Memòria
d’activitats

Federació
Catalana
d’Autisme · 2021

 Malgrat ser un any especialment difícil per a les
entitats, la feina de la Junta, la confiança de les entitats
i la tasca de l’equip tècnic ha fet possible que l’any 2021
hagi estat un any crucial pel desenvolupament, el
creixement i l’afiançament de la reputació de la
Federació Catalana d’Autisme com a entitat
representant de la comunitat autista i les seves famílies
a Catalunya.

Memòria
d’activitats 2021

 La Federació 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.

Entitats
representades

31 entitats
12000 famílies

 El mapa d’entitats representades queda de la següent manera
(divisió per províncies):

Entitats
representades

Barcelona:
• Associació Aprenem
• Associació Asperger New Life
• Associació AssoTEA
• Associació Autisme amb Futur
• Associació TEAcció
• Centre de Recursos TEA de la Catalunya
Central
• Centre de Recursos per l’Autisme a
Barcelona
• COADI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundació Adimir
Fundació Els Xiprers
Fundació Junts Autisme
Fundació Privada Autisme
Guru
Associació ISTEA
Associació EVI
RubíTEA
El globo azul
Specialisterne
Can Roura

 Girona:

Entitats
representades









Fundació Autisme Mas Casadevall
Pas a Pas Autisme
Viu Autisme
TEA Alt Empordà
TEA Garrotxa
Càtedra Autisme Girona
Fundació Estany

 Lleida:
 Associació Plançó

 Tarragona:





Associació Avancem Junts
Associació Trastorn de l’Espectre Autista Terres de l’Ebre
Associació Supera’TEA Reus
Todos en azul

 Noves entitats 2021:

Entitats
representades

Entitats
representades

Junta
compromesa

Neus Payerol
Junts Autisme
Presidenta

Anna Trillas
Avancem Junts
Vicepresidenta

Pep Mendoza
Mas Casadevall
Tresorer

Marta Gonzàlez
Viu Autisme
Secretaria

Veronica Masdéu
Autisme amb Futur
Vocal

Alicia Campos
Asperger New Life
Vocal

 S’han consolidat els serveis que oferim a les entitats i, a més, hem
afegit el servei de suport a les subvencions pel que fa a la redacció
de projectes, especialment en la subvenció de l’IRPF:

Serveis

Suport en redacció de projectes

 Veient les necessitats que presentaven les entitats hem seguit
augmentant l’equip tècnic que, a finals de 2021 está format per:

Direcció gerent
Consol Ibáñez

Ampliació de
l’equip tècnic

Direcció tècnica
Marta Robles

Administració
Pepa Remolina
•
•
•

Recerca
Raquel Montllor

Comunicació i projectes
Marta Campo

Totes portem molts anys vinculades al món associatiu del TEA
Algunes tenim experiències personals amb familiars directes amb TEA
Algunes tenim diagnòstic de TEA

Creació de comissions de treball (educació, habitatge, inclusió
laboral, comunicació...) per millorar la incidència en aquests camps
Organització d'un cicle d'intercanvi d'informació i bones pràctiques
anomenat "Connectades" que iniciarà l'últim trimestre de 2021

Objectius
2021

Creació juntament amb altres grups i col·legis de professionals
d'una borsa de treball
Creació d'espais i oportunitats per trobar sinèrgies entre les entitats
que formen part de la Federació
Sensibilització, reivindicació i informació sobre el TEA, la seva
realitat i la seva diversitat

 Plataforma de formació especialitzada en TEA

EVOLUCIÓ

 Llençament: 2 abril 2021
 Dades generals al desembre de 2021:

Projectes







500 visites úniques mensuals
422 persones usuàries
+50 formacions organitzades
37 professionals per a fer les formacions
+20 entitats organitzadores

PÚBLIC

RETENCIÓ PERSONES USUÀRIES

 El dia 2 d’abril es presenta el programa d’accessibilitat de l’entorn sanitari
de l’Hospital Vall d’Hebron: m’adapTU

