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Associació Viu Autisme 
 

L’Associació  
 

’Associació Viu Autisme, és una associació sense 

ànim de lucre de la província de Girona que neix el 

juliol del 2012 de la iniciativa d'un grup de pares i 

mares amb fills amb TEA (Trastorn de l’Espectre 

Autista). Viu Autisme neix amb la finalitat de 

promoure la inclusió de les persones amb TEA i les 

seves famílies per tal de garantir la seva igualtat de 

drets i oportunitats en tots els àmbits de la 

societat. La nostra associació té com a finalitat 

esdevenir un referent pel que fa al suport i 

orientació, tant per a famílies i professionals com 

per a responsables polítics i de l'àmbit social. 

L’associació Viu Autisme cobreix un buit pel que fa 

a les necessitats de les persones amb TEA i les 

seves famílies, ja que no existeix cap dispositiu 

públic que ofereixi un acompanyament basat en la 

inclusió plena en tots els àmbits de la societat. Per 

aquesta raó, actualment l’associació representa a 

més de 80 famílies de tota la província de Girona 

que cerquen aquest tipus d’acompanyament.  

 

Aquest 2017 ens hem adherit a la FECAA 

(Federació Catalana d’Autisme). 

 

Missió i Visió  

Missió 

Treballar en favor de la inclusió 

de les persones amb TEA en tots 

els àmbits de la vida i donar 

suport, orientació i atenció 

psicoterapèutica a elles i a les 

seves famílies al llarg dels 

diferents moments del cicle vital 

i els diferents contextos: familiar, 

social, escolar/formatiu, laboral, 

etcètera.  

Visió 

Esdevenir una associació de 

referència, gestionant serveis i 

suports específics i fomentant la 

inclusió en tots els àmbits de la 

societat de les persones amb TEA 

i de les seves famílies. A Viu 

Autisme creiem que la inclusió 

dels infants i joves amb TEA a la 

societat passa per la 

normalització de la realitat del 

dia a dia d’aquestes persones, 

per això defensem que la millor 

manera de procedir és treballar 

per crear una xarxa que englobi 

totes les esferes de la societat.  
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Valors i objectius 

Valors 

 Autodeterminació: Les persones amb TEA tenen dret a decidir sobre la seva 

pròpia vida. Cal proporcionar els suports i recursos necessaris per a fer-ho 

possible. 

 Igualtat de drets: Les persones amb TEA són ciutadans i ciutadanes de ple dret.  

 Transparència: en la gestió de tots els recursos i serveis fent accessible a tothom 

informació de gran rellevància.  

 Autonomia: S’ha de posar l’accent en les seves capacitats, proporcionar els 

suports necessaris i fer les adaptacions necessàries a l’entorn. 

 Millora contínua com a procés intern a l’organització. 

Objectius 

 Treballar per la inclusió de les persones amb TEA en la societat. 

 Oferir a les persones amb TEA i a les seves famílies informació, suport, orientació 

i assessorament psicoterapèutic. 

 Donar a conèixer i sensibilitzar al conjunt de la societat sobre el TEA i les seves 

necessitats així com sobre les seves capacitats.  

 Fomentar i organitzar activitats que donin resposta a les necessitats de les 

famílies i persones amb TEA de l’associació, sempre des del punt de vista de la 

inclusió. 

 Aglutinar les veus de totes les famílies davant els diferents organismes, 

estaments i administracions per afavorir la inclusió de les persones amb TEA en 

tots els àmbits.  
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Qui forma part de Viu Autisme? 
L’associació està formada per diverses persones:  

 

Font: Elaboració pròpia, Viu Autisme.  
 

 

Actualment, l’associació  representa i defensa els drets de més de 80 persones amb TEA 

i les seves respectives famílies. En el gràfic següent es pot observar la distribució 

territorial dels socis de Viu Autisme. 

Formada 
per: 

Famílies de persones amb TEA

Socis: Persona física major d'edat amb capacitat d'obrar que, de
manera lliure i voluntària, tingui interès en les finalitats de
l'associació i sigui familiar d'una persona amb TEA.

Socis Col·laboradors: Tota persona major d'edat que vulgui
participar de l'associació i que no tingui cap vincle familiar amb
una persona diagnosticada de TEA.

Equip tècnic: Professionals contractats per l'associació per
desenvolupar les funcions d'atenció i suport a les persones amb
TEA i a les seves famílies, i en l'organització de l'associació.

Assessors voluntaris: Persona física major d'edat amb
coneixements relacionats amb l'àmbit de l'autisme que manifesti
interès per col·laborar amb l'associació com assessor o com a
participant actiu en la organització de les activitats de l'associació.

