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“AQUESTES MEMÒRIES 2021…
…Són les memòries d'un esforç col·lectiu de tota la societat per a
reconstruir el que la pandèmia ha destruït en tot just dos anys.

En aquestes memòries trobareu el resultat d'un esforç conjunt amb
uns objectius comuns.

Hem recuperat les relacions personals i laborals. Les relacions dels
professionals de la fundació amb les famílies i les relacions entre
famílies. Poder abraçar de nou les nostres persones grans i les
persones vulnerables. Abraçar-nos i somriure tranquils. Durant
aquest any 2021 tots hem treballat perquè això sigui possible.

Fer realitat que els nens, nenes, joves i adults de la Fundació
aprenguin cada dia més.

La Fundació ha anat reprenent el pols a poc a poc i amb molt
d'esforç ha posat en marxa de nou totes les activitats i serveis que
oferim. Estem molt satisfets dels resultats, hem resistit les dificultats
i restriccions de la pandèmia i hem tornat amb més força que mai.
Continuem impulsant el nostre model d'atenció a la persona amb
autisme. Un model d'atenció que abasta tot el cicle vital i que
aconsegueix la seva etapa final en el projecte “Vivim Junts”.
“Vivim Junts” completa el disseny del Projecte EVI i serà
implementat a l'edifici Stella Maris d'Arenys de Mar, una vegada la
cessió per part de l'Ajuntament d'aquest municipi s'hagi fet oficial.

Oferir a les famílies un espai comú on trobar-se i compartir.
Assegurar un futur digne pels quals un dia van ser els primers
beneficiaris de la Fundació i que avui són joves adults. Treballar
perquè cada dia estiguin una mica més a prop de viure, amb els
suports necessaris, una vida independent i digna de ser viscuda.
Tot el que fem no seria possible sense el suport de les famílies, el
teixit empresarial, l'administració local, el Govern de la Generalitat
de Catalunya i diverses fundacions privades que han cregut i
creuen en el nostre projecte.
Gràcies a tots per la vostra ajuda. Junts som invencibles. Seguim!

Patronat de la Fundació Junts Autisme

4

AUTISME

Memòria 2021

Hola sóc la Laura

AUTISME
El Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) és un
trastorn d'origen neurològic del qual en l'actualitat
es desconeixen les causes exactes, no té cura i la
prevalença a Catalunya se situa en un de cada 50
nens i una de cada 200 nenes en un últim estudi
r e a l i t z a t ( j u l i o l d e 2 0 1 9 ) . " Te m p o r a l a n d
Geographical Variability of Prevalence and
Incidence of Autism Spectrum Disorder Diagnoses
in Children in Catalonia".
Les persones amb *TEA presenten dificultats en
major o menor mesura en les àrees de
comunicació, llenguatge, comprensió, interacció en
relacions socials, interessos restringits i una
alteració de la percepció sensorial.
Malgrat l'elevat índex de prevalença i dels
avançaments en diagnòstic i atenció, existeix
encara un gran desconeixement sobre el trastorn
per gran part de la societat i de professionals
provinents de diferents àmbits. És per aquest motiu
que és fonamental informar, difondre, formar i donar
visibilitat al trastorn per a poder canviar aquesta
realitat.

“A vegades em diuen que parlo amb paraules molt tècniques, com si
m'haguessin tret d'un llibre. Però en canvi, em costa molt entendre les
emocions o les intencions de les persones. M'encanta tenir amics i jugar a
bàsquet. També m'interessen molt els trens, el problema és que puc parlar-te
molta estona sobre aquest tema sense adonar-me que no t'interessa.
Necessito suport però soc independent per fer moltes coses.”

Hola sóc en Nil
“A vegades semblo “maleducat” o pots pensar que sóc maleducat. Però
és que a la gent li costa entendre les coses que faig i jo no ho puc
explicar. Imagina't si tinguessis dificultats per a parlar, per a comunicar-te
amb senyals. Com diries que no et trobes bé? ”

Hola sóc en Miquel
“No parlo i em costa molt expressar si vull alguna cosa o si em fa mal alguna
cosa. Em costa relacionar-me perquè no entenc molt bé les situacions. Aprenc
sense que ningú m'ensenyi coses tan bàsiques com, quan saludar o com
funciona una festa d'aniversari. Tinc moltes preocupacions i haig de fer sempre
les meves coses. Si em treus de la meva rutina i m'allunyes de les persones que
conec, m'angoixo molt, em sento molt malament i em poso molt trist. Necessito
molt suport per a fer les coses.”
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SEGONS ELS ÚLTIMS ESTUDIS A CATALUNYA
1 DE CADA 50 NENS I 1 DE CADA 200 NENES TÉ AUTISME
LA PREVALENÇA VA EN AUGMENT. AIXÒ VOL DIR QUE EN POC TEMPS EN
CADA CLASSE HI HAURÀ UN NEN O UNA NENA AMB AUTISME
"Temporal and Geographical Variability of Prevalence and Incidence of Autism Spectrum Disorder Diagnoses in
Children in Catalonia”. (Perez-Crespo et al. 2019)
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MISSIÓ , VISIÓ

VALORS

Missió
Promoure serveis de qualitat per a les persones
amb autisme i les seves famílies durant tot el cicle
vital de les persones, i al mateix temps sensibilitzar
el conjunt de la societat per a poder garantir la
normalització de l'autisme i la plena garantia dels
drets de les persones amb autisme.

Empatia sabem escoltar
Cooperació estem oberts a noves idees
Compromís complim amb els nostres objectius
Professionalitat i experiència creiem en el que fem
Ètica i equitat respectem totes les persones

Visió
Les persones amb autisme tenen dret a serveis de
qualitat que garanteixin l'atenció que necessiten al
llarg de tot el seu cicle vital. Aquests serveis han de
seguir processos, plantejaments i aplicacions
innovadores. Treballem per una transformació i
millora dels serveis i polítiques dirigides a aquest
col·lectiu

Innovació ens mantenim desperts
Transparència les nostres portes estan sempre obertes
Rendició de comptes som socis de confiança
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SERVEIS #SOMAQUÍ
#SOMAQUÍ ÉS EL PROGRAMA GLOBAL DE L'ENTITAT QUE INTEGRA ELS SERVEIS,
PROJECTES, ACTIVITATS I SUPORTS (INTERCONNECTATS I COMPLEMENTARIS ENTRE SI)
QUE L'ENTITAT OFEREIX A LES PERSONES AMB AUTISME I LES SEVES FAMÍLIES.
#SOMAQUÍ COBREIX AMB AQUESTS SERVEIS TOT EL CICLE VITAL DE LA PERSONA AMB
AUTISME.
QUÈ OFERIM?
Serveis professionals per a informar, assessorar, diagnosticar i formar sobre l'autisme.
Serveis especialitzats i de qualitat a nens i nenes, joves i adults amb autisme, dirigits a fer costat a les persones i a les seves famílies
en el camí cap a una vida autònoma, independent i digna durant tot el seu cicle vital.
Un equip de professionals i col·laboradors units per un objectiu i interès comú: ajudar a les persones amb autisme i aprendre sobre
aquesta condició tots els dies.
Serveis clau i específics per a cada moment de la vida de la persona amb autisme.
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DIAGNÒSTIC
La fundació promou la detecció precoç de l’autisme,
així com el diagnòstic i la intervenció primerenca
que permetin el desenvolupament d’habilitats i
aprenentatges de la persona.
Així mateix, el diagnòstic pot realitzar-se en
qualsevol edat i moment del cicle vital, tenint en
compte l’impacte que aquest pot tenir en l’àrea
personal, social, familiar, acadèmica, laboral, etc., i
poder proporcionar així, l’acompanyament
necessari a cada persona i la seva família.

