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Informe de Gestió 2020 
Pròleg i comiat.  
En un any en que el tercer sector s’ha vist desballestat degut a l’abandonament de les institucions i 
autoritats amb motiu de la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària de la Covid-19, arribem al 
final d’una legislatura amb una entitat que, tot i que ferida, es manté dreta: tremolant però viva.  
 
El compromís de tots els membres és el que ho ha fet possible. Socis, Psicòlegs, altres treballadors i 
Junta. Els que hi som i els que han buscat altres camins. Tots han lluitat per la continuïtat d’una entitat 
tant necessària com la nostra. 
  
L’Associació ha de perviure! I ha de perviure perquè ha de ser referència per als seus usuaris, quan 
necessitin ajut al llarg de la seva vida. Quan siguin grans. Quan estiguin sols.  L’Associació ha de créixer 
per donar resposta a nous desafiaments i necessitats. I això no ho ha d’aturar una pandèmia. 
 
La integració plena de les persones TEA, Síndrome d’Asperger o Autistes no és una utopia. És un 
projecte real que requereix del nostre esforç. El camí a l’autonomia personal, la vida independent, la 
feina, la família pròpia, l’amor, les amistats, la vellesa... El TEA no es una malaltia i per tant no te cura 
i, nosaltres, socis, com a pares, mares, tutors, germans o parelles hem de lluitar per defensar el dret 
de les persones TEA a tenir opcions, a poder escollir lliurement, a sentir-se segurs, a ser feliços. I això 
només ho farem si lluitem junts. 

 
Abans d’acabar aquest pròleg, em vull acomiadar com a Presidenta. M’acomiado amb un sentiment 
d’orgull per haver capitanejar aquest projecte durant més de 5 anys,  amb la certesa d’haver donat 
el millor de mi mateixa. 
Valorant la feina feta, em queda en el tinter dels projectes no fets la integració dels usuaris en els 
òrgans de gestió i govern de l’Associació. Un projecte que  crec s’ha d’impulsar perquè no farem que 
els usuaris la sentin seva si no els hi donem la paraula.  
 
M’acomiado amb l’agraïment a tots els socis que m’han donat confiança, a tots els que, en un 
moment o altre han estat membres de la Junta i  a tots els membres de l’equip de Psicòlegs, 
administratives i monitors que he conegut.  
 
No deixo l’associació. Seguiré al costat de la Junta si m’hi vol, portant de manera més discreta algun 
tema en el que la meva experiència tingui valor.  
Però es necessari saber donar un pas al costat quan toca, per donar lloc a gent nova amb idees noves. 
I aquest és el moment. 
 
Gràcies a tots, per tot, sempre! 
 
Laia Cabré Ríos 
Presidenta de l’Associació TEA Asperger Maresme TEAMAR 
Oct2015-Feb2021 
 
 
 
 



 

Informe de Gestió Exercici 2020 – Assemblea General Ordinària 13 de Febrer 2021 – Telemàtica     pàg. 3 

1. 2020: Un any molt difícil:  
2020 ha estat sens dubte, per diferents motius, un any molt difícil. Veiem l’impacte de les diverses 
situacions a l’Associació: 

 

a. Causes alienes: DANA Glòria i Covid-19 
Per causes alienes a la nostra voluntat i fora del nostre control, però amb greus impactes sobre 
la economia de l’associació. 
En aquest sentit el mes de febrer, amb la terrible DANA Glòria que va tenir un impacte molt fort 
sobre la mobilitat al Maresme, va significar per a l’Associació una reducció d’ingressos de 7.000€, 
gairebé un 30%. En un any en el que havíem previst un creixement que tornés l’equilibri a les 
nostres arques, a febrer, ja ens havíem jugat gran part del resultat de l’any, quedant-nos, gairebé 
sense marge, sense saber que el pitjor estava encara per arribar. 
 
I tot i que al febrer cap de nosaltres imaginava la durada real del confinament, si que, veient el 
que passava a Itàlia vam començar a imaginar una associació telemàtica. 
Per sort,  des de 2019 els psicòlegs disposen d’equips portàtils i el 15 de març es va demostrar 
que va ser una bona idea, perquè quan es va dir confinament, nosaltres ens vam poder confinar 
passant el gruix de l’activitat a un ambient telemàtic. El sistema informàtic, basat en llicències 
office per a entitats sense ànim de lucre, dins d’un servidor virtual i segur con és Citrix, ens va 
donar les garanties necessàries. 
 
