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QUÍ SOM?
XERA neix com una associació educativa sense ànim de lucre el 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’AUTOOCUPACIÓ 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.

MISSIÓ
XERA 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
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 escala física,
psíquica i social. I tot això des dels eixos transversals de la Perspectiva de gènere, la Diversitat
i Igualtat, i la Transparència.

VISIÓ
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.

L’IMPACTE DE XERA

2018

350 PERSONES ATESES
40 PROFESIONALS
5 NOUS PROJECTES
4 NOUS CONVENIS

2019

420 PERSONES ATESES
66 PROFESSIONALS
8 NOUS PROJECTES
8 NOUS CONVENIS
Ajuntament de Barcelona
Diputació de Barcelona
Fundació La caixa
IES Lluís Vives
IES Josep Tous
AFA Estel Can Bori
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Fundació Jordi Serra i Fabra
Residència Montserrat Betriu

DIVERSITAT FUNCIONAL

ACCIÓ SOCIAL

PROJECTE XERA

ÀREA LLEURE:
- CONEIX MATINS I CONEIX TARDES
- CASAL DF
- OCI NOCTURN
- EXPLORADORS

ÀREA D’EDUCACIÓ
( PROINFANCIA )
-REFORÇ ESCOLAR
-CENTRE OBERT

NOUS PROJECTES

ÀREA SALUT
-ATENCIÓ PSICOLÒGICA

FINANÇAMENT XERA

ÀREA ARTÍSTICA
- ALEBRIJES
- ALEBRIJES AMB AFA ESTEL CAN BORI
- MÚSICA AMB AFA ESTEL CAN BORI
ÀREA ESPORTS
- JUGUEM AL BARRI
- ACTIVITAT ADAPTADA AMB CAVALLS
ÀREA SALUT
- AUTONOMÍA A LA LLAR FAMILIAR
- ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC
- CUIDAR CUIDADORES
- RESPIR
- PERSONAL DE SUPORT
ÀREA EDUCACIÓ
- VIL�LATECA

ÀREA DE LLEURE
-COLONIES URBANES
-CAMPAMENTS
ÀREA LINGÜÍSTICA
-CATALÀ JOVES
-CATALÀ FÀCIL
-ÀRAB

DINAMITZACIÓ
COMUNITÀRIA

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

2

3

Oferir suport especialitzat dins
l’entorn natural de la persona amb DF
evitant un major cost econòmic i
social.

Donar suport a la família i a la
persona en el seu domicili o, si es
desitja, fora d’aquest.

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.

ÀREA DE LLEURE
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.
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 desenvolupa- ment.
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 qual disposa la nostra societat si sabem obrir els ulls, atendre, escoltar, agafar-nos les mans,
somriure i omplir el nostre cor.

CONEIX
BARCELONA
ÀREA DE LLEURE

Es tracta d'un servei especialitzat de dissabtes adreçats a persones amb
diversitat funcional que tenen diﬁcultats en la seva inclusió social i comunitària.
La ﬁnalitat ha estat fomentar la relació i participació activa amb l’entorn i generar
espais que possibilitin l'adquisició d’habilitats i competències personals
mitjançant l’ocupació signiﬁcativa del temps lliure.
Durant l’any 2019, el servei ha modiﬁcat seva estructura a passat de realitzar-se
tots els dissabtes de gener a maig amb un únic grup a dos dissabtes al mes amb
dos grups, des del mes d'octubre ﬁns al mes de desembre.
S’han realitzat un total de 35 sortides. Durant els mesos de juny a setembre no es
va realitzar el servei.

ÀREA DE
LLEURE

OBJECTIUS
Realitzar activitats de lleure i oci signiﬁcatiu per afavorir la
participació de la persona participant en activitats culturals,
lúdiques aproﬁtant els recursos comunitaris.
Fomentar la cohesió grupal.
Gaudir dels espais lúdics que ofereix la ciutat de Barcelona i
l’agenda cultural de la ciutat.

VALORACIONS
Tot i que les valoracions de les famílies i els participants han
estat positives es valora que s’han de treballar més el
compromís d’assistència per part de tots els agents que
intervenen.

REPTES DEL FUTUR

Crear mecanismes que afavoreixin
el compromís
d’assistència per part dels participants i les seves famílies.
Crear un grup estable i cohesionat que pugui dur a terme
les activitats i la programació des d’una vessant
assembleària amb el suport de l’equip professional.

13

HOMES

11

DONES

ENTRE
8 i 30
ANYS

CASALS
ÀREA DE LLEURE

Activitat de Casal durant els mesos d’estiu. El PETIT JULIOL ( de 8 a 14 anys) i
l’AGOST AL BOSC (de 12 a 25 anys) són els casals que ofereix XERA. Es
realitzen al CEE Vil·lajoana. Adreçat a nois i noies escolaritzats a Barcelona.