4 DIAGNÒSTICS
3 fases:
Entrevista sobre la historia clínica de la persona.
Avaluació i proves relatives a l'obtenció del diagnòstic.
Resolució i redacció d'informe amb el diagnòstic.

El procés de diagnòstic consta de diverses fases,
on s’inclouen l’entrevista clínica a la persona amb
sospita de TEA i/o els seus familiars, una avaluació
amb inventaris i altres instruments estandarditzats
pel diagnòstic d’autisme com l’ADOS-2, i una última
fase de devolució de resultats amb l’informe
corresponent.
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INTERVENCIÓ
PSICOEDUCATIVA
Perquè les persones amb autisme aprenguin sovint
és necessari que l'aprenentatge tingui lloc en un
entorn molt estructurat, utilitzant metodologies
específiques i adaptant tecnologies i materials.
L'objectiu és traslladar les habilitats apreses a
entorns naturals, com l'aula ordinària i altres
situacions de la vida quotidiana i social. Durant la
intervenció utilitzem sempre tècniques cognitiu
conductuals i metodologies amb resultats
científicament provats. L'aplicació i utilització
d'aquestes tècniques es dissenya a partir de les
característiques especifiques de cada persona i
estan adaptades a les seves necessitats.

55 PERSONES
BENEFICIÀRIES
En la intervenció utilitzem tècniques cognitives conductuals, sistemes de
comunicació i programes d'intervenció amb resultats científicament provats.
La implementació d'aquestes metodologies es dissenya, adapta a les
característiques individuals de cada persona i a les seves necessitats.
Cada persona beneficiària atesa compta amb una coordinadora
d'intervenció i un programa individualitzat, fet a mida. Aquest programa té
en compte els seus interessos, els seus gustos, les seves habilitats prèvies i
les seves motivacions individuals, aquesta individualització facilita
l'aprenentatge. En el programa individualitzat s'especifiquen els diferents
objectius a aconseguir.
Els objectius són revisats de manera mensual per la coordinadora i l'equip
de terapeutes que fan la intervenció amb la persona. La família participa de
la intervenció i en la decisió dels objectius. És un treball conjunt. És molt
important el treball transdisciplinari realitzat amb els altres professionals
que atenen la persona i a la seva família. Sempre proposem la participació
de la família en les sessions d’intervenció.
13
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INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA
Coordinadores
Les coordinadores tenen la tasca d´organitzar i
coordinar la intervenció psicoeducativa dels usuaris
en concret. En moltes ocasions, aquesta intervenció
és realitzada per un equip d'intervenció on hi participa
la coordinadora i una o més terapeutes. Aquesta
coordinació sempre es planifica conjuntament amb la
família i amb el suport de l'escola/institut i altres
espais on l'usuari participa.
El paper de la familia
La família és el pilar més important en el
desenvolupament de l'infant, així com també, l'escola.
Per aquest motiu, és necessari un contacte i
acompanyament a les famílies, qui participen
activament a la intervenció.
Espai on es realitza la intervenció
La intervenció es realitza en diferents contextos i
espais: des de l'espai Cooperativa de la Fundació
Junts Autisme, en el domicili, a l'escola i en qualsevol
espai necessari, ja sigui de forma puntual o
d’acompanyament.

COM ENS ORGANITZEM?
Supervisions I informes
L'equip terapèutic realitza un resum de totes les dades recollides de forma
mensual. A partir del resum, la coordinadora realitza una modificació dels
objectius, unitats a treballar, metodologia i materials a utilitzar. Així doncs, es
realitza de forma mensual una reunió de l'equip terapèutic i família, i en
conseqüència d'aquesta, es confecciona un document d’acords. A principi
d'any es presenta un pla individual d'atenció on es recullen els objectius
inicials. Per fer el seguiment de l'evolució dels aprenentatges, aquests
queden descrits en un informe trimestral.
Reunions
Per tal de realitzar un treball de forma conjunta, tant amb l'escola com amb
la família, es realitzen reunions de forma periòdica. Les reunions tenen
l'objectiu d'assessorar i orientar a les famílies (i escoles) sempre que ho
necessitin per tal d'aconseguir el benestar i qualitat de vida per a la persona
amb TEA i la seva família. Aquestes reunions es realitzen en funció de les
necessitats, tenint en compte, un mínim d'una reunió trimestral. També es
proporciona assessorament i coordinació amb altres contextos on participen
els usuaris.
Esquema Procés
Intervenció Psicoeducativa
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INTEGRACIÓ
SENSORIAL
Al teu fill o filla li costa caminar descalç per la sorra
de la platja?. El molesten alguns sorolls?. S'acosta
molt els objectes a la boca o als ulls?. En moltes
ocasions els desordres sensorials en persones amb
autisme es confonen amb problemes de conducta o
interessos restringits.
Aquests desordres han de veure amb la dificultat de
regular els estímuls sensorials que reben les
persones en el seu dia a dia.
El trastorn afecta la manera d'experimentar amb els
diferents sentits: vista, oïda, tacte, olfacte, gust,
vestibular i propioceptiu, i pot afectar a un o a
diversos sentits. És una falta de sincronització i/o
regulació de la informació sensorial entre els
diferents sentits que la processen. El circuit de
processament de la informació sensorial està
alterat.

La intervenció és necessària si la desregulació sensorial afecta alguna de
les activitats de la vida diària: alimentació, hora d'anar a dormir,
participació social, atenció, etc. És molt important identificar els desordres
sensorials i diferenciar-los dels de conducta, per a trobar la intervenció
adequada i millorar el benestar de la persona.
Els principis bàsics de la intervenció
terapèutica en els trastorns d'integració
sensorial són els següents
Participació activa per part de la persona beneficiària.
La persona guia la intervenció i el terapeuta la dirigeix.
Tractament individual o en grup.
Cada activitat té un propòsit específic, amb una conseqüència madurativa
del desenvolupament neurològic.
Totes les activitats que es realitzen són riques en input propioceptiu
vestibular, tàctil, auditiu, visual, olfactori i gustatiu.
A través de l'organització del processament sensorial millorem les
respostes de la persona, facilitant el seu aprenentatge. Durant les sessions
d'integració sensorial no hi ha ensenyament explícit d'habilitats
específiques, aquestes es treballen de manera paral·lela fos de la sessió.

