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Defensar els drets de les persones amb autisme i les seves famílies

Inclusió Escolar

Els nens i nenes amb 
autisme tenen dret a 

asistir a l’escola
ordinària i rebre tots els

suports i adaptacions
necessàries

Inclusió Social

Les persones amb 
autisme tenen dret a 

viure dins la seva
comunitat amb igualtat

de possibilitats

Inclusió Laboral

Les persones amb 
autisme tenen el dret i 
la capacitat a tenir una 

feina digna

Especialització

Les persones amb 
autisme tenen dret a ser 

ateses segons
l’especificitat de la seva

condició per a 
professionals formats

en autisme



Memòria d’activitats 2019

Està oberta a totes les entitats i organitzacions de famílies de

persones amb Trastorns de l'Espectre de l'Autisme (TEA) i

entitats sense ànim de lucre al servei de persones amb

TEA.

És un àmbit de contacte que permet el diàleg, l'intercanvi

d'experiències i criteris i la promoció d'activitats destinades

a millorar l'atenció a les persones afectades, i també la

conscienciació per part de la societat de la problemàtica

específica i de les necessitats generades per el TEA en les

persones afectades i en el seu entorn.

Coordina, canalitza i facilita l'obtenció de recursos per a una

millor atenció a les persones afectades i és un interlocutor

davant l'Administració

La Federació Catalana d'Autisme durant 2019 ha passat d’agrupar 13

entitats a vint-i-un entitats que representen a 2.800 famílies, el que

representa un increment del 70%. El seu objectiu és promoure,

coordinar i representar les entitats federades, donant-los-hi suport.

Representar el col·lectiu davant l’administració, per impulsar els canvis

en les polítiques adreçades a aquest col·lectiu.



Memòria d’activitats 2019
Les entitats
Comptem amb entitats repartides per tot el territori. El mapa d’entitats federades queda configurat de la següent 
manera: 

Barcelona:

Associació Aprenem Fundació Adimir

Associació Asperger New Life Fundació Els Xiprers

Associació Assotea Fundació Friends

Associació Autisme amb Futur Fundació Junts Autisme

Associació pares i professionals pro TEA Terrassa- Fundació Privada Autisme Guru

Viladecavalls (TEACCIÓ) Grup TEA Sant Cugat

Centre de recursos en trastorns de l’espectre autista Univers Ágatha

de la Catalunya central (CRTEACC)

Centre de recursos per l’Autisme Barcelona (CRAB)

Centro orientación asistencia desarrollo integral (COADI)



Memòria d’activitats 2019

El mapa d’entitats federades queda configurat de la següent manera: 

Girona:

Fundació Autisme Mas Casadevall

Pas a pas Autisme

Viu Autisme

Lleida:

Associació Plançó

Tarragona:

Associació Avancem Junts

Associació trastorn espectre autista Terres de l’Ebre (ATEATE)



Memòria d’activitats 2019
Noves entitats al 2019:

Fundació ADIMIR: Centre d’atenció a persones amb discapacitat de Montcada i Reixac des de l’any 2000 

Pas a Pas Autisme: L’associació Pas a Pas neix l’any 2017 a Lloret de Mar per iniciativa d’un grup de pares i mares 
amb l’objectiu de donar atenció personalitzada a les famílies i sensibilitzar el nostre entorn més proper sobre la 
realitat dels TEA.

Fundació Friends: Entitat creada a Barcelona l’any 2004 amb la finalitat d’impulsar el suport als joves amb Trastorns 
de l’Espectre Autista(TEA) i/o amb problemes de comunicació social, relació i empatia.

Fundació Autisme Guru: Des de 1968 i a St. Cugat del Vallés ofereix, amb eficàcia i eficiència, una atenció integral i 
de qualitat a les persones amb TEA i les seves famílies, facilitant en cada etapa evolutiva els recursos necessaris per 
afavorir el desenvolupament personal i la qualitat de vida.

