durant 7 hores les persones participants han
pogut gaudir d’activitats lúdiques i culturals
en diferents espais d’interès de Barcelona
i, en ocasions, també del seu voltant. Totes
les activitats realitzades han estat proposades, plantejades i consensuades entre els
participants i els professionals. Aquesta activitat ha estat tot un èxit essent el cinquè
any consecutiu d’existència. Un dels pilars
fonamentals que es treballa és l’autonomia
de cada persona, entenent que tothom parteix d’on parteix i que podem donar suport
i facilitar la participació, la inclusió i l’accés
a les diverses activitats que tenen lloc i es
troben a la seva pròpia ciutat, especialment,
a cada barri de tota Barcelona. S’ha promogut la unificació, la participació i la inclusió
de persones amb DF a la comunitat general.
Les sortides han comptat amb un màxim de
12 participants (dos grups) a la colla de Barcelona, 8 participants a la colla del Prat de
Llobregat i 8 participants més a la colla de
Sant Boi de Llobregat. Totes elles amb persones amb necessitats educatives especials
i amb capacitat motora autònoma. L’equip
de treball l’ha format monitors i monitores especialitzades i també s’ha comptat
amb el suport de persones estudiants en
pràctiques, així com persones voluntàries.

O BJ E C T I U S :

Realitzar
activitats
culturals i festives.
Potenciar
l’autonomia personal i social.
Gaudir de llocs d’interès
social-comunitari i turístic.
Promoure la inclusió
en espais quotidians.
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VA L O R A C I O N S :

L’Associació
Educativa
Xera promou activitats
interessants i divertides
on les persones participants decideixen quines
activitats volen fer, on
volen anar i què volen
menjar.
L’autonomia i
els vincles que es creen
entre les persones són
les claus del projecte.

REPTES DE FUTUR:

Establir nous vincles
amb altres esplais amb
persones amb DF i sense i treballar la inclusió
en espais normalitzats, potenciant l’autonomia i l’empoderament d’infants i joves.

activitats

CONEIX JOVES

Àrea d’atenció a la diversitat

Projecte d’empoderament en l’oci
nocturn per a Joves amb diversitat
funcional del Barri de Sants Badal.
S’han realitzat sortides a llocs d’oci
jove com a esdeveniments festius, festes de barri i activitats comunitàries.
Les activitats han estat triades pels
participants, segons els seus interessos. S’ha treballat l’autonomia de la
persona tan en la presa de decisions
com el control en diverses situacions.

O BJ E C T I U S :

-Potenciar l’autonomia
en activitats d’oci i entorns culturals i festius.
-Promoure la diversitat
en entorns d’oci normalitzat i la inclusió de
persones amb diversitat funcional en entorns d’oci nocturn i festiu.

VA L O R A C I O N S :

Ha estat un projecte
molt interessant, els
joves s’han trobat en

en entorns que no solen
freqüentar, han gaudit
i entre tots i totes hem
reflexionat sobre les
barreres que es troben
en aquestes activitats.

REPTES

DE

FUTUR:

Realitzar convenis de
col·laboració amb empreses d’oci per poder
millorar la inclusió de
joves amb diversitat
funcional a Barcelona,
millorar l’accessibilitat

en entorns d’oci nocturn i trencar les barreres de la discriminació
tant les físiques, com
les econòmiques, les
de context i l’estigma
que suposa ser jove
amb diversitat funcional.
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ESTADES

activitats

Àrea d’atenció a la diversitat
Es 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.

O BJ E C T I U S :

Gaudir del temps
lliure
i
d’oci.
Experimentar
activitats a l’aire lliure.
Fomentar
la
participació.
Promoure l’autonomia.

VA L O R A C I O N S :

Les estades de Caps de
setmana són una de les
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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 treballin
aspectes tant personals
com socials. S’han fet
110 serveis. 13 sortides.

REPTES DE FUTUR:

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

activitats

JUGAR AL BARRI

Àrea d’atenció a la diversitat

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 perquè
de mica en mica, Joves amb DID i sense, puguin trobar-se, fer activitat física i
practiquin un esport. A més, amb conveni amb l’IES Lluís Vives, hem obert
l’activitat als seus estudiants, comptant
amb una participació que va en augment. L’activitat es fa tots els dimecres
del calendari escolar, les edats compreses són des dels 12 fins als 30 anys.
Fent dos grups d’afinitats i capacitats, però finalitzant sempre amb jocs
solidaris o activitats unificades. Una
coordinadora i dos monitors formen
l’equip de treball d’aquest projecte.