20 PERSONES BENEFICIÀRIES
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ENTRE UN 60% I UN 95% DE LES PERSONES AMB TRASTORN DE
L’ESPECTRE DE L’AUTISME SOFREIX EL TRASTORN DEL
PROCESSAMENT SENSORIAL.
“EL TRASTORN DEL PROCESSAMENT SENSORIAL ÉS UNA ALTERACIÓ
NEUROLÒGICA QUE AFECTA LA QUALITAT DE VIDA DELS NENS I NENES
QUE LA PRESENTEN, I ALTERA LES DINÀMIQUES FAMILIARS I
ESCOLARS.”(KRANOWITZ 2006)
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SALA D’INTEGRACIÓ SENSORIAL
Vam poder reiniciar el servei d'integració sensorial a principis d’any de la mà de la Terapeuta Ocupacional
especialitzada en Integració Sensorial, Maria Abril, després de diversos mesos de suspensió a causa de la
pandèmia. Els canvis en els beneficiaris que han participat d'aquest servei no han estat només positius, sinó
també molt emocionants, especialment per a les famílies que han vist avanços sorprenents i a vegades
inesperats en els seus fills i filles. Tenim en els nostres plans poder ampliar la sala i el servei en el 2022 amb
fons recaptats en aquest 2021 i amb finançament addicional que aconseguim durant el 2022.
Descobreix què fem en les
sessions d'Integració
Sensorial

SALA D’INTEGRACIÓ SENSORIAL
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PROJECTE EVI
Aquest projecte ofereix suports personalitzats per a
promoure el desenvolupament i l'adquisició
d'habilitats prelaborals que al seu torn faciliten la
futura ocupació laboral de les persones amb
autisme. L'objectiu és aconseguir una vida
independent mitjançant l'adquisició d'aquests
aprenentatges, propis de la vida diària, en contextos
reals. D'aquesta manera donem resposta a una de
les majors preocupacions de les famílies de
persones amb TEA: l'autonomia, el futur i el
desenvolupament del projecte de vida dels seus
fills.
El projecte defensa i reivindica un canvi necessari
en la societat a partir de la participació de joves
amb autisme en la comunitat. Els joves del Projecte
EVI intervenen en la comunitat, són coneguts pels
veïns i les persones del poble on viuen, creen
vincles amb negocis locals on poden optar a
oportunitats prelaborals. Els primers nens que van
arribar a la fundació ara són adults d'entre 19 i 25
anys. Aquest servei els ofereix el futur autònom que
mereixen dins d'una comunitat que els acompanyi
quan els seus pares ja no estiguin.

Els participants del Projecte EVI en l'actualitat són 6 joves amb grans
necessitats de suport i amb poca capacitat de comunicació a través del
llenguatge verbal. No obstant això, gràcies al projecte i a la seva
participació en la comunitat local, han generat vincles i relacions afectives
amb les persones amb les quals interactuen. Amb la seva participació
contribueixen a crear una societat més solidària i inclusiva.
Àrees de millora
Benestar físic
Benestar emocional
Desenvolupament Personal
Relacions Interpersonals
Inclusió social
Autodeterminació

6 PERSONES BENEFICIÀRIES
4 Fases
Junts Aprenem
Junts Aprenem a Treballar
Junts Aprenem a Viure Independents
Vivim Junts
19
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JUNTS APRENEM A TREBALLAR

JUNTS APRENEM A TREBALLAR
Aquest projecte és possible gràcies al suport de
negocis i empreses locals que han apostat per la
integració real d'aquests nois i noies en la societat.
En la Pastisseria L´Obrador d'Arenys de Munt els
participants del projecte aprenen l'ofici de pastisser
de la mà dels treballadors de la pastisseria i sota la
supervisió dels professionals del Projecte EVI.
Durant tot l'any en la pastisseria es poden comprar
pastissos solidaris amb l'autisme i amb la Fundació
realitzats pels nostres nois i noies.
En el Restaurant Blau de Mar d'Arenys de Mar
els participants del projecte aprenen les funcions
bàsiques de preparació, servei i reposició, que
implica el treball de cambrer en un restaurant. A
vegades també participen en el dissenys del menú.
Gràcies un any més a Pastisseria L´Obrador
d'Arenys de Munt i al Restaurant Blau de Mar
d'Arenys de Mar per tot el treball realitzat aquests
anys amb els participants del Projecte EVI.

JUNTS APRENEM A VIURE INDEPENDENTS

VIVIM JUNTS
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ASSISTÈNCIA
PERSONAL
La Fundació Junts Autisme és la primera entitat en
tota Catalunya acreditada oficialment per a donar
aquest servei pel Departament de Treball i Serveis
Socials del Govern de la Generalitat. Oferim aquest
servei des de l'any 2017.
Comptem amb professionals especialitzats i
compromesos que acompanyen les persones amb
autisme i treballen perquè aquestes gaudeixin d'una
vida independent, feliç i amb significat. La fórmula:
Assistent Personal + Pagament directe + Dret
Universal és la que dota a l'individu de les eines
necessàries per a desenvolupar una vida
independent i la que garanteix un veritable control
sobre la seva vida, sense necessitat de terceres
persones o intermediaris. Aquesta fórmula dona
suport al dret a poder prendre decisions, encara
que t'equivoquis, i a poder desenvolupar una vida
en comunitat. És dignificar i incloure.

LA FIGURA DE L'ASSISTENT PERSONAL
PER A PERSONES AMB AUTISME…
Afavoreix i beneficia diferents àmbits de la
vida de la persona, entre ells:
DRET Serveix per a garantir la igualtat de drets i oportunitats,
vivint en comunitat que estableix la LIONDAU i La Convenció sobre
els Drets de les Persones amb Discapacitat (CPDP) de l'ONU.
SOCIAL Llibera la dona del rol tradicional de cuidadora
principal; proporciona llibertat i emancipació a les persones
discriminades per la seva diversitat funcional; posa la persona en el
centre i la dota del suport que necessita, adaptant-se a la seva
realitat i necessitats perquè prengui control del seu propi cicle vital.
LABORAL
Augmenta la contractació directa amb molt
poques despeses de gestió. Una font d’ocupació social flexible i
professional, amb un component humà molt atractiu. Adaptable al
territori i a les necessitats específiques de la societat i de la
persona.
ECONOMIA És més eficient i eficaç que altres
serveis i permet estalviar diners a les famílies.
25
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“UN ASSISTENT PERSONAL ÉS UNA PERSONA QUE AJUDA UNA ALTRA A
DESENVOLUPAR LA SEVA VIDA”
(RODRÍGUEZ-PICAVEA, A. Y ROMAÑACH J., 2006)

13 SERVEIS
D’ASSISTENT
PERSONAL
Fundació Junts Autisme - Assistència Personal en el Proyecto EVI

26
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Activitats d'oci per a la infància

ACTIVITATS D'OCI I
RESPIR
Organitzem activitats per a la infància, joves i adults
amb autisme perquè a més d'aprendre també es
diverteixin. Tenir espais i moments on gaudir amb
tranquil·litat és també sinònim de qualitat de vida.
Des de la Fundació procurem que les persones
amb autisme i les seves famílies també gaudeixin
d'aquesta part tan valuosa i necessària en el dia a
dia de les seves vides.
Aquest és l'objectiu de les activitats d'oci inclusiu,
adaptades a les seves necessitats, que organitzem
al llarg de l'any.

Les activitats solen tenir lloc en entorns no exclusius per a persones
amb autisme i consisteixen en casals de caps de setmana i unes
colònies anuals. Organitzem activitats grupals en entorns a l'aire
lliure, envoltats per naturalesa, amb un programa dissenyat perquè
es diverteixin al màxim i amb supervisió absoluta contínua.
Activitats d'oci per a joves i adults
En el cas dels adolescents, procurem que facin activitats pròpies de
de la seva edat, com anar al cinema, a comprar o a prendre alguna
cosa. Aquest servei es denomina Espai Jove i té lloc els caps de
setmana. A l'estiu organitzem també un Casal Jove.