Associació Plançó: associació de pares de nens/es i adolescents amb autisme, psicosi i Trastorn Generalitzat del 
Desenvolupament, la qual és titular de l’Escola d’Educació Especial Plançó de Lleida, fundada l’any 1977.

Fundació Xiprers: Neix el 1996 com una associació sense ànim de lucre, creada per un grup de pares y mares. Els 
dos serveis de la Fundació Els Xiprers es distribueixen entre Sabadell, llar residència, i Bellaterra, centre
ocupacional.

Avancem junts: Associació que, des del Vendrell, treballa per la inclusió d’infants i adolescents amb autisme.



Memòria d’activitats 2019

La junta directiva actual va ser elegida a l'Assemblea extraordinària celebrada el dia 16 
de febrer de 2019 i està formada per les següents persones:

Presidència: Neus Payerol Gracia (Fundació Junts Autisme)

Secretària: Noemí Vives Baudet (Grup TEA Sant Cugat) (Baixa, secretària accidental 
Marta Gonzàlez, Viu Autisme)

Tresorer: Pep Mendoza Jorge (Fundació Autisme Mas Casadevall)

Vocal: Verònica Masdeu Morales (Autisme amb Futur)

Vocal: Marta González Acín (Viu Autisme) 

Moltes gràcies a la junta sortint, encapçalada per 
Rosa Serrano, del Centre de Recursos TEA de la 
Catalunya Central, per la molta i bona feina feta.



Memòria d’activitats 2019

Al 2019 vàrem publicar la nostra pàgina web renovada: amb un disseny més visual, la nova web pretén
conservar la informació útil que oferia l’antiga i, a més, donar una visió general de la missió de la
Federació cap a les entitats que en formen part.

El web vol esdevenir un portal de referència per a l’actualitat a nivell de normativa i polítiques referents
a l’autisme i vol ser una plataforma de difusió de les activitats i iniciatives de les entitats que formen
part de la Federació.

Al web hi consten totes les entitats, els ideals, els documents referents a l’autisme a Catalunya que
considerem cabdals per entendre la nostra situació, notícies sobre l’autisme a Catalunya, a Espanya i a
Europa, I enllaços a les principals entitats i organitzacions especialitzades en autisme arreu del món.

Igualment s’ha modificat el logotip sota consens de totes les entitats federades.

La nova adreça web de la Federació Catalana 
d’autisme és:
www.fedcatalanautisme.org

http://www.fedcatalanautisme.org/
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Comunicació

Web, Xarxes Socials i presencia a mitjans de comunicació:

Publicacions fetes a la web de la Federació Catalana d’Autisme http://fedcatalanautisme.org :

10 notícies publicades.

Publicacions i activitat al Twitter @FedCatAutisme : 

697 twitts, 82.354 impressions, 790 m’agrada, 835 retwitts, 4.953 visites al perfil, 654 clics en els 
enllaços. A 20 de setembre tenim 1.181 seguidors, 306 seguidors més que el més de desembre de 
2018.

Publicacions i activitat al Facebook @federaciocatalanaautisme :

115 publicacions, 25.354 impactes, 1.087 m’agrada, 487 seguidors nous, arribant als 1.324 actuals. 

Posada en funcionament d’Instagram @fedcatalanautisme .

