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AUTISME
El Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (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 implica
interessos restringits i conductes repetitives i estereotipades així com alteracions sensorials en
alguns casos.
Existeixen diferents
descripcions:

graus d’autisme que t’intentem explicar, de manera molt resumida, amb les següents

Entre aquestes tres persones hi ha tants casos d’autisme com persones amb autisme existeixen. Segons els últims
estudis a Catalunya, 1 de cada 50 nens i 1 de cada 200 nenes tenen autisme. I la prevalença va en augment. Això
vol dir que, d’aquí poc, a cada classe hi haurà un nen o una nena amb autisme.

JUNTS AUTISME 2019
Aquest any ha significat molt per a nosaltres.
Perquè és la consagració de la nostra posició
com a entitat i perquè sentim molt a prop el
recolzament de la comunitat que ens
acompanya.
Tenim un llarg recorregut a fer ja que queden
molts temes que abordar en materia
d’inclusió pel que a les perones amb autisme
es refereix: igualtat de drets fonamentals com
el dret a vot, el dret a un habitatge digne, el
dret a la dignitat, el dret a una educación
inclusiva, el dret a una feina de qualitat… són
coses que malauradament encara no s’han
materialitzat i sobre les que seguirem
treballant durant els propers anys.

A nivel institucional Junts Autisme s’està
posicionant en un paper fonamental dins el
context català: primer, amb el nomenament
de la directora gerent de l’entitat, Neus
Payerol, com a presidenta de la Federació
Catalana d’Autisme.

Amb un equip de 20 professionals altament formades
específicament en TEA, Junts Autisme ha estat capaç
d’ampliar la seva cartera de serveis i de proposar a les
famílies una oferta assequible i íntegra que
aconsegueix millorar la qulaitat de vida els seus fills i
filles des de tots els punts de vista.

Després amb al obtenció, finament, de
l’edifici de La Raureta aArenys de Mar que
ens permetrà desenvolupar tot el projecte
de transició a la vida adulta innovador que
tenim i obrirà les portes a la inclusió de
molts joves amb TEA de tota la comarca.

Seguim oferint nous serveis si les persones amb
autisme ho refereixen (una prova, és el nou servei
d’Integració Sensorial, o el servei de Diagnòstic que
estem preparant per l’any vinent).

Finalment, a nivell de comunicació, Junts
Autisme és conegut a tot el territorio per la
seva professionalitat, iniciatives i campanyes.

Les persones amb TEA i les seves famílies són el
centre de la nostra activitat.Volem canviar la societat
per elles i ells i ho estem aconseguint: amb molt
esforç i amb el suport de tota la ciutadania.
Seguim treballant. Res és imposible.
Junts som invencibles.

Mayka Garnica
Presidenta

SERVEIS
Oferim serveis professionals per informar, assessorar, diagnosticar, formar i donar suport perquè les persones amb
autisme es millorin la seva qualitat de vida
Junts Autisme té l’objectiu d’oferir serveis especialitzats i de qualitat a nens, nenes i joves amb autisme. Som un equip de
professionals i col·laboradors reunits i motivats per l’objectiu comú d’aprendre sobre l’autisme i ajudar a qui ho
necessita. Però no ho fem de qualsevol manera
Oferim serveis clau per cada moment de la vida d’una persona amb autisme :

Diagnòstic

Intervenció
Personalitzada

Formació

Integració
Sensorial

Suport a
famílies

Projecte
EVI

Oci

IMPRESSIÓ DIAGNÒSTICA
El procés de diagnòstic consta de tres
fases en les quals a través
d’entrevistes i diferents proves
psicomètriques, es fa una avaluació
exhaustiva de les diferents àrees de
desenvolupament de l’infant o adolescent
que ens donen informació sobre les àrees i
el diagnòstic sobre un possible TEA del
nen o nena. Aquesta valoració integral ens
permet construir un perfil de fortaleses i
dificultats de cada individu a través de
múltiples dominis de funcionament.

Impressions diagnostiques realitzades: 5

INTERVENCIÓ PERSONALIZADA
Per què els infants i persones amb Trastorn de l’Espectre Autista
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.

u

Cada nen i nena atesos compta amb una coordinadora d’intervenció i
amb un programa individualitzat, fet a mida, que té en compte els seus
interessos, els seus gustos que té en compte les seves habilitats prèvies
i les seves motivacions individuals per tal de facilitar el seu
aprenentatge. En aquest programa s’especifiquen els diferents objectius
a assolir.

