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L’autisme
El Trastorn de l’Espectre Autista (a partir d’ara, autisme) és un trastorn
neurològic, que implica una alteració significativa en el desenvolupament de
les habilitats de comunicació, llenguatge i relació social, i que sovint implica
interessos restringits i conductes repetitives i estereotipades així com
alteracions sensorials en alguns casos.
Als anys 80 es diagnosticaven 4 casos d’autisme per cada 10.000 naixements.
Avui dia 1 de cada 100 nadons neix amb autisme i és quatre vegades més
freqüent entre els homes que entre les dones. L’autisme és un trastorn
permanent que persisteix durant tota la vida. Les persones amb autisme són
ciutadans especialment vulnerables per la seva diversitat.
La Fundació Junts Autisme vol donar una resposta integral a les persones
amb autisme i les seves famílies defensant els seus drets i la seva dignitat i
impulsant serveis especialitzats que garanteixin la seva inclusió escolar, laboral
i social per tal de repercutir directament en una millora de la seva qualitat de
vida. Alhora, sensibilitzem la societat sobre la realitat d’aquesta condició.
Aquest document, dóna a conèixer la Fundació Junts Autisme i recull les
activitats portades a terme durant l’any 2018.
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Valentia

Força

Missió

Defensar els DRETS i la DIGNITAT de les persones
amb autisme impulsant SERVEIS per garantir la seva
INCLUSIÓ escolar, laboral i social i millorar la seva
QUALITAT DE VIDA i la de les seves FAMÍLIES.

Innovació

Visió

Entusiasme

Visió

Oferir serveis de QUALITAT; garantint l’ATENCIÓ durant
tot el cicle vital; éssent una entitat INNOVADORA i millorant
les POLÍTIQUES públiques adreçades a aquest col·lectiu.

Energia

Valors

Imaginació

Futur

Alegria

Cor

EMPATIA, COOPERACIÓ, PROXIMITAT,
PROFESSIONALITAT, ÈTICA, EXPERIÈNCIA i
INNOVACIÓ.
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Junts autisme
2018
El projecte de la Fundació Junts Autisme
ha anat creixent a mesura que els nens i
nenes que la formen, també creixien. En
10 anys hem desenvolupat un sistema
d’intervenció eficaç, personal i implicat en el
dia a dia de les famílies que ha donat molt
bons resultats en la qualitat de vida dels
nens i nenes.
Els projectes infantil i juvenil estan
consolidats amb presència i influència a
l’entorn escolar, domèstic, extra-escolar i
d’oci, a més dels diferents tallers organitzats
per la Fundació més enllà de la teràpia que
ajuden als nens i nenes que hi participen a
millorar les seves habilitats socials.
Volem anar més enllà. Hem d’anar més
enllà. Perquè els nens i nenes estan creixent
(alguns ja ho han fet) i hem d’estar preparats
per poder-los garantir el futur digne en el
que creiem. Fa anys que es va començar
a posar en pràctica la primera fase del
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Projecte EVI (Escola de Vida Independent)
que reforça els aprenentatges adquirits a
l’escola i dóna eines domèstiques i laborals
en entorns naturals. Però no n’hi ha prou
amb això, perquè quan els pares, mares,
tutors d’aquests nois i noies no hi siguin,
què?
Tots tenim una xarxa que ens sosté quan els
principals suports falten, és una xarxa que
portem treballant tota la vida, una seguretat
que ens recolza: amics, una nova família
nuclear, el nostre entorn, el cafè servit
cada matí de la manera que ens agrada,
el bon dia dels companys de feina. Quan
aquells que ens sostenien en un principi ja
no hi són, trobem consol en aquesta xarxa
nostra. Però, què passa amb els adults
amb autisme? A molts d’ells, quan els seus
referents ja no hi son, el sistema els convida
a ingressar en centres residencials: un
ambient que no coneixen, amb gent que no
coneixen i rutines que no són les seves. Per

sempre. Fins al final.
Plantegem-nos si voldríem això per a
nosaltres. Plantegem-nos si ho voldríem pels
nostres fills.
La Fundació Junts Autisme fa una aposta
pels pisos tutelats on hi visquin joves amb
autisme amb altes necessitats de suport.
Perquè creiem que la dignitat de la persona
també es troba en les petites coses: en
escollir a quina hora se’n va a dormir, què
soparà o quin programa de tele vol veure.
És per això que durant els propers dos
anys treballarem per a garantir un espai als
adults amb autisme on puguin desenvolupar
les seves capacitats, amb el suport que
necessitin i garantint que, quan la seva
xarxa ja no hi sigui, hi serem nosaltres per
sostenir-los. Fins al final.
Neus Payerol Gràcia
Direcció Gerent
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Projecte d’entitat Projecte d’entitat Projecte d’entitat Projecte d’entitat

