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MEMÒRIA ACTIVITATS AUTISME AMB FUTUR 2020 

A. QUI SOM? 

 

Autisme amb Futur és una associació de pares i mares de persones amb trastorns de l´espectre 

autista (TEA) de la comarca del Garraf i Penedès Aquest trastorn, conegut també com TEA, son 

trastorns del neuro-desenvolupament infantil, que condicionen, principalment, les 

competències habituals de l‘esser humà per relacionar-se, comunicar-se, jugar i compartir 

interessos comuns amb altres persones. El nom de la associació es Autisme amb Futur, perquè 

tenim molt clar que, amb l'atenció i els recursos adequats, els nostres fills poden tenir un futur 

millor. També volem donar suport i acompanyar a altres famílies amb la mateixa situació, sobre 

tot, als que tot just acaben de rebre el diagnòstic. 

Aquesta entitat es constitueix amb la denominació AUTISME AMB FUTUR, associació de famílies 

de persones diagnosticades amb TEA, que regula  les seves activitats d'acord amb el que 

estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les 

persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i 

els seus estatuts. 

Amb nº de N.I.F. G65831646. Inscrita amb el  núm. 48849 al Registre d’Entitats Jurídiques. 

En queda exclòs tot ànim de lucre. L’associació es constitueix el 6 juny de 2012. 

Des de l´any 2017 formem part de la Federació Catalana d´Autisme (FECA) 

B. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS 

 

MISSIÓ: Promoure que la persona amb TEA i la seva família comptin amb suports especialitzats 

en el seu cicle vital, orientats a millorar la Qualitat de Vida, afavorint la seva inclusió i la defensa 

dels seus drets. 

VISIÓ: Ser una entitat de famílies compromeses amb un projecte en comú orientat a la millora 

de la Qualitat de Vida de les persones amb TEA. 
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VALORS: Confiança, Innovació i Igualtat centrat en les persones. Responsabilitat Social, Treball 

en Equip i Compromís Ètic. 

C. ORGANIGRAMA I JUNTA DIRECTIVA 

 

La Junta Directiva actualment està formada per:  

Presidenta: Verònica Masdeu Morales 

Secretari: Roció Santomé 

Tresorera: Vanessa Tello Olmos 

Vocal: Dolors Garcia 

Vocal: Sonia Blanco 

Vocal: Trini Bove 

Vocal Fani Castillo 

 

D. SOCIS 

 

Actualment Autisme amb Futur ha acabat el 2020 amb 123 socis, i des de l´inici de l´activitat en 

2012, el número de socis nous ha anat augmentant, i es preveu un increment de noves 

sol·licituds durant tot l´any 2021. 

Això implica un conseqüent augment de les demandes i necessitats a cobrir, així com els recursos 

econòmics, materials i humans que son necessaris per aconseguir aquest fi.  
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Distribució de les edats dels socis: 

 

1. Dades Econòmiques: 

 

El balanç de l’any 2020 ha sigut amb un saldo positiu de 10.966€.  Els ingressos han sigut de 

55.930€ , els quals provenen un 19% de fons propis, un 9% de donacions i un 65% de 

subvencions públiques i un 7% d’altres. 

 

 

 

En l’apartat de Despeses, el 50 % corresponen a formacions, tallers i activitats i als serveis de 

l’associació, un 32% a la part de contractació de personal, un 15% a les despeses generals de 

l’entitat, un 3% a comissions bancàries. 
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E. ACTIVITATS DESENVOLUPADES A L’ANY 2020 

 

1. Formació a professionals: 

 

• Formació tècniques específiques per a nens/es amb TEA en l´adquisició de noves 

habilitats dins i fora del context escolar: 

Formació pràctica dirigida al professorat i monitors , vetlladors, cuidadors, etc, 

sobre recursos per millorar el funcionament dins i fora de l´entorn escolar i aprendre 

tècniques bàsiques i especifiques per estar amb nens i nenes amb TEA en els 

diferents entorns naturals. 

Formació realitzada al gener i juliol 2020 mitjançant la plataforma zoom. 