ÀREA DE
LLEURE

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

VALORACIONS
El casal de XERA s una activitat que sorgeix a partint d’una
demanda, a més moltes famílies es poden beneﬁciar d’ajuts
de l’Ajuntament de Barcelona i de beques Fundesplai.

REPTES DEL FUTUR
Consolidar un servei d’activitats d’estiu per a persones amb
diversitat funcional e intel•lectual, adaptades a les seves
necessitats a un preu assequible per les famílies.

21

HOMES

9

DONES

ENTRE
8 i 25
ANYS

OCI NOCTURN
ÀREA DE LLEURE

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 tant en la presa de decisions com el
control en diverses situacions.

ÀREA DE
LLEURE

OBJECTIUS
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.

VALORACIONS
Ha estat un projecte molt interessant, els joves s’han trobat
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 DEL 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.

6

HOMES

5

DONES

ENTRE
20 i 50
ANYS

EXPLORADORS
ÀREA DE LLEURE
Es tracta d’un esplai amb una ﬁnalitat d’oci signiﬁcatiu mitjançant la realització
d’activitats de caire cultural , lúdica durant un dia a la setmana.
Aquest esplai es divideix en dos grups, Exploradors Sant Boi, que va realitzar 2
sortides en dissabte al mes durant tot l’any i Exploradors El Prat que va realitzar 1
sortida en dissabte al mes.

ÀREA DE
LLEURE

OBJECTIUS

Reforçar l’autonomia i presa de decisions dels participants mitjançant la
proposta de planiﬁcació de les activitats a realitzar durant l’any.
Potenciar la cohesió grupal durant la realització de l’activitat.
Gaudir d'activitats culturals i serveis que ens proporciona l’agenda lúdica
i cultural de la ciutat.
Proporcionar un espai de descans a les famílies cuidadores

VALORACIONS

Tant les persones participants com les famílies que han gaudit de les
activitats que s'han ofert des de l'Esplai han assolit els objectius previstos,
en aquest sentit es valora que l'alt grau d'assistència ha contribuït per
una part a l'assoliment de l'objectiu de facilitar un espai de descans
durant un dia a la setmana a les famílies cuidadores per poder descansar
i per altra banda, els/les participants han millorat molt en la seva
capacitat d'autodeterminació i presa de decisions. Les persones
participants han assistit i participat activament de les sortides
proposades i realitzades és per aquest motiu que tot i que el grau de
satisfacció no s'ha pogut valorar mitjançant una enquesta oﬁcialment el
grau d'assistència i la demanda de realitzar més sortides ens fa
determinar que els i les persones participants han gaudit de les activitats
proposades.

REPTES DEL FUTUR

Davant les valoracions positives per part de les famílies, professionals i
persones participants respecte a l'activitat des de l'entitat es vol donar
continuïtat a l'activitat, no només de cara a l'any vinent. Es tracta d'un
Esplai que té una trajectòria i viabilitat econòmica i un grup de
participants consolidats. Com a proposta de millora, de cara a l'any
vinent, es realitzarà un seguiment i control del grau de satisfacció dels
participants i de les famílies mitjançant protocols de qualitat.

17

ENTRE
20 i 40
ANYS

PARTICIPANTS

ÀREA D’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA
Es tracta d’un projecte artístic innovador per a persones amb diversitat funcional e intel•lectual que
pretén brindar un espai per a la creació, l'aprenentatge, l'educació i la diversió. Una manera de poder
expressar i relacionar-se a través de les pràctiques artístiques i la música.
Aquest 2019 s’han realitzat tres projectes d’aquesta àrea, que a continuació s’expliquen més
detalladament

ALEBRIJES
ÀREA D’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

És un projecte artístic per a persones amb diversitat funcional amb la
ﬁnalitat d’oferir un espai de creació, què esdevingui una via d’expressió
verbal i no verbal, en la que les persones participants, se sentin, còmodes,
lliures, desinhibides i segures.
Oferim un espai on puguin evocar la seva pròpia interioritat, per poder
expressar-se i relacionar-se, mitjançant l’art com a eina generadora de
canvi personal, emocional i de cohesió social.

ÀREA D’EXPRESSIÓ
ARTÍSTICA

OBJECTIUS
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.

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

REPTES DEL FUTUR
Consolidar un projecte ampli de creació artística a escala
comunitària a través de diferents tècniques, com una eina
d’apoderament i cohesió social que permet treballar en
xarxa amb altres entitats.
Mantenir el grau d’assistència i demanda per part de les
famílies.
Ampliar com a mínim un dia més a la setmana per donar
resposta a la demanda d’accés i reduir la llista d’espera.