Ràdio Estel el dia 01/04/2019 parlant del #DiaMundialAutisme

http://fedcatalanautisme.org/
https://twitter.com/FedCatAutisme
https://www.facebook.com/federaciocatalanaautisme/?eid=ARAxjAA3rI-amxGQVF_ybwp0w9VKlPwT2sg5zGeBoiv8gOa7ONxv_2OHhwHC5H4jefMNZYw-8Wd1NbtE
https://www.facebook.com/hashtag/diamundialautisme?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5b0%5d=68.ARDxePFZM0tIaZhJ_PdQVdX5xPYcgEhTPRt_0N6u8qvWZ0hDv7YlSfxpBDwyVha9TSL8tc-xW6_NS4mpasleUmuGYMxfimiWFWDt-umNnHfSnvShEk3wHyQtKxZjZYi_A4b3Pymu185yyv2uEXXRAAeL1Q9BcUGnb6DK_30THJW5oNblHYLtuLb0gjpJwKbAuPVGmqGH_D9YtWMjIdx70TLF7IoJNT6qQ9VQUOHaZGxGeW2gqGPCsM8GNrEe70MSPSD8w4vN3vxi_OG-onfwgBqZkT8KoBJEDDzjkxevFPpcmaly3tDihOmEqC8RGBG9AIuGxPAfKvVKT9q8r2KPR9E&__tn__=*NK-R
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Comunicació
V Premios de Periodismo Científico Concha
García Campoy de La Academia de las
Ciencias y las Artes de Televisión.

El dia 23 de setembre de 2019 vam rebre el
premi en la categoria de Televisió al
documental de TV3 “ Peixos d’aigua dolça
(en aigua salada) pel seu retrat periodístic de
l’autisme.

Premis Civisme 2019 de la Generalitat de Catalunya.

El 24 Premi de Civisme als Mitjans de Comunicació
que reconeix els treballs que han sobresortit pel
tractament de valors de civisme i han exercit un
determinat impacte social ha reconegut el reportatge
'Peixos d'aigua dolça (en aigua salada)', de la
Federació Catalana d'Autisme emès al Sense Ficció de
TV3 en la modalitat de produccions televisives.

El dia 20/01/2019 el Premi Especial
dels XXI @Premis Zapping va ser per @tv3cat, 
per oferir i produir documentals  com el nostre 
'Peixos d'aigua dolça”

28/11/2019
Premis Boehringer Ingellheim a Madrid. El 
documental Peixos d’Aigua Dolça ha estat
finalista al premi Periodismo y Medicina 2019



Memòria d’activitats 2019 POSICIONAMENT
Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme – 2 d’abril:

El Parlament ha fet aquest migdia una declaració institucional amb motiu de la commemoració aquesta setmana del Dia 
Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme, amb què expressa el seu suport a les persones que pateixen aquest trastorn 
i les seves famílies. Amb la declaració, que ha llegit el secretari tercer, Joan García, la cambra reconeix l'esforç de les 
associacions que treballen en aquest àmbit i es compromet a treballar per una societat inclusiva en què es posin en 
valor totes les diversitats.
La presidenta de la Federació Catalana d'Autisme, Neus Payerol, i diversos usuaris/es i famílies d’entitats membres de la 
federació han seguit la lectura des de la llotja de convidats de l'hemicicle
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Comunicació

Aquest any s’ha gestionat la il·luminació de 50 edificis per la nit del 2 d’abril, sumant-nos a la campanya 
internacional d’Autism Speaks, “Light It Up Blue” (il·lumina’l de blau). Tota la informació es pot trobar a 
https://diamundialautismo.com/cataluna-liub/ El llistat complet dels edificis que han col·laborat amb la 
campanya internacional, principalment de la província de Barcelona

https://diamundialautismo.com/cataluna-liub/


Memòria d’activitats 2019                               Relacions Institucionals
Ens hem reunit amb diferents agents polítics, socials, i de l'àmbit de la salut i de l’administració:

Parlament

❖Diputada del Parlament de Catalunya per Ciutadans - Blanca Navarro

❖Diputada del Parlament de Catalunya per ERC - Titón Laïlla

❖Diputada del Parlament de Catalunya per ERC. Educació.

