Treballem per millorar la qualitat de vida de les persones amb autisme

Memòria d’activitats 2021

PRESENTACIÓ
La
Federació
Autisme
Catalunya
(Federació d’Associacions de Pares de
Persones amb Autisme de Catalunya), és
una entitat sense ànim de lucre que des de
la seva fundació l’any 1997 treballa pel
benestar de les persones amb autisme i les
seves famílies. Està inscrita amb el número
306 de la secció 2a del Registre
d’Associacions de la Generalitat.
Té com a objectius servir de nexe d’unió de
les
diferents
associacions
membres,
coordinar les accions i iniciatives conjuntes,
despertar la consciència pública sobre
l’autisme i fomentar el coneixement i les
bones pràctiques en el seu àmbit
d’actuació.
Formen part de la Federació Autisme
Catalunya associacions de pares o tutors
que tinguin com a finalitat l’ajuda i la
protecció, en el sentit més ampli d’aquests
termes, a les persones afectades d’autisme
i que siguin titulars de centres o serveis per a
persones amb autisme.
La
Federació
és
membre
Confederación Autismo España.
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MISSIÓ

Millorar la qualitat de
vida de les persones amb
autisme

VISIÓ
Ser una organització
referent en l’àmbit dels
trastorns de l’espectre
autista

VALORS
Compromís
Dignitat
Expertesa
Innovació
Professionalitat
Sostenibilitat

la

ÒRGANS DE GOVERN
La Junta Directiva, és l’òrgan de govern
de la Federació i té com a funcions
administrar-la i representar-la d’acord
amb la Llei, els Estatuts i els acords que
prengui l’Assemblea General.

DIRECCIÓ
Rebeca Sánchez. És llicenciada en
Administració i Direcció d’Empreses amb
MBA, i postgrau en Captació de Fons.

Actualment els membres de la Junta
Directiva són els següents:
Presidenta
Marta Roca, en representació d’apafac
Secretari
Antonio Lozano, en representació
d’asepac

DIRECCIÓ

Tresorera
Núria Ras, en representació de cerac
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UN 2021 ENCARA MARCAT PER LA
PANDÈMIA
La memòria d’aquest any fa referència a
un periode que s’esperava de retorn a la
normalitat, o si més no, a una nova
normalitat. Després d’un 2020 comvuls i
complicat marcat per la pandèmia de la
COVID19, tots i totes esperàvem un 2021
en el que persones i organitzacions
recuperessin
les
activitats
pre
pandèmiques. Però no ha estat així del
tot.
La COVID19 ha continuat condicionant
l’activitat habitual de persones i
organitzacions, de forma menys severa,
però igualment condicionant . Les entitats
que formen la Federació han patit de
forma directa les baixes de personal per
infecció de coronavirus, i per tant, la
necessitat d’adaptació ràpida d’algunes
activitats per tal de continuar donant el
servei que necessiten les persones amb
autisme. I des de la Federació hem
continuat
fent-los
costat,
cercant
recursos, donant suport tècnic, fent
d’altaveu de les seves peticions, accions i
situacions.
Hem
seguit
amb
l’activitat
de
representació institucional participant, de
forma
telemàtica,
en
l’Associació

Internacional Autisme Europa, de la que
sóc vice-presidenta, però també ja de
forma presencial en algunes ocasions,
com és el cas de la 1a Trobada de
Federacions TEA organitzada per la
Confederación Autismo España a Madrid.
Volem agraïr als professionals que
treballen per persones amb autisme i a les
entitats que gestionen amb molt d’esforç
i passió serveis específics, el compromís,
coratge, professionalitat, responsabilitat,
humanitat, capacitat d’adaptació i
dedicació que han demostrat en aquest
periode tan difícil.
Marta Roca
Presidenta

ELS FETS MÉS DESTACATS DEL 2021

LA FEDERACIÓ ES REUNEIX AMB EL
MAJOR DEL COS DELS MOSSOS
D’ESQUADRA

DIA MUNDIAL DE CONSCIENCIACIÓ
SOBRE L’AUTISME (DMCA)
Abril 2021

Març 2021
em

bre 2020

Amb l’objectiu d’apropar la realitat de les
persones amb autisme al Cos dels Mossos
d’Esquadra de la Generalitat de
Catalunya, la directora de la Federació i
la directora general d’apafac es van
reunir amb el major Josep Lluís Trapero i el
comissari Miquel Esquius, a petició del
Cos.
Durant la trobada es va parlar de les
problemàtiques de les persones amb
autisme en diferents àmbits i de possibles
accions conjuntes a dur a terme en un
futur proper.
En aquest sentit, Mossos d’Esquadra s’ha
adherit de nou al Dia Mundial de
Conscienciació de l’Autisme i a la
campanya #lightitupblue d’enguany.

