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1. CANVI DE NOM DE L’ASSOCIACIÓ 

A l’última assemblea general, es va aprovar el canvi de nom de l’associació per dos motius. Per 

una banda, als manuals de diagnòstic s’ha deixat d’utilitzar el terme TGD (Trastorn Generalitzat 

del Desenvolupament) per lo que creiem convenient eliminar-ho del nostre nom. Per l’altra, 

degut a l’increment exponencial de socis i que tots ells provenen de tota la província de 

Girona, hem cregut convenient treure el terme Baix Empordà ja que el nostre radi d’acció 

abarca tota la província de Girona. Essent així, el nom de l’associació passa de ser “Viu 

Autisme: associació de familiars de persones amb TEA i TGD del Baix Empordà” a “Viu Autisme: 

associació de familiars de persones amb TEA.  

2. TROBADES DE FAMÍLIES 

Aquest curs seguim endavant amb les trobades de famílies coordinades per un psicòleg de 

manera mensual. Paral·lelament, igual que els anys anteriors, organitzem un espai de joc on 

els més petits poden gaudir d’una bona estona sota la supervisió de monitors amb experiència 

en l’àmbit del TEA.  

3. ACTIVITATS / TALLERS PER A INFANTS I JOVES 

 

3.1. ACTIVITAT AQUÀTICA 

Igual que l’any anterior, seguim amb l’activitat aquàtica a la piscina La Cortxera. Els objectius  

3.2. TALLER DE PSICOMOTRICITAT 

Enguany hem engegat un taller de psicomotricitat dinamitzat per la Núria Sidera del centre 

Imagina de Llagostera. Concretament estem treballant en dos grups: els grans (de 6 a 8) i els 

petits (de 3 a 5). Els tallers son un dissabte al mes.  

4. DIA MUNDIAL DE CONSCIENCIACIÓ SOBRE L’AUTISME 

El passat 11 d’abril, vam celebrar al municipi de Platja d’Aro, una diada solidària per a celebrar 

el dia mundial de conscienciació sobre l’autisme (2 d’abril). La diada solidària va estar dividida 

en dues parts. Per una banda, al matí, vam organitzar a la plaça Europa un seguit d’activitats 

per als mes menuts: inflables, tallers, maquillatge artístic, animació... A la tarda vam organitzar 

un GRAN CONCERT SOLIDÀRI de 17:00 a 03:00 on de manera altruista, van actuar 13 artistes i 

grups musicals de manera totalment altruista.  

Tots els beneficis obtinguts a la diada solidària van anar destinats al projecte SÓC TEACTIU. 
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5. 2n PROJECTE MUSICAL “UN MISMO RUMBO” 

Enguany, el projecte musical d’aquest any s’ha titulat “UN MISMO RUMBO”. Amb un aire 

diferent de l’anterior però sempre preservant l’aire reivindicatiu, el projecte musical d’aquest 

any senyala la importància de que tots anem en una mateixa direcció per tal d’aconseguir la 

inclusió d’aquest col·lectiu dins la societat.  

https://www.youtube.com/watch?v=svQOdyETsic 

6. FORMACIÓ I CONSCIENCIACIÓ 

 

6.1. CONFERÈNCIES 

• El passat 19 de març vam realitzar a la Universitat de Girona una conferència 

juntament amb Autisme Consulting titulada “TEA: associacionisme com a eina 

de canvi”. La conferència va estar impulsada pel coordinador del grau en 

Treball Social. Hi varen assistir aproximadament unes 40 persones. 

6.2. XERRADES 

• El 23 de març, vam oferir una xerrada a l’Institut de Palamos dins de les 5enes 

Jornades Tècniques per als alumnes de 2n de TAPD (Tècnic en Atenció a 

Persones en situació de Dependència). 

6.3. JORNADES FORMATIVES 

• Actualment estem preparant les 3eres Jornades Formatives que tindran lloc el 

pròxim mes de novembre. 