❖Departament de TFS

❖Secretari general del Departament de TFS - Francesc Iglesias 

❖Directora general de l’Autonomia i la Discapacitat - Aina Plaza 

❖Participació programa pilot AP juntament amb DINCAT

❖Sub-directora general d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal - Mònica Ribas

Àmbit Salut

❖COMB President Jaume Padrós, participació en taula de treball del COMB amb professionals de l’àmbit de la Salut

❖Reunió amb l’equip TEA hospital de Vall d’Hebron

❖Reunió amb Departament de Salut - Magda Casamitjana 

XARXA amb altres entitats

❖Reunió amb la Federació Autisme Catalunya

❖Reunió amb la Federació Asperger Catalunya

❖Grup de treball de directors de Federacions de la Confederación Autismo España
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Atenció a les famílies i entitats:

S’ha atès consultes de familiars de persones amb TEA: Nous diagnòstics, cerca de serveis per a infants,
joves i adults, contacte amb les entitats de l’entorn per sol·licitar assistència directa.

Consultes d’entitats: Derivacions i/o consultes d’equips educatius per alumnes amb TEA a les seves
escoles.

Els dies 17 i 25 de juny vàrem fer la formació al personal de l'Hotel Golden Tulip Barcelona sobre 
Autisme.

Taller de Mindfulness per a familiars de persones amb TEA:

Aquest any s’ha mantingut l’acord amb l’Hotelera Glories Parc i Manel Saltor, professor de Mindfulness,
formalitzant un conveni de col·laboració, per facilitar a les famílies la participació en tallers continuats
durant tot l’any de 8 sessions a les instal·lacions de l’Hotel Golden Tulip de Barcelona. Actualment hi ha
20 famílies que han iniciat el curs el gener, fent els tallers pels infants (prèviament es varen fer als pares
d’aquests).
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Al Març el nostre díptic d'informació i visibilització sobre
l'autisme "Hola, em dic Pau i tinc Trastorn de l'Espectre
Autista" ha estat traduït a l'ucraïnès per la Ukranian Catholic
University. Si us voleu descarregar el díptic en català, ho
podeu fer des d'aquí: http://ow.ly/WL8w30o2KOf

02/04/2019 Presentació del programa AMI-TEA de l’Hospital Gregorio Marañon de Madrid al Palau Macaya.

24/04/2019 Ens adherim al document de Autismo España. Prou de pseudociències.

10/05/2019 la Fundació Adana organitza a Barcelona una jornada sobre Trastorns del
neurodesenvolupament i la seva transició a la vida adulta amb ponents com la Dra. Sandra Kooji, el
Dr. Jose Martinez-Raga, la Dra. Angela Vidal, el Dr. Josep Antoni Ramos-Quiroga, la Lda. Rosa
Nicolau i la Dra. Amaia Hervás. La presidenta de la Federació Catalana d'Autisme, Neus Payerol, va
participar en una taula rodona sobre la necessitat de treball conjunt entre professionals, afectats i
familiars.

http://ow.ly/WL8w30o2KOf
https://www.facebook.com/confederacion.autismo.espana/?fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARCKfH2pVDL80gRTft8QYbID_LLRltT7HZ_Y9WRcOk1xpdbj43wKvIrkGo8S8ui3p30TBrz15wlqmYXhFs3a0cvfTmZJnQ6T22dEFNi3w9EgsJPuPdIE1uxTdeBLUFaweWzaDQF0jGZz3qo9tJh90hesXw0xwVF2AuV9vl3YcccosQzddtSGD5LZrxM-AeGxAkVC0DTFt7rHxiqtetwsuxHvvOfVY6HED7u4eYT5RaSmbO-tpOJC9ofIPzVpDB66PqmCT61F0f9WWzNKuep8-bto6HVSrqZNsso130wcapazpMOUq5xZo4yAsnqrsceQJzoL8MgnRIwGB47SulRbubM&__tn__=K-R
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13/06/2019
Visita a l’Hospital Vall d'Hebron de Barcelona  
convidats per la unitat de psiquiatria infantil d'aquest 
hospital
Ens van explicar que recentment han impulsat una 
àrea d'atenció a les persones amb TEA i ja han posat 
en marxa diferents serveis. 

