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Introducció 

L’associació Viu Autisme, neix de la iniciativa de pares i mares amb fills al seu càrrec, amb TEA 

(trastorno del espectre autista) i TGD (trastorn generalitzat del desenvolupament), amb la finalitat 

de brinda’ls-hi les oportunitats i millora de la seva qualitat de vida, tant en l’àmbit personal com 

social i educatiu. El nostre camp d’acció es centra en donar una atenció acollidora i personalitzada 

a les famílies y sensibilitzar el nostre entorn més immediat: escola, atenció sanitària, recursos del 

entorno soci cultural. 

Dins de les finalitats de l’associació podem citar les següents:   

• Lluitar per la inclusió de les persones amb TEA i TGD. 

• Demanar a les administracions els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats 

específiques d'aquestes persones a nivell escolar, sanitari, social, laboral i de lleure. 

• Oferir acollida, suport, informació, orientació, eines i recursos a les famílies. 

• Donar a conèixer i sensibilitzar al conjunt de la societat sobre la diversitat i l'autisme. 

• Fomentar i organitzar recursos i activitats per a donar respostes a les necessitats de les 

famílies i les persones amb TEA i TGD . 

• Aglutinar la veu de totes les famílies davant els diferents organismes, estaments i 

administracions, per tal de combatre i corregir desigualtats que s'hagin detectat. 

Per assolir les finalitats plantejades, des l’associació realitzem una sèrie d’activitats des d’un 

entorn normalitzat es fomenti la convivència, formació especialitzada, tant per famílies com per 

professionals, trobades de famílies i/o de mares i pares compartint experiències i donant-nos 

ajuda mútua, celebració del dia mundial de l’Autisme (2 d'abril), activitats per atendre a les 

necessitats de les persones amb TEA o TGD que complementin els recursos existents, etc.  

Aquest document que es presenta, constitueix la memòria, realitzada per l’associació, que 

correspon a l’any 2013. A continuació, es presentarà de manera detallada tota la informació sobre 

les activitats desenvolupades dins de l’associació , duran l’any 2013, i l’impacte que van tenir 

aquestes. A més a més, es farà una valoració reflexiva sobre aquestes mateixes per tal de poder 

canviar o millorar aquelles coses que considerem necessàries de cares a altres anys.  
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Atenció a les famílies 

 

Dins d’aquest bloc d’atenció a les famílies, des de 

l’associació s’organitzen dues activitats diferents que 

van funcionant paral·lelament, per una banda, es 

realitza una atenció setmanal a les famílies que tenen 

algun  fill/a amb TEA, i per altra banda, s’organitza un 

espai de trobada per aquestes famílies de manera 

mensual.  

Activitat 1  

• Nom: Atenció setmanal a les famílies. 

• Descripció: Constitueix una atenció més personalitzada per a les famílies que tenen un fill/a 

amb TEA que engloba donar suport a noves famílies que s’incorporen a l’associació, valorar 

i derivar a recursos més adients a cada família, i per últim, fer una acollida d’aquestes a 

l’associació. 

• Objectius/finalitats: assessorar, orientar, acompanyar i donar suport a les famílies que 

tenen un fill/a amb TEA. 

• Temporalitat: L’atenció setmanals a les famílies es realitza els dilluns a la tarda de 17h a 

18.30h. Tot i així sempre intentem adaptar-nos al màxim als nostres usuaris.  

• Lloc: Centre Cívic Vicenç Bou (C/Escoles nº  2, Platja d’Aro).  

Activitat 2 

2.1 

• Nom: Espai de trobada per pares, mares i familiars amb un nen/a amb TEA. 

• Descripció: Grup de pares i mares que es reuneixen mensualment, per intercanviar 

experiències, dificultats, iniciatives i aprofundim sobre temes relacionats amb aquest 

trastorn. Aquest grup esta guiat per un professional per acollir les necessitats i inquietuds 

que emanen de les famílies.  
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• Objectius/finalitats: Proporcionar un espai de trobada per tal de que les famílies 

aconsegueixin intercanviar experiències, vivències i necessitats que comporta conviure 

amb un nen/a amb TEA.  I posar en comú una sèrie de recursos i estrategues que serveixin 

a les famílies per tal de fer front a la situació en la qual es troben.  

• Temporalitat: El grup de pares es reuneix l’últim diumenge de cada mes de 17h a 19.30h.  

• Lloc: Palau d’Esports (Plaça Europa, Platja d’Aro). 

 

2.2 

• Nom: Espai de joc per als nens/es amb TEA. 