3

HOMES

5

DONES

ENTRE
5 i 35
ANYS

ALEBRIJES AFA ESTEL
ÀREA D’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

Durant l'últim trimestre de l’any, es va iniciar una activitat d’expressió
artística a l’escola L’Estel Can Bori.
Es tracta d’un espai on poder evocar la seva pròpia interioritat, per poder
expressar-se i relacionar-se, mitjançant l’art com a eina generadora de
canvi personal, emocional i de cohesió social. En aquest projecte s’han
treballat aspectes relacionals i personals mitjançant pràctiques artístiques
des d’una perspectiva plàstica. L’activitat s’ha realitzat els divendres,
durant els mesos d’octubre a desembre.
És un projecte artístic per a persones amb diversitat funcional amb la
ﬁnalitat d’oferir un espai de creació, què esdevingui una via d’expressió
verbal i no verbal, en la que les persones participants, se sentin, còmodes,
lliures, desinhibides i segures.

ÀREA D’EXPRESSIÓ
ARTÍSTICA

OBJECTIUS
Conèixer les possibilitats dels diferents materials com
pintures naturals, pastes per esculpir, jocs d'encaix,
transparències i el gest propi com a element de
representació i com a mitjà per a expressar i comunicar
idees, sentiments o interessos personals. Des d'aquest espai
creatiu també es busca millorar l'autonomia, reforçar
l'autoestima i conﬁança.

VALORACIONS
S’ha consolidat un grup vinculat a l’espai de creació artística
del treball introspectiu a través de l’aprenentatge de
diferents tècniques artístiques.
L’alt grau d’assistència i de llista d’espera per a aquesta
activitat és un determinant que fa que es valori
positivament tant per part de les famílies com de les
persones participants.

REPTES DEL FUTUR
Consolidar un projecte ampli de creació artística escolar a
escala comunitària a través de diferents tècniques, com una
eina d’apoderament i cohesió social que permeti treballar
en xarxa amb altres entitats escolars de l’Hospitalet.

2

HOMES

4

DONES

ENTRE
7 i 11
ANYS

MÚSICA AFA ESTEL
ÀREA D’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

Durant l'últim trimestre de l’any, es va iniciar una activitat de música a
l’escola Estel Can Bori.
Es tracta d’un espai on s’han treballat aspectes relacionals i personals
mitjançant pràctiques artístiques des d’una perspectiva musical.
L’activitat s’ha realitzat dos dies a la setmana per mes durant els mesos
d’octubre a desembre.

ÀREA D’EXPRESSIÓ
ARTÍSTICA

OBJECTIUS
Conèixer les possibilitats del so, la imatge, el gest i el
moviment com a elements de representació i com a mig
per a expressar idees, sentiments.
Utilitzar la veu i el propi cos com a instrument de
representació i comunicació musical, i contribuir a
potenciar l'equilibri afectiu i la relació amb els altres.
Descobrir en les cançons els elements bàsics del llenguatge
musical.

VALORACIONS
L’alt grau d’assistència i de llista d’espera per a aquesta
activitat és un determinant que fa que es valori
positivament tant per part de les famílies com de les
persones participants.

REPTES DEL FUTUR
Mantenir el grau d’assistència i demanda per part de les
famílies
Ampliar com a mínim un dia més a la setmana per donar
resposta a la demanda d’accés i reduir la llista d’espera.

3

HOMES

5

DONES

ENTRE
8 i 17
ANYS

ÀREA ESPORTIVA
Es tracta d’una activitat física, lliure o guiada amb caràcter comunitari i col.laboratiu que promou
mitjançant la pràctica d’activitats esportives i de lleure.
Pretén generar valors a la comunitat, potenciar la igualtat d’oportunitats, els bons hàbits de la salut i
transformar vides, potenciar la mobilitat completa, és a dir, les habilitats cognitives simples i la
capacitat de participar en diferents jocs o activitats compartint el material, la conscienciació de tenir
cura dels estris utilitzats i l’entorn durant l’espai de temps de l’activitat.

ESPORTS AL BARRI
ÀREA ESPORTIVA

És una activitat de caire esportiu que durant tots el dimecres s’ha realitzat
durant 1h i mitja al pati de l’escola I.E.S. Lluís Vives. Ha estat una activitat que
ha promogut l’utilització d’un espai públic sota el paràmetre del programa
“Patis oberts “de la ciutat de barcelona.
S’han fet 42 sessions durant tot l’any.

ÀREA
ESPORTIVA

OBJECTIUS
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.

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.

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

6

HOMES

3

DONES

ENTRE
7 i 35
ANYS

ACTIVITAT ADAPTADA
AMB CAVALLS
ÀREA ESPORTIVA
L’activitat adaptada amb cavalls té una ﬁnalitat lúdica d’interacció, motivació i
socialització entre la persona participant i l’animal.
L'activitat es divideix en dues parts, el moment en què el i la participant de
manera individual està en contacte directe amb l’animal, en aquest espai es
treballa l'àrea física-motriu aproﬁtant el moviment tridimensional del cavall
muntant al pas. I en segona part on es treballa de manera grupal la comunicació,
la socialització com el treball en equip.
Durant els nou primers mesos de l’any l’activitat es va realitzar un cop a la
setmana, a partir del mes de setembre ﬁns a ﬁnals d’any es va poder augmentar
a dos dies a la setmana.