CASAL CAP DE SETMANA 9 NENS I NENES DE 3 A 12 ANYS
CASAL INCLUSIU 15 NENS I NENES DE 3 A 15 ANYS
ESPAI TEENAGERS 13 NENS I NENES DE 13 A 16 ANYS

DE 28 POBLACIONS I
6 MUNICIPIS
DIFERENTS

COLÒNIES 15 NENS I NENES DE 3 A 12 ANYS
SORTIDES TEENAGERS 5 JOVES
CASAL JOVE 5 JOVES DE 16 A 23 ANYS
27

OCI I RESPIR

158 FAMÍLIES ATESES
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SUPORT A LES
FAMÍLIES
Informació i orientació
Des de l'aparició de la primera sospita d'un possible
trastorn de l'espectre autista en un nen/a, jove o
persona adulta, s'inicia un camí en el qual les
famílies necessitaran informació, orientació,
acompanyament i suport emocional.
Les persones que han viscut experiències similars
són de gran ajuda en aquest moment i al llarg del
camí. Fundació Junts Autisme ofereix diferents
programes de suport i assessorament per a
adaptar-nos a les necessitats de cada família.
Coneix els teus drets
Una vegada la família passa a formar part de la
fundació, a través d'un programa de teràpia
personalitzada per a la persona amb autisme, la
família rep gratuïtament una sessió d'assessorament
legal amb un advocat especialitzat.

En aquesta sessió s'informa la família sobre els seus drets i les
possibilitats d'ajudes i subvencions disponibles. Si la família troba
dificultats per a obtenir les ajudes per part de l'administració o té
dubtes sobre com tramitar aquestes ajudes, la Fundació ofereix
acompanyament familiar personalitzat per a aconseguir-les.
Parlem sobre autisme:
“Entre famílies” és una iniciativa de la Fundació que consisteix a
empoderar les famílies a través d’informació teòrica-pràctica sobre
l'autisme que es facilita en reunions de grup. Aquestes reunions i
xerrades estan coordinats per una professional de la nostra entitat. Les
xerrades aborden temes que van des dels orígens de l'autisme, fins a
les diferents eines i metodologies provades científicament per a fer
costat tant a les persones amb aquesta condició com a les famílies.
En el grup de “Experiències mútues” es convida a les famílies a
compartir un diàleg sobre les seves vides. Es tracten temes com el que
ha representat l'arribada de l'autisme a les seves vides i com l'han
afrontat. On han trobat suport i com ho han gestionat a nivell de
parella. Temes que van sorgint dins de l'àmbit familiar, i sobre els quals
és molt útil l'experiència d'altres famílies. És important sentir que ningú
està sol i que comptem amb una xarxa de persones que ens entenen i
que han passat per una situació similar a la nostra.
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FORMACIONS A
PROFESSIONALS
I FAMÍLIES

Formacions presencials i online

Tenim una llarga trajectòria impartint formacions per
a les intervencions en el transtorns de l'espectre
autista.

Així doncs, també fem formacions i assessorament personalitzat a
diferents contextos (escoles, centres de dia, STO, grups de famílies, etc.).

Des del primer dia que vam començar a donar
suport a persones amb autisme i a les seves
famílies vam entendre que també havíem
d'aprendre a ensenyar. És fonamental transmetre el
nostre coneixement a d'altres professionals i a les
famílies.
Ho fem de manera didàctica perquè el professional
o la família pugui ser completament autosuficient
quan ha de tractar la persona amb TEA.

Organitzem i impartim activitats formatives de qualitat, presencials i online
per a totes aquelles persones implicades en l'entorn de les persones amb
autisme, professionals i famílies.
Tots els cursos contemplen tècniques i metodologies amb eficàcia
demostrada científicament envers a persones amb trastorns de l'espectre
autista. Les formacions més demanades des de la nostra entitat han estat
sobre què és l'autisme, estratègies dins l'aula, creació de materials, gestió
de conductes, etc.

17 FORMACIONS
REALITZADES
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1. INICIEM EL 2021
EL DIA DE REIS ENS VA DUR AQUEST
GRAN REGAL. ACONSEGUIM
L’OBJECTIU DE 3.000€ DE LA
CAMPANYA DE NADAL 2020 “AQUEST
NADAL EL VIVIM JUNTS” DE LA
PLATAFORMA @MIGRANODEARENA

OBJECTIU
ACONSEGUIT!!!

100%
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2. UN ANY AMB MOLTS DIRECTES
L’any 2021 encara va començar amb algunes restricciones i mesures de distanciament social a
causa de la pandèmia de la COVID 19. Per aquesta raó des de la Fundació seguim fent moltes
de les nostres col·laboracions i renunions live!!! Tots els directes estan disponibles en el nostre
perfil d’Instagram @juntsautisme
Directe amb @Lyona_Ivanova. Dibuixant i escriptora de videoclips. Lyona ens ha donat suport en el passat col·laborant amb els seus
meravellosos dissenys i dibuixos en diferents campanyes de divulgació de la Fundació i també per implementar en objectes de
marxandatge. Durant l’any 2020-2021 ens va donar suport durant la campanya de captació de fons. Vam iniciar l’any 2021 parlant
amb ella sobre inclusió, feminisme, educació, sexualitat, sensibilitat, autisme i diversitat.
Directe amb la productora @uniunfandos. Nuria Vila i Roger Reig ens ha ajudat en més d’una ocasió de forma voluntària per produir
vídeos i material audiovisual per a les nostres campanyes de conscienciació vers l’autisme, com la campanya del 2 d’abril del 2020.
En aquest directe vam parlar de sensibilització, autisme comunicació, solidaritat i sobre les campanyes que hem fent junts per
ensenyar la realitat de l’autisme.
Directe amb @maria_abrilp y @latietanona. Mar Abril y Anna López, ambdues Terapeutes Ocupacions i expertes en Integració
Sensorial. La Fundació ha ampliat aquest any 2021 el servei d’Integració Sensorial a d’altres condicions més enllà de l’autisme i amb
aquest directe hem volgut fer difusió sobre aquesta teràpia i els seus avantatges, així com de la importància de la teràpia ocupacional,
els sentits com a base d’aprenentatge, la necessitat d’ampliar la integració sensorial en adults i d’altres aspectes.
Directe amb @bluepereyra. Amb motiu del Dia Internacional del Síndrome d’Asperger parlem amb la Blue Pereyra, Coordinadora del
Servei d’Intervenció Psicoeducativa de la Fundació vers el Síndrome d’Asperger, de la manca de diagnosi i suport adequat sobretot
per a les dones, i de la manca de matisos, pluralitat i inclusió en els productes audiovisuals que s’han realitzat sobre aquest tema en
els darrers anys.
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2. UN ANY AMB MOLTS DIRECTES
Directe amb @martarobleautismo. Amb motiu del Dia Internacional de la Dona el 8 de març, parlem amb la Marta Robles i analitzem
les característiques, particularitats i mancances del diagnòstic de dones amb TEA. Tractem temes vinculats a l’educació, la inserció
laboral i la sexualitat de la dona amb TEA.
Directe amb @mujeryautista. Sara Codina, diagnosticada amb autisme als 41 anys, va explicar en directe des de la primera persona
la seva experiència abans i després del diagnòstic. L’esment es va posar en les conseqüències de la manca de diagnòstic (o
diagnòstic tardà) en dones i nenes. Parlem de la família, del treball, del dia a dia, de les relacions, de les fortaleses i les debilitats.
Directe amb @autismoenvivo y @joyboy.teactivista. En el marc del Dia Mundial de Conscienciació vers l’Autisme i del mes d’abril,
Mes Internacional de l’Autisme, iniciem el mes amb dos directes molt interessants. Parlem amb en Jordi Pera, director de
@autismoenvivo, d’aquest important projecte gestionat per persones amb autisme amb la intenció de visibilitzar, informar, sensibilitzar
i oferir un contingut interessant per ampliar coneixements sobre l’autisme. A continuació parlem amb l’Ignacio Pantoja, redactor
d’Autismo Vivo, amb qui parlem absolutament de TOT!!!: TEA, activisme, relacions afectives, sexualitat, assetjament escolar, política,
estudis, sensibilització, simbologia i necessitats.
Directe amb @unatribudetres_. Parlem de l’experiència de la maternitat amb la Rebecca i la Marga sobre el procés d’adopció d’un
fill amb autisme. Del seu recorregut emocional des del plantejament fins el moment actual. De les coses que els van dir que el seu fill
no podria fer i com ho han aconseguit amb il·lusió i esforç. Del seu perfil d’Instagram @unatribudetres_, on expliquen el seu dia a dia,
sense floritures, amb un toc d’ironia i molta autoconsciència.