En la intervenció utilitzem tècniques cognitives conductuals,
metodologies, sistemes de comunicació i programes d’intervenció
amb resultats científicament evidenciats dissenyades a partir de les
característiques individuals de cada persona i adaptades a les seves
necessitats.

u

Aquests objectius es revisen de manera mensual amb la coordinadora i
l’equip de terapeutes que fan intervenció amb l’infant i es consensuen
amb la família. Per finalitzar, serà important el treball interdisciplinari
conjuntament amb altres professionals que atenen l’infant i amb la seva
família. Es proposa la participació de la família dins les sessions
d’intervenció.

Persones ateses al servei d’intervenció: 65
Hores anuals d’intervenció: 17.860 hores

INTEGRACIÓ SENSORIAL
A finals de curs de l’any 2018 varem adonar-nos de les necessitats
de treballar la integració sensorial en infants amb TEA gràcies a la
implicació d’una de les treballadores que s’ha convertit en la
impulsora i coordinadora d’aquest servei. Al proposar-ho a les
famílies el nou servei va tenir una rebuda molt positiva i quasi un
10% de les famílies que fan intervenció l’utilitzen, així com altres
famílies que estan en llista d’espera pel servei d’intervenció però
que poden treballar algunes àrees a Integració sensorial.
Cal intervenció si la desregulació sensorial afecta a alguna de les
activitats de la vida diària, per exemple, l’alimentació, l’hora de
dormir, la participació social, l’atenció, etc. És molt important
individuar els desordres sensorials i diferenciar-los dels de
conducta per tal de trobar la intervenció adequada per a millorar
el benestar del nen.
L’any 2020 esperem trobar més finançament per a millora
l’equipament de la sala i oferir el servei a un públic infantil més
extens, així com a persones adultes.

u

Els principis bàsics de la intervenció terapèutica en els trastorns d’integració
sensorial són els següents:
u

Participació activa per part del nen o nena.

u

L’infant guia la intervenció i el terapeuta la dirigeix.

u

Tractament individual o en grup.

u

Cada activitat té un propòsit específic, que té una conseqüència madurativa del
desenvolupament neurològic.

u

Totes les activitats que es realitzen són riques en input propioceptiu vestibular i
tàctil, així com auditiu, visual, olfactiu i gustatiu.

u

A través de l’organització del processament sensorial millorem les respostes de
l’infant, facilitant el seu aprenentatge. Durant les sessions d’integració sensorial
no hi ha ensenyament explícit d’habilitats específiques, aquestes es treballen de
forma paral·lela fora de la sessió.

Nens i nenes atesos: 9

PROJECTE EVI · ESPACI DE VIDA INDEPENDENT
Els primers infants que van començar a accedir als nostres serveis ara són adults d’entre
19 i 23 anys que mereixen un futur autònom dins una comunitat que els acompanyi quan
els seus pares ja no hi siguin.

u

Àrees de millora:
u

Benestar físic

El Projecte EVI (Espai de Vida Independent) és una realitat en expansió i creixement
innovadora que defensa el canvi en la societat a partir de l’acció i la participació dels joves
amb autisme: ells es mouen pel poble, ells intervenen en la comunitat, ells creen relacions
que després els porten a aconseguir contractes pre-laborals.

u

Benestar emocional

u

Desenvolupament personal

u

Relacions interpersonals

En aquest cas són nois amb moltes necessitats de suport que tenen poca capacitat de
comunicació a través del llenguatge, però que amb la seva participació generen un
vincle i desencadenen una reacció afectiva. Ells estan canviant el món, i l’estan fent
esdevenir un lloc més bonic, més comprensiu i més solidari.

u

Inclusió social

u

Autodeterminació

Actualment ens trobem a la fase 1 del projecte, la fase de preparació, però estem
preparant convenis amb dues empreses per a fer-hi practiques pre-laborals. Una és la
pastisseria l’Obrador i l’altra el Restaurant Can Parpers.

