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Informe de Gestió 2021 
 
 

Introducció 
 

L’any 2021 ha estat l’any on la nova junta sorgida de l’assemblea del 13 de febrer de 2021, 
degudament inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat, s’ha fet càrrec de la gestió de 
l’associació, una junta plena d’energia, amb moltes ganes de continuar i iniciar nous projectes per 
TEAMAR. Hem pogut fer una transició de la junta anterior satisfactòria i és moment d’agrair de nou 
la tasca de la presidenta i càrrecs anteriors per la seva feina. 

És ben cert que la pandèmia no ens ha donat molta treva, però l’experiència de 2020 ha permès el 
manteniment de l’activitat a l’associació, que amb adaptacions puntuals provocades per la situació 
externa, ha pogut acabar l’any assolint els objectius que s’havia marcat. 

Cal destacar la feina del personal administratiu, dels psicòlegs, del personal de lleure, dels voluntaris 
i de la junta, que diàriament treballen per a que el servei que puguem oferir als nostres usuaris i 
famílies sigui el millor possible. 

Estem a l’Associació per tenir uns serveis que no trobem al nostre entorn per tal que els nostres fills, 
filles i familiars trobin el seu camí a la vida i estiguin el millor preparats pel dia de demà; però, també 
per compartir experiències, per relacionar-nos amb persones que hem viscut, vivim o viurem 
problemàtiques similars.  

Estem en un món incert, canviant i complex per tothom, però especialment per les persones amb 
TEA. Estem veient com la salut mental s’ha posat a l’agenda de govern i administracions pels propers 
anys atenent l’impacte que està tenint a la societat, a l’economia i als plans de vida de les persones 
que pateixen aquest tipus de problemàtica, per això, ara és un bon moment d’implicar-nos i unir-nos 
per defensar els drets de les persones amb TEA. 

 
 
 
 
Junta de l’Associació TEA Asperger Maresme TEAMAR 
 
Desembre 2021 
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1. Usuaris i organització 2021 

“2021: un altre any de reptes”, amb aquesta frase creiem oportú començar aquest informe de gestió 
atès que ha estat un any de canvis interns i amb afectació de factors externs que han obligat 
l’Associació, com a part de la societat, a adaptar-se i normalitzar les noves necessitats. 

Tan aviat es va posar en marxa al febrer la nova junta, i les seves comissions, aquesta va definir el full 
de ruta de l’any per fer front a la situació que l’Associació tenia davant per intentar anticipar-nos als 
problemes que poguessin aparèixer; i, no cal dir, que els que han aparegut, alguns eren previsibles i 
d’altres sobrevinguts. No obstant això, també hi ha hagut elements i factors molt positius que ens 
engresquen i animen a continuar lluitant per l’Associació. 

 

1.1. Usuaris 

Aquest any, tal com teníem previst, hem crescut en número de socis (Col·laboradors, Financers, 
Lleure i usuaris), revertint la situació de 2020 de davallada, amb un balanç de 36 socis nous  

 
ANY Altes Baixes Creixement 
2020 67 76 -9 
2021 96 63 33 

 

A l’Associació tenim usuaris de 31 poblacions. Per localitats, Mataró continua sent la població d’on 
provenen la majoria d’usuaris (36,6%) de l’Associació, seguida de El Masnou (12,4%) i de Premià de 
Mar (10,9%). 

  
 

1.2. Equip de Lleure 

Uns dels objectius que ens vam marcar pel 2021 va ser assegurar les activitats de lleure adequades 
per als socis de la nostra Associació, sempre que la situació sanitària ho fes viable, motiu pel qual 
havíem de reforçar i potenciar el lleure. L’ampli equip implicat ha permès reactivar aquest servei 
demandat i necessari pel benestar dels nostres socis i usuaris amb una relació de número de personal 
per usuari molt favorable. 

S’ha consolidat una direcció estable del lleure amb la col·laboració i el treball conjunt de monitors, 
psicòlegs, personal en pràctiques i voluntaris, els quals s’identifiquen en la següent taula resum:  

 

1.3. Equip de Psicòlegs 

Vèiem que els darrers anys la demanda de professionals experts en salut mental està en augment, i 
atenent, a més, l’experiència de l’any 2020, retenir als nostres professionals era un dels reptes 
principals de l’associació aquest any. 

L’Associació treballa perquè les seves condicions laborals siguin les més favorables possibles i està 
molt receptiva a les seves demandes, tant de caràcter laboral com de formació. 