El tancament de l’Associació, es va allargar fins a la tardor. I des de llavors les visites presencials 
son exclusivament per a qui no les pot fer d’un altre manera. Aquest sistema ens ha permès fins 
ara protegir l’activitat de l’Associació.  
Tot i haver tingut un parell de psicòlegs contagiats, l’Associació no ha estat focus de cap brot.  
A la reducció de les visites presencials hem sumat el protocol  les altres mesures de prevenció 
conegudes: mans, mascareta, distància, accés reduït als espais i, com no, ventilació. 
 
La Covid ha deixat però l’empremta de les baixes. Per economia, per causes socials, per causes 
de salut o per decisió clínica molts socis o han reduït la seva participació o han deixat l’associació. 
I, amb les portes tancades no estàvem fent entrar nous socis.  
 
De març a setembre no es van fer raports. Enguany, per primer cop des de la seva fundació, 
l’associació acaba l’any amb menys socis dels que tenia a 1 de gener.  
A 2020 hi ha hagut més baixes que altes, tot i que des de setembre s’han incorporat 36 usuaris 
nous.  

 

ANY altes baixes creixement 

2019 115 68 47 

2020 67 76 -9 

 
 
Des de setembre hem reprès les reunions informatives fent-les telemàtiques. Igual que una part 
del procés del raport d’entrada.  
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b. Equip tècnic 
Comencem 2021 amb 12 persones que juntes fan 10,1 jornades i planifiquem un increment de           
psicòlegs per arribar a un equip de unes 12 jornades.  

      La mitja d’edat de l’equip de psicòlegs és de 27 anys. 
 

c. La formació de l’equip 
Els cursos de formació interna dels psicòlegs han seguit els següents cursos:  
 
ADOS-2  Autism Diagnostic Observational Schedule. IGAIN Curs d’Acreditació Clínica i de 
Investigació IGAIN. 
ADIR (5) Autism Diagnosti Interview Revised: IGAIN Curs d’Acreditació Clínica i de Investigació 
IGAIN. 
Alteracions de la conducta en Adolescents TEA. EDUCATIO.  
Girls and Women with Autism 
L’Abús sexual infantil, prevenció, sospita i actuació. FUNDACIO VICKI BERNADET. 
Prevenció y manejo del suicidio, población general y con TEA. ARAPSICO. 
Bases de la Protecció de dades d’acord a la GDPR. 2CARE. 
El lleure i el TEA, formador intern. 
 

d. Organització blocs 
En cada Bloc hi ha un membre de la Junta i almenys uns psicòleg, de manera que la informació i 
les decisions son més transversals. 
 
Els BLOCS són: 
Bloc de Comunicació: Xarxes socials. Comunicacions genèriques. Gestiona i vetlla la qualitat de 
les publicacions que es fan en nom de l’associació. Escull i calendaritza  les activitats.  
Bloc del Lleure: Organitza, gestiona i administra les activitats del lleure de l’Associació. 
Bloc del Personal: Selecció de personal, formació interna, horaris, control de la productivitat 
Bloc de Formació: Activitats de formació, tallers i seminaris 
Bloc de Treball en Xarxa: Xarxes de salut mental de Mataró i l’eix Alella – El Masnou - Teià 
Bloc de Voluntaris: Gestió de voluntaris 
 

e. Administració  
Hem dividit les tasques en dos grups grans: la gestió dels socis, des de la sol·licitud d’informació, 
fins a la baixa, passant per documentació, altes, canvis, beques, factures etc. I la gestió 
administrativa, proveïdors, factures, pagaments, bancs, compres, control, subvencions etc. 
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2. Memòria econòmica 2020 
Acabem l’any amb pèrdues.  
 