Adults atesos: 6
Hores intervenció/any: 3.520
hores

FORMACIÓ
Som un equip de professionals que, des del primer
moment que vàrem començar a dedicar-nos a donar
suport a persones amb autisme i les seves famílies,
vàrem entendre que calia compartir tot el coneixement.
Adaptem els continguts de les formacions al perfil de qui
les rep perquè qualsevol professional o família pugui
tenir la màxima autosuficiència a l’hora de tractar a una
persona amb TEA.
Organitzem i impartim activitats formatives de qualitat,
presencials o en línia, per a tot aquell que tingui interès
per a conèixer la realitat de l’autisme i de quina manera
es pot donar suport a les persones que el tenen i les
seves famílies.

Com a formació interna durant l’any 2019 s’ha realitzat:
Formació Àlex Escolà, novembre del 2019. Aquesta formació també s’obra al
públic.
Formació sobre treball de grup, la qual es pausa perquè no ens agrada el
ponent (hombre intenso).
Es fa una proposta a l’equip i per majoria es canvia la formació per ioga
(veure valoració equip).

Com a formació externa durant l’any 2019 s’ha realitzat:
Formació escola La Salle Comtal a Barcelona com a explicació dels suport
que necessita un alumne que és també usuari de la Fundació
Formació a la dinamitzadora i dinamitzador de l’eix comercial Creu Coberta
de Barcelona per la instal·lació d’un punt de referència de l’autisme i la
pictorització dels comerços de l’eix
Formació sobre TEA i intervenció en adults a Fundació Onada (Tarragona) –
3 dies
Formació a voluntariat: setembre/octubre i juny (entorns d’oci i casal)

SUPORT A FAMÍLIES
Informació i orientació a les famílies
Des de la sospita mateixa de trastorn de l’espectre
autista d’un infant, comença un nou camí en què les
famílies necessiten orientació, acompanyament i
suport emocional. Les persones que han viscut
experiències similars són una gran ajuda. Des de la
Fundació Junts Autisme oferim diferents programes de
suport i assessorament per a adaptar-nos a les
necessitats de cada nucli familiar:
Coneix els teus drets:
Un cop la família passi a formar part de la Fundació Junts
Autisme amb un programa de teràpia personalitzada per
l’infant o adult amb autisme rebrà, de manera gratuïta,
una sessió d’assessorament legal amb un advocat
especialitzat en autisme.

u

Parlem sobre autisme:

u

“Entre famílies” són grups d’apoderament i informació teòrica-pràctica
sobre l’autisme. Aquests grups estan coordinats per una professional de la
nostra entitat especialitzada en autisme. S’aborden des dels orígens de l’autisme,
fins a les diferents eines i metodologies provades científicament per a donar
suport tant a les persones amb aquesta condició com a les famílies.

u

En el grup d’Experiències mútues es convida a les famílies a compartir una
estona de diàleg sobre les seves vides: què ha suposat l’autisme per a ells/elles;
de quina manera ho han afrontat; on han trobat suport; com ho han gestionat a
nivell de parella… tot de temes que van sorgint dins l’àmbit familiar, tant el més
íntim com l’estès, i sobre els quals és molt útil l’experiència prèvia de famílies
que ja fa temps que han rebut el diagnòstic.

OCI
Activitats d’oci per infants amb autisme (3-8 anys)

u

En el cas dels infants, les activitats solen tenir lloc en entorns
no exclusius per a persones amb autisme i són el casal dels
caps de setmana i unes colònies anuals.

Activitats d’oci per adolescents amb autisme (9-15
anys)

u

En el cas dels adolescents, procurem que facin activitats
pròpies dels joves, com anar al cinema, a comprar o a fer un
mos. Això ho anomenem Espai jove i té lloc els caps de
setmana. També, a l’estiu organitzem el Kasal jove.

u

Totes les activitats que duem a terme les anirem anunciant a
través d’aquesta web o de les diferents xarxes socials que la
Fundació Junts Autisme.

Organitzem activitats grupals en entorns a l’aire lliure,
envoltats de natura i amb una agenda pensada perquè es
diverteixin i comptin en tot moment amb una supervisió
total.