ÀREA
ESPORTIVA

OBJECTIUS

Gaudir d’una activitat amb animals.
Fomentar les relacions interpersonals
Adquirir seguretat i hàbits.
Potenciar la comunicació verbal amb la presa de decisions.
Potenciar la part motriu

VALORACIONS

La idea més destacada en les entrevistes és el canvi. Un
canvi visible a tots els nivells, destaquen aspectes de la
relació diària que s’han vist beneﬁciats per la intervenció
assistida amb cavalls, aspectes comunicatius a diferents
nivells, participant amb diﬁcultats de comunicació amb
millorat amb la seva expressió verbal, conducta més estils
pacients i assertiva. . Així com millores en
l’autodeterminació, aspecte en què els participants
adquireixen llibertat d’acció, de presa de decisions i de
responsabilitat
També destacar que han millorat molt tota la part física i
de mobilitat.
El fet d'haver pogut augmentar el nombre de dies d’un a
dos a la setmana és un fet que es valora molt positivament
i que ha donat solvència a l’activitat.

REPTES DEL FUTUR

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

HOMES

9

DONES

5

ENTRE
5 i 14
ANYS

ÀREA SALUT
La Salut és un concepte tan complex que la seva absència, sota cap hipòtesi, hauria de ser vist com un
problema individual. La salut es construeix sota pilars socials i la seva absència es relaciona amb les
barreres que la mateixa societat construeix i separa.
Això és vàlid per a totes les persones, però assumeix major importància quan parlem de persones amb
Diversitat Funcional i Intel·lectual i les seves famílies. Ells perden tant de temps lluitant pels drets que
diàriament els són negats, que acaben per creure que l'exclusió és conseqüència de les particularitats
intrínseques del mateix diagnòstic, i no de la societat que no integra.
XERA defensa que parlar de Salut i Diversitat és parlar de canvis en la mateixa societat, per això lluita
per a promoure'ls.

AUTONOMÍA
A LA LLAR
ÀREA SALUT

Es tracta d’un servei que ofereix orientació i suport a les persones amb
diversitat funcional 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 mateixa llar
familiar per tal que puguin arribar a emancipar-se posteriorment. També s’ha
valorat que la persona participant tingui 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 la
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.

ÀREA
SALUT

OBJECTIUS

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

VALORACIONS

Es pot dir que el projecte d’autonomia a la llar familiar ha
tingut molt d’èxit amb la formació d’un grup fort i
cohesionat, on existeix conﬁança, respecte, empatia i ajuda
mútua. Al llarg de les sessions, noves problemàtiques han
sorgit, com la Sexualitat i la Discapacitat, i s’ha vist la
necessitat i l’oportunitat d’ampliar les nostres sessions a
noves famílies a través d’unes xerrades formatives sobre
Sexo afectivitat i Prevenció d’Abús. Van ser cinc sessions
realitzades per Psicòlegs, professionals dels Mossos
d’Esquadra i el Teatre dels Oprimits. El treball en xarxa amb
Serveis Socials i DINCAT ha permès involucrar noves famílies
al grup.

REPTES DEL FUTUR

Consolidar un projecte ampli de suport i orientació en el
trànsit a la vida adulta de les persones amb Diversitat
Funcional, treballant tant amb l’autonomia de la persona
com donant suport a les famílies en aquest procés.
Actualment el grup està format per mares. Desitgem
trencar barreres i estereotips i que la funció de “cuidadora ”
obri cap a no ser sempre realitzada per dones hem
d’involucrar cada vegada més als pares em el procés
d’autonomia dels seus ﬁlls i ﬁlles.

8
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ASSESSORAMENT
PSICOLÒGIC
ÀREA SALUT
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.

ÀREA
SALUT

OBJECTIUS
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

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

REPTES DEL 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.

10
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FAMÍLIES

CUIDAR CUIDADORES
ÀREA SALUT
Al darrer semestre del 2019 iniciem una prova pilot del Cuidar Cuidadores, un
projecte que vol posar al centre les necessitats de les persones cuidadores de
participants de la nostra entitat amb diversitat funcional.
El primer pas (abans d'estiu) va ser una primera presa de contacte amb les
cuidadores a través d'un breu formulari que tantejava un recopilatori de
propostes que voldrien fer al cap de setmana quan els seus ﬁlls estiguessin de
colònies. Més endavant, un parell de mesos després, vam tornar a fer una altra
enquesta ja amb propostes més concretes que responien a les necessitats
detectades anteriorment
Aquí ja havíem conﬁgurat el projecte del Cuidar Cuidadores amb dues línies
prioritàries: la cura de la salut i la imatge personal. Després de tenir els
resultats de l'enquesta, vam fer un acte de presentació del projecte, el 16
d'octubre, per compartir els resultats de l'enquesta i tenir el feedback de les
persones cuidadores. Posteriorment, vam realitzar dues tandes amb
propostes d'activitats que responien als resultats de l'enquesta, amb les quals
va acabar el curs 2019.