JUGAR
AL BARRI

Acti v i ta ts , Joc s co l . l e cti u s i so l i d a r i s , vo l ey ,
b à squ e t, fú tbo l , a tl e ti s m e . . .

VA DIRIGIT a Persones amb
discapacitat a partit de 10 anys.

A ON ES FA ?
I . E . S L l u í s V i ve s

QUAN ES FA?
CADA DIMECRES DE 18h a 19:30h

MÉS INFORMACIÓ:
93.025.94.22
a d e m i n g o @ o n g xe r a . c o m

inclou material, professionals i assegurança
Amb la col·laboració:

O BJ E C T I U S :

Crear un espai de
la pràctica dels esports. Promoure les
aptituds
esportives
Fomentar l’aprenentatge de la tècnica
Promoure hàbits saludables. Joc en equip
i treball col·laboratiu.

VA L O R A C I O N S :

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.

Organitza:

REPTES DE FUTUR:

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

Esplaiem-nos

Àrea d’atenció a la diversitat

El projecte es basa en AJUNTAR ELS
DOS ESPLAIS DEL BARRI: Per una
banda el projecte d’esplai de dissabtes de l’Associació Xera que s’anomena “Coneix Barcelona” que és una activitat d’oci i turisme inclusiu pel barri
i ciutat per a persones amb Diversitat
Funcional i Discapacitat Intel·lectual i
del Desenvolupament; i, d’altra banda l’activitat d’Esplai de dissabtes
de l’AGRUPAMENT ESCOLTA SKUES
que inclou activitats de natura, excursions, activitats culturals, etc.
La idea principal és fer una trobada
mensual en dissabtes en un horari de
10 h a 16.30 h i fer activitats amb els
dos grups de participants de forma
conjunta per afavorir la convivència,
coneixença, integració i comunitat al
barri. Es tractarà d’activitats de turisme pel barri i la ciutat, com de sortides de natura i excursions. Totes
les activitats seran pensades perquè
els dos grups se sentin còmodes.

O BJ E C T I U S :

Crear
un
espai
de
lleure
inclusiu
Promoure
la
convinença,
la
coneixença i la inclusió.
Sensibilitzar sobre l’estigma i la discriminació.
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VA L O R A C I O N S :

El projecte ha estat molt
satisfactori, s’ha creat un
espai de lleure inclusiu i
s’han realitzat activitats
per sensibilitzar en l’estigma i la discriminació
en entorns de lleure.

REPTES DE FUTUR:

Consolidar un espai de
lleure inclusiu que permeti reforçar la diversitat en entorn de lleure.
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1 Àrea d'atenció a la diversitat.
2 ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL.

.

2. ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL
L’àrea d’acció social de XERA neix amb l’objectiu d’atendre necessitats de col·lectius que es troben en situació de risc o vulnerabilitat. XERA en la seva missió d’atendre les necessitats de les persones en situació de fragilitat busca incorporar nous projectes que ens
permetin cobrir necessitats i millorar la intervenció i incidir en l’entorn quotidià i vincular a la comunitat a transformar el seu entorn.
Per això, que amb l’acció social XERA 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, que permetin una acció
més eficaç i coordinada. S’ha promogut la unificació, la participació i la inclusió de persones amb i sense DID, a la comunitat general.
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SERVEIS
programa
pro infancia

programa d’acció social

El programa proinfància pretén trencar
el cercle de pobresa que es transmet de
progenitors a fills i oferir als infants oportunitats de futur, és per això que ofereix
un acompanyament educatiu i de lleure a
infants i adolescents i a les seves famílies.

O BJ E C T I U S :

Promoure el desenvolupament de competències dels
infants i adolescents i les
seves famílies que permet
millorar els processos d’integració social i autonomia.
Crear un espai de reforç de les competències i habilitats socials.

VA L O R A C I O N S :

El projecte ha engegat amb
molt bona acceptació, els
infants s’han vinculat a l’espai de tardes, i venen amb
moltes ganes. S’ha treballat amb 13 famílies, i s’ha
dut a terme activitats d’intervenció tant amb les famílies com amb els infants
i adolescents. S’ha obert
una xarxa de treball comunitari amb el districte, molt
interessant. Actualment tenim llista d’espera per entrar al projecte, ja que ha
quedat l’espai limitat per
acollir més participants.

REPTES
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DE

FUTUR:

Aconseguir un espai més
ampli que permeti acollir la llarga llista d’espera,
i poder millorar les competències de més infants
que necessiten un espai
al barri on vincularse, relacionar-se i aprendre.

activitats

català fàcil
programa d’acció social

Es tracta d’un projecte d’acollida lingüística per a persones nouvingudes o que
porten un temps al territori i volen aprendre català o/i conèixer la cultura catalana.
S’ha creat un espai de trobada de persones
de diverses 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 tenien
un cercle social al barri, i a partir del projecte disposen d’una eina per enfortir-lo.
S’ha promogut la vinculació de les persones a l’espai i al barri. Una treballadora s’encarrega de dur a terme el projecte.