Inscrits al servei d’oci: 18 infants i 10 adolescents

VOLUNTARIAT· CORS BLAUS
Tots els projectes de l’entitat es poden realizar gràcies al
suport de l’equip de voluntariat que col·labora en els
serveis de:
Projecte EVI
Oci i respir
Celebració Dia Mundial de l’Autisme

Voluntariat 2019: 50 persones
Persones que han assistit a les formacions: 85 persones

u

El voluntariat realitza formacions especialitzades en autisme
impartides per les mateixes professionals de l’entitat i
també una formació sobre drets i deures del voluntariat

u

Es realitzen enquestes de satisfacció semestrals per
conèixer les seves inquietuds

u

Cada persona voluntària disposa d’un carnet que acredita la
seva pertanyença a l’entitat

u

Algunes persones voluntàries han passat a formar part de
l’equip multi disciplinar de l’entitat

SENSIBILITZACIÓ · DIA MUNDIAL DE L’AUTISME
La campanya més gran de la
historia de l’entitat
Actes i representació a:

Passejada popular Pineda-Arenys (amb la col·laboració
de Gesport i Ràdio Pineda)
Inflables, espectacles i Fideuà popular a Arenys de Mar
(amb la col·laboració de l’Ajuntament, Restaurant Can
Majó, Industries Calisay, Urban Events, el grup de
música Bipolar, Not your manager)
Més de 300 persones
Més de 5,000€ recaptats
Més de 35,000 impressions a xarxes
Campaña Futuro digno – Jo us veig

• Impressions de la campanya: 10.000 persones
• Recaptació aconseguida en 1 dia: 1.200€

SENSIBILITZACIÓ · DIA MUNDIAL DE L’AUTISME
Campanya de comunicación: Futur digne · Jo us veig
Amb la col·laboració de:
RCD Espanyol: Adhesió a la campanya i gravació spot
Akari films: Gravació i edició campanyes
Lyona Ivanova: Disseny merchandising
Grup Bipolar: Música spot
Discoteca Johnny’s
Restaurant Can Parpers

• Impressions de la campanya: 10.000 persones
• Recaptació aconseguida en 1 dia: 1.200€

TROBADES, ACTES I COL·LABORACIONS
Col·laboració amb RCD Espanyol per a la campanya de
sensibilització sobre l’autisme
Realització d’un vídeo explicatiu sobre l’autisme amb el
futbolista Borja Iglesias i amb l’Isi, un noi de la Fundació
Gravació i fotografíes amb tots els jugadors del RCD Espanyol
Projecció de la campanya a l’Estadi Olímpic
Invitació de les famílies de Junts a assistir a un partit del RCD
Espanyol

TROBADES, ACTES I COL·LABORACIONS
Pictorització dels comerços associats a l’Associació de Comerciants Creu
Coberta de Barcelona
Creació del primer “Punt Blau” d’atenció a les persones amb autisme en el comerç
a Creu Coberta
Celebració d’un sopar solidàri per explicar el projecte
Entrevista a Betevé sobre la iniciativa
Col·laboració amb l’entitat Asperger New Life de Poble Sec que participa de l’acte
amb una sessió de teatre amb actrius i actors amb autisme
Col·laboració amb el Menjador social Can Pedró que va fer el menú de la nit
Formació de la dinamitzadora i el dinamizador de Creació el primer Punt Blau de
suport a l’autisme en el comerç a Barcelona

TROBADES, ACTES I COL·LABORACIONS
Trobades amb Booking.com per a establir les bases d’un
projecte d’accessibilitat cognitiva a alguns hotels
Reunió d’explicació del projecte
Definició dels rols i responsabilitats
Definició de la prova pilot
En principi s’intentarà començar a executar el projecte a partir
de l’any 2020

TROBADES, ACTES I COL·LABORACIONS
Participació al Congrés InclusioCAT celebrat a Vic
Publicació d’un pòster sobre la innovació dins el Projecte EVI
Assistència a diferents tallers i xerrades

TROBADES, ACTES I COL·LABORACIONS
Beneficiari de la donació del CE Mataró en el seu Torneig
Anual Memorial Albert Gibert
Muntatge d’una carpa dins el torneig
Organització d’activitats infantils: circuit i conta contes
L’entitat va ser beneficiària d’un donatiu de 1800€ per part del
club
Moltes gràcies!