OBJECTIUS
Identiﬁcar necessitats de les persones cuidadores a partir
d'activitats que volen fer al seu temps de lleure
Proposar activitats per tenir cura de cos i ment, de
moviment per millorar la salut i de trobada/relació amb
d'altres.
Oferir activitats per la cura de la imatge personal

VALORACIONS

Positiva presa de contacte, amb un bon feedback de les
necessitats de les persones cuidadores.
Hem comprovat que les cuidadores tenen diﬁcultats per
conciliar i assistir a les activitats programades.
Ha faltat una millor planiﬁcació (avisar a les cuidadores amb
més temps, abans de les activitats) i fer més seguiment de
les possibles participants.

REPTES DEL FUTUR
Tenir ﬁtxes amb els horaris de disponibilitat de les persones
cuidadores per adaptar els horaris de les activitats.

4
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ÀREA
SALUT

RESPIR
ÀREA SALUT
És 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.

ÀREA
SALUD

OBJECTIUS
Gaudir del temps lliure i d’oci.
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 treballin aspectes tant personals com socials.
S’han fet 110 serveis. 13 sortides.

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

78
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PERSONAL DE SUPORT
ÀREA SALUD
És un servei d’acompanyament adreçat a familiars que conviuen amb
persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID) de
caràcter PUNTUAL, per tant; no és un servei permanent.
El Servei no es realitza durant hores lectives escolars, o durant les jornades de
serveis diürns i/o nocturns de les Entitats ni a les activitats de Lleure on estigui
atesa la persona amb DID.
El servei està subjecte a tres criteris: de prioritat, de disponibilitat dels
professionals i al pressupost general destinat al programa segons la
subvenció i el copagament.

ÀREA
SALUD

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

VALORACIONS
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. S’han atés una mitja de 600h i s’han rebut una
mitja de 700 hores de sol·licituds.

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

PARTICIPACIÓ

Durant aquest any s’han realitzat un total 10.532 hores en
atenció directa de dilluns a diumenge en diferents horaris.
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BENEFICIARIS

ÀREA D’EDUCACIÓ
Aquesta àrea dóna servei a nens, nenes i joves del districte, en situació de vulnerabilitat social, per tal
de facilitar la seva integració. Per tal d’aconseguir-ho s’ofereix un espai de reforç escolar i altre de
centre obert, i es treballa en col·laboració amb centres educatius, serveis socials, biblioteques...

VILATECA
ÀREA EDUCACIÓ
És 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.
Es realitza cada divendres a la biblioteca del centre educatiu.

ÀREA
EDUCACIÓ

OBJECTIUS
Assignar noves eines creatives i inclusives per al foment de
la lectura a la biblioteca de Vil•lajoana per poder aprofundir
en tres elements educatius: La interculturalitat, el respecte a
la diversitat i al gènere i la transmissió de valors culturals
entre el llenguatge escrit i la seva interpretació funcional en
l’actualitat.

REPTES DEL FUTUR
Consolidar continguts i ampliar grups per poder arribar a tot
l’alumnat del centre.

HOMES
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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.
Per tant, des de XERA orientem i atenem a les famílies amb els següents objectius:

1
Oferir suport especialitzat a la persona en
situació de risc o vulnerabilitat .

2
Donar suport i atenció psicològica a la
família i a la persona si es desitja.

3
Proporcionar eines als familiars a través
de l’atenció puntual i/o temporal de la
persona
en
situació
de
risc
o
vulnerabilitat.

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.

ÀREA D’EDUCACIÓ
Aquesta àrea dona servei a nens, nenes i joves del districte, en situació de vulnerabilitat social, per tal
de facilitar la seva integració. Per tal d’aconseguir-ho s’ofereix un espai de reforç escolar i altre de
centre obert, i es treballa en col·laboració amb centres educatius, serveis socials, biblioteques....

PRO INFANCIA
ÀREA D’EDUCACIÓ

El programa pro infància 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, adolescents i les
seves famílies.

ÀREA
D’EDUCACIÓ

OBJECTIUS
Promoure el desenvolupament de competències dels
infants, 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.

VALORACIONS
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 DEL 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 vincular-se,
relacionar-se i aprendre.
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REFORÇ ESCOLAR
ÀREA D’EDUCACIÓ

Amb col·laboració dels centres escolars i tutors i tutores dels i les estudiants,
treballem per tal que cadascun d’ells i elles assoleixi els conceptes bàsics de
cada nivell, i siguin capaces de seguir en currículum ordinari a l’escola.
Per tal de donar una atenció personalitzada, tenim 3 grups diferenciats per
edats i nivell escolar. D’aquesta manera, els grups són reduïts, on l’educador
pot donar una atenció molt individualitzada, i els estudiants estan a un nivell
acadèmic semblant, i per tant es poden retroalimentar entre ells.