 

2. Escola de famílies i Voluntaris.  

 

Formacions pràctiques per a pares i mares de persones amb TEA, per tal de donar eines i 

estratègies per a casa, amb els recursos pràctics i estratègies per afavorir la comunicació i la 
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interacció amb els infants, assessorament de diferents intervencions i suports durant les 

diferents etapes evolutives dels nens/es.  

Formació a famílies impartida per professionals com Lovaas Foundation  i altres sobre aspectes 

cabdals del TEA. El curs té una durada de gener de 2020 a desembre 2020 però degut a la 

pandèmia es va passar tot a format online. 

Formació impartida a l’escola Santa Eulalia de les Roquetes, i a l’escola Josep Baltà de Vilafranca 

en format presencial i a la plataforma zoom en format online al que ha fet que la participació 

arribi fins a 50 famílies.  

 

 

3.  Activitats en família  

 

Activitats socialitzadores, on les famílies gaudeixin d´un dia de lleure, compartint moments de 

dinar i de diversió on es trenquen totes les rutines que tant segueixen als nens amb TEA. 

Aquest any degut a la situació pandèmica no s’ha pogut realitzar cap de les sortides 

programades. 

 

4. Taller terapèutics i activitats per als nois i noies amb TEA: 

 

Tallers terapèutics on els nens amb TEA s´inicien en les diferents pràctiques com la 

musicoteràpia, teràpia assistida amb gossos, pàdel surf i busseig adaptat. En aquests tallers no 
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participen els pares, on el referent per donar suport a l´activitat són els nostres voluntaris, 

monitors i diferents terapeutes de cada activitat. 

• TAEKONDO EN FAMÍLIA 

• TALLER DE MUSICA  

• TALLER DE GALETES  

• TALLER DE PIZZES 

 

EXTRAESCOLARS 

• NATACIÓ: S’ha creat 2 grups de PISCINA dividits per edats a Sitges aquest es va anul·lar 

degut a la situació pandèmica al març 2020 

• EXPRESSIÓ CORPORAL a St. Pere de Ribes.  

TOTAL : 6 PARTICIPANTS.  

 

CASAL 

El darrer dissabte de cada mes de 17 a 20h s’han reunit a l’Escola Santa Eulàlia participants i 

monitors per fer diferents activitats.  PARTICIPANTS: 14 /mitja entre els mesos de gener i febrer. 

El mes de març va quedar anul·lada per la situació pandèmica. 

CASAL D’ESTIU  

Durant les vacances d’estiu es va organitzar un Casal d’estiu inclusiu a Vilanova i la Geltrú. 

L’acollida va ser molt positiva amb un total de 12 participants. 
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5. GAM:  

 

Grups d'Ajuda Mútua, un espai per compartir experiències moderat per un professional, i un 

espai on les famílies poden compartir tots els seus neguits i dubtes, i sentiments respecte a la 

situació de les cures dels seus fills. Degut a la situació pandèmica aquest ha passat a ser en 

format online i estem molt contents de la resposta, ja que la participació ha augmentat 

considerablement. MITJA DE PARTICIPANTS: 15 per grup. 

6. RESPIR FAMILIAR:  

 

Té com objectiu que les famílies, gaudeixin d´un temps de descans, deixant de banda aquest rol 

i que la família pugui conciliar el seu temps familiar i on els nens/es poden gaudir del lleure i la 

natura, potenciar les habilitats socials, experimentar, aprendre, jugar i compartir. Oferim dos 

tipus: 

➢ QUE FEM: Activitat destinada al oci inclusiu i respir familiar, on es treballen aspectes com 

les habilitats socials, la de prendre decisions conjuntes i el treball en equip. 

Aquesta activitat està destinada a nois i noies entre 10-18 anys i es tracta de realitzar sortides 

quinzenals d'entre dos i tres hores, escollides pels mateixos nois i noies, i supervisades pels 

monitors que els acompanyen. Actualment tenim tres grups: 

o QUE FEM Penedès: usuaris entre 13-18 anys 

o QUE FEM Garraf: usuaris entre 14-19 anys 

o QUE FEM Jr Garraf:  usuaris entre 10 i 13 anys 

o PARTICIPANTS: 22 USUARIS.  