Projectes

 És una iniciativa de l’área de PAITEA l’àrea d’especialització en autisme de
l’Hospital on hi participa la Federació Catalana d’Autisme
 Objectiu: fer accessible l’entorn hospitalari a persones amb autisme no
només a nivel visual, sinó a nivell de protocols, informació, anticipació,
preparació dels i les professionals, formació i voluntariat
 El programa es presenta a diferents programes de subvenció públiques
del Departament de Salut (resolució 2022) i a diferents programes de
finançament privat, Copèrnic i Fundació la Caixa (resolució 2022)
 La directora técnica de l’entitat, Marta Robles, organitza una formació
sobre autisme per al personal de l’entorn hospitalàri

 Participem en el projecte Erasmus + Autism Friendly Spaces i ens unim a
l’equip liderat per PRISMS Malta, Autisme Europa i Learning Designers

Projectes

 Revisem els mòduls online en català i castellà i adaptem el contingut a un
llenguatge més inclusiu i sensible amb l’actualitat del sector
 Viatgem a Malta per tal de conèixer més d’aprop el projecte, empapar-nos
de la filosofia i poder sumar en idees i estructura
 Ens oferim per ser partners en la nova fase del projecte que es presentarà
a l’octubre de 2022
 Presentem el projecte a diferents realitats empresarials i culturals de
Catalunya com el Museu d’Arqueologia de Catalunya

Entrem a la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social
de Catalunya · Maig 2021
Una representant del col·lectiu autista, membre del
nostre equip tècnic és escollida a les eleccions del
Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat de Barcelona · Juny 2021

Noves
Aliances

Iniciem col·laboració amb el
Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals ·
Setembre 2021
Signem conveni amb el Col·legi de Logopedes de
Catalunya · Setembre de 2021
Entrem a COCARMI ·
Octubre 2021
Entrem al Consell de Ciutat de Barcelona
Octubre 2021

Formem part de les comissions de:
• Salut
• Comunicació
• Accessibilitat
• Habitatge
• Vida independent

Col·laboració
contínua
Seguim donant suport a les directrius
europees
Iniciem els tràmits per formar part
d’Autism Europe

 Iniciem una col·laboració amb Catorze.cat “Autisme en primera persona” ·
6 publicacions on parlen persones autistes, famílies, entitats, i diferents
realitats per acostar la multiplicitat i pluralitat de l’autisme a les més de
200,000 persones seguidores de la publicació

Sensibilització

 El documental Peixos d’Aigua Dolça en Aigua Salada és sel·leccionat al Festival
Breaking Down Barriers de Moscou on es posa a disposició del públic en una
plataforma on-line durant dos anys
 El documental Peixos d’Aigua Dolça en Aigua Salada es projecte a l’Ateneu de
Sant Cugat on també es fa una dinàmica i una xerrada sobre l’autisme a càrrec
de Marta Robles

Sensibilització

 Rebem una donació per part de la Fundació La Caixa i Fundació Barcelona
Comerç de Barcelona que es destina a la realització de TEAEduca
 S’aprofita l’acte de donació per a fer una explicació sobre la Federació
Catalana d’Autisme, el projecte TEAEduca i les entitats que en formen part

Sensibilització

Sensibilització
 El grup Bonpreu-Esclat contacta la Federació
Catalana d’Autisme per iniciar un projecte conjunt
anomenat “Hores tranquil·les”
 El projecte reserva dues hores lliures d’estímuls als
diferents establiments de la cadena
 Durant el 2022 està previst que el projecte avanci i
evolucioni
 Està previst que el projecte també formi part
d’Autism Friendly Spaces
 El projecte té un alt impacte als Mitjans de
comunicació

 Reunió amb la Consellera de Drets Socials – Sra. Violant Cervera
 Consulta pública decreta de l’Assistència Personal a Catalunya –
Generalitat de Catalunya – setembre 2021
 Grup de treball de directors de Federacions de la Confederación
Autismo España