ÀREA
D’EDUCACIÓ

OBJECTIUS
Consolidar i ampliar l’aprenentatge de les competències
bàsiques.
Millorar el rendiment escolar.
Desenvolupar competències d’organització, planiﬁcació i
desenvolupament en relació amb l’estudi i l’acompliment
de tasques educatives.
Estimular el gust per aprendre i per la feina ben feta.
Desenvolupar habilitats socials que millorin la inclusió en el
medi escolar i social
Ampliar les expectatives de futur en relació amb la formació
i itinerari personal

VALORACIONS
Aquesta activitat ha tingut una molt bona acollida per part
del barri (famílies, infants, escoles i instituts). L’alumnat està
rebent eines per part dels educadors que els ajuda a seguir
les seves classes amb normalitat.
Aquesta bona acceptació es tradueix actualment en una
alta demanda per part de centres educatius i famílies.

REPTES DEL FUTUR
Actualment, el nostre repte més proper és poder aconseguir
els mitjans necessaris per poder donar resposta a totes les
derivacions que ens arriben. Si els tinguéssim, en dos anys,
podríem duplicar el nombre de beneﬁciaris, de manera que
no només ajudaríem a més estudiants, sinó que també es
beneﬁciarien els centres educatius i professionals, al tenir
un suport extern.
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CENTRE OBERT
ÀREA D’EDUCACIÓ

Basant-nos en els gustos de l’infant i el jovent del nostre centre, hem creat un
espai on ells i elles tenen un moment al dia d’esbarjo mentre es treballen
objectius més transversals.
Al nostre centre obert tenim taller de lectura, taller de curts, visualització de
pel·lícules, espai de reﬂexió i debat, taller de disseny i confecció de disfresses
per carnestoltes, jocs a l’aire lliure… Dintre d'aquesta varietat, n’hi ha algun
taller on els i les participants es divideixen per edats i interessos, i d’altres on
participem tots plegats per tal que l’experiència sigui més enriquidora.
A més, també fem activitat esportiva-lúdica, un cop al mes, amb un grup de
diversitat funcional, i cerquem constantment activitats que es fan a
biblioteques i centres públics propers, per tal d’ampliar els recursos que
ofereix el districte.

ÀREA
D’EDUCACIÓ

OBJECTIUS
Crear un espai segur on els nens gaudeixin del seu temps
lliure
Desenvolupar l’empatia
Crear vincles
Promoure el respecte pels altres
Promoure sistemes de participació en la vida pública

VALORACIONS
Durant aquest any és un recurs que s’ha consolidat al barri,
on els i les participants venen de bona gana, on han trobat
un espai per desenvolupar-se i relacionar-se amb iguals fora
dels centres educatius, i en un ambient segur.

REPTES DEL FUTUR
De la mateixa manera que passa amb el Reforç Educatiu, és
un recurs molt demandat per famílies, centres educatius i
serveis socials. El nostre repte també és aconseguir els
recursos necessaris per donar cabuda a totes aquestes
derivacions que ens arriben.
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ÀREA SALUT
Des de Xera tenim intenció de fer una atenció integral als nostres infants i joves. És per això que tenim
un servei d’atenció psicològica per aquells participants que la requereixin de manera urgent, derivats
des dels Serveis Socials del districte.

ATENCIÓ
PSICOLÒGICA
ÀREA SALUT
Oferim atenció psicològica com una part més de l’atenció integral dels infants
per tal de dotar-los d’eines que els ajudin a integrar-se a la societat i ser
independents. Per tal d’això s’ofereix sessions de teràpia puntual per tal de fer
un diagnòstic, teràpia individualitzada i teràpia familiar

ÀREA
SALUT

OBJECTIUS
Sensibilitzar respecte de la dinàmica relacional familiar.
Prevenir hàbits o conductes de risc per la salut emocional i
el desenvolupament social.
Promocionar relacions socials funcionals i saludables.
Fomentar la parentalitat positiva.
Afavorir l’oportunitat creativa.
Desenvolupar o optimitzar les capacitats d’autoajuda i ajuda
mútua.
Promoure el benestar, l’autoregulació i la resiliència
cognitiva, conductual, emocional i relacional.
Fomentar la comprensió narrativa de l’experiència
individual al context familiar.

VALORACIONS
Es tracta d’una eina molt proﬁtosa, ja que amb el col·lectiu
amb el què treballem és molt vulnerable, amb situacions
poc favorables pel desenvolupament íntegre de l’infatn i del
jovent. Actualment donem aquest servei a 2 infants i les
seves famílies, i està molt ben valorat pels nostres
professionals, ja que es veuen avenços en tots dos casos.