Voluntaris: Persona que de manera totalment altruista decideixen
dedicar part del seu temps en col·laborar en les activitats que
organitzem; músics, monitors de lleure, mestres, pedagogs,
etcètera.
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NOMBRE DE SOCIS
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Línies estratègiques  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia, Viu Autisme.  
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Activitats  
L’Associació Viu Autisme ha realitzat durant el 2017 un seguit d’activitats emmarcades 

dins les nostres línies estratègiques:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia, Viu Autisme.  
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Atenció psicoterapèutica a persones amb TEA 

 

 Coordinació i derivació: Hem desenvolupat tasques de diagnòstic, coordinació amb 

els diferents dispositius d’atenció a persones amb TEA (escola, EBASP, CDIAP, CSMIJ, 

CSMA, etc.) i derivació a altres dispositius especialitzats. 

 Activitat aquàtica: L’activitat està pensada pels infants i joves amb TEA però també 

per a les seves famílies.  

L’activitat s’ha portat a terme amb un 

grup de set infants que assistien amb les 

seves famílies cada divendres, des de 

l’octubre fins al maig. L'objectiu 

d'aquestes sessions és, per una banda, 

aprendre a seguir les pautes del monitor, 

millorar la interacció i adquirir les 

habilitats necessàries dins el medi aquàtic. Per altra banda, passar-s'ho bé amb 

l’aigua oferint així un espai relaxat on famílies i infants puguin gaudir conjuntament. 

 Teràpia assistida amb cans: L’associació 

conjuntament amb professionals de l’àmbit de 

teràpia amb gossos han realitzat una activitat 

durant alguns diumenges a la seu de Viu 

Autisme on els infants podien interaccionar 

amb gossos especialitzats.  

 Musicoteràpia:. Les activitats relacionades amb la música i l’expressió corporal 

afavoreixen el desenvolupament dels diferents canals de recepció d’informació i de 

comunicació i representen una forma d’experimentació i de manifestació 

d’emocions. És per això que els dilluns d’octubre a maig els infants participen de 

l’activitat amb un professional.  

 Casal del mar: es planteja un casal en col·laboració amb Força 3 de Sant Feliu de 

Guíxols on els infants amb TEA poden gaudir dels beneficis que aporta el mar. 

Aquesta activitat s’ha realitzat durant dues setmanes al mes de juliol del  2017.  
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 Taller estudi assistit i habilitats socials: projecte anomenat TEAprenem està adreçat 

a infants amb TEA que assisteixen a centres escolars ordinaris i requereixen d'un 

suport social i educatiu específic i adequat a les necessitats individuals. Es tracta d’un 

recurs complementari a l’escola en el qual es treballen els continguts, les actituds i 

les habilitats necessàries per a facilitar el seu procés d’aprenentatge i de 

socialització.  

 

Famílies 

 

 Trobades de famílies: Aquestes consisteixen 

en l’intercanvi d’experiències i donar resposta 

a la necessitat de compartir algunes de les 

situacions de dificultat, però també d’alegria i 

de superació amb altres pares i mares que 

estan passant per situacions semblants a la 

pròpia, està en el cor mateix de l’associació 

Viu Autisme. Per això s’organitzen trobades periòdiques conduïdes pels 

professionals de l’Associació. 

 

 Suport i orientació. Durant tot aquest procés el suport i l’orientació en relació a 

diferents temes és crucial per tal de que els pares estiguin degudament assessorats 

per tal de poder oferir al seu fill/a la millor atenció disponible. 

 

 Escola de mares i pares: L’objectiu principal és que pugui servir com a mitjà 

de divulgació de diferents aspectes, des de la proximitat i la confiança del 
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grup i com a valor afegit a les formacions reglades, i els diferents articles 

de divulgació científica als quals molts pares ja tenen accés.  

 

Projecte SÓC TEACTIU 

 Escoles: El treball consta de 2 eixos, el primer eix consisteix a oferir a l’equip 

docent i la direcció pautes i propostes d’adaptació de material i de dinàmiques 

dins l’aula i en espais comuns que facilitin el dia a dia de l’infant amb TEA i que li 

permetin seguir el ritme de l’aula en la mesura en què sigui possible. El segon eix 

d’actuació que s’ofereix als professionals està adreçat a oferir modelatge a 

l’equip docent i de suport a l’aula, interactuant amb l’alumne dins la mateixa aula 

de manera que l’equip pot observar i incorporar eines de comunicació i relació 

per tal de facilitar el dia a dia de l’infant a l’escola.  

 

 Nucli familiar: Els professionals de Viu Autisme es desplacen, si així es considera 

necessari per a les dues parts, al domicili familiar per a realitzar les observacions 

necessàries en relació a la dificultat assenyalada per la família. Després l’equip 

de professionals elabora un diagnòstic detallat de les situacions observades i 

proposen els canvis i es fan propostes concretes de treball per tal de superar les 

dificultats identificades.  