L’equip actual està format per 13 psicòlegs, amb una mitjana d’edat que continua sent de 27 anys, 
conformant entre tots 10,5 jornades (perquè no tothom fa jornada completa). 
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1.4. Organització Psicòlegs 

Vista l’evolució de l’any s’ha considerat oportú recuperar la figura del coordinador d’equip de 
psicòlegs respecte a la part de gestió tècnica de l’equip de psicòlegs  La resta de tasques de gestió de 
personal han estat assumides per administració, de manera tutelada per la Junta, alliberant de les 
gestions purament administratives als psicòlegs per a que es puguin centrar en el dia a dia amb els 
usuaris de l’associació i la resta de projectes i feines entorn el TEA. 

 

1.5. Formació de l’equip 
 

Els cursos de formació interna dels psicòlegs han seguit els següents cursos:  
 

o ADOS-2  Autism Diagnostic Observational Schedule. IGAIN Curs d’Acreditació Clínica i de 
Investigació IGAIN.  

o Flexibilitat i estils cognitius en el TEA 
o I després de l’escola què? Ocupació i treball per les persones amb TEA 
o Formació EAIA, Protocol Abús sexual 
o Detecció, Avaluació i Intervenció Psicoeducativa en Altes Capacitats Intel·lectuals 
o Transició a la vida adulta en el Trastorn de l'Espectre de l'Autisme 
o De la contenció emocional a la física 

 

El nostre equip de psicòlegs també ha disposat de l’assessorament d’un experimentat psicòleg extern 
en algunes de les sessions clíniques que cada dimecres al matí celebren tots els psicòlegs per posar 
en comú els casos de l’associació i millorar l’assistència. La finalitat d’aquest assessorament ha estat 
reforçar determinats assumptes clínics debatuts i tractats, així com poder disposar d’una validació 
independent externa en aquestes sessions clíniques on, tal com s’ha indicat, es posen en comú 
problemàtiques que es troben en el dia a dia amb els usuaris. 

 

2. Resultats 2021 

Aquest any, tal com ens havíem fixat com objectiu, s’ha millorat els resultats de l’exercici anterior, 
aconseguint un resultat positiu de 26.655,98€ abans d’impostos. 

L’element principal que ha ajudat aquest resultat ha estat la millora de la situació de la pandèmia 
durant la major part de l’any. Aquest fet ha permès al retorn gradual de la teràpia presencial, poder 
oferir i garantir el gaudi de l’esplai, el casal i les colònies. 

També ha col·laborat, en gran mesura, la gestió i control diari de la tresoreria i la millora en 
l’organització de les agendes dels psicòlegs, sense oblidar, la flexibilitat i comprensió dels socis i 
usuaris davant d’eventuals dificultats. 

Encara que el nombre de socis nous no ha estat completament el previst d’acord amb les projeccions 
efectuades a inicis del 2021 i fixat en el seu pressupost, la contenció de la despesa i l’optimització de 
les hores de teràpia dels psicòlegs, ha permès acabar l’any amb el mencionat resultat favorable. 

El fet d’acabar l’any amb >330 usuaris actius amb teràpia, ens ha permès garantir un resultat 
sostenible per a l’associació.  
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3. Junta i Comissions 2020-2021 

L’equip de la Junta escollida s’ha mantingut vigent durant l’any amb els seus càrrecs electes. 

Addicionalment hem tingut trobades amb alguns ajuntaments com Mataró, Vilassar de Mar, Premià 
de Mar, Masnou, Alella i Cabrils per tal d‘apropar postures i compartir projectes. 

També s’han fet reunions i s’han mantingut contactes per diverses vies amb empreses, entitats i 
particulars que s’han interessat al llarg de l’any en la nostra Associació, amb els qui s’ha pogut valorar 
múltiples projectes, alguns d’ells oferts als socis i d’altres en estudi.  

Una novetat aquest any és que ens hem inscrit en el cens d’entitats de foment de la llengua catalana 
de la Generalitat de Catalunya, segons resolució del Departament de cultura de 14 de juliol de 2021. 
Aquesta fita, suposa una integració més en el teixit d’entitats del nostre territori i fomentar, en la 
mesura del possible i en el marc de la nostra activitat associativa, la llengua catalana. 

  

Voluntariat 

A TEAMAR disposem d’un programa de voluntariat d’acord amb la legislació vigent que inclou 
el Pla de voluntariat i el Catàleg d’acció voluntària, el qual es pot trobar a la nostra web, on 
també s’identifiquen les comissions on col·laborar.  