infantil

juvenil

adolescent

adults

SERVEI
Diagnòstic

SERVEI
Intervenció
psicoeducativa

SERVEI
Intervenció
psicoeducativa

SERVEI
Intervenció

PROGRAMA
Intervenció
primerenca

PROGRAMA
Suport escola
ordinària

PROGRAMA
Suport institut
Formació
prelaboral

PROGRAMA
Vida independent
Inclusió laboral
Pis tutelat

OCI

OCI

OCI

HABILITATS
SOCIALS

HABILITATS
SOCIALS

HABILITATS
SOCIALS

(0-3)

Suport
a la
persona

Suport
a la
família
Suport
als/les
professionals

(3-12)

(12-16)

(+16)

OCI

FORMACIÓ, ORIENTACIÓ, RECOLZAMENT, EMPODERAMENT

FORMACIÓ

RECERCA

SENSIBILITZACIÓ

Voluntariat
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Junts amb tu
Projecte global de l’entitat

“Junts amb tu” és el nostre full de ruta, el projecte estratègic de l’entitat. Dins aquest
projecte, s’estructuren tots els serveis, els programes i els projectes que s’apliquen
en els diferents àmbits de la vida de les persones amb autisme i les seves famílies.
Actualment, aquests àmbits són 8:

Informació i
orientació a les
famílies

Intervenció
personalitzada

Suport en
l’educació

Suport en la
transició a la vida
adulta

Activitats d’oci

Impressió
diagnòstica

Formació

Sensibilització
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Informació i
orientació a les
famílies

15

consultes
noves al mes
Atenció directa
famílies de

23

Acompanyem a les famílies al rebre el diagnòstic

poblacions

Orientem les famílies i les empoderem durant tot el cicle
vital de la persona amb autisme
Oferim suport en les etapes especialment difícils com les
transicions escolars
Informem sobre recursos i alternatives disponibles a escala
general i a escala de proximitat
Copsem les necessitats reals i creem projectes i serveis
que hi dónin resposta
Ampliem els coneixements sobre serveis, recursos i eines
de gestió de l’autisme
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Blanes
Mataró
Arenys de Mar
Sant Vicenç de Montalt
Pineda de Mar
Alella
Lloret de Mar
Canet de Mar
Premià de Mar

Arenys de mut
Malgrat de Mar
Sant Andreu de
Llavaneres
Calella
Sant Fost de
Campsentelles
Vilassar de Mar
Atmetlla del Vallès
Sant Pol de Mar

Tiana
Vallgorguina
Barcelona
La Roca del Vallès
Franquesses del Vallès
Santa Maria de
Palautordera
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Intervenció
especialitzada
Per que els infants i persones amb autisme aprenguin sovint
és necessari un aprenentatge en un entorn molt estructurat
amb la utilització de metodologies específiques i adaptacions
tecnològiques i materials. L’objectiu és traslladar les habilitats apreses
a entorns naturals, com l’aula ordinària o d’altres situacions de vida
quotidiana i social.

infants atesos

persones
de nucli familiar
Més de
persones de l’entorn
dels infants

1.012

h
atenció individual/
mes

En la intervenció utilitzem tècniques cognitiu conductuals, metodologies
amb resultats científicament evidenciats dissenyades a partir de les
característiques individuals de cada persona i adaptades a les seves
necessitats.

450
282

h de
coordinació/mes

TERAPEUTA
ESCOLA
COORDINADORA

h de
suport especialitzat/
mes

20.000

PROGRAMA
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60
240
500

FAMILIA

h dedicades als
infants i a les
famílies/any
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Suport en
educació
Des de Junts Autisme defensem l’assitència a l’escola ordinària
dels infants amb autisme: creiem que és vital tant per al seu
aprenentatge i la seva inclusió, com pel dels seus companys.
LA NOSTRA ESTRATÈGIA: Actuació educativa PERSONALITZADA i
ESPECIALITZADA. Atenem tant als ALUMNES com als PROFESSIONALS
que hi treballen, dins i fora de les aules.
TOTS ELS INFANTS DE JUNTS AUTISME REBEN SUPORT EN
L’EDUCACIÓ. A més, aquest any 2018 gràcies al conveni amb el
departament d’ensenyament 10 nens i nenes han rebut atenció directa
dels i les nostres professionals dins les seves escoles.
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Suport en la
transició a la vida
adulta

