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DESTAQUEM DEL 2019

L'equip està format pel psicòleg David Encinas, la

pedagoga Ariadna Montolla i l'educadora social Sara

Garcia. Aquest any, des de l'octubre, comptem amb

l'Eila Prats, que està cobrint la baixa per maternitat

de l'Ariadna.

Consolidació de l'equip
tècnic

Noves coordinacions amb els polítics de la capital, i la

recerca d'un espai adient per fer l'acollida i

l'acompanyament de les famílies de Girona. La demanda

de servei és creixent i busquem vies per poder donar

cobertura. 

Arrelar-nos a la ciutat de
Girona

Noves propostes per buscar la recaptació de fons,

com l'arrossada solidària de la mà de 14 chefs o la

fira Playmobil, per continuar oferint els nostres

serveis a les famílies.

Noves propostes
solidàries

Impuls de l'adaptació dels espais públics i privats,

per mitjà de la pictorització, que agafarà més força,

gràcies a la coordinació amb la càtedra i altres

entitats del territori. 

Pictorització



UN ANY DE GRANS
REPTES
L'ASSOCIACIÓ VIU AUTISME

Des de la nostra constitució al 2012, l'Associació no

ha parat de crèixer i de treballar per afrontar els

nous reptes que, la lluita pels drets dels nostres

infants i joves i el seu desenvolupament, ens fan

no perdre mai el coratge i enfortir-nos per

aconseguir que l'associació creixi cada any més. 

 

El motor de Viu Autisme és aconseguir que cada

família amb un membre amb TEA sigui escoltada i

pugui accedir a tot el suport que necessita.
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LA COLUMNA
VERTEBRAL DE
L'ASSOCIACIÓ:

ATENCIÓ A LES
FAMÍLIES,

SORTIDES I GRUP
DE PARES

L'atenció professional a les famílies,

especialment pel nostre psicòleg, esdevé una

de les accions primordials de l'associació. 

 

Per això, crear vincles entre les famílies i

espais de relació a través de diferents

activitats com les sortides en família, ens

aporten el suport necessari en cada moment. 
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PICTORITZACIÓ
Primeres passes per adaptar tota una
província

Platja d'Aro amb la col.laboració de ADEM (Associació d'Empresaris Castell Platja d'Aro

S'Agaró), és el primer municipi de tot Catalunya, en pictoritzar els seus serveis i

comerços. Gràcies a l'aportació econòmica de 1.500€ que ha fet l'entitat bancària "La

Caixa" d'aquest municipi, hem pogut facilitar l'accés als diferents comerços del poble.

A partir d'ara, la Càtedra assomirà aquesta tasca, i esperem en breu pictoritzar la

capital. 



RENOVACIÓ DE LA
JUNTA DE LA
FEDERACIÓ
CATALANA
D'AUTISME

la nostra companya Marta
González forma part de la
junta

La Marta ens representa a la Federació

Catalana d'Autisme de Catalunya, i forma

part de la junta directiva. A més, treballa

directament en diverses comissions.

 

 



PROJECTE
SÓCTEACTIU:

Observacions i

acompanyament a

les activitats extra-

escolars: 

Escola de música

Atletisme

Casa lila

Fútbol

Espai Jove

 

acompanyament  i formació als espais
naturals de cada infant

Formació i 

assessorament als

monitors dels Casals

d'Estiu: 

Casal de Platja d'aro

Casal de Castell d'Aro

Casals de Sant Feliu

Casals d'Anglès. 

 

Assessorament i

observacions a

l'entorn familiar: 

Desplaçament a

domicili per estudiar

cada situació familiar,

i donar les eines

necessàries dins de

cada llar. 

 

Observacions i

acompanyament a

l'escola: 

assessorament i

formació a l'equip

docent i

vetlladores, 

reunions i

coordinacions

amb EAPS

 



2 0 1 9 - # J O SÓC T EAC T I U

El 7 d'abril vam gaudir d'una gran

diada per l'autisme on com sempre, la

nostra activitat estrella, (la sisena cursa

solidària) va tenir més èxit que mai.

Enguany van haver més de més de 300

participants. A més, vam gaudir d'un

taller de grafitty, música, la presència

dels ninots de l'empresa imagina, la

lectura del manifest, i molta, molta

solidaritat

 

 

 

 

 

DIADA PER
L'AUTISME I

6ENA CURSA
SOLIDÀRIA
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EQUITACIÓ TERAPÈUTICA

Aquest any, i gràcies a la iniciativa del club Hípica Raúl Pinteño, hem

pogut impulsar l'equitació terapètuca, que afavoreix el desenvolupament

físic dels nostres infants, millora l'equilibri, la gestió de les emocions, la

seguretat en sí mateixos, la relació amb els altres i amb el seu entorn. 



El nostre agraïment al

compromís i la solidaritat de

bankia 

#bankiaenaccion #redsolida

ria2018 #accionsocialbankia. 

Gràcies a tots els empleats

de la zona de Girona i molt

especialment a la nostra

estimada Arianna Pol.