• Descripció: L’associació organitza un espai de joc  durant un cop al mes que va a càrrec de 

monitors voluntaris.  Aquest espai de joc, coincideix amb l’espai de trobada de les famílies, 

ja que, des de l’associació s’ha vist necessari crear aquest espai de joc per tal de que les 

famílies poguessin portar els seus fills/es quan venen a fer la trobada. 

• Objectius/finalitats: Proporcionar un espai de joc per tal de que les famílies puguin deixar 

els seus fills/es mentre estan reunides amb la resta de pares. Aconseguir que els nens/es 

amb TEA interactuïn amb altres nens/es amb i sense TEA. 

• Temporalitat: L’espai de joc es realitza durant tot l’any cada últim diumenge de cada mes 

de 17h a 19.30h. 

• Lloc: Palau d’Esports (Plaça Europa, Platja d’Aro). 
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Xerrades i Seminaris 

L’associació Viu Autisme ha posat en marxa una sèrie de xerrades i seminaris amb la finalitat de 

formar, informar , sensibilitzar i conscienciar a familiars, professionals i altres agents que d’alguna 

manera tenen contacte amb persones amb TEA, ja que, per la nostra associació és a partir del 

coneixement, la sensibilització i la projecció, des d’on podem construir.  

Xerrada  

• Nom: Trastorns de l’espectre autista i la seva educació. 

• Descripció: Aquesta xerrada va destinada sobretot a familiars i professionals de l’educació 

amb nens/es amb TEA.  

• Ponents: Va anar dirigida per dos 

professionals que destaquen per la 

seva dedicació al tema de l’autisme, 

per una banda, Paco Jiménez 

(catedràtic d’Educació Especial) i per 

altra banda, Carme Hortal 

(Coordinadora del Servei Educatiu 

Específic de Trastorns del 

Desenvolupament i Conducta). 

• Objectius/finalitats: Aquesta xerrada 

té com a objectiu analitza els reptes 

als quals s’enfronten les famílies i els 

professionals de l’educació que tenen 

o han de tractar amb nens/es amb 

TEA. 

• Temporalitat: Dijous 14 de març del 2013 a les 19.30h. 

• Lloc: Centre Cívic Vicenç Bou (C/Escoles nº  2, Platja d’Aro). 

• Col·laboradors: Ajuntament Castell-Platja d’Aro i Associació Viu Autisme 
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Jornades formatives  

• Nom: Jornades 70 anys després de Kanner 

• Descripció: Són unes 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. 

• Objectius/finalitats: Aquestes jornades tenen com a objectiu intercanviar experiències 

educatives en trastorns de l’espectre autista. 

• Temporalitat: Divendres 22 de novembre del 2013  de 17h a 21h i Dissabte 23 de 

novembre del 2013 de 8.30h a 20h. 

• Lloc: Palau d’esports i congressos (Platja d’Aro). 

• Col·laboradors: 

• Ponents: Paco Jiménez (Catedràtic d’Educació Especial del Departament de Pedagogia de la 

UdG), Theo Peeters (Fundador del Opleidingcentrum), David Prohias (Regidor de 

l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro), Mario Montero (Depertament de Pedagogia UdG), 

Carme Hortal (Coordinadora del SEETDIC), Marta Blanch (mestra d’Educació Especial), 

Sandra Fernández (mestra d’audició i llenguatge), Lourdes Dalmau (Psicopedagoga), Dolors 

Carrera (mestra tutora), Carme Sabater (mestra d’Educació Especial), Mireia Ribas (mestra 

tutora), Mercè Casas (mestra d’Educació Especial), Sílvia Sistach (Educadora), Puri Hermoso 

i Lidia Belàzquez (Psicopedagogues), Rosa Tardiu (Logopeda), Judit Romeu (Fisioterapeuta), 

Sònia Artacho (mestra d’Educació Especial), Montse Bassols (Psicòloga), Pere Platja 

(Pediatra), Emili Fortea (Pediatra del ICS), Rosa Galcerán (CDIAP), Fermí Manchado 

(Fundació Mas Casadevall) i Joan Cruells (Metge i director del CERAC). 

• Programa de les jornades 

o Divendres 22 de novembre:  

� Inauguració. 

� Presentació de les jornades. 

� Conferència inaugural “Avenços en el tractament educatiu dels TEA” 
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� Sopar fred i sessió cultural. 

o Dissabte 23 de novembre: 

� Àmbit escolar: educació infantil, primària, secundària i especial. 

� Àmbit familiar i social: suport famílies, aspectes mèdics i de salut, recursos 

escolars i recursos comunitaris. 

� Àmbit ocupacional, laboral i vida adulta: transició al món del treball, 

formació ocupacional i laboral, llocs de vida, oci i lleure. 