REPTES DEL FUTUR
De la mateixa manera que amb la resta de programes, un
dels nostres reptes és que aquest es consolidi i aconseguir
recursos que ens permetin ampliar-lo, i atendre a més
infants, joves i famílies.
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ÀREA DE LLEURE
Quan acaba el calendari escolar, queden molts dies i moltes hores sense cap mena d’activitat pels
nens i joves. Des de Xera oferim activitats de temps lleure per aquests dies, per a què nens, nenes i
joves, gaudeixin del bon temps i de la ciutat en un ambient sa i educatiu.

COLÒNIES URBANES
ÀREA DE LLEURE

Quatre setmanes de colònies, on infants i joves fan vàries activitats a l’aire
lliure a la ciutat. Durant aquestes setmanes anem a la platja, a la piscina, a
jugar als parcs, a visitar museus … per tal d’ampliar les seves opcions d’oci a
la ciutat.
També aproﬁtem per treballar els bons hàbits d’higiene i alimentaris, ja que
l'horari inclou l’apat del dinar.

OBJECTIUS
Augmentar el nombre d’infants que gaudeixen del temps
lliure a les vacances d’estiu.
Aprendre a esbargir-se aproﬁtant les oportunitats que
ofereix la ciutat.
Conèixer entitats lúdiques de la ciutat.
Aprendre a crear vincles amb els iguals.
Fomentar els bons hàbits alimentaris i de salut.

VALORACIONS
Al principi d’aquestes colònies ens vam trobar amb
situacions força complicades, ja que ens trobem amb
infants que al seu temps lliure passen moltes hores davant
de pantalles i poc acostumats als límits. Però gràcies al
treball en equip dels educadors, la paciència i la
perseverança, els participants va gaudir del mes de Juliol
d’una manera activa i lúdica.

REPTES DEL FUTUR
De cara a edicions futures, és un repte trobar nous espais
per descobrir per part dels participants, per poder ampliar
les seves opcions d'esbarjo a l’aire lliure.
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ÀREA DE
LLEURE

CAMPAMENTS
ÀREA DE LLEURE

Es tracta d’uns dies de convivència a una casa de colònies, on l’infant i el
jovent juga, conviu i gaudeix d’un ambient allunyat de la ciutat.

OBJECTIUS
Oferir l’oportunitat als infants de conviure amb altres infants
fora de casa
Augmentar l’autonomia.
Fomentar bons hàbits.
Afavorir les relacions entre iguals

VALORACIONS
Van ser uns dies molt positius pels nens i nenes, on van
poder compartir amb la resta de grupe estones d’esbarjo en
un ambient natural i allunyat dels horaris de la ciutat d’una
manera activa i lúdica.

REPTES DEL FUTUR
Pel futur, tenim com a repte poder realitzar sortides
semblants en altres moments de l’any, fent-los coincidir
amb altres vacances escolars. D’aquesta manera, l’alumnat
pot gaudir de la natura en vàries estacions de l’any, i
diferents activitats lligades a elles.
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ÀREA DE
LLEURE

ÀREA LINGÜÍSTICA
Quan les persones migrants arriben a un nou destí per viure, una de les grans tanques que es troben
per poder integrar-se a la societat és la llengua.
Al nostre districte trobem moltes d’aquestes persones que no tenen nocions de català ni de castellà.
És per això que des de la nostra entitat també treballem per ajudar-los a tirar a baix aquest obstacle,
mitjançant classes i tallers de català.
A més, amb aquests moviments migratoris, cada vegada són més els i les professionals que
necessiten tenir nocions bàsiques d’altres llengües, com pot ser l’àrab. Oferim un taller d’aquesta
llengua, guiat per una professora nativa per aquelles persones interessades.

CATALÀ JOVES
ÀREA LINGÜÍSTICA

Taller de llengua catalana per infants i joves del districte, amb problemes
lingüístics per poder seguir el currículum ordinari. Es tracta d’una sessió a un
institut i altra a una escola on l’alumnat és proposat pel propi professorat, i on
es pot donar servei a l’alumnat de tot el districte.

ÀREA
LINGÜÍSTICA

OBJECTIUS
Fomentar la integració dels infants nouvinguts, tant a
l’àmbit escolar com al social.
Adquirir nocions lingüístiques, per tal de poder seguir el
currículum acadèmic

VALORACIONS
És una activitat que ha estat molt ben acollida pels centres
educatius on s’ha implementat, amb una resposta molt
positiva per part de l’alumnat i una excel·lent prospecció per
part de la professora.

REPTES DEL FUTUR
El nostre repte més proper és poder ampliar l’activitat a
altres centres educatius en diversos horaris per tal de
facilitar l’assistència de més alumnat i amb diﬁcultats amb
la llengua i problemes per continuar el currículum.
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INFANTS I JOVES

ENTRE
8 i 15
ANYS

CATALÀ FÀCIL
ÀREA LINGÜÍSTICA

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.

ÀREA
LINGÜÍSTICA

OBJECTIUS
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.

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

ENTRE
45 i 60
ANYS

ÀRAB

ÀREA LINGÜÍSTICA

Taller lingüístic i comunitari que pretén ensenyar les bases de la llengua àrab
per tal d’integrar ambdues cultures, l’àrab i la catalana.