10/07/2019 Des de la Federació ens sumem a la denuncia d'Autismo España i el CERMI

contra la vulneració de drets en les reiterades expulsions de menors de casals d’estiu.

30/11/2019 Gala dels 25 anys de Autismo España part de la junta de la Federació ha assistit 
a la celebració.

08/06/2019 Assemblea general de Autismo España. Totes les entitats  treballant juntes. 
Compartint projectes, sincronitzant objectius
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Formació per entitats:

06/07/2019

Subvencions 1: Sol·licituds

Convocatoria para la concesión de subvenciones a
entidades destinadas a la realización de programas de
interés general, con cargo a la asignación tributaria del
0,7% del impuesto sobre la renta de las personas
físicas, del ámbito de políticas sociales del
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

Impartida per Carmen Seco González.

Realitzada el dia a l’Hotel Golden Tulip de Barcelona
amb l’assistència de 6 entitats federades i 2 no
federades, en total 10 persones.
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Formació per entitats:

17/11/2019

Formació sobre el dret de les persones amb autisme a la prestació econòmica i de servei
de l'assistència personal. Vam informar les entitats federades com poden registrar-se per poder
oferir el servei.

L'assistència personal és fonamental per accedir en igualtats de condicions a l'educació, el treball, a la
salut. Per garantir la igualtat d'oportunitats, l'autodeterminació i l'accés a la vida independent de les
persones amb autisme, tinguin les necessitats de suport que tinguin i l'edat que tinguin.
Els criteris d'accés a la prestació són, tenir qualsevol grau de dependència, sense limitació d'edat.
Treballarem incansables en l'impuls d'aquesta figura que és fonamental per garantir la qualitat de vida
familiar i el futur digne de les persones amb autisme. Aquesta és la nostra missió, el nostre compromís
amb les persones amb autisme i amb les famílies

9
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A la convocatòria de subvencions àmbit social amb càrrec a l’assignació de l’IRPF gestionades per la 
Federació Catalana d’Autisme han estat aprovats els següents projectes:

LINEA NOM PROJECTE Entitat ATORGAT

B2 Servei d'atenció a famílies especialitzat en trastorns de l 'espectre autista ‐ SAFE ‐ TEA Aprenem 5.200,00 €

B7 Intervenció psicoeducativa i terapèutica integral CRAB 20.000,00 €

B7 TEAcompanyem a casa dels pares FAMC 8.000,67 €

B2 Programa d'atenció festiva i nocturna de suport a familiars de persones amb TEA FAMC 10.000,00 €

B7 Envelliment Actiu i Autisme FAMC 11.974,23 €

B7 TEAjudo?Anem al metge  FAMC 8.747,34 €

J1 REMODELACIO I ADEQUACIÓ SALA POLIVALENT FAMC 18.800,00 €

I Gestió i coordinació d'activitats de les entitats de la FECA Federació Catalana d'Autisme Federació 1.193,75 €

