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L'any 2021 ha estat un any de creixement i de
consolidació de projectes per l'entitat.
No hem pogut desempallegar-nos de la COVID
encara, però ja veiem una recuperació a nivell
social i econòmic que ha de permetre iniciar
nous projectes i planificar el 2022 molt millor.
Hem continuat oferint formacions a les
families per tal que els pares i mares
entenguem millor als nostres fills/es i
sapiguem gestionar aquelles situacions que
enfrontem en el dia a dia de la millor forma
possible.
"Els nostres fills i filles són llibres de valors, tan
sols els hem de saber llegir"
Estem convençuts i convençudes que hi ha 3
camins principals cap a la seva inclusió:
Formació - Sensibilització - Acompanyament

Durant el 2021 hem donat continuïtat a les
activitats de sensibilització, imprescindible
per aconseguir una societat més justa i
equitativa, més empàtica i que accepti la
neurodiversitat.
Hem seguit acompanyant a les families i
hem iniciat activitats de respir per tal de
sumar forces plegats.
De moment, a TEA Alt Empordà seguim
funcionant com una entitat de voluntaris,
però
en
els
pròxims
anys
la
professionalització de l'entitat ens ha de
permetre donar passes endavant i arribar a
més families.
Posem la mirada al 2022 i en tot el que
queda per endavant, perquè la nostra cursa
no es resol al sprint, és una marató d'anys
en la que tenim molta feina per fer i que no
podem còrrer soles i sols, necessitem que la
societat, les administracions i les pròpies
families ens acompanyin.
Junta Directiva de l'Associació TEA Alt Empordà
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Destaquem:
- Informació sobre recursos professionals de
la zona i en especial aquells amb conveni
amb l'entitat.

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 2021 els processos d'acollida han
continuat sent majoritàriament virtuals,
procurant no deixar ningú enrere, ja fos per
telèfon, videotrucada, correu electrònic o
WhatsApp.
En algunes activitats hem pogut tornar a la
presencialitat, com la sortida inclusiva en
Kayak que vam fer a l'Agost, reunint a varies
families.
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- Informació sobre ajudes, subvencions i
prestacions.
- Campanya de foment del voluntariat.
- Taller d'Artterapia.
- Difusió d'activitats de la Federació Catalana
d'Autisme
- Sortida inclusiva amb Kayak pel riu Ter.
- Consells i trucs per superar les vacances
amb TEA.
- Participació al Correblau d'Aprenem
Autisme a Barcelona.

2

Destaquem:

ACTIVITATS
FORMATIVES
Un any més, 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, a
través del portal Teaeduca de la Federació
Catalana d'Autisme.
Hem comptat amb especialistes en diferents
àrees que ens han aportat el seu coneixement i
han resolt dubtes d'una forma pràctica i
dinàmica.

- Autisme, causes i tractaments amb José
Ramon Alonso, catedràtic de la Universitat
de Salamanca, neurobiòleg i expert en TEA.
- Noves tecnologies i TEA amb Pat Sànchez,
experta en noves tecnologies i la seva
vinculació amb el TEA.
- Certificat de discapacitat i dependència,
tràmit, beneficis i avantatges a càrrec de
Maria Teresa Comas, Directora del CAD-5
de Girona i Yolanda Martínez, referent de
dependència de l'Alt Empordà.
- Apoderament i Autisme: persona, familia i
entorn; a càrrec de Marta Robles de la
Federació Catalana d'Autisme.

També hem fet difusió de formacions de les altres
entitats federades i de la càtedra d'Autisme de la
UdG.
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Destaquem:

ACTIVITATS
DE DIFUSIÓ I
SENSIBILITZACIÓ

- Accions de sensibilització a les xarxes
pel 2 d'abril, dia internacional de
l'autisme.