➢ Sortides i colònies del grup: El projecte consisteix en estades de colònies entre tres i cinc 

dies a una casa de colònies amb granja (per exemple XERTA) adaptada especialment per a 

persones amb diversitat funcional, en la qual es faran tallers i activitats relacionades amb la 

natura. L’acompanyament el fan els monitors i monitores que ja disposem a l’associació i 

complementat amb voluntariat específic. Es fa una formació especifica per tot el 

monitoratge. La primera estada s'ha realitzat a finals de juny durant 5 dies d’estança. 

PARTICIPANTS : 8 USUARIS.  
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7. SERVEI D'ATENCIÓ A FAMÍLIES  

 

Té com a finalitat oferir informació, assessorament i acompanyament a les famílies de les 

persones amb TEA a la zona del Garraf i Alt Penedès. Es un servei obert a totes les famílies sense 

necessitat de ser sòcies. Actualment estem donant 5 hores a la setmana d'aquest servei.  

Aquest servei pretén donar una resposta a tots aquells dubtes i neguits que podeu tenir respecte 

a l'atenció i necessitats que tenen els vostres fills o filles, orientació en diagnòstic intervenció, 

ajudes i tràmits en les administracions, inclusió, etc. 

El servei està atès per una tècnica llicenciada en psicologia i amb un Màster en psicologia clínica 

i neuropsicologia infanto-juvenil, i que té una àmplia experiència en intervenció amb persones 

amb TEA, en CDIAP i en diferents centres de referència. 

PARTICIPANTS: 65 acollides físiques i mes de 50 en format online i/o telefònic 

(2 derivades serveis socials) 

 

8. ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I  CONSCIENCIACIÓ SOBRE EL TEA 

 

➢ Festa 2 d´abril 

 

Organitzem una diada amb motiu de la celebració del Dia Mundial de Conscienciació sobre el 

Trastorn de l´Espectre Autista (TEA), per tal de fer visible l´autisme i intentar acabar amb els 

perjudicis, els mites o els usos pejoratius sobre l´autisme que a nosaltres tant en fan mal, a més 

de ser un obstacle terrible pels afectats i la seva inclusió. 

Aquest any estava tot preparat per realitzar-la a Vilafranca del Penedès i ha quedat posposada 

per quan les restriccions sanitàries ho permetin. 
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➢ TEA Experiències en primera persona. 

 

Presentació del llibre 1 FILL INESPERAT I UN SOFÀ de Gemma Vilanova, mare d’en #josepvalent.  

• 4 de març a la Llibreria Llorenç de Vilanova i la Geltrú 

• 16 de juliol via directe de Instagram a la compte de @autismeambfutur 

Presentació del llibre TEO NO ÉS UN EXTRATERRESTRE de Susanna Peix, Carolina Luzón i David Gadir 

pare d’en Sergio un nen amb TEA 

• 29 de juliol via directe de Instagram a la compte de @autismeambfutur 

 

9. CRAPG CENTRE DE RECURSOS PER L’AUTISME PENEDÈS GARRAF (Serveis 

d’intervenció) 

Grups d’habilitats socials:  

 

Intervenció en habilitats socials en grups reduïts, destinat a nens/es o adolescents amb 

TEA. Disposem de 6 grups (a partir de 4 anys) a Vilanova i la Geltrú i de 3 grups a Vilafranca 

del penedés amb la col·laboració del centre Fem Camí. 

Participants 40 
 

Servei d’intervenció psico-educativa en format individual. 
 

Des del setembre del 2020 l’associació juntament amb Fem camí han creat el 

Servei d’intervenció psico-educativa que consisteix en el pla centrat en la família 

on utilitzem diferents metodologies depenent de les necessitats de cada men/a i 

necessitat. 

Participants 25 famílies 
 

F. BALANÇ ANY 2020: 

 

A continuació adjuntem el balanç econòmic de la nostra entitat, configurat pels ingressos i 

despeses de cadascuna de les partides.  
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