Reunions
institucionals

 Reunió amb l’equip TEA hospital de Vall d’Hebron
 Reunió amb la Secretària d’Atenció Sanitària i Participació de la
Generalitat de Catalunya – Meritxell Budó
 Reunió amb la Secretària de Drets Socials – Montserrat Vilella
 Reunió amb el gerent de l’Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat – Jordi Tudela

 Presentació del programa m’adapTU
 Sexualitat en la diversitat · Gemma Deulofeu
 Intimitat i prevenció de l’abús · Gemma Deulofeu
 Apoderament i Autisme · Marta Robles

Formacions
realitzades

 Programas de patio, una experiència inclusiva · Olga Fernández,
Narciso Rodríguez
 Capacitat jurídica de les persones amb autisme
 “En primera persona” píndoles informatives · Raquel Montllor
 Accés al diagnòstic TEA infantil · Marta Robles
 Formació a l’empresa Elastik sobre acompanyament de persones
amb autisme i accessibilitat a les seves instal·lacions
 Formació/xerrada a l’Escola Vedruna de Malgrat de Mar · Autisme,
associacionisme i voluntariat

 Curs d’expert en gestió de projectes · Confederación Autismo
España
 Formació preparador laboral per a persones amb autisme ·
Confederación Autismo España
 Formació “Aprèn a elaborar una estratègia global digital per a la
teva entitat” · Taula del Tercer Sector

Formacions
rebudes

 Formació “Aprèn a millorar l’eficiència de la teva entitat
mitjançant les eines TIC” · Taula del Tercer Sector
 Formació “Eines lliures per al treball col·laboratiu” · Barcelona
Activa
 Formació “Ampliar la base social i generar aliances
estratègicament” · Taula del Tercer Sector
 Formació “Aprèn a millorar la gestió de les subvencions de la teva
entitat” · Taula del Tercer Sector
 Formació “Diagnosi, eines i estratègies de recollida d’informació” ·
Torre Jussana

Memòria
econòmica
Federació Catalana d’Autisme · 2021

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:

Subvencions
amb càrrec a
l’assignació
de l’IRPF

 8 ENTITATS
•
•
•
•
•
•
•
•

APRENEM
AUTISME AMB FUTUR
CRAB
FA MAS CASADEVALL
JUNTS AUTISME
FUNDACIÓ GURU
VIU AUTISME
FEDERACIÓ CATALANA

18
PROJECTES

287.462,10
€

Al 2020 varen ser 7 entitats amb 20 projectes per import de 155.641,53€

2021

2020

346.531,86

180.210,66

540,00

5,310,00

Subvencions imputades a
l'excedent de l'exercici

332.012,94

174,120,28

IRPF

287.462,10

155.641,53

Diputació de Barcelona

10.000,00

10.000,00

GENCAT – Covid i Salut

21,575,78

4.978,75

GENCAT - SOC

9.975,06

0,00

Fundación ONCE

3.000,00

3.500,00

INGRESSOS
QUOTES entitats

Ingressos

Altres donacions i llegats
transferits a l'excedent de
l'exercici
Donacions Fundació Barcelona
Comerç, Ciaxabank, particulars i
Fira Nadal BCN 2021
Vendes i altres ingressos de
l'activitat mercantil
Prestacions de Serveis
Formació
Altres ingressos