TROBADES, ACTES I COL·LABORACIONS
Participació a la Fira d’entitats d’Arenys de Mar
Celebrada a finals de setembre
Hi tenim presencia amb un stand on oferim informació sobre
l’autisme i productes de merchandising
Recaptació: 120€

TROBADES, ACTES I COL·LABORACIONS
Inauguració nou Espai Cooperativa
Principis Octubre
Nou espai amb més de 200 m2 que acollirà la intervenció infantil cedit
per la Cooperativa Agrícola d’Arenys de Mar
Es fa una inauguració amb totes les famílies de l’entitat i està obert a
tota la ciutadania d’Arenys
S’aprofita l’acte per a entregar tablets rebudes gràcies a una iniciativa
d’Autismo España
L’espai es divideix en diferents sales i un espai de joc comú
S’entrega a les persones assistents un llibret informatiu sobre l’autisme,
l’entitat i el nou espai
Aquest nou espai permet atendre els infants de manera més adequada i
permet adaptar l’espai de l’Edifici Xifré a l’atenció dels adults

TROBADES, ACTES I COL·LABORACIONS
Matí de ioga solidari
Organització de dues sessions de ioga
Col·laboració amb diferents marques: Ametller Origen, Pan pan Ioga,
Born Living Yoga,Yowo Yoga,Yogaye, 11:11 Yoga, Uesports Arenys de
Mar
40 inscripcions
Recaptació: 300€
Impressions on-line: 2,500

TROBADES, ACTES I COL·LABORACIONS
Trobada amb Tarannà Viatges
Proposta de col·laboració amb Tarannà Viatges
S’acorda realitzar un documental per a explicar l’heterogeneïtat
de l’autisme
S’acorda realizar un sopar/trobada per a buscar finançament per
a projectes relacionats amb l’autisme
Aquestes activitats es desenvoluparan durant l’any 2020

TROBADES, ACTES I COL·LABORACIONS
Nadal Inclusiu
Nova edició del Nadal Inclusiu a Arenys de Mar
Amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Arenys de Mar
Reserva de places d’aparcament a famílies de l’entitat
Reserva d’un lloc des d’on poder veure la cavalcada
Fila preferent a l’entrega de la carta als reis o a la cua del Tió de
Nadal

TROBADES, ACTES I COL·LABORACIONS
Signatura d’un conveni de col·laboració amb l’empresa
Omotesando Plants
Omotseando Plants ens va contactar perquè volia fer una
donació solidària per cada venta realitzada
Es va acordar que la donació seria d’un 1% de cada venta
Mensualment Omotesando Plants ingressa al donació

CALENDARI 2019
Enero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Aprovació sessió La Raureta
Publicació Así soy yo vídeo de
com a centre d’atenció a adults sensibilització

Conveni de col·laboració amb
Omotesando Plants

Campanya Dia Internacional
Autisme

El CS Mataró dóna una part
dels seus guanys a l’entitat

Ioga per professionals

Inici taller d’habilitats socials

Sant Jordi

Formació a Fundació Onada,
centre d’atenció d’adults amb
discapacitat degut a l’augment
de casos d’autisme

Creació del programa “Cors
Blaus” de voluntariat

Febrero

Neus Payerol escollida
Presidenta de la Federació
Catalana d’Autisme

Primer cop que els adults amb
autisme poden exercir el seu
dret a vot

Presentació nou servei
d’Integració Sensorial
Primer casament on regalen
detallets que han fet els joves
del projecte EVI

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Casal d’estiu inclusiu

Vacances

Inici nou curs

Inauguració Espai Cooperativa

Ioga solidari

Campanya de Nadal

Inici Servei d’Integració
sensorial

Signatura Conveni de
col·laboració pre-laboral Can
Parpers i Obrador

Formació TIC i TEA

Nadal inclusiu

Colònies d’estiu inclusives

Noves instal·lacions per a
adults del Projecte EVI

JUNTS AUTISME EN XIFRES
PERSONES
CONTRACTADES

DISTRIBUCIÓ DE
DESPESES
10%

EQUIP DIRECTIU
PERSONAL FIXE
PERSONAL EVENTUAL

11%

Despeses destinades a missió
Despeses destinades a captació de fons
Despeses administració i gestió

5%

50%
39%
85%

FINANÇAMENT

FINANÇAMENT
PRIVAT

FINANÇAMENT PÚBLIC
FINANÇAMENT PRIVAT
FINANÇAMENT PROPI

SERVEIS DE L'ENTITAT
QUOTES SOCIS
DONACIONS PRIVADES

33%
52%

3%

19%

15%
78%

COL·LABORACIONS

MOLTES GRÀCIES!