L'entitat ens va fer l'entrega

de la placa de Red solidària i

l'aportació de 8.100€

Red solidària
Bankia



Durant la Setmana santa, vam oferir un casalet obert a tots els nens i

nenes, amb una programació diversa i divertida. Els nens van poder

gaudir de sortides a l'entorn, introducció a l'skate gràcies a l'associació

skatolicos, tallers, manualitats, la cerca d'ous de pàsqua... Treballant la

seva autonomia i els valors de la convivència. 

 

 

CASALET DE SETMANA SANTA



6enes jornades
en aquestes jornades
vam comptar amb: 

Sarah Hendrickx és una dona amb autisme  i

autora de 6 llibres sobre els TEA.

Col.laboradora amb diverses institucions en el

desenvolupament de polítiques de suport a

les persones amb autisme.

María Merino Doctora en Ciències de

l'Educació, especialista en Serveis Socials i

Salut Mental Infantil i Juvenil. Ha treballat en

vàries entitats per a famílies amb persones

amb autisme, coordinant projectes de

sensibilització i investigació.

Andrea Rodríguez és Psicòloga, formadora i

investigadora, consultora del centre COADI.

Especialista en intervencions centrades en la

persona, qualitat de vida personal i familiar,

entorns inclusius (escolar, laboral i comunitari)

i suport conductual positiu.

SEXUALITAT



DIADA DE SANT
JORDI
 

Vam participar, a la diada de Sant Jordi que

organitza el centre cívic de Platja d'Aro, amb la

resta d'entitats del municipi. Vam elaborar unes

roses de gominoles, i vam fer la venda de llibres

de segona ma. Com sempre, els nostres nens i

nenes de Teaprenem, van ser els protagonistes,

dinamitzant la venda dels nostres productes. A

més, vam sortejar un lot de productes de

l'associació.



Vam poder gaudir de les ponències d'en José Ramón

Alonso i la Berta Salvadó. D'aquesta manera vam poder

apropar més la realitat de l'autisme en aquests

moments i visualitzar els futurs reptes que ens esperen. 

 
 

ACCIÓ FORMATIVA A LA
SEU DE LA CÀTEDRA

També vam aprofitar per renovar el

conveni de col.laboració amb el nostre

Ajuntament, durant 4 anys. 
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SERVEIS PER INFANTS I JOVES

Activitat aquàtica

adaptada per a

nens amb TEA,

supervisada per un

monitor

especialitzat. 

 

Aquesta activitat es

divideix per edats.

Ja hi contem amb 3

grups i es porta a

terme a la piscina

de la Corxera. 

PISCINA

Activitat dirigida i

orientada per la

nostra pedagoga,

per fer repàs escolar

als nostres nens,

segons els PI.

Suposa la

coordinació amb

cada centre docent

i els tutors de cada

cas. Es treballen de

manera transversals,

altres habilitats per

la seva autonomia.

TEAPRENEM

Espai dirigit i

organitzat pel

nostre psicòleg.

Implica el treball

d'habilitats socials i

d'autonomia com a

preparació per la

vida adulta, dels

nostres nens i

nenes. Es treballa

directament sobre

l'entorn més proper,

per tal de potenciar

aquestes habilitats. 

HABILITATS

SOCIALS

Espais lúdic

educatius, per tenir

la opció de poder

gaudir d'activitats

dirigides i de lleure,

en moments del

període escolar, on

és difícil trobar

altres ofertes. Són

espais oberts a tota

la població. 

CASAL DE

SETMANA

SANTA I PATI

OBERT



ACAMPADA A VIU AUTISME
Dos dies de convivència innoblidables

Els dies 31 de maig i 1 de gener, vam organitzar una acampada a la seu de

l'associació. Vam participar 12 nens, 5 amb TEA. Aquesta activitat va

potenciar els valors de la convivència, la cooperació, la igualtat i el treball en

equip. Els nens i nenes vam fer manualitats, sortides a l'entorn, jocs a l'aire

lliure, van mirar una pel.lícula tots junts i sobretot, van crear vincles entre

educadors i nens. 

Repetirem!



UN VÍDEO CLIP
SOLIDARI
MIL GRÀCIES YES THE
MUSIC!!

Gràcies a la solidaritat de l'Associació de músics, Yes

the Music, es va gravar un vídeo clip al museu de la

Terracota de la Bisbal. Cada participant feia un

donatiu, mínim d'un euro. Es van recaptar més de

500 euros, i vam gaudir d'una experiència única. 



DIADA DEL CONTE A SANT
FELIU
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
D'EN PACO JIMÉNEZ

Vam participar a la diada del conte de Sant Feliu de Guíxols, amb

una mostra de contes adaptats. D'altra banda, vam acompanyar a

uns dels fundadors de la càtedra, en Paco Jiménez a la presentació

del seu llibre a Platja d'Aro. 
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TARDES DE PATI
OBERT DURANT EL
MES DE JULIOL

 

 Durant el mes de juliol per

organitzar una oferta d'activitats

obertes, per tal que els nens i nenes

puguéssin tenir un espai de relació i

fer diverses activitats lúdic

formatives. 