Els infants amb autisme creixeran i tenen dret, com nosaltres, a seguir en el lloc en el
que pertànyen un cop creixin. Pensem en el moment en que els pares desapareixen
o desapareixeran. Els nostres referents des de que érem petits ja no hi són. Però ens
queda la nostra xarxa de seguretat: els amics, l’entorn, la feina, la parella, que ens
recolzen i dónen sentit a la nostra vida.
Imaginem que els pares desapareixen i, a més, se’ns allunya de la nostra xarxa. Com ens
sentiríem?
Imaginem que ho fan als nostres fills, quan nosaltres no hi som.
Doncs el que suposaria per a nosaltres o els nostres fills és el que suposa per molts
adults amb autisme, però multiplicat per 1000 perquè les persones amb autisme tenen
dificultats en acceptar els canvis i en adaptar-se a noves realitats.
El PROJECTE EVI, pretén evitar aquest aïllament i pretén donar a persones amb autisme
amb ALTES NECESSITATS DE SUPORT la oportunitat de viure autònomament, dins la
nostra comunitat, amb la nostra xarxa de seguretat.

FASES DEL PROJECTE EVI

1
3

FORMACIÓ: Aprenem Junts, Treballem Junts, Junts
de l’escola; es treballen les habilitats necessàries per
l’ambient laboral i les habilitats necessàries per l’ambient
domèstic en ambients naturals.

2

PRÀCTIQUES: Inserció laboral en empreses a
través de convenis de pràctiques i tallers.*

VIDA INDEPENDENT: Creació pis tutelat amb
recolzament necessàri tant material com humà.*

* En desenvolupament
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6

vivim independents. Es reforcen els aprenentatges

usuaris del programa

14 i 25
anys
dels usuaris

edats
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Impressió
diagnòstica
Procés que consta de 3 FASES a través de les quals es fa una
avaluació exhaustiva de les diferents àrees de desenvolupament
de l’infant o adolescent que ens dóna informació sobre les àrees i el
diagnòstic sobre un possible TEA
Per realitzar una bona detecció i orientació diagnòstica es personalitza la
metodologia en funció de les necessitats individuals del nen o adolescent
amb sospita d’alguna dificultat.
S’analitza:

Història clínica dels pares
Diagnòstic específic de l’infant
Es fa la devolució
Aquest any hem fet 3 impressions diagnòstiques! El servei es va iniciar
al mes de juliol.
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Activitats d’oci
L’objectiu és oferir un espai de descans als cuidadors principals al mateix
temps que es despleguen activitats adreçades als infants i joves amb TEA
i en molts casos als seus germans i germanes.

Casal de cap Casal oci jove
de setmana
1 COP AL MES
1 COP AL MES

INFANTS 3-8 ANYS

JOVES 8-13 ANYS

Taller de
música
1 COP AL MES

INFANTS 3-8 ANYS

Taller
d’habilitats
socials
infantil
DIVENDRES

INFANTS 3-8 ANYS

Dins aquestes activitats es treballa la interacció social, l’adquisició
d’habilitats socials, la promoció del lleure, l’autodeterminació i presa de
decisions de les persones amb TEA, la inclusió social, etc.
Amb aquest plantejament hem creat un servei específic destinat a
organitzar activitats de lleure i respir que s’organitzen segons franges
d’edat i amb horaris i durades diferents. Totes elles tenen caire
inclusiu i s’organitzen en espais comunitaris on els participants puguin
interaccionar amb nens i adolescents amb i sense discapacitat.

Taller
d’habilitats Sortides joves
1 COP TRIMESTRE
socials juvenil JOVES
DE 16 A 21 ANYS
DIVENDRES

JOVES 8-13 ANYS
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Colònies
d’estiu
2 DIES, JULIOL

INFANTS 8-14 ANYS

Casal d’estiu
MES DE JULIOL, MATINS
INFANTS 8-14 ANYS

Formació
Junts forma a professionals i famílies. La formació és un dels
instruments fonamentals per a poder transformar la realitat de les
persones amb autisme. Aquest any la Fundació Junts Autisme
ha facilitat formació sobre tècniques d’eficàcia demostrada per a la
intervenció en l’autisme i d’informació sobre beneficis fiscals:

Empoderament famílies (Entre famílies)
Sistemes alternatius augmentatius de la
comunicació (SAAC)
Reforç conductual positiu
Anàlisi de la conducta aplicat (ABA)
Creació de materials adaptats
Organització dels espais físics
Patrimoni protegit
Llei de dependència i grau de discapacitat
Anualment la Fundació planifica un calendari de formació, per fer arribar
els coneixements sobre els autisme al màxim de persones possible.
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Sensibilització
L’autisme es considera una de les diversitats funcionals més
invisibles. No es pot reconèixer una persona amb autisme a
simple vista i això, ens agradi o no, dificulta molt la comprensió
de tots aquells i aquelles que no coneixen aquesta condició.
Cal, doncs, una feina d’informació, visibilització i sensibilització
sobre l’autisme que sigui oberta i alegre, però alhora clara i
honesta amb la plenitud i la complexitat de l’autisme.
Intentem donar un missatge d’esperança, perquè realment
n’hi ha molta, però també deixant clar la tenacitat, valentia,
constància i amor amb el que tant els nens, nenes i joves amb
autisme com les seves famílies afronten cada dia.
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Calendari d’activitats i iniciatives
FEBRER

Nadal Inclusiu

Col·laboració
en el debat de
l’estrena del
documental
“María y yo” de
Miguel Gallardo

Carta als reis
d’orient

Signem la cessió
del pis al carrer
Ample amb la
Cooperativa
Agrícola d’Arenys
de Mar
Inici programa
“Fem esport”
amb els petits de
l’entitat

Carnestoltes
a Junts Autisme

MARÇ

ABRIL

Taller de pintura
i il·lustració amb
Lyona Ivanova

Festa
TOTS SOM
BLAUS
sensibilització
per l’autisme

Llençament
campanya “Jo
us veig” de
sensibilització
per l’autisme

MAIG
Inici futbol
adaptat a l’ATC
Sant Pol de Mar

JUNY
Trobada
cotxes clàssics
solidària

JULIOL
Inici
casal Junts
Fem Estiu!

Sant Jordi
Inici taller
Mindfulness
per a famílies

AGOST

Inici
Kasal Jove

Splashlight
festival

VACANCES!!

GENER

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

Festa Holi
solidària

Estrena del
documental
sobre autisme
“Peixos d’aigua
dolça en aigua
salada”

Inici taller
habilitats
socials

Inici
taller
de música

DESEMBRE

Nadal
inclusiu

Fira de Nadal

Colònies
d’estiu
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F E S TA D E SEN SI BI L I TZAC I Ó SO BRE L’AUTI SME

2 d’abril: DIA MUNDIAL DE CONSCIENCIACIÓ SOBRE L’AUTISME.

La gran festa de l’autisme d’Arenys de Mar.

INCLUSIÓ INFORMACIÓ
SENSIBILITZACIÓ DIVERSIÓ MÉS DE 150

SALA D’INTEGRACIÓ SENSORIAL
INFLABLES JOCS GEGANTS VISITES
INESPERADES MÚSICA (BATUKADA)
ESPECTACLES

NENS I NENES
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Campanya de
sensibilització

80.000

Campanya impulsada des de la Fundació Junts Autisme per
tal de sensibilitzar la societat sobre la invisibilitat de l’autisme i
la necessitat d’informació i comprensió per part de tots i totes
per tal de garantir la plena inclusió de les persones que tenen
aquest trastorn i de les seves famílies.

interaccions

Vols sumar-te a la campanya?

1

Agafa el
teu mòbil

2

Fes un video dient
“Jo us veig”
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persones
sensibilitzades
Més de

15.000
www

Més de

2.000

3

visites úniques al web

Escriu el que vulguis
sense oblidar el
hashtag #JoUsVeig

4

Penja’l
a les xarxes
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Actes de
sensibilització
Fem que ens vegin. Parlem d’autisme. Convivim amb l’autisme.
Coneguem l’autisme.