 

 Espais extraescolars i casals: L’equip tècnic de l’associació es desplaça als 

diferents espais (casals d’estiu, escola de música, escola de futbol, escola d’arts 

marcials, etc.) a petició de la família o responsables dels espais, i en coordinació 

constant amb les dues parts i altres professionals que intervinguin amb l’infant 

(EAP, CSMIJ, CDIAP, centres privats, etc.). Es realitzen reunions, entrevistes, 

observacions i es dissenyen plans d’actuació per tal d’afavorir la inclusió i el 

benestar dels infants.  
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Activitats lúdiques 

 Tardes de pati obert i espai de joc: Espai on 

les famílies poden venir amb els seus fills en 

un entorn lúdic i preparat durant les tardes. 

En aquest espai sempre hi ha la presència 

d’un professional que està a disposició de les 

famílies. 

 

 Sortides en família: Les famílies amb 

col·laboració de l’equip tècnic de 

l’associació organitzen excursions i 

activitats lúdiques. 

 

 

 

Sensibilització i conscienciació 

Esdeveniments solidaris: aquests permeten recaptar fons per poder portar a terme la 

nostra tasca.  

 Dia Mundial de conscienciació sobre 

l’Autisme: s’organitza una cursa solidària 

“Corre per l’Autisme” per tal de 

conscienciar a la societat i obtenir recursos 

per a l’associació.  

 Campanya AKI Platja d’Aro: l’establiment 

amb motiu de la setmana del client ens 

cedeix un espai on poder explicar a les 

persones la nostra tasca professional i educativa.  
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 Festival Porta Ferrada: Estand al village del 

festival. És una oportunitat de sensibilització 

i conscienciació que ajuda que el projecte 

arribi més lluny i així aconseguir tenyir de 

blau un festival emblemàtic com el de “Porta 

Ferrada." 

 

 

 Projecte musical: La nostra Associació ha aconseguit implicar a diversos músics 

en la gravació d’una cançó, que pretén solidaritzar a la 

gent amb el TEA,  titulada “Quien me iba a decir”... A 

més, en la gravació de la cançó han participat 

voluntàriament una sèrie d’artistes: Amparo Sánchez, 

Miquel Abras, Adri de la Pegatina, Uri de Bongo 

Botrako, Bananna Beach, Karlus Ramió, Imma Presas, 

Toni Molina,  Pep Bosch, Toni Cayena i també Sara 

García com una més de les vocalistes participants.  

 

 

 

 

 

 
Podeu trobar les cançons a: 

https://www.youtube.com/watch?v=jVyE9Q1tCVk 
https://www.youtube.com/watch?v=svQOdyETsic 

https://www.youtube.com/watch?v=jVyE9Q1tCVk
https://www.youtube.com/watch?v=svQOdyETsic
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Formació especialitzada  

 Jornades “Sóc Teactiu”: jornades de formació i 

conscienciació que van dirigides a professionals 

i estudiants de diferents àmbits de l’educació, la 

psicologia i la salut i famílies amb persones amb 

Trastorns de l’Espectre Autista.  Diferents 

referents del món de l’autisme realitzen 

conferències al voltant del nostre àmbit 

d’actuació.   

 

 

 Formacions a famílies: Els professionals de Viu 

Autisme elaboren formació específica relacionada amb temes conductuals, 

alimentació, comunicació, etc., en funció de les demandes de les famílies. 

 

 Formacions a germans: Des de l’inici de l’activitat de l’Associació Viu Autisme hem 

copsat les dificultats que germans/es, més grans i més petits/es, experimenten en 

relació al fet de tenir un germà/na amb TEA. Aquest motiu ens han portat a oferir 

tallers per a germans/es de persones amb TEA, on adreçar qüestions pràctiques i 

conversar sobre com es senten en relació a les dificultats amb les quals es troben 

diàriament i conèixer futures possibles situacions. 

 

 Formacions a professionals: Psicòlegs, psicoterapeutes, logopedes, mestres, 

educadors socials, pedagogs, etcètera.  

 

 

 Càtedra Autisme:  La Universitat de Girona en col·laboració amb l’Ajuntament de 

Castell-Platja d’Aro i S’Agaró i l’Associació Viu Autisme constitueix la 1ª Càtedra 

d’Autisme a Catalunya, essent Viu Autisme l’ entitat de reconegut prestigi que dóna 

suport i vehicula conjuntament amb la UdG les línies de recerca i investigació 

d’aquesta càtedra pionera a Catalunya.  
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En tot l’estat espanyol hi ha dues càtedres més d’autisme, una a la Universitat de Burgos 

i una altra a la Universitat de Múrcia. L’Ajuntament de Platja d’Aro conjuntament amb 

Viu Autisme ofereix suport econòmic, logístic, despatxos i sales de conferències per a la 

realització de les diverses actuacions i activitats de la Càtedra. 
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Plaça Poeta Sitjà, 8 

CP 17249 Castell-Platja d’Aro 
(Girona) 

Telèfon: 69408460 
 
 

viuautisme@viuautisme.com 
www.viuautisme.com  

 
https://www.facebook.com/viu.autisme/ 

 
https://www.instagram.com/viuautisme/ 
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