B8 Projecte EVI (Escola de Vida Independent) Junts Autisme 24.360,00 €

B7 TEAprenem, taller d'estudi assistit Viu Autisme 4.937,68 €

B2 Servei d'Atenció per Families amb fills/es amb TEA
Autisme amb 

Futur
7.354,61 €

120.568,28 €

Remodelació i adequació sala polivalent



PERDUES I GUANYS 2019
1. Ingressos de l'activitat pròpia 139.393,03

QUOTES entitats 3.070,00

Subvencions imputades a l'excedent de l'exercici 134.823,03

IRPF 120.568,28

Diputació de Barcelona 10.000,00

COSPE 4.254,75

Altres donacions i llegats transferits a l'excedent de l'exercici 1.500,00

Premi Civisme 2019 1.500,00

2. Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil 393,40

Prestacions de Serveis 273,40

Formació 120,00

3. Despeses per ajudes i altres -119.374,53

Reintegrament  de subvencions per IRPF a entitats -119.374,53

8. Despeses de personal -14.029,60

Sous i salaris -8.072,31

Indemnitzacions laborals -3.410,45

Seguretat Social a càrrec de l'empresa -2.546,84

9. Altres despeses de l'activitat -3.314,92

a) Serveis Exteriors -3.013,42

Despeses lloguer seu -235,54

Serveis professionals - Gestoria -726,00

Primes d'assegurances -106,11

Despeses bancàries -208,89

Subministraments: Telèfon i internet -393,22

Missatgers i correus -51,11

Quotes CAE -360,60

Material oficina -96,94

Viatges i desplaçaments -681,29

Dietes i altres -153,72

b) Tributs -76,50

Taxes Gencat -76,50

d) Altres despeses en gestió corrent -225,00

Sancions AEAT 2018 -225,00

10. Amortizació del inmovilitzat -30,50

Amortització ordinador -30,50

A.1) EXCEDENT DE L'ACTIVITAT 3.036,88

A.3) EXCEDENT ABANS D'IMPOSTOS 3.036,88

19. Impost sobre beneficis

J) RESULTAT TOTAL VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET A 
L'EXERCICI

3.036,88



INGRESSOS

Quotes socis 3.070,00 € 15,04%

Subvencions públiques 15.448,50 € 75,68%

Premi civisme 1.500,00 € 7,35%

Serveis i formacions 393,40 € 1,93%

total ingressos 20.411,90 € 100%

DESPESES

Despeses de personal 14.029,60 € 80,75%

Altres despeses de l'activitat 3.013,42 € 17,34%

Altres tributs 76,50 € 0,44%

Despeses extraordinaries 225,00 € 1,29%

Amortització ordinador 30,50 € 0,18%

Total despeses 17.375,02 € 100,00%

Ingressos i despeses 2019 sense tenir en compte les subvencions 
de l'IRPF que corresponen a les entitats



BALANÇ DE SITUACIÓ A 31/12/2019
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ACTIU 2.019 PATRIMONI NET I PASSIU 2.019

A) ACTIU NO CORRENT 855,01 A) PATRIMONI NET 15.352,79

III. Immobilitzat Material 855,01 A-1) Fons propis. 10.374,04

Ordinador 885,51 ROMANENT 7.337,16

Amortització acumulada d'equips per a processos de 
informació

-30,50 IV. Excedent de l'exercici 3.036,88

AMORT ACUM ORDINADOR HP -30,50 Resultat de l'exercici 3.036,88

B) ACTIU CORRENT 19.871,90 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts. 4.978,75

III. Usuaris i altres deutiors de l'activitat propia 1.500,00 GENERALITAT DE CATALUNYA - COSPE 4.978,75

PREMIS CIVISME GENERALITAT CATALUNYA 1.500,00 B) PASSIU NO CORRENT 0,00

IV. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 9.237,09 C) PASSIU CORRENT 5.374,12

GENERALITAT DE CATALUNYA - COSPE 9.233,50 V. Beneficiaris - creditors 4.924,35

HP RETENCIONS 3,59 CRAB 4.924,35

VI. Inversions financeres a curt termini. -1.000,00 VI. Creditors comercials i altres comptes a pagar 449,77

DIPOSITS CONSTITUITS A CURT -1.000,00 Altres creditors 425,00

VIII. Efectiu i altres actius líquids equivalents  10.134,81 HP Creditora per retencions de treballadors 24,77

Efectiu 42,25 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) 20.726,91

LA CAIXA 10.092,56

TOTAL ACTIVO (A + B) 20.726,91



MOLTES GRÀCIES



Federació Catalana d’Autisme

Carrer de la Providència, 42 08024 Barcelona _683158309

info@fedcatalanautisme.org / www.fedcatalanautisme.org

mailto:info@fedcatalanautisme.org
http://www.fedcatalanautisme.org/