O BJ E C T I U S :

Crear un espai d’acollida
i de trobada intercultural.
Potenciar l’ús social del català.
Reforçar els vincles amb l’entorn.
Potenciar
la
participació
comunitària.

V A L O R A C I O N S :

S’ha consolidat un grup vinculat
a l’espai de trobada que ha permès trencar les barreres de l’idioma i crear suport social al barri.

REPTES

DE

FUTUR:

Consolidar un projecte ampli intercultural que permeti
mantenir vincles amb l’entorn
com amb altres entitats, enfortint la participació comunitària.

GRATUÏT

Catala

Facil

QUAN ES FA?

Cada dijous
De 18h30 a 19h30

A ON?

A la seu de Xera
Rambla Badal, 121.

MÉS INFORMACIÓ:

93.025.94.22
Sarabobadilla@ongxera.com

Places limitades
Amb la col.laboració:

Vine a inscriure’t !

Organitza:
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TALLERS

còmic collage
programa d’acció social

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.
10 €
MENSUAL

TALLER
CREATIu
FOTO - COMIC
A QUI VA DIRIGIT?

A joves entre 14 a 18 anys

QUAN es fa?

cada Dimarts
De 18:30h a 20:00h

a ON?

a la seu de XERA
RAMBLA BADAL, 121

MÉS INFORMACIÓ:

93.025.94.22
SARAbobadilla@ONGXERA.COM

Amb la col·laboració de:
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Organitza:

O BJ E C T I U S :

Crear un espai de trobada creatiu i artístic Promoure les aptituds artístiques Fomentar la
diversitat en espais creatius Introspecció mitjançant la tècnica del collage Expressió de la
pròpia personalitat i l’alteritat.

V A L O R A C I O N S :

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

REPTES

DE

FUTUR:

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

PROJECTES
ACTUALS

ESTADES

CASALS

Sortides de cap

Petit Juliol i
Agost al Bosc

Activitat dirigida
amb cavalls.

PROINFÀNCIA
Programa de re-

ALEBRIJES

de setmana a algun lloc de catalunya.

CONEIX

Esplai de dissabtes a llocs d’interès cultural.

HÍPICA

forç escolar i centre obert.

RESPIR

Servei d’acompanyament i suport a famílies
amb DF

Activitat de pintura per a persones amb TEA.

SUPORT
A
L’AUTONOMIA
Programa de suport a l’autonomia.
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NOUS
PROJECTES
ACCIÓ
MUSICAL
Projecte d’empode-

rament a travès de
la música.

ENXERA’T
Programa de voluntariat de XERA.

XERATECA
Acompanyament
educatiu i de lleure
per a infants i ado24

lescents.

Dinamització
comunitària
XERA amb l’objectiu de potenciar
la participació de la comunitat porta a terme accions per promoure i
articular processos comunitaris i la
inclusió de persones amb diversitat funcional en aquests entorns.

LA FLASH PARTY
Com cada any, els joves de XERA parti
cipen juntament amb altres entitats del
barri a la festa de la llum a la plaça de
l’Olivereta. Aquest any amb l’èxit de
l’any passat, vam repetir el taller de
còctels sense alcohol. Els participants
també van participar en l’organització
de la festa.
LA FESTA DE LA PRIMAVERA

participaciÓ
comunitària

Juntament amb les entitats del barri de
Sants-Badal, XERA participa en la festa
de la primavera 2018 de sants Badal,
durant la tarda del divendres els joves
de l’esplai de XERA s’encarreguen de
servir les begudes i entrepans, mentre
gaudim de l’actuació musical del grup
de música “COLORS BAND” amb diversitat funcional col·laborador de XERA i
del DJ Soshi de XERA, promocionant la
inclusió en les festes de barri.
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NOU LOCAL
SANTS BADAL
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F I N A N Ç A M E N T X E R A
I ngressos

i

despeses

de

l ’ any

2018

Ingressos
118.134,000

Despeses
115.285,000

Balanç
final

2.849,000

Percentatge de finançament propi respecte el total d’ingressos: 40 %
Percentatge de finançament privat respecte el total d’ingressos: 6 %
Percentatge de finançament públic respecte el total d’ingressos: 54 %
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Assosiació Educativa Xera
G- 55074868
C/ Rambla Badal 121, Baixos
CP 08028
info@ongxera.com
ongxera.com
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