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L'Associació TEA Alt Empordà va nèixer
oficialment el 2019, pel que afrontàvem l'any
2020 amb molta il·lusió i molts projectes
damunt la taula.
Tothom coneix la realitat que hem patit durant
aquest any, que serà recordat com l'any de la
pandèmia del COVID19 i dels confinaments.
Més que mai ens hem trobat immersos en un
entorn canviant i inesperat. Des de l'Associació
hem intentat donar resposta a les necessitats
de les families que atenem i de totes aquelles
que s'han apropat a nosaltres durant aquest
any.

Com la resta del món social, hem hagut
d'adaptar-nos a les circumstàncies, a la
manca de mobilitat, a les restriccions
d'aforament i a totes les mesures
extraordinàries i necessàries que s'han pres
per protegir-nos del virus.
Des de l'Associació expressem el nostre
suport a totes aquelles families que han
perdut un ésser estimat, o han patit les
conseqüències de la malaltia.
Revisant l'activitat que hem portat a terme
aquest any, ens sentim orgullosos d'haver
estat al costat de les families en tot
moment i adaptar la nostra activitat a la
realitat que teniem davant.
Tanquem l'any amb l'esperança que el 2021
sigui un millor any per les persones i
families amb un infant amb TEA i puguem
emprendre tot allò que ha quedat
posposat, perquè som conscients que les
necessitats no només no han desaparegut
sinó que s'han agreujat.
Junta Directiva de l'Associació TEA Alt Empordà
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ACTIVITATS
2020
ACTIVITATS
D'INFORMACIÓ I
ACOLLIDA A
FAMILIES
La nostra entitat troba el seu orígen a les
families amb infants TEA, i el focus de la nostra
activitat són elles.
Durant el 2020 els processos d'acollida han
estat majoritàriament virtuals, procurant no
deixar ningú enrere, ja fos per telèfon,
videotrucada, correu electrònic o WhatsApp.
Hem mantingut el contacte amb les families i
hem informat sobre recursos professionals,
ajudes, subvencions i tot allò que ens han
demanat o que hem cregut que era bo per les
families.

Entre les activitats desenvolupades
destaquem:
- Informació sobre recursos professionals de
la zona i en especial aquells amb conveni
amb l'entitat.
- Informació sobre ajudes, subvencions i
prestacions.
- Enquesta d'interessos i necessitats. Al Juliol
vam llençar aquesta enquesta amb l'objectiu
de dirigir la nostra activitat a aquelles
activitats més demandades. Teniu els
resultats dels interessos amb més respostes.
- Campanya de foment del voluntariat. A
través de les xarxes socials vam difondre
l'oportunitat de formar part de l'entitat com
a persones voluntàries i ja tenim les primeres
persones col·laborant amb nosaltres.
- Cessió d'espais per part de l'Ajuntament de
Figueres per reempendre l'activitat
presencial al Consell Municipal de Vilatenim.

Formacions

GAM (Grups d'Ajuda Mútua)

Servei Familia - Escola

Informació sobre ajudes

Sensibilització a les escoles
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ACTIVITATS
2020
ACTIVITATS
FORMATIVES
Les activitats de formació han estat dirigides a
familiars. Hem volgut capacitar a les famílies sent
conscients que són la part més important de la
vida dels infants amb autisme.
Les activitats s'han realitzat de forma virtual, i en
col·laboració amb l'Associació Aprenem de
Barcelona. S'han dirigit a aspectes claus i han
tractat els temes que les families van demanar de
forma majoritària a l'enquesta d'interessos i
necessitats.

Destaquem:
- Comprenem a les persones amb TEA
- Suport conductual positiu
- Adaptació de contextos
- Estratègies de comunicació
- Ansietat en l'autisme
- Estratègies d'aprenentatge acadèmic

Hem comptat amb especialistes en diferents
àrees que ens han aportat el seu coneixement i
han resolt dubtes d'una forma pràctica i
dinàmica.
També hem fet difusió de formacions de la
càtedra d'Autisme de la UdG i d'altres entitats per
tal de beneficiar a les families que atenem.
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ACTIVITATS
2020
ACTIVITATS
DE DIFUSIÓ I
SENSIBILITZACIÓ
Entre les prioritats de l'Associació sempre ens
hem marcat la difusió i sensibilització sobre el
Trastorn de l'Espectre Autista, el TEA.
En aquesta línia, totes les accions que fem
intentem difondre-les per anar donant
visibilitat a un trastorn que a simple vista no
presenta una afectació, però que amaga una
realitat que les famílies coneixen bé, amb
dificultats diàries i una integració social
complexa.
La difusió no sempre ha estat centrada en el
TEA, sinó que hem tingut en compte realitats
socials, com per exemple el 8M, en contra de la
violència masclista,
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Destaquem:
- Accions de sensibilització a les xarxes pel
2 d'abril, dia internacional de l'autisme.
- Acció al Partit de fútbol Espolla - Serinyà
amb parlament sobre el TEA i una parada
informativa.
- Entrevista de la presidenta de l'Associació
a Ràdio Vilafant al programa Fem
Campana.
- Treball en xarxa i col·laboració amb altres
entitats locals com el Dofí.
- Projecte Escola Inclusiva. Un projecte de
sensibilització i visivilització del TEA a les
aules d'escoles ordinàries. Aturat pel
COVID19.
- Difusió d'activitats i actes vinculats al TEA
(Presentacions de llibres, tallers, estudis,
activitats del Caixafórum, etc).
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ACTIVITATS
2020
COMUNICACIÓ
EXTERNA I
XARXES SOCIALS