La valoració va ser molt positiva, ja

que oferia als pares opcions de

poder fer activitats amb els nens,

quan en molts contextos no tenen

cap tipus d'oferta. 



ARROSSADA SOLIDÀRIA
amb els reportatges a cuines tv3 i a

tot es mou

# J O SÓC T EAC T I U

Van gaudir d'una diada plena de gastronomia, música i solidaritat.

Vam participar més de 400 persones i es van recaptar 5.100€. No

tenim prou paraules per agraïr la col.laboració de totes les entitats

implicades, sense elles no hagués estat possible. 

DE LA MÀ D'EN MARC RIBAS, ES SUMEN 13 CHEFS MÉS PER L'AUTISME



DONATIU DE LA
POLICÍA LOCAL

Per mitjà de la venda dels escuts de la policia

local, que es van sumar a la campanya per

recaptar fons per Sant Joan de Déu, també es

van recaptar fons per l'associació. El passat 2

d'octubre, dia de la patrona de la Policia, es va

fer entrega oficial del xec de 500 euros per

l'Associació. També ens van donar els escuts

que van sobrar per la seva venda. 
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FIRA DE PLAYMOBIL
Gràcies a Rotary Girona, riudeclicks i el nostre
Ajuntament, la recaptació de les entrades a la fira
playmobil de Castell d'Aro, va anar destinat a la
nostra associació. L'Associació va ajudar a
controlar els accessos i a fer sensibilització. Es van
recaptar 4.296€.



PARLAMENT DE CATALUNYA
Des del Parlament de Catalunya,

se'ns va convidar com entitat

que treballem amb persones

amb TEA, a fer les esmenes que

consideréssim en la redacció del

projecte de llei per la no

discriminació i la igualtat. Arrel

d'aquest acte, ens han convidat

a participar en la comissió

d'igualtat per proposar mesures

concretes que portin al nostre

país a ser més igualitari i

inclusiu. 
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DRETS DELS
INFANTS A
PLATJA D'ARO

Vam participar, com entitat local

que treballem pels drets dels

infants, i en concret els drets dels

infants amb TEA, dinamitzant un

taller, el qual estava explicat  també

amb pictogrames de manera

seqüenciada. En aquest

esdeveniment, es va aprofitar per

fer-nos entrega del xec donatiu de

la fira playmobil.



Vam participar per tercer any, a l'esdeveniment POSA'T AL MEU LLOC, organitzat per

Multicapacitats, amb la resta d'entitats gironines que treballem per la inclusió de les

persones amb discapacitat. Vam visualitzat la necessitat d'adaptar els espais públics i

privats amb pictogrames, motivant als participants a pictoritzar els seu espai propi. 

POSA'T AL MEU LLOC A GIRONA



Aquest any vam organitzar el segon sorteig de

la panera de nadal, i la vam exposar a la

fruiteria Verd&fruit. Agraïm a tots els

col.laboradors per haver pogut fer possible

aquesta iniciativa en la que s'han recaptat

3.900€.

2ONA GRAN PANERA



QUINA
SOLIDÀRIA A
L'ESCOLA TAIALÀ
 

Desde l'AMPA de l'escola Taialà,

aquest any van escollir com a
entitat beneficiària, a la nostra
associació, en l'organització de la
seva quina, amb una gran
participació. Es van recaptar....



TEADOLESCENTS
EN MARXA

Gràcies a l'empenta i la motivació, d'en Marc, i veient la

creixent necessitat i demanda d'una oferta d'activitats

adreçades als nostres adolescents i joves, s'ha creat el grup

de TEAdolescents en marxa, on es proposen activitats i

sortides, que siguin d'interés i més específiques pels

nostres adolescents i joves. 

 

 

https://www.facebook.com/teadolescents
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DESPESES                      INGRESSOS                                     PRESSUPOSTAT        REALITZAT                



CHRISTIAN:

PRACTICANT

Estem molt orgullosos i contents de poder

comptar, amb la presència d'en Christian. En

Christian, un noi dins de l'espectre, està fent

amb nosaltres i al centre cívic, les pràctiques

d'administratiu. Gràcies Christian per tot el

que ens aportes.



CREIXEMENT EXPONIENCIAL
previsió de futur

2014 2016 2018 2019 previsió 2020

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

l'Associació ha experimentat un creixement exponencial, al qual s'enfronta amb recursos humans, que hauríen de
creixer al mateix ritme per tal de donar cobertura a totes les necessitats:
2014: contractació d'una psicòloga a 20 hores.
2016: contractació d'un psicòleg a 20 hores i una psicòloga a 20 hores.
2017: contractació d'un psicòleg a 20 hores i una pedagoga a 20 hores.
2019: contractació d'un psicòleg a 25 hores, una pedagoga a 30 hores i una educadora social a 35 hores.
 
Es de suma importància la suma d'esforços de tots els socis i sòcies en la recerca de recursos per poder donar
cobertura a totes les demandes de cares al 2020.



694 408 460 Viu Autismewww.viuautisme.com

EL NOSTRE AGRAÏMENT ALS NOSTRES COL·LABORADORS TEACTIUS

viuautisme@viuautisme.com #Viu Autisme @viuautisme