Formació Externa 

La formació que TEAMAR organitza per als socis i pel públic en general ha estat organitzada 
aquest any en format virtual principalment donada la situació que estem vivint. 

 Càpsules Formatives.  

o TEA en femení.  

o Les noves expressions de gènere i el TEA. 

 TEAtime/Taller Pares. Al llarg de l’any s’han fet els grups del taller de pares i mares, que, 
aquest any, excepcionalment han estat 4 enlloc de les 2 prevists amb 37 participants en 
total, motiu pel qual agraïm l’esforç de l’equip de psicòlegs de TEAMAR en la seva preparació 
i elaboració.  

 Taller de Germans. S’han organitzat 2 tallers al 2021. 
 Pacs de Benvinguda. Al mes de Desembre hem reactivat uns tallers de benvinguda amb 2 

famílies. 
 Píndoles Formatives. S’han organitzat durant l’any 4 xerrades gratuïtes per a tots els socis 

de diverses temàtiques: 
o Orientació acadèmica sobre els estudis que ofereix la universitat Epitech per part 

d’un dels nostres usuaris i el centre on cursa els estudis. 
o Seguretat i relacions amb la comunitat. Els Mossos d’Esquadra ens van orientar 

sobre com actuar en diverses situacions que ens poden trobar. 
o Serveis Socials. Una professional vinculada a serveis socials de Mataró  ens va parlar 

del grau de discapacitat, com gestionar-ho i on trobar assessorament. 
o Investigació. Dues investigadores psicòlogues van presentar un projecte sobre la 

parla interna de persones TEA i com participar en un estudi actualment en marxa. 
 Formació de professionals. Aquest any s’ha aconseguit el reconeixement per part de la 

Generalitat de Catalunya que el curs de formació per a professionals que es celebra a l’estiu 
i està impartit pels nostres psicòlegs pugui ser acreditat pel departament d’Educació (15 
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hores), afegint valor afegit al curs per a totes les persones interessades.  Tot i això l’edició 
d’enguany no va tenir gaire assistència i ens fa replantejar el format. 
Addicionalment i gràcies a la subvenció de l’Ajuntament de El Masnou  s’ha fet una formació 
gratuïta per a professionals amb un alt èxit de participació amb 39 mestres, docents i/o 
educadors de la comarca i una gran satisfacció pels assistents. 

 

4. Despatxos del Masnou i Mataró 
 
S’ha renovat el contracte de lloguer del carrer Agricultura 16, per 5 anys més. 
En quant al local de Mataró continuem al carrer Iluro 90. 

 

5. Lleure  

La consolidació de la Directora del lleure, així com els monitors i monitores contractades al 2021 ha 
fet que molts usuaris s’hagin beneficiat del lleure i que, per primera vegada, gràcies a les subvencions 
i les tarifes aplicades, el lleure hagi estat quasi autofinançat, no resultant deficitari com en altres 
exercicis. 

A més a més, gràcies a la col·laboració dels socis participants, i al treball dels professionals del lleure, 
s’ha pogut celebrar totes les activitats del lleure durant tot l’any sense cap incidència i amb plena 
satisfacció per tothom.  

 Esplai quinzenal els dissabtes al matí. 
Gràcies a un permís especial de Procicat, TEAMAR ha 
pogut iniciar i mantenir l’activitat de lleure durant aquest 
any, objectiu que, en moments com els que hem viscut, 
vam considerar prioritari i necessari per les famílies. 

El primer trimestre (Gener-Març), hi van participar 36 
usuaris, 43 al segon (Abril-Juny) i 46 al tercer (Octubre-
Desembre). Hem pogut constatar un augment d’usuaris 
facilitant la consolidació d’aquesta activitat, la qual 
podem considerar que ha assolit els objectius marcats. 
Però no només gràcies a l’augment de participació sinó 
perquè s’ha aconseguit amb el lleure treballar les 
relacions socials, la interacció entre grups, l'autonomia i 
l'autoestima personal, valors essencials per als nostres 
socis. Així mateix, entre tots hem configurat un espai on 

gaudir d'activitats de lleure ordinàries pròpies d'infants i joves desconnectant de les pantalles i les 
activitats telemàtiques i gaudint d'activitats, sortides, excursions, tallers, manualitats, obtenint una 
interacció entre iguals que fomenta la socialització millorant la salut física i mental dels usuaris i les 
seves famílies.  

