
  

INFORMACIÓ SOCIS XATRAC 
 

QUÈ ES XATRAC? 

Xatrac és una associació mediambiental que té com a principal objectiu apropar la 

ciutadania a la ciència i al medi ambient, sempre transmetent el coneixement a joves i no 

tant joves amb ganes de conèixer i participar en la bona gestió del nostre planeta.  

Des de Xatrac, mirem de fomentar el pensament crític i fugir dels adoctrinaments. No 

volem reivindicar opinions sinó atorgar els coneixements necessaris als ciutadans perquè 

aquests puguin crear les seves opinions i valors propis. 

Pensem que la millor manera de conèixer el nostre entorn natural és realitzant activitats 

al propi entorn i fent participar de manera activa als usuaris. 

Apostem per activitats lúdiques i enriquidores, ja sigui en un àmbit familiar, infantil o 

juvenil, sempre amb aquella mica de contingut que fa picar la curiositat.  

Fomentem valors com l’amistat, l’aprenentatge, el creixement, la cooperació, la diversió, 

l’empatia, el pensament crític, el respecte i el treball en equip.  

 

COM ES GESTIONA LA CASA DEL MAR? 

La Casa del Mar és un edifici públic, propietat de l’ajuntament. Actualment i des de l’any 

2012 és gestionat per Xatrac. Xatrac paga un cànon econòmic a l’Ajuntament de Lloret 

de Mar per tal de poder utilitzar-lo. 

Xatrac, des de la seva vessant més educadora realitza una sèrie d’activitats a La Casa del 

Mar: el Casal del Mar durant els mesos d’estiu, sortides i tallers escolars a la tardor i a la 

primavera. 

Realitzem també activitats puntuals, en col·laboració o no amb altres entitats o empreses, 

com excursions de Stand Up Paddle, snorkels a usuaris de les Vies Braves, activitats 

marines per a trobades temàtiques (Olimpíada Estatal de Matemàtiques) o trobades 

educatives europees (Dear Project), amb l’objectiu de protegir el nostre entorn donant-

lo a conèixer i mostrant la seva part més encisadora. 

Xatrac col·labora amb un Centre de busseig. És una sinèrgia que permet el millor 

funcionament de totes dues parts. En resulten activitats respectuoses amb el medi, amb 

continguts en Ecologia i Biologia marina combinat amb la qualitat excel·lent dels 

instructors, molt ben formats per l’escola PADI. 

 



  

PER QUÈ SERVEIX FER-SE SOCI? 

Al fer-vos socis podreu entrar a formar part d’una entitat que lluita per la protecció del 

medi natural donant-lo conèixer. Creiem en l’educació ambiental com a eina de 

conservació del medi natural.  

Les vostres opinions, idees i col·laboracions ens ajudaran a millorar la nostra entitat, a 

fer-la més plural i poder així assolir més reptes. 

Us oferirem un ventall d’activitats per a tota la família per aprendre gaudir de la ciència 

amb nosaltres, sempre de la manera més engrescadora i relacionada amb el medi. 

Fent-vos soci,  tindreu importants descomptes o gratuïtat per realitzar les activitats. 

Podreu beneficiar-vos de descomptes a la botiga de La Casa del Mar, a les activitats 

organitzades per Xatrac i al centre de busseig, tant en l’adquisició de material com en la 

realització d’activitats de submarinisme. 

Existeixen 2 tipus diferents de soci: 

- Follower (seguidor) 

- Soci simpatitzant 

Més endavant podeu veure les característiques dels dos tipus. 

QUI ES POT FER SOCI? 

- Totes les persones majors de 18 anys poden fer-se socis/sòcies.  

- Tots aquells menors de 18 anys rebreu un carnet de soci junior automàticament 

quan un dels vostres pares es faci soci. 

 

PER QUÈ SERVEIX LA QUOTA DE SOCI? 

La vostra aportació econòmica ens permetrà continuar realitzant activitats educatives i 

divulgatives, projectes de recerca, accions amb voluntaris i moltes altres activitats! A més, 

donareu un petit suport econòmic pel funcionament intern de l’associació. 

Activitats. 

o Excursions temàtiques 

o Acampades (2-3 dies) a partir de 7 anys 

o Xerrades 

o Tallers educatius 

o Sortides de snorkel  

o Accions de voluntariat (jornades de neteja, anellament d’ocells,...) 

o Projectes de ciència ciutadana 

o Projectes de millora del nostre patrimoni natural i cultural 

o Activitats esportives al medi natural 



  

DRETS I RECOMANACIONS 

FOLLOWER – SEGUIDOR (des de 15,00€/any) 

 Carnet de soci 

 Butlletí quadrimestral 

 Participació a projectes de ciència ciutadana per via telemàtica 

 Participació en les nostres enquestes on-line per poder millorar els nostres serveis 

i projectes 

SOCI SIMPATITZANT (des de 55,00€7any) 

 Carnet de soci + canet de soci junior gratuït pels seus fills 

 Butlletí quadrimestral 

 Formar part de la nostra associació amb les condicions que marquen els nostres 

estatuts. 

 Descomptes o gratuïtat a totes les activitats. 

 Descomptes a la botiga de la Casa del Mar. 

 Descomptes a la botiga del Diving. 

 Descomptes a les activitats de submarinisme del Diving 

 Assegurança de voluntari a totes les activitats que realitzem 

 Participació a projectes de ciència reals. 

 Participació en la assemblea general de l’associació. 

 Participació en les nostres enquestes on-line per poder millorar els nostres serveis 

i projectes 

 

COM EM FAIG SOCI? 

Per fer-se socis cal que ompliu el formulari que trobareu al nostre web: 
https://goo.gl/mjlB6o. 

Per qualsevol qüestió ens podeu contactar a través de secretaria@xatrac.org o  al telèfon: 

670293265. 

 

https://goo.gl/mjlB6o
mailto:secretaria@xatrac.org