34

2. UN ANY AMB MOLTS DIRECTES

Memòria 2021

3. FORMACIONS 2021
FORMACIÓ IMPARTIDA PER PROFESSIONALS DE LA FUNDACIÓ
Mòdul 1: Atenció a les persones amb TEA. Formació impartida a ASPROS, Marian Garcia Riera, Directora Tècnica de la Fundació
Junts Autisme (16 i 23 de març de 2021 / 2 h per sessió)
I Jornades Internacionals Online sobre TEA de la Fundació Junts Autisme. Primeres Jornades Online sobre TEA organitzades per
la Fundació amb la participació de ponents tan importants com: Amaia Hervàs, Ángel Carracedo, Silvana Corso, Alex Escolá, Marian
Garcia i Anna Amor. Les jornades van abordar el TEA des de diferents perspectives: diagnòstic, genètica, educació, infància,
adolescència, vida adulta. Destinades a professionals, famílies, persones amb TEA i tota persona interessada en autisme (9 i 10 d’abril
de 2021).
Característiques del TEA i introducció a la intervenció en adults amb TEA. Formació impartida a GINAC, Marian Garcia Riera,
Directora Tècnica de la Fundació Junts Autisme (15 i 22 d’abril de 2021 / 2 h per sessió)
Què és l’autisme i com intervenim?. Formació per a personal de pràctiques i terapeutes. Marian Garcia Riera, Directora Tècnica de la
Fundació Junts Autisme (12 de maig de 2021)
Mòdul 2: Especialització del treball en adults amb TEA. Formació impartida a ASPROS. Marian Garcia Riera, Directora Tècnica de
la Fundació Junts Autisme (7, 14, 21 i 28 de maig de 2021 / 1,5 h per sessió)
Com implementem el mètode TEACCH (o ensenyament estructurat) en adults en diferents contextos?. Formació impartida a
l’Associació Sinergrup. Marian Garcia Riera, Directora Tècnica de la Fundació Junts Autisme (3 de juny de 2021)
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3. FORMACIONS 2021
Xerrada sobre Assistència personal: gestió, concepte, història i perspectives. Impartida per Neus Payerol, Directora de la
Fundació Junts Autisme, a través de la plataforma TEA EDUCA (4 de juny de 2021)
Característiques del TEA i introducció a la intervenció en adults amb TEA. Formació impartida a monitors del Casal d’Estiu
SINERA. Marian Garcia Riera, Directora Tècnica de la Fundació Junts Autisme (25 de juny de 2021 / 1 h)
Presentació Projecte EVI a Inclusió Cat, III Congrès de l’Acció Social. Marian Garcia Riera, Directora Tècnica de la Fundació Junts
Autisme i Marta Campo, Responsable de Comunicació de la Fundació Junts Autisme (7 de juliol de 2021)
Què són els TEA? Característiques dels TEA. Formació en Escoles Pia impartida per Marian Garcia Riera, Directora Tècnica de la
Fundació Junts Autisme (4, 18, 25 d’octubre i 15 i 22 de novembre de 2021 / 2 h per sessió)
Presentació Casos Pràctics. Formació impartida a ASPROS. Marian Garcia Riera, Directora Tècnica de la Fundació Junts Autisme
(24 de setembre de 2021 / 1,5 h)
Atenció a persones amb TEA en entorns sanitaris. per a GEMA. Marian Garcia Riera, Directora Tècnica de la Fundació Junts
Autisme (29 de juny de 2021)
Què és l’autisme i com intervenim?. Formació per a personal de pràctiques i noves incorporacions a l’equip. Marian Garcia Riera,
Directora Tècnica de la Fundació Junts Autisme (29 de setembre de 2021)
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3. FORMACIONS 2021
FORMACIÓ INTERNA
Formació interna sobre alimentació amb la Mercè Carbonell de GEPEAC sobre Autisme, Discapacitat i Alimentació (9 i 16 de juny
de 2021)
Formació interna per al personal de l’entitat amb AlfaSAAC sobre intervenció en SAAC. Llenguatge Natural Assistit (9 i 17 de
desembre de 2021)
Formació Interna sobre Relaxació Progressiva de Jackobson, GEPEAC (18 de juny de 2021)
Dinàmica Cohesió de Grup, GEPEAC (21 d’octubre de 2021)
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3. FORMACIONS 2021

Formación interna sobre alimentación con
@mercecarbonell.dn

Formación a SINERGRUP en el método TEACCH

Formación interna en SAAC
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4. ESTRENEM
DISSENY WEB

GRÀCIES @CATALINAB PER
AQUEST MERAVELLÓS TREBALL

UN UN DISSENY MÉS MODERN, NOUS
CONTINGUTS, NOVES OPCIONS DE
COL·LABORACIÓ AMB LA FUNDACIÓ.
UN NOU DISSENY QUE REFLEXA MOLT
BÉ EL NOSTRE ESPERIT I LA NOSTRA
FILOSOFIA DE TREBALL.
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5.EL PROYECTE EVI
ELS PARTICIPANTS DEL PROJECTE
HAN TORNAT AQUEST 2021 A
PREPARAR I REPARTIR DE FORMA
REGULAR ELS EXPOSITORS AMB
PRODUCTES QUE ELLS MATEIXOS
ELABOREN EN EL TALLER DEL
PROYECTE EVI ALS NEGOCIS LOCALS
QUE COL-LABOREN AMB EL PROYECTE.