 

 Casal d’Estiu del 28 de Juny al 24 de Juliol, 47 
usuaris han participat al casal d’estiu que va 
alternar activitats a Can Gaza (Alella) i Els Molins 
(Mataró) segons els grups, amb sortides a la platja 
i excursions per la comarca. 
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  Colònies del 27- 29 de Juliol a Can Putxet, 22 usuaris van poder gaudir amb 
la recuperació de les colònies d’estiu que no vam poder fer al 2020. Van ser 3 
dies i 2 nits on es va conviure i experimentar el que suposa estar fora de casa 
amb companys de l’associació. 

 

 

 Casal de Setembre del 30 d’Agost al 10 de setembre a Mataró, 12 joves van participar en aquest 
casal de setembre que per primera vegada van posar en marxa a petició d’algunes famílies de 
l’associació. 
 

 Casal de Nadal del 23 de Desembre al 5 de Gener a Mataró, 4 joves van participar en aquest casal 
de Nadal que per primera vegada vam posar en marxa a petició d’algunes famílies de l’associació. 

 

6. Comunicació 

L’evolució a les xarxes segueix sent 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.  

La pàgina web com l’eix vertebral de comunicació de l’Associació, amb l’objectiu d’unificar els canals 
de comunicació i que sigui el centre neuràlgic de la difusió de la nostra Associació. Per aquest motiu, 
el blog, el TeaNews, la formació i les activitats pròpies de l’Associació es publiquen en els diferents 
apartats de la Web.  A més a més, s’ha mantingut la presència en Facebook, Twitter, Instagram i 
Linkendin.  

 
 

7. Fires i Festes 

La finalitat principal d'aquestes activitats no és el de recaptar diners, si no de donar a conèixer 
l'Associació, donar visibilitat al TEA, fomentar la inclusió a través de la difusió i el coneixement. 

 

 

 Botigues amigues 

Aquesta campanya va consistir en la venda de bolis amb un disseny vinculat a l’Associació per part 
de les botigues que es van voler adherir-hi. 
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Arenys de Mar         

 
 
 
 
 Iniciativa #LIUB 

Es va remetre tota una sèrie de peticions a administracions per a que il·luminessin amb color blau 
les façanes d’edificis públics per a donar visibilitat al TEA el dia mundial sobre l’espectre el 2 d’abril.  
 
Premià de Mar 
 
 
 
 
 

                                        Teià 
 
 

 
Canet de Mar            Mataró                                   
Premià de Dalt   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

          
 
 
 
 

 Mulla’t amb TEAMAR a la Illa Fantasia - 20 de Juny 

Dia dedicat a la nostra Associació, on es va posar a prova la prova pilot de Parc Friendly per part dels 
gestors de la Illa Fantasia per mitjà de polseres que facilitaven l’accés a les atraccions a les persones 
TEA millorant la seva integració i participació en el parc aquàtic. També vam posar una carpa 
informativa i de venda de marxandatge.  
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  Fira d’entitats de Masnou -  26 de Setembre   

És la fira que organitza l'Ajuntament de 
Masnou cada any, perquè les entitats del 
poble es donin a conèixer, perquè 
mostrin el treball que realitzin i és el lloc 
ideal per a crear xarxa amb altres 
entitats. 

 
 
 

  Diada de Salut Mental -  17 d’octubre  

Jornada organitzada per l'Associació Esquima,  

 
 
 
 

 Túnel del terror, Mataró  -  

Activitat Organitzada i gestionada pel Grup de joves del esplai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Festa del Dia de les Persones amb Discapacitat- 18 de desembre 

Aquesta festa es va realitzar per primera vegada al Masnou, la van organitzar conjuntament la nostra 
Associació i l'Ajuntament del Masnou, i va comptar amb la col·laboració d'altres entitats que 

conformen la Mesa de 
Discapacitat de Masnou. 
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 La Marató de TV3 - 19 de Desembre. 
 

a) Festa Familiar Solidària – El Masnou 

L'associació Fem Fira organitza cada any la Festa Familiar Solidària, en la qual hem participat en els 
últims 4 anys. Enguany dedicada a la Marató de TV3 per la Salut Mental. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

b) Parades solidàries d’entitats – Alella 

L'Ajuntament d'Alella va organitzar diverses activitats en favor de la Marató essent una d'elles la de 
muntar parades solidàries d'entitats, on ens van convidar a participar. 
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Annex 1: Pèrdues i Guanys 
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Annex 2: Balanç 
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