En
motiu
del
Dia
Mundial
de
Conscienciació sobre l’Autisme, declarat
per unanimitat l’any 2007 per l’Assemblea
General de les Nacions Unides,
la
Federació Autisme Catalunya es va unir a
la campanya impulsada per Autisme
Europa i la Confederación Autismo
España, que aquest any ha tingut dues
accions principals:
- “Fer un gest per l'autisme” compartint la
foto a les xarxes socials, per mostrar que
cada persona és única i té unes
determinades capacitats, i que la
societat pot i ha de fomentar ser cada
cop més respectuosa amb la diversitat,
- #LIUB: iniciativa internacional Light it up
blue, que té per objectiu que edificis
emblemàtics de pobles i ciutats s’il·luminin
de blau per l’autisme. La Fundació va
il.luminar la façana de la seu.

CONVIDATS A LA PRE-ESTRENA DEL
FIILM “SIEMPRE CONTINGO “
Agost 2021

LA FEDERACIÓ PARTICIPA EN LA 1ª
TROBADA DE FEDERACIONES TEA
Oct. 2021
em

bre 2020

La Confederación Autismo España
organitzà una primera trobada de
Federacions vinculades a l’autisme a
nivell de l’estat español, amb l’objectiu de
buscar sinèrgies i col.laboracions pel
benestar de les persones amb autisme.
En motiu de la pre-estrena de “Siempre
contigo” del director israelià Nir Bergman,
la productura Avalon Cine va convidar la
Federació Autisme Catalunya als
cinemes Verdi de Barcelona a gaudir
d’aquesta història familiar, en la que un
pare que ha dedicat tota la seva vida a
tenir cura del seu fill amb autisme,
emprèn un viatge per carretera
escapant del moment de deixar el seu fill
en una residència.

La presidenta de la Federació, que formà
part de la junta directiva de la
Confederación anys enrera, i la Directora
de la Federació, juntament amb
representants dels òrrgans de govern i
direccions de la resta de federacions, van
exposar la raó d’esser de cada federació
i les línies bàsiques d’actucació.

CERCA DE FINANÇAMENT PER
PROJECTES DE LES ENTITATS MEMBRE
Novembre 2021

EL CALENDARI SOLIDARI DELS MOSSOS
D’ESQUADRA AMB LA FEDERACIÓ
Nov. 2021

Novembre 2021

La Federació dona un suport tècnic
essencial en la presentació de projectes
de les entitats federades davant el
Departament de Drets Socials, en la
convocatòria de subvencions en l’àmbit
social a càrrec de l’assignació de l’IRPF.
Les entitats presenten propostes, que la
Federació revisia i valida, i finalment
presenta. Els projectes presentats aquest
any han estat:
-Execució d’obres
-Respir familiar
-Teixint vincles
-Connectem
-Fem un bon paper
-TEAquatic
-Atenció integral TEA- LGTBI

La Federació Autisme Catalunya ha estat
una de les entitats escollides per rebre
part de la recaptació de la venda del
Calendari Solidari 2022 del cos dels Mossos
d’Esquadra.
A l’acte de presentació hi varen ser
presents el conseller d’Interior, el director
general de la Policia, i el major del Cos,
així com representants de les entitats
beneficiàries i alguns dels protagonistes
del
calendari,
que
vol
ser
un
reconeixement i un homenatge a aquells
treballadors essencials i als sectors més
afectats per la pandèmia. La recaptació
del calendari servirà per finançar el
projecte Sortim!

PROJECTES PROPIS: ATENCIÓ INTEGRAL
A LES FAMÍLIES I VOLUNTARIAT

NOU PROJECTE: SORTIM!

Durant el 2021 hem continuat amb el
projecte Atenció Integral a les famílies,
finançat en part pel Departement de
Drets Socials, que consisteix en un pla de
formació adreçat a les famílies amb
persones amb TEA, en un programa
d’acompanyament especialitzat i en un
pla de suport i assessorament familiar
individualitzat.