TORNA A LES BOUTIGUES
D’ARENYS DE MAR
AMB EL SUPORT NECESSARI
ESTABLEIXEN RELACIONS SOCIALS I
CONTRIBUEIXEN A CONSTRUIR UNA
SOCIETAT MÉS INCLUSIVA I JUSTA
41

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA CONFIANÇA I SUPORT
ARENYS DE MAR
@Flors.Fresia
@brisa_marina_arenys_de_mar
@lm.infants
@vicencshop
@llibreriaelset
@simplearerys
@MagatzemCanMatasJardinería
@Terranova
@FlecaBargalló
@LaTrocaMerceria
Outlet by Cloe
Dolça Pinya
Paloma Estilistes
ARENYS DE MUNT
@FerreteríaArenys
@DetallsRosa
@ElBoliBlau
@CanPujadas
CANET DE MAR
@GurprasadYoga
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6. REPRENEM LES
ACTIVITATS

D’OCI PER A JOVES I
ADULTS

VA SER UN MOMENT MOLT ESPECIAL
PER A TOTS EL RETROBAR-NOS I
COMPARTIR DE NOU ACTIVITATS I
MOMENTS DE DIVERSIÓ, OCI I RELAX
JUNTS. AMB PRUDÈNCIA, PERÒ AMB
MOLTA IL·LUSIÓ.
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INCLÚS HEM POGUT TORNAR A LES SORTIDES DE CAP DE SETMANA AMB
ELS NOIS I NOIES DEL PROJECTE EVI. AQUEST ANY HEM FET 4
SORTIDES DE CAP DE SETMANA I ENS HO HEM PASSAT SÚPER BÉ!!

Fes clic i viatja amb
nosaltres

L’objectiu d’aquestes sortides és que el nois i les noies s’ho passin bé, se sentin a gust i gaudeixin de la companyia. Treballem per
fomentar un acompanyament respectuós, especialitzat i inclusiu, participant dels espais i dels temps, per a persones adultes amb
autisme i altes necessitats de suport. És un dret, el dret de tot el món, poder gaudir d’una vida plena.
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7. MES D’ABRIL

MES DE L’ AUTISME
Di re ctes amb el Director i Redactor d’
@ autismoenvivo

EL DIA 2 D’ABRIL, AMB MOTIU DE LA
DIADA MUNDIAL DE CONSCIENCIACIÓ
SOBRE L’AUTISME DES DE LA
FUNDACIÓ REALITZEM ACTIVITATS
DE CONSCIENCIACIÓ, DIVULGACIÓ I
FORMACIÓ. TAMBÉ FEM UNA
CAMPANYA DESTINADA A CAPTAR
FONS.

Dos directes molt interessants
vers el valor del seu projecte i
la importància d’empoderar
les persones amb autisme.
Ambdós estan disponibles en
el nostre compte d’Instagram.

C a m panya de recaptació de fons a
@ mi granodearena

Gràcies a tots els que ens heu
posat el vostre granet de sorra!

45

Memòria 2021

7. MES D’ABRIL

MES DE L’ AUTISME
Vi de o “Movem el Món - Futur Digne - Jo us
ve i g”

RECORDEM CAMPANYES D’ALTRES
ANYS AMB ELS NOSTRES VIDEO DE
DIVULGACIÓ I CONSCIENCIACIÓ
SOBRE L’AUTISME

"Dóna’m un punt de suport i mouré el món”
Arquimedes de Siracusa. Adaptant l’entorn, treballant
junts, donant suports i sincronitzant horaris en el
ritme d’aquestes persones, tot és possible.
Vi d e o “Així sóc jo”. Entenguem l’autisme
El diagnòstic de l’autisme va en augment i és
necessari treballar perquè es conegui, s’entengui i es
normalitzi a la societat. En aquest video intentem
explicar una part del que suposa (con)viure amb
l’autisme.
P ri m era campanya “Jo us veig”
Una campanya molt especial que va pretendre
sensibilitzar la societat vers la invisibilitat de l’autisme i
la necessitat de comprensió per part de tota la societat
i així garantir la plena inclusió de les persones que
tenen aquest trastorn i de les seves famílies.
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7. MES D’ABRIL
ORGANITZEM UNES JORNADES
ONLINE SOBRE TEA AMB DIFERENTS
ESPECIALISTES I PROFESSIONALS
ELS DIES 9 I 10 D’ABRIL

MES DE L’ AUTISME
Ponents I Jornades Internacionals Online sobre
TEA de Fundació Junts Autisme
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8. ROSA SOLIDÀRIA SANT JORDI 2021
AMB L’ AUTISME

MOLTES GRÀCIES A TOT@S ELS QUE US HEU APROPAT A LA
PARADA DE LA FUNDACIÓ A COMPRAR LES NOSTRES ROSES
SOLIDÀRIES AMB L’AUTISME

ELS PARTICIPANTS DEL PROJECTE
EVI VAN PREPARAR I ENS VAN
AJUDAR A VENDRE LES ROSES DE
SANT JORDI EL DIA 23 D’ABRIL A
ARENYS DE MAR.
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9. CAMPANYA DE
CONSCIENCIACIÓ
AMB L’OBJECTIU DE DEFENSAR ELS
DRETS DELS NOSTRES FILLS I FILLES
VAM LLANÇAR LA CAMPANYA
“INVENCIBLES” A LES XARXES
SOCIALS.

“INVENCIBLES”
Una col·lecció d’anècdotes i històries del dia a dia de les famílies de la
Fundació, compartides a les nostres xarxes socials, que pretenen mostrar
les dificultats que pateixen i que posen de manifest la seva voluntat de no
rendir-se i seguir endavant en la defensa del dret dels seus fill@s seguim
endavant. Un espai per reflexionar vers la societat i el sistema que ens
envolta, per reivindicar, reconèixer i invitar a la millora i el canvi.

Tots els capítols
disponibles a
Instagram
#invencibles
#juntsautisme
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10. SECCIÓ DE
DIVULGACIÓ

HO SAPS TOT DE
L’ AUTISME?

INICIEM UNA NOVA SECCIÓ A LES
XARXES SOCIAL ON PARLEM
D’ASPECTES I CARACTERÍSTIQUES
DEL TEA.
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11. REFORMES

INSTAL-LACIONS
Gràcies a l’Oficina Territorial del Maresme i a l’Oficina d’Arenys de Mar de
Caixabank per la seva confiança i suport. Enguany hem rebut d’aquesta
oficina 5.000 € que hem invertit en la reforma i adaptació del lavabo de
l’Edifici Cooperativa, on realitzem el servei d’intervenció infantil de l’entitat.

L’ANY 2021 HEM REFORMAT I
REHABILITAT ELS LAVABOS ADAPTATS
DE LES 2 SEUS ON OFERIM ELS NOSTRES
SERVEIS I HEM COL·LOCAT UNA
PLATAFORMA PUJAESCALES A
L’EDIFICI DE LA COOPERATIVA.

Rampa pujaescales a la Cooperativa
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12. ESTRENEM
FURGONETA

PER ARRIBAR MOLT LLUNY

EL SETEMBRE DE 2021, A TRAVÉS DE
RENTING, HEM ADQUIRIT UNA
FURGONETA PER FACILITAR LA
MOBILITAT DELS PARTICIPANTS EN
EL PROJECTE EVI.
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13. DONACIÓ

GRÀCIES PER FER-NOS
VISIBLES!