6.12. 2018

12.2017

Taller de pintura tèxtil solidari amb

Venda de loteria de Nadal. Enguany

l’autisme. Amb la col·laboració de l’artista

hem participat a la loteria de Nadal venent

arenyenca Lola Gramola varem pintar bosses de

participacions i recaptant una part de l’import en

tela. Els participants al taller se’n van quedar una

donatiu.

i l’altra la van donar a la Fundació per vendre a
la Fira
Desembre 2018
Segona edició de Nadal Inclusiu
a Arenys de Mar amb la col·laboració de
l’Ajuntament d’Arenys. Es crea una cua paral·lela

02.04.2018
Il·luminació de color blau de l’Edifici
Xifré, seu de Junts per commemorar el Dia
Mundial de Conscienciació de l’Autisme. Ens
sumem a la campanya mundial d’Autism Speaks:
Light it up in Blue
02.04.2018
Junts es suma a la campanya d’Autismo
España pel Dia Mundial de Conscienciació
de l’Autisme. Enguany, sota el lema “Trenquem
barreres per l’autisme”
23.04.2018
Sant Jordi. Junts participa a la festivitat
amb una paradeta de venda solidària de roses
a la plaça de l’església d’Arenys de Mar i a la
38

Riera de Mataró amb llibres, samarretes, clauers

per a les persones amb diversitat funcional el

i altres productes realitzats per voluntaris de

dia del cagatió i de l’entrega de la carta als reis

l’entitat. La Ràdio d’Arenys entrevista a familiars i

mags.

professionals.
18.09. 2018
Concentració de cotxes antics solidària
amb l’autisme. L’Associació ADM Racing Division
d’Arenys de Mar va donar a l’entitat part dels fons
recaptats en aquesta trobada.
18.09. 2018
Festa Holi Solidària amb l’autisme. Junts
organitza la festa dels colors per a celebrar l’inici
del curs i per a enviar un missatge d’esperança i
diversió a totes les famílies de la Fundació i a les
altres famílies d’Arenys de Mar

39

Junts en
els mitjans

Betevé
Betevé té una sensibilitat especial pel que fa a l’autisme.
Aquest any 2018 va fer una sèrie de petits documentals
sobre un aspecte concret de l’espectre. A Junts Autisme se’ns
va demanar que parléssim del nostre projecte d’adults, el
projecte EVI.

Durant aquest 2018 la nostra presència en els mitjans de
comunicació s’ha incrementat, cosa que ens ha permès fer
més difusió sobre l’autisme i poder ampliar la nostra tasca de
sensibilització.

Mataró audiovisual
La cadena comarcal es va fer ressò de la campanya
#JoUsVeig amb una sèrie d’entrevistes i debats en el seu
canal i en diferents programes. A més, les treballadores i els
treballadors es van adherir a la campanya.
Ràdio Arenys
La Fundació participa periòdicament en programes i tertúlies
de Ràdio Arenys, un mitjà que sempre té l’amabilitat i l’interès
de difondre les nostres notícies.
Campanyes a les xarxes
A part de la campanya del #JoUsVeig des de Junts Autisme
anem publicant periòdicament vídeos de sensibilització al
nostre canal de youtube. L’úlitm, titulat “Así soy yo” intenta
explicar algunes de les característiques de les persones amb
autisme.

Betevé
40

Mataró audiovisual

Ràdio Arenys

Newsletters d’altres entitats
Hem aparegut als butlletins i xarxes socials d’Autismo Diario,
Infoautismo i Confederación Autismo España.
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Voluntariat
Cors Blaus és un Pla de Voluntariat de dinàmica rotativa que
garanteix, a qui hi entri, veure tots els aspectes de la Fundació
en un període de dos anys.
Es treballarà a cada àrea durant un trimestre (si així ho vol el/
la voluntari/a), de manera que la persona tindrà temps tant
de formar-se, com d’aprendre i posar en pràctica els seus
coneixements sense pressa.
El Pla de Voluntariat no és una programació rígida, sinó que
intentarà vetllar, a través dels diferents mètodes de seguiment i
avaluació per tal que l’experiència, tant de voluntaris/es com de
la Fundació i les persones que la formen sigui el més gratificant,
interessant i motivadora possible.
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Junts autisme
en xifres
XIFRES GENERALS

FINANÇAMENT

FINANÇAMENT PRIVAT

Beneficiaris directes: 60
Beneficiaris família: 240
Beneficiaris entorn: 500
Hores atenció individual/mes: 1012
Hores de coordinació/mes: 450
Hores suport individual/mes: 282

PERSONES CONTRACTADES

Equip directiu
Personal fixe
Personal eventual

Finançament privat
Finançament públic

Serveis de l’entitat
Quotes socis
Donacions privades

DISTRIBUCIÓ DE DESPESES

Destinades a missió
Destinades a captació de fons
Administració i gestió
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Agraïments

BESTARD DISSENY
gràfic i molt més

Federació
Catalana
d’Autisme
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Gràcies per veure'ns.
Seguim endavant.
Imparables
www.juntsautisme.org