Concepte Import 

Ingressos derivats de l'activitat 357.613,82 

Altres ingressos  13.932,11 

Ingressos excepcionals 569,9 

Despeses Generals -96.671,57 

Despeses del Personal -311.397,93 

Total -35.953,67 

 
 
 

3. Les subvencions i els recaptes 
Pel que respecte als ingressos extraordinaris, enguany hem tingut també una concessió per part de 
la Generalitat 
 

FACTURACIO EXTRAORDINARIA CONCEDIT 2020 

LA CAIXA         3.000,00 €  

AJUNT. EL MASNOU         1.860,87 €  

FUND. ILURO - BANKIA         3.000,00 €  

GENERATITAT CATALUNYA         5.500,00 €  

DONATIUS I MERCHANDISING         1.141,14 €  

TOTAL       14.502,01 €  

 

4. Evolució dels usuaris 
Al 2020, per primer cop, es tanca l’any amb menys socis que a primers d’any. 
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5. La Junta 2019-2020 
Dels membres de la Junta finalitzen el seu mandat 3 que es queden  en comissions de treball annexes.  
El mes de febrer es convocarà assemblea general per escollir la nova junta. 

 

6. El coneixement intern 
Des de la Junta us volem donar les gràcies a tots els que d’una manera o un altre heu participat en 
alguna de les activitats i doneu suport al dia a dia de l’Associació, de manera altruista, en benefici de 
tots els altres socis i usuaris. 

 

7. Els despatxos de Mataró i El Masnou. 
A l’assemblea del 29 de febrer del 2020 vam proposar canviar la seu al local de Iluro 90 cantonada 
Llauder. 
En quant al local de El Masnou continuem al carrer Agricultura 16. 

 

8. El Lleure. 
La incorporació de Directora del lleure, així com la de monitores ha permès començar el projecte de  
lleure. 
En col·laboració amb l’equip de psicòlegs el lleure ofereix una resposta lúdica a les necessitats 
emocionals dels nostres usuaris. Per a fer-ho més fàcil, des de aquest curs s’accepten també germans.  
  
L’esplai del primer trimestre va quedar interromput amb el confinament i es va acabar amb un esplai 
virtual.  
 
Des de l’octubre hem reprès l’esplai presencial. Fins i tot quan s’endureixen les normes de control 
sanitari disposem d’una autorització específica en tractar-se d’un esplai terapèutic. 

 

9. Els projectes.  
La pandèmia ha tingut un efecte en els projectes de l’Associació. 
Les càpsules formatives i formacions: van passar a ser telemàtiques. 
LaboraTEA La pandèmia no posa les coses fàcils però la Junta està determinada a continuar aquest 
projecte, donada la seva importància. Al 2020 15 persones han rebut atenció individual enfocada a 
la inserció laboral o al plantejament acadèmic. 
 

10. La Difusió 
Al llarg d’aquest 2020, l’evolució a les xarxes ha estat molt positiva, segurament per l’augment de 
l’ús de les TIC en el dia a dia dels socis i una major presència per part de l’Associació. Actualment 
tenim presència i seguiment a Facebook, Twitter, Instagram i Linkendin.  
En concret, actualment tenim uns 1.300 seguidors a Instagram i 1.000 amics a Facebook i tenim 
publicades un total de 404 comunicacions a Instagram. 
 
Amb l’objectiu de fer la nostra Associació més propera al soci i fer la màxima difusió de la nostra 
Associació i del TEA arreu, des de la Junta, hem apostat per tenir més presència a les xarxes i 
desenvolupar la web. 
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A banda de seguir publicant cada dijous lectiu articles relacionats amb aspectes concrets d’interès en 
el bloc “por fin es Juernes d’informació”, també s’han implantant, com a publicacions regulars “Per 
fi és divendres amb l’equip del Lleure” i el Butlletí informatiu “TEAnews”. 
 
A més a més d’aquestes publicacions regulars, també s’han fet les publicacions específiques 
següents: 
- Pel Dia mundial del autisme “puc aprendre, puc treballar” i ... 
- Dia de Sant Jordi 

 

11. La Federació 
El 2020 va començar amb força amb reunions de membres de la Federació amb els diferents partits 
polítics amb representació al Parlament de Catalunya, reunions que van culminar amb la lectura d’un 
manifest en favor de les persones TEA Asperger al Parlament de Catalunya amb tots els parlamentaris 
drets, aplaudint a la grada de convidats on ens trobàvem representants de les entitats que formem 
part de la Federació Espectre Autista Asperger de Catalunya.  
 
També ens vam reunir amb responsables de la Marató de TV3 per que, inicialment, la Marató 2020 
estava pensada per la Salut Mental. Pla que, evidentment, també va quedar truncat per la 
pandèmia. 
 

 

12. Pressupost 2021 
 
 
 
 

 