BARCELONA COMERÇ Y CAIXA BANK
DONEN 2000€ A LA FUNDACIÓ PER EL
EL PROJECTE EVI.
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14. 1 MINUT DE
SILENCI
ENS SUMEM AL MINUT DE SILENCI
CONVOCAT PER AUTISMO ESPAÑA, AL
MANIFEST DE LA FEDERACIÓ
CATALANA D’AUTISME I A LES
DIFERENTS MOSTRES DE SOLIDARITAT
I CONDEMNA PER L’ASSASSINAT DE
L’ISAAC, UN NOI AMB ASPERGER DE 18
ANYS.
Pedimos que

#JUSTICIAPARAISAAC
#notenimpor
#nocallarem
#NoDiscafobia .
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15. LOTERIA

NADAL 2021

L’ANY PASSAT DE POC HO
ACONSEGUIM I AQUEST NO ENS HEM
DONAT PER VENÇUT@S.

VAM VENDRE LES BUTLLETES A
LES INSTAL·LACIONS DE LA
FUNDACIÓ I A TRAVÉS DE BIZUM.
TAMBÉ ENS HAN AJUDAT ALGUNS
ESTABLIMENTS D’ARENYS DE MAR
I ARENYS DE MUNT.
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16. DINÀMICA DE
GRUP
LA COVID HA CREAT MOLT DISTÀNCIES I
ENS HEM CONCENTRAT EN TREBALLAR I
EN TREBALLAR BÉ, AMB MOLTA PRESSIÓ
PER MANTENIR LA NORMATIVA
SANITÀRIA A LA FUNDACIÓ.
NECESSITÀVEM UN MOMENT I UN ESPAI
PER A NOSALTRES.

“ENS RETROBEM”
Per escoltar-nos i per compartir. Va ser molt bonic tornar a compartir la
passió que sentim pel treball que fem i pel projecte. Recordar-nos
l’admiració i el respecte que sentim vers totes les persones que formem
l’equip de la Fundació Junts Autisme.
Reafirmem, un cop més, la voluntat compartida per tot de seguir
construint, de sumar, d’acompanyar i d’acompanyar-nos. D’ajudar-nos a
ser cada dia una mica millors i poder fer que els nens, joves i adults de la
Fundació, així com totes les seves famílies, també estiguin millor cada
dia.
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17. CAP DE SETMANA A GIRONA
D’ EQUIP

Parlar, jugar, riure, crear complicitats, sorprendre’ns i fer que la nostra relació
sigui més que professional.

DURANT EL MES DE NOVEMBRE DE
2021 L’EQUIP DE LA FUNDACIÓ VA
PARTICIPAR D’UN CAP DE SETMANA
DE “TEAM BUILDING” EN UNA CASA
RURAL. ÉS IMPORTANT CONEIXE’NS
EN UN ALTRE AMBIENT, DESCOBRIRNOS, RESPECTAR-NOS, DIVERTIRNOS I DONAR-NOS SUPORT.

És quelcom necessari per poder garantir la qualitat i l’humanitat en tota la
feina que fem dins de la Fundació. Un servei i una qualitat únics que neixen
no només de la professionalitat i de l’experiència, sinó de l’amistat i l’amor
que creem entre nosaltres.
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18. TORNEM AL
SERVEI
HEM POGUT ACABAR L’ANY OFERINT DE
NOU AQUEST SERVEI TAN NECESSARI.
UN DISSABTE AL MES FEM “ENTRE
FAMÍLIES”, UN ESPAI CREAT PER LA
FUNDACIÓ PER A LA LES FAMÍLIES ON
PODEN COMPARTIR, APRENDRE I
CRÉIXER.

“ENTRE FAMILIES“
Quan tenim la primera sospita que el nostre fill o filla pot tenir autisme,
ens envaeixen un munt de preguntes: Què és l’autisme? Què li passarà
al meu fill o filla? Quin futur tindrà? Com el puc ajudar? Com em poden
ajudar a mi? Només ens passa a nosaltres? Què dirà la família? Què
passarà a partir d’ara?
Quan sembla que tot trontolla és molt reconfortant compartir un espai
amb altres famílies en la mateixa situació o bé amb famílies que ja han
passat pel mateix però que volen aprendre o informar-se encara més.
Aquest espai és “Entre Famílies”, un espai per a mares, pares i familiars
de persones amb autisme on expliquem què és i què es pot fer per
acompanyar i ajudar de la millor manera a la persona amb autisme. Un
lloc on també, i sobretot, compartirem vivències, opinions, sentiments,
dubtes i esperances. “Entre Famílies” és un espai d’assessorament
conjunt on les famílies estan acompanyades per una professional
especialitzada en TEA.
Les sessions es realitzen un dissabte al mes a la mateixa hora que el
casal infantil, de 10.30 h a 13.30 h, per facilitar l’assistència de les
famílies.
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19. CAMPANYA DE
NADAL 2021

Vam titular la campanya “Una estrella, un desig”. Per cada donació
superior a 5 € enviem una estrella feta pels joves de la Fundació i el desig
d’un nen o nena, adolescent o adult amb autisme de l’entitat. Les
donacions es van fer a través de la pàgina web de la Fundació @bizum_se
i la plataforma de captació de fons @migranodearena.

COM CADA ANY, REALITZEM LA
CAMPANYA DE CAPTACIÓ DE FONS DE
NADAL. AMB ELS BENEFICIS

OBTINGUTS FINANCEM PART DEL
PROJECTE D’OCI, DE LA SALA
SENSORIAL I DEL TALLER DE
D’ADULTS DEL PROJECTE EVI.
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20. PARTICIPEM EN…
anuales

DURANT TOT L’ANY LA FUNDACIÓ HA
PARTICIPAT EN DIFERENTS ACTES I
ESDEVENIMENTS AMB L’OBJECTIU DE
DIVULGAR, CONSCIENCIAR I
INFORMAR VERS L’AUTISME I
DEFENSAR ELS DRETS D’AQUEST
COL·LECTIU.

Participem en
Consell de Benestar de l’Ajuntament d’Arenys de Mar
Diferents grups de treball de la Federació Catalana d’Autisme i de la
Confederación Autismo España
Pressupostos participatius d’Arenys de Mar amb diferents propostes
vinculades a l’accessibilitat Consell de Benestar de l’Ajuntament d’Arenys de
Mar
Ens reunim amb
Directora General de Planificació en Salut, Sra. Aina Plaza (3 de juny de 2021)
Consellera de Drets Socials, Honorable Senyora Violant Cervera (9 de juliol
de 2021)
Subdirectora d’Educació Inclusiva, Sra. Imma Reguant (21 de juny de 2021)
Regidor de Cultura i Seguretat Ciutadana, Sr. Josep Maria Pruna. Ajuntament
d’Arenys de Mar.
Secretària d’Atenció Sanitària i Participació, Sra. Meritxell Budó
Subdirectora General d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal, Sra.
Maria del Valle Vinardell
Visitem
Parlament de Catalunya, reunions amb diferents diputats
Fundació Mas Casadevall
Fundació Viver de Bell-lloc
Gala Fundación ONCE
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21. PARLEM ALS
MITJANS
RÀDIO ARENYS VA ENTREVISTAR A LA
DIRECTORA DE LA FUNDACIÓ, NEUS
PAYEROL, EN EL PROGRAMA “DONES A
LA RÀDIO”. TAMBÉ A LA MARIAN
GARCIA, DIRECTORA TÈCNICA, I LA
MARIA ABRIL, TERAPEUTA
OCUPACIONAL I ESPECIALISTA EN
INTEGRACIÓ SENSORIAL.