11.461,00

15,00

11.461,00

15,00

2.517,92

765,38

726,55

15,38

1.791,14

750,00

0,23

0,00

2021
DESPESES

Despeses

-343.740,82

2020
-175.630,45

-273.827,42

-148.230,02

Reintegrament de
subvencions per IRPF
a entitats
Aprovisionaments

-273.827,42

-148.230,02

-18.370,00

0,00

Plataforma TeaEduca

-18.370,00

0,00

Despeses de personal

-36.034,70

-21.068,28

Sous i salaris

-29.020,14

-15.980,79

Formació

Altres despeses de
l'activitat

-6.625,56

-5.087,49

-389,00

0,00

2020

-15.202,20

-6.110,77

-227,15

-144,55

-9.591,69

-4.190,30

-1.082,28

-106,11

Despeses bancàries

-212,02

-232,59

Subministraments

-199,78

-299,44

Sensibilització: Catorze

-1.619,72

0,00

Quotes CAE,Taula,
Cocarmi
Material oficina

-1.772,70

-360,60

-240,88

-488,61

-204,98

0,00

0,00

-98,30

-50,00

-190,27

-306,50

-221,38

Despeses lloguer seu

Despeses per ajudes i
altres

Seguretat Social a
càrrec de l'empresa

2021

Serveis professionals
independents
Primes d'assegurances

Viatges i desplaçaments
Taxes Gencat
Sancions AEAT 2019
Amortització de
l’immobilitzat

Ingressos i despeses 2021 sense tenir en compte les subvencions de l'IRPF
que corresponen a les entitats federades.
Els ingressos de l’exercici representen un increment d’un 227,33%
respecte al 2020.
INGRESSOS

Ingressos i
despeses

Quotes socis

DESPESES
540,00 €

0,74%

Subvencions públiques

58.185,52 €

80,03%

Donacions

11.461,00 €

15,76%

2.517,92 €

3,46%

72.704,44 €

100%

Serveis i formacions
total ingressos

Despeses de personal

36.034,70 €

51,54%

Altres despeses de
l'activitat

15.202,20 €

21,74%

Plataforma Teaeduca

18.370,00 €

26,28%

306,50 €

0,44%

Amortització ordinadors
Total despeses

Resultat 2021: 2.791,04 €
La Federació és d’Utilitat pública des del maig de 2021

69.913,40 € 100,00%

ACTIU

Balanç
situació a
31/12/2021

2.021

2.020

PATRIMONI NET I PASSIU

A) ACTIU NO CORRENT
1.095,10
III. Immobilitzat Material
1.095,10
Ordinadors i mòbil
1.566,49
Amortització acumulada d'equips per a
558,38
processos de informació
AMORT ACUM ORDINADOR HP
558,38
B) ACTIU CORRENT
45.616,17

720,62
720,62
972,50
251,88

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis.
ROMANENT
IV. Excedent de l'exercici

2021

2020

17.745,29
17.745,29
14.954,25
2.791,04

14.954,25
14.954,25
10.374,04
4.580,21

Fundació ONCE 2021
3.000,00
IV. Deutors comercials i altres comptes 17.137,38
a cobrar
Administracions públiques 16.387,38
subvencions
Clients
750,00
VI. Inversions financeres a curt termini.
0,00

3.500,00
10.477,06

Resultat de l'exercici
A-3) Subvencions, donacions i llegats
rebuts.
B) PASSIU NO CORRENT
C) PASSIU CORRENT

10.461,68

V. Beneficiaris - creditors

26.456,03

29.650,75

26.456,03
2.509,95

29.650,75
1.022,06

DIPOSITS CONSTITUITS A CURT
VIII. Efectiu i altres actius líquids
equivalents
Efectiu

0,00
25.478,79

0,00
30.929,38

522,49
1.987,46

0,00
1.022,06

173,20

112,20

46.711,27

45.627,06

LA CAIXA
TOTAL ACTIVO (A + B)

25.305,59
46.711,27

30.817,18
45.627,06

Entitats beneficiaries per IRPF
VI. Creditors comercials i altres
comptes a pagar
Altres creditors
Altres deutes amb administracions
públiques
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B
+ C)

251,88
44.906,44

15,38
0,00

2.791,04
0,00

4.580,21
0,00

0,00
28.965,98

0,00
30.672,81

Federació Catalana
d’Autisme
Carrer de la Providència, 42 08024 Barcelona · 683158309
info@fedcatalanautisme.org / www.fedcatalanautisme.org