A través del grup de Whatsapp TEA Alt
Empordà informem de les activitats i
compartim material en un entorn obert i
familiar, amb més de 70 persones de la
comarca.
A les nostres xarxes hi
publicacions com aquesta:

podràs

trobar

El 2020 ha estat l'any en que les xarxes ens han
vist aparèixer. Facebook, Instagram, Whatsapp
i algunes millores a la pàgina web han centrat
l'activitat de comunicació en aquesta àrea.
A 8 de Febrer de 2020 vam estrenar les xarxes
socials (Facebook e Instagram). Des d'aquí ens
encarreguem d'informar de les nostres
activitats, del dia a dia de l'associació i d'altres
informacions d'interès sobre el TEA.
Segueix-nos i subscriu-te per estar al dia del
que fem i de les últimes novetats en relació al
TEA.
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ET
NECESSITEM

Perquè associar-se?

FAMILIES
ASSOCIADES
L'Associació durant el 2020 ha estat dirigida
pel grup de mares i pares fundadores.
Aquestes famílies han estat les primeres
sòcies de l'entitat i a partir d'aquestes s'han
anat afegint més persones.
A finals de 2020, l'entitat compta amb 11
famílies associades, representant a més de 25
persones de la comarca.
Necessitem augmentar el nombre de famílies
que recolzin l'activitat de l'entitat per tal de
crèixer i poder arribar a desenvolupar més
projectes.
Per associar-se és molt sencill i és pot fer
completament online a través de la nostra
pàgina web:
www.teaaltemporda.org
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Les fonts d'ingressos a les que pot tenir
accés una entitat com la nostra, formada
per persones voluntàries que dediquen el
seu temps de forma gratuïta, són poques.
Moltes subvencions públiques, requereixen
d'un històric que actualment la nostra
entitat no té, i que estem construint día a
dia.
Durant el 2020, les activitats per recaptar
fons que haviem fet durant el 2019, com la
nostra presència a diferents Fires de Llànçà,
s'ha vist completament aturada, pel que
l'única font d'ingresos han estat les
donacions rebudes a través de:
- Quotes mensuals de les persones
associades.
- Recollida de fons al partit de l'Espolla.
- Donacions puntuals de persones.
- Donacions puntuals en motiu de les
formacions.

Junts forgem un futur
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AGRAÏMENTS
En primer lloc volem agrair a totes les
families que heu participat en alguna de
les activitats que hem organitzat. No hi ha
millor recompensa que veure el fruit de les
hores que invertim a l'associació.

Agraïm també la col·laboració de la
Federació Catalana d'Autisme, així com de
les entitats associades i el seu mentoring,
que ens han ajudat a situar-nos i a
començar projectes del no res.

Una entitat en creixement com la nostra,
no seria el que és sense l'aportació
voluntària i altruista de les persones
voluntàries. Sou qui mou el dia a dia de
l'entitat i només vosaltres sabeu les hores
que hi ha darrera de cada activitat.

A les entitats locals, com el Dofí, amb qui
hem començat a parlar per establir un
conveni de col·laboració entre entitats.

En especial a les sòcies i socis fundadors
que han donat l'impuls inicial que ens ha
de permetre créixer en els propers anys.

Al CE Espolla, qui va organitzar un partit
solidari per donar-li veu a l'autisme i captar
fons i es el primer soci d'honor de l'entitat.
A totes i tots, GRACIES!!!!!!

Volem agrair també la col·laboració amb
l'Ajuntament de Figueres, cedint-nos un
espai a Vilatenim per fer activitats i a
l'Ajuntament de Llançà per la seva
disposició absoluta a col·laborar i a cedirnos espais a les fires per sensibilitzar i
recollir fons.
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BALANÇ
ECONÒMIC
2020

Quotes

Donacions

Donacions d'entitats

Aquest 2020 hem recaptat 1.108,55€ que
ens
han
permès
realitzar
diferents
activitats.
Així mateix hem tingut 866,13€ de
despeses, de les quals, el 95% s'han
destinat a projectes, és a dir, a inversió
Social, principalment en accions de
formació a les famílies.
A través de la nostra pàgina web pots
recolzar el projecte de la Fundació i ajudarnos en les iniciatives que portem a terme.
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Distribució dels ingresos del 2020

95 %

De les despeses en Inversió Social
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www.teaaltemporda.org
info@teaaltemporda.org

Si vols formar part del nostre equip de voluntariat,
nosaltres volem comptar amb tu, escriu-nos al mail:
info@teaaltemporda.org
Membre de:

Associació TEA Alt Empordà
G-55365753
Pous i Pagès, 7 Figueres 17600
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