PARLA LA NEUS PAYEROL, DIRECTORA
DE LA FUNDACIÓ JUNTS AUTISME
A l’entrevista, la Neus Payerol, va parlar dels orígens de la
Fundació Junts Autisme. Un moment en què l’autisme es
coneixia menys que ara i en el que no es parlava d’inlusió
pràcticament enlloc. Un grup de famílies, entre elles la de la
Neus, va decidir que no volien conformar-se, que volien canviar
el mon perquè els seus fills i filles poguessin viure millor i
gaudir plenament dels seus drets. La Directora també va parlar
de les seves motivacions, de les seves idees i dels seus
projectes de futur. Una oportunitat per conèixer l’origen del
projecte i la realitat que ha cimentat la Fundació d’avui en dia.

La Neus Payerol amb el seu fill Joel

PARLEN LA MARIAN GARCIA I LA MARIA ABRIL
Parlem sobre l’ampliació del Servei
d’Integració Sensorial a nens que no tenen
autisme però que tenen altres condicions
(Síndrome X Frágil, Síndrome de Down,
naixement prematur, poca estimulació
precoç, paràlisi cerebral, etc.). La Maria Abril,
Coordinadora del Servei, i la Marian Garcia,
Directora Tècnica, van explicar tots els
detalls.
La Marian i l’Àlex, un dels nois de la
Fundació. Ambdós es coneixen des de
fa anys

La Maria Abril. En aquest enllaç podeu
veure exemples del seu treball a la
fundació
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22. I PARLEN DE
NOSALTRES…

ACCEPTEM LA CESSIÓ
DE L’STELLA MARIS

EL 27 DE MAIG, RÀDIO ARENYS ES VA
FER RESSÒ DE L’ACCEPTACIÓ PER
PART DE LA FUNDACIÓ DE L’EDIFICI
STELLA MARIS, CEDIT PER
L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR
DURANT EL PROPER ANY 2022.
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23. PREMIS
UNA DE LES GRANS FITES D’AQUEST
ANY PER A LA FUNDACIÓ HA ESTAT
QUEDAR FINALISTA DELS “PREMIS A
LA INNOVACIÓ SOCIAL” DE LA
FUNDACIÓ “LA CAIXA” AMB EL
PROJECTE EVI. EL JURAT VA
ESCOLLIR EL PROJECTE EVI - ESPAI
DE VIDA INDEPENDENT D’ENTRE 550
PROPOSTES.

I RECONEIXEMENTS
Aquest reconeixement és una empenta més en el camí cap a la
consecució del nostre projecte de futur: oferir una sortida de vida
autònoma a les persones adultes amb autisme. Malgrat no haver
guanyat el premi, el fet de ser finalista és una gran notícia.
En la convocatòria als premis vam presentar com a projecte a concurs
la 4ª fase del Projecte EVI a la que hem anomenat “VIVIM JUNTS”.
En aquesta 4a fase, la Fundació pretén transformar el Palauet Stella
Maris, situat al carrer Pompeu Fabra d’Arenys de Mar, en un centre
habitacional per adults amb autisme amb capacitat per a 10 persones.
A l’Stella Maris aniran a viure junts i de manera independent, amb els
suport necessaris, els nois i noies de la Fundació. Tanquem així tot el
cicle del Projecte EVI, projecte que té per objectiu donar resposta a
tot el cicle vital de la persona amb autisme.
El Palauet Stella Maris serà cedit per l’Ajuntament d’Arenys de Mar a la
Fundació durant els propers mesos. Estem pendents d’aquesta cessió
per començar a aconseguir el finançament necessari. Només la
rehabilitació i adaptació de l’edifici pot costar més d’1 milió d’euros. Ja
hem iniciat converses amb diferents organismes públics, com la
Conselleria de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, per
aconseguir fons europeus Next Generation destinats a la rehabilitació
d’edificis amb finalitats socials.
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23. PREMIS

I RECONEIXEMENTS

FUNDACIÓ ILURO Y CAIXABANK
DONEN SUPORT UN COP MÉS AL
PROJECTE EVI.
JUNTS ESTEM CREANT,
IMPLEMENTANT I CONSOLIDANT UN
PROGRAMA DE TRANSICIÓ A LA VIDA
ADULTA INNOVADOR, PARTICIPATIU,
COMUNITARI I INCLUSIU
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CALENDARI 2021

Gener
Directes a
Instagram
@Lyona_Ivanova
@uniunfandos

Febrer

Març

Estrenem Reprenem les
2 d’abril Dia
activitats de
Mundial de la
web
joves i Conscienciació
adolescents sobre l’Autisme
Directe
Instagram
@autismoenvivo

Carnestoltes
Torna a les botigues
d’ Arenys de Mar

Dia
Internacional
de l’ Educació
Ena adherim al
Manifest de la
Federació Catalana
d’Autisme

Abril

Directe
Instagram
@martaroblesautismo Campanya de
captació
Entrevista
@mujeryautista
Ràdio Arenys
@migranodearena
Maria Abril @marapril
Fundació Junts Autisme

Directes a
Instagram
@latietanona
@blue Pereyra
Dia
Internacional
del Asperger
Ena adherim a la
campanya d’Autismo
España y Federació
Catalana d’Autisme

Dia del Pare

I Jornades
Internacionals
Online sobre
Autisme

23 d’abril
Diada de Sant
Jordi

Maig

Juny

Entrevista
Dones Ràdio
Arenys
Neus Payerol

Formació
Assistència
Personal
Neus Payerol

Directora Fundació Junts Autisme

Directora Fundació Junts Autisme

Acceptació
edifici
Stella Maris

Formació
TEACH
Marian Garcia
Directora Tècnica Fundació Junts Autisme

Casal
Teenager
Dia de la
Mare

inici
Campanya
Invencibles

Finalització
obra lavabo
adaptat
Edifici Xifré

Juliol
Campanya

Agost

Setembre
Inici nou
curs

#JUSTICIAPARAISAAC

Octubre
Dinàmica de
Grup

Dia Mundial
de la Infància

Fundació Junts
Autisme

20 de novembre

Castanyada
Els nos i noies del
Proyecte EVI
preparen panallets

Premi
Barcelona
Comerç
Estrenem
furgoneta

Casal d’estiu
inclusiu

Novembre

Finalistes
Premis a la
Innovació
Social
“la Caixa”

Inici
Campanya
Loteria
Nadal

Desembre
Campanya de
Nadal “Una
Estrella un Desig”
Cap de
setmana

Tornen les
sessions
Entre Famílies

Formació
interna
ALFASAC sobre
intervenció SAAC
Dia
Internacional
de les
Persones
amb
Discapacitat
Ens adherim al
Manifest de la
Federació Catalana
d’Autisme

LES XIFRES

FUNDACIÓ JUNTS AUTISME EN XIFRES
FINANÇAMENT

PERSONAL FIXE

FINANÇAMENT PRIVAT

Privat
Públic

39%

77%

61%

14%
10%

DISTRIBUCIÓ DE LA
DESPESA

79%

11%

Serveis
Quotes socis
Donacions privades

Fixe
Eventual

18
4

COST DEL PERSONAL

Missió
Captació de Fons
Administració y Gestió

84%
Directiu
Eventual
Fixe

10%
11%
4%

COL-LABORADORS I
PATROCINADORS
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GRÀCIES UN COP MÉS PER EL VOSTRE SUPORT I LA VOSTRA
CONFIANÇA
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GRÀCIES PER AQUEST ANY
GENER 2022