Des de la Federació hem iniciat un nou
projecte: Sortim! té per objectiu millorar la
qualitat de vida de joves i adolescents
amb autisme i promoure la seva
integració i inclusió a la societat,
mitjançant la participació en un
programa d’activitats a desenvolupar en
entorns socials (museus, cafeteria, cine,
concerts…).
Molts
d’aquests
joves
participen en porgrames d’intervenció en
els que es treballen les habilitats socials i
emocionals en entorns tancats i
estructurats, però que també cal posar en
pràctica en entorns reals.

2021

2021

Amb el finançament obtingut per part de
la Diputació de Barcelona, s’ha portat a
terme el projecte Voluntariat escolar i
persones amb TEA: aprenem junts!, que
consisteix en què grups de voluntaris
participen d'activitats amb persones amb
TEA, de manera que ambdós col.lectius
obtenen un resultat positiu.

Comptem amb el suport de l’Ajuntament
de la Garriga i el finançament de la
venda del Calendari Solidari 2022 del cos
dels Mossos d’Esquadra.

LLIURAMENT DE MASCARETES PER FER
FRONT A LA COVID19
2021

La Federació ha actuat com a
interlocutor davant el CERMI territorial, el
COCARMI, pel que fa a la gestió i
repartiment de les partides de mascaretes
protectores que el Ministerio de Sanidad
va destinar al sector social. Així mateix,
també ho ha fet de la convocatòria que
la Fundación ONCE ha fet a través de la
Confederación Autismo España.
Distribuir aquest material entre les entitats
federades és clau perquè aquestes
puguin fent front a la COVID19, que
continua colpejant durament les persones
amb TEA i els professionals que en tenen
cura, ja que són un col.lectiu molt
vulnerable al virus per la dificultat de
seguir les recomancions de prevenció i
seguretat.

LA FEDERACIÓ ACTUA D’ALTAVEU DE
LES ENTITATS MEMBRE
2021
2

La Federació ha estat especialment
activa
fent
d’altaveu
d’accions
impulsades per o en benefici de les
entitats membres. Un clar exemple és la
campanya de captació de fons
#AlCotxe! amb l’objectiu d’adaptar el
vehicle de transport col·lectiu d’autisme
la garriga. O la difusió i participació en el
col.loqui al Cinema Alhambra deprés del
visionat del film “Siempre contigo”, en el
que un dels protagonistes té autisme.

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ DE LA
CONFEDERACIÓN AUTISMO ESPAÑA
2021

La Comissió de Comunicació d’Autismo
España, formada per professionals de la
comunicació social de la Confederació i
de les Federacions d'Andalusia, Castellala Manxa, Castella i Lleó, Catalunya,
Galícia, Múrcia i Madrid, té com a
objectius
principals
treballar
per
aconseguir un argumentari d'idees comú
i una línia de treball i missatge unificats a
traslladar a la societat, que ajudi a
conscienciar i sensibilitzar sobre el TEA.
Tot i les restriccions de la pandèmia, el
treball de la comissió ha continuat de
forma telemàtica, abordant temes clau
com el Dia Mundial de Conscienciació
sobre l’Autisme.

RESPOSTA A CONSULTES SOBRE
AUTISME
2021
020

Des de la Federació hem donat resposta
a consultes realitzades per persones amb
TEA, familiars, professionals del món de
l’educació i la sanitat, estudiants de
secundària i de grau, empreses i entitats.
Un cas a destacar és el de la Diputació de
Barcelona per al programa La Mirada
Tàctil, una iniciativa de l'Oficina de
Patrimoni Cultural de la Diputació que té
l'objectiu de fer més accessibles els
museus i els espais patrimonials. En aquest
cas, es va donar assessorament per
l’elaboració de la guia sobre Rupit i Pruit.

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL

Marta Roca, presidenta de la Federació
Autisme Catalunya, és vicepresidenta de
l’Associació
Internacional
Autisme
Europa.
El Comitè Executiu de l’Associació és
l’òrgan operatiu que s’encarrega de totes
les qüestions pràctiques relatives a la
gestió d’Autisme Europa. La seva
composició pretén reflectir la diversitat
d’Europa, representant la majoria de les
regions geogràfiques i les especificitats de
tot l’espectre del transtorn de l’Autisme.
L’actual mandat va del 2020 al 2024.
La directora de la Federació s’ha reunit
de forma periòdica amb la resta de

federacions
d’altres
comunitats
autònomes i la Confederación Autismo
España, en el marc de la Comisión de
Directivos de Federaciones, per cercar i
treballar sinèrgies entre les diferents
federacions
en
aspectes
clau
i
transversals per les entitats TEA.
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Ronda del Carril, 75 La Garriga