� Presentació de conclusions i cloenda de les jornades. 
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Dia mundial de l’Autisme 2013 

 

En motiu de la celebració del dia internacional de conscienciació de l’autisme la nostra Associació 

Viu Autisme ha aprofitat aquesta situació per donar-se a conèixer i és per aquest motiu, que  

l’Associació va decidir fer la seva presentació en aquest mateix dia. 

El Dissabte 6 d’abril del 2013 de 17h a 20h, al Centre Cívic Vicenç Bou (C/Escoles nº  2, Platja 

d’Aro) es va realitzar la presentació de l’Associació Viu Autisme que coincidia amb el dia mundial 

de conscienciació sobre l’Autisme, i per aquest motiu 

es van organitzar una sèrie d’activitats com ara els 

Castells inflables, Exposició fotogràfica, Taller 

d’Arteràpia, Presentació de l’Associació i actuació 

musical amb en Toni Cayena i per últim un Petit 

Refrigeri. 

Tot això es va fer amb col·laboració de l’Ajuntament 

de Castell-Platja d’Aro, soylafiesta.com, Toni Cayena, 

pickin’pack i Garciagascon.   
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Fira d’entitats  

L’associació Viu Autisme, va participar en la 4a Fira d’entitats organitzada per l’Ajuntament de 

Castell d’Aro  amb l’objectiu de reunir a les diferents entitats que hi ha a la població per tal de 

poder trobar informació sobre totes les associacions que hi participen i les seves activitats. 

Dades de la Fira 

• Nom: 4a Fira d’Entitats 

• Descripció: Es reuneixen totes les entitats que hi ha al municipi i fan un intercanvi 

d’informacions a traves d’una taula rodona. A més a més, aquesta trobada és oberta al 

públic per tal de que els ciutadans/es puguin venir a informar-se. 

• Objectius/finalitats: Donar a conèixer les diferents entitats i associacions presents al 

territori. 

• Temporalitat: Diumenge 19 de maig de 2013 de 10h a 14h. 

• Lloc: Parc de l’Estació i Sala Polivalent. 
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Dia internacional de les famílies 

 

Amb motiu del dia internacional de les famílies l’Ajuntament de 

Castell-Platja d’Aro i la Casa Lila de Castell-Platja han organitzat el 

dia 11 de maig del 2013, per una banda, un “Acta Institucional de 

Benvinguda als nascuts l’any 2012” que es realitzarà a la sala 

polivalent de l’Ajuntament a les 10.30h , i a més a més, es lliurarà 

un obsequi a totes les famílies assistents.  

Per altra banda, ha organitzat una “Fira familiar” a la Plaça Major 

de Platja d’Aro a les 11h on les famílies poden posar la seva pròpia 

parada.  

La nostra Associació Viu Autisme, va tenir el plaer de poder participar en 

totes les activitats que es van realitzar aquest dia. 
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Tots Platja d’Aro Solidària 

 

Aquestes jornades van ser organitzades per l’Ajuntament de 

Platja d’Aro on moltes associacions i entitats de la població 

varen participar, entre les quals, també va participar Viu 

Autisme. 

Aquestes jornades tenien com a finalitat impulsar tot una sèrie 

de tallers, activitats i concerts per tal de recaptar fons i 

destinar-lo a les entitats i associacions que participen per tal de 

què aquestes puguin desenvolupar les seves activitats i tasques 

de la millor manera possible .  

 

Activitat 1 

• Nom: Taller de Gospel 

• Descripció: Aquest taller va anar a càrrec de Moises Sala (director de The Gospel Viu Choir) 

i la inscripció del qual era 10 €. 

• Objectius/finalitats: La recaptació de fons per a les associacions i entitats de la població.  

• Temporalitat: Dissabte 29 de juny del 2013 de 11h a 14h i de 17h a 19h. 

• Lloc: Palau d’Esports i Congressos (Platja d’Aro). 

 

Activitat 2 

• Nom: Concert – Gospel d’Aro 

• Descripció: és un concert totalment gratuït que es celebra en aquest dia solidari.  

• Objectius/finalitats: Conscienciar, sensibilitzar i solidaritzar la gent de la municipi de Platja 

d’Aro. 

• Temporalitat: Dissabte 29 de juny del 2013 a les 19.30h. 

• Lloc: Plaça del Mil·lenari (Platja d’Aro). 
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Activitat 3 

• Nom: Concert – The Gospel Viu Choir “Non stop gospel” 

• Descripció: Aquest és un concert solidari, que pretén recaptar diners per ajudar a les 

entitats i associacions de la població per això,  l’entrada del qual, costa 10 €. 

• Objectius/finalitats: La recaptació de fons per a les associacions i entitats de la població. 

• Temporalitat: Dissabte 29 de juny del 2013 a les 22h. 