ÀREA
LINGÜÍSTICA

OBJECTIUS
Iniciar-se en l’Àrab.
Aprendre la gramàtica de la llengua.
Aprendre vocabulari.
Aprendre l’ortograﬁa.

VALORACIONS
Es tracta d’un taller que funciona molt bé, ja que les
persones que assisteixen el valoren positivament, però al
que li costa consolidar-se.

REPTES DEL FUTUR
El repte d’aquest programa és aconseguir publicitar-lo de
manera que atengui un nombre més elevat d’alumnat i es
consolidi com a programa referent al districte.

CLASSES D’ ÀRAB
SESSIONS PER A PERSONES QUE VOLEN
INICIAR-SE AMB L’ÀRAB

Actualment ens trobem amb un alt
nombre de persones nouvingudes amb
mancança de coneixement de les llengües
vehiculars. Els i les professionals es veuen
amb la necessitat d’aprendre altres
llengües per facilitar la comunicació.
Des de Xera oferim la possibilitat
d’iniciar-se amb l’Àrab per tal de poder
saltar aquestes tanques lingüístiques.

Proposem una activitat grupal i dirigida per una
docent nativa.

HORARI: Divendres d’11h a 12h / Grup de tarda
ÆħáĈĮŐÆŐċÆâĮĨƏŐħÆŐ
PREU: 30€ mensuals

Inscripcions: acciosocial@ongxera.com
Lloc: Rambla de Badal ,121 Barcelona
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ADULT

ENTRE
30 i 40
ANYS

Organitza:

PROJECTE XERA
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.
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 qual disposa la nostra societat si sabem obrir els ulls, atendre, escoltar,
agafar-nos les mans, somriure i omplir el nostre cor.

NOUS PROJECTES
CARTOGRAFIA DEL BARRI

Des de fa un temps, la Lina està preparant un estudi exhaustiu del barri que ens ajudarà a
descobrir quines son les seves necessitats reals. Aquest estudi ajudarà a Xera a conèixer quin
tipus d’activitats i serveis ha d’oferir al barri per tal d’ajudar a fer que creixi.

PROGRAMA DE MENTORIA
Adolescents / Dones / Persones nouvingudes
Per diferents situacions (l’edat, falta d’empoderament, canvi de situació laboral, canvi de
domicili...) a vegades les persones ens trobem en un moment en el qual no sabem quin és el camí
que volem seguir. Volem oferir a aquestes persones un espai i un suport que els ajudi a descobrir
per ells mateixos aquest itinerari, mitjançant el coneixement d’un mateix.

FORMACIÓ PER A FAMÍLIES: RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Històricament venim d’una societat on educar els nens a dintre del nucli familiar mitjançant
càstig físic estava normalitzat. A hores d’ara, s’ha canviat la visió d’aquestes metodologies
educatives, però tot i això no és estrany trobar casos en els quals es fa servir “la bufetada
educativa”. Majoritàriament, quan ens trobem aquestes pràctiques és perquè els pares i mares
manquen d’eines suﬁcients per a no haver de recórrer a aquesta. La nostra intenció és oferir
aquestes eines per tal que siguin capaços de resoldre conﬂictes familiars d’una manera sana i
pedagògica.

IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
Català / Castellà
Al barri estem detectant que cada vegada hi ha més famílies nouvingudes amb molt poc o gens
de coneixement de les llengües vehiculars. Aquest fet fa que els hi sigui molt difícil portar una
vida normalitzada. Mitjançant aquest programa volem oferir a aquestes persones la possibilitat
d'aprendre les llengües del territori, de manera que puguin tenir una inserció social al més
ràpidament possible.

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.

CARNESTOLTES
Horari: 23 de febrer a la tarda
Objectius:
Fomentar la cohesió del grup.
Crear i/o aﬁançar vincles amb altres entitats del barri.
Augmentar la visibilitat de l’entitat
Participants: 6
Edats: entre 17 a 35 anys

FESTA DE LA PRIMAVERA
Horari: 18 i 19 de Maig
Objectius:
Fomentar la cohesió del grup.
Crear i/o aﬁançar vincles amb altres entitats del barri.
Augmentar la visibilitat de l’entitat
Participants: 35 aprox.
Edats: entre 5 a 42 anys.

FINANÇAMENT XERA
INGRESSOS I DESPESES DE L’ANY 2018/ 2019
INGRESSOS 118.134,000€ - 264.034 €
DESPESES 115.285,000€ - 259.299 €
BALANÇ FINAL. 2.849 € - 4.735€
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT PROPI RESPECTE EL TOTAL D’INGRESSOS: 40 % - 25%
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT PRIVAT RESPECTE EL TOTAL D’INGRESSOS: 6 % - 18%
PERCENTATGE DE FINANÇAMENT PÚBLIC RESPECTE EL TOTAL D’INGRESSOS: 54 % - 57%
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