La sensibilització és un dels eixos de la nostra
activitat.
Aquest 2021 hem llençat un challenge virtual a
xarxes pel 2 d'Abril en el que convidàvem a les
persones a pintar-se la cara amb una peça
blava de puzle i fer-ne difusió a xarxes socials.
Hem tornat a tenir activitats presencials, i la
fira de Sant Jordi a Llançà ens ha permès
difondre la nostra activitat, donar a conèixer el
TEA i captar fons per l'entitat.
El nostre equip de voluntariat ha treballat de
valent fent roses a mà i estant a la parada.

- Parada a Llançà per Sant Jordi per fer
difusió i captar fons per les activitats.
- Difusió de les activitats locals adaptades
per part de l'Ajuntament de Figueres a
les Fires de Nadal
- Difusió d'activitats i actes vinculats al
TEA (Presentacions de llibres, tallers,
estudis, activitats de la càtedra
d'autisme, etc).
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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 75 persones de la
comarca.
A les nostres xarxes hi
publicacions com aquesta:

podràs

trobar

Aquest 2021 hem consolidat la nostra
presencia a xarxes socials i hem incrementat el
nombre de publicacions.
Hem arribat als 700 seguidors/es a Instagram i
300 a Facebook.
Pel 2022 volem arribar als 1.000 seguidors/es a
Instagram.
També hem tingut presencia a diaris locals,
com el Setmanari l'Empordà.
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

FAMILIES
ASSOCIADES
Anem sumant families tant en la difusió
d'activitats com en la participació en les
accions i formacions que fem.
En quant a difusió arribem a més de 1.000
persones en cada comunicació. Principalment
a través de les diferents xarxes socials i el grup
de Whatsapp.
Tot i que en les activitats participen més
families, a finals de 2021, l'entitat compta amb
11 famílies associades, representant a més de
25 persones de la comarca, però necessitem
créixer en famílies que recolzin l'entitat a
nivell econòmic.

Per què associar-se?
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 dia a
dia.
Durant el 2021, hem tornat a tenir
presència a la fira de Llançà, sent la
principal font de captació de fons
juntament amb les quotes de les persones
associades.

Junts forgem un futur

Per associar-se és molt senzill i és pot fer
completament on-line a través de la nostra
pàgina web, a l'apartat col·labora:
www.teaaltemporda.org
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AGRAÏMENTS
Cada cop més, notem l'escalf de les
families i veiem la seva implicació en el
projecte, pel què el primer agraïment és
per totes aquelles families que tenen un
infant amb TEA i lluiten plegades per un
mon més just per totes les persones.

Agraïm també la col·laboració de la
Federació Catalana d'Autisme que, cada
cop més, està al costat de les entitats per
tal de facilitar-nos el dia a dia i representarnos davant dels organismes polítics a nivell
de Catalunya.

Per l'equip de l'Associació no hi ha millor
recompensa que veure el fruit en vosaltres
de les hores que invertim a l'associació.

I volem donar les gràcies a totes les
persones que el dia 2 d'abril van fer el
primer #TEAChallenge de l'Associació.

Volem agrair també a les
voluntàries, sense les quals
possible avançar.

A totes i tots, GRÀCIES!!!!!!

persones
no seria

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
2021

Quotes

Donacions

Recaptació en esdeveniments

Aquest 2021 hem recaptat 3.315,19€ que
ens
han
permès
realitzar
diferents
activitats i augmentar els fons propis de
l'entitat per preparar projectes pel 2022.
Així mateix hem tingut 1.085€ de despeses,
de les quals, el 68% s'han destinat a
projectes, és a dir, a inversió Social,
principalment en accions de formació a les
famílies. La resta de diners ha cobert les
despeses bancàries i de manteniment web.
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Distribució dels ingresos del 2021

68 %

De les despeses en Inversió Social

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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info@teaaltemporda.org
tea_altemporda
teaaltemporda
www.teaaltemporda.org
Membre de:
Associació TEA Alt Empordà
G-55365753
Pous i Pagès, 7 Figueres 17600
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