• Lloc: Palau d’Esports i Congressos (Platja d’Aro). 
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Projecte Musical “Quien me lo iba a decir” 

La nostra Associació ha aconseguit implicar a diversos músics en la gravació d’una cançó, que preten 

solidaritzar a la gent amb el TEA,  titulada “Quien me iba a decir”. Aquesta és escrita per la presidenta de 

l’Associació i mare d’un nen amb autisme, Sara García, que és també coautora de la música amb el 

guitarrista Toni Cayena.  

A més en la gravació de la cançó han participat voluntàriament una sèrie d’artistes com ara Amparo 

Sánchez, Miquel Abras, Adri de la Pegatina, Uri de Bongo Botrako, Karlus Presas, Pep Bosch i també Sara 

García com una més de les vocalistes participants.   

Actualment, el disc ja esta en venta i es pot aconseguir a través de la nostra web www.viuautisme.org 

encarregant el CD. Els diners que procedeixin dels beneficis de la venta del CD seran destinats a millorar els 

projectes i activitats que duu a terme l’Associació i també per començar-ne de nous. 

“QUIEN ME IBA A DECIR”  

Esos ojos miran al infinito 
Quiero ver con tu mirada 
Esas manos juegan con el aire 

Muéstrame qué es lo que buscan                                               

Y tu boca me habla sin palabras 
Sólo un grito expresa mil hazañas 
Apretar tu mano entre mis dedos 
No quiero perderme en tu sendero 
 
QUIÉN ME IBA A DECIR QUE 

CADA PASO ES UN LARGO VIAJE 
QUIÉN ME IBA A EXPLICAR 

QUE TU SONRISA ES MÁGICA 
Cómo imaginar que en esta herida está la cura 
Eres el regalo que jamás pude soñar.  
 
Creas maravillas de otros mundos 

como el mejor de los artistas 
Llenas de color lo más obscuro 
Y descubrir cosas ocultas 
Y perdóname si no comprendo, 
cuando en tu dolor no llegue a tiempo. 
Ábreme la puerta de tus muros 
Un puzle complejo de mil dibujos. 
 
QUIÉN ME IBA A DECIR QUE 

CADA PASO ES UN LARGO VIAJE 
QUIÉN ME IBA A EXPLICAR 

QUE TU SONRISA ES MÁGICA 
Cómo imaginar que en esta herida está la cura 
Eres el regalo que jamás pude soñar. 
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Pressupost 

 

ESTAT DE COMPTES A 31-12-13 
VIU AUTISME 

ANY 2013 

INGRESSOS           
Saldo a 31-12-12 

 
0,00 € 

 Quotes socis 
 

890,00 € 

 Venda samarretes 
 

444,00 € 

 Vendes en fires 
 

809,38 € 

 Aportacions 
 

40,00 € 

 Subvenció Ajuntament Castell-Platja d'Aro 1.000,00 € 

 Ingrés Paypal 
 

0,21 € 

TOTAL INGRESSOS 
  

3.183,59 € 

     
DESPESES           
Comissions bancàries 

 
12,71 € 

 Compra samarretes 
 

786,50 € 

 Despeses dia presentació Associació 206,80 € 

 Despeses 1es Jornades 
 

794,20 € 

 Despeses grups de pares 
 

82,54 € 

 Material d'oficina 
 

174,32 € 

 Compra material per fires 
 

34,00 € 

 TOTAL DESPESES 2.091,07 € 

 
SALDO A 31-12-13         1.092,52 € 
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Conclusions 

 

Aquest document no només constitueix una memòria anual que porta plasmat quin ha estat el 

desenvolupament de les nostres activitats durant l’any 2013 sinó que pretenem que sigui un 

exercici de reflexió i de transparència cap als nostres usuaris actuals i també capa la resta de 

públic. Per a nosaltres, aquest document també constitueix una via de sensibilització sobre 

l’autisme i sens dubte una via per ajudar a conèixer millor el funcionament, la ideologia i  els valors  

de la nostra associació Viu Autisme. 

Des de la nostra associació estem molt satisfets per com han anat les coses aquest anys, les 

xerrades, activitats i seminaris han estat un èxit pel gran volum de participants i persones que han 

estat interessades en col·laborar i formar part del conjunt de la nostra associació i això, es veu 

reflectit per exemple, en l’augment en el nombre de socis com podreu veure en el següent gràfic. 

 

 

 

En definitiva, el que busca la nostra associació és aconseguir la implicació i la conscienciació de 

tota la societat entorn a l’Autisme per tal de que així, junts, conviure amb la diferència, 

solidaritzar-nos i crear possibilitats, gràcies a les quals, puguin trobar el seu lloc dins la nostra 

societat. Sabem que és tot un repte, però també creiem que és el seu dret! 

 


