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Informe de Gestió 2022 
 
 

Introducció 
 

L’any 2022 ha estat l’any de l’inici de la sortida de la pandèmia de la COVID-19 i les seves 
repercussions són evidents a nivell mundial, sobretot per als col·lectius més vulnerables i 
desprotegits. Per una banda, sens dubte s’ha constatat un augment dels problemes de salut mental 
a la població general i un increment considerable de la demanda d’atenció psicològica i psiquiàtrica; 
i per altra banda, la situació econòmica mundial ha estat marcada per un entorn d’inflació elevada 
i el debilitament de l'activitat econòmica en general. Tot això, junt amb les necessitats que de forma 
habitual requereixen les persones del trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA) de la nostra 
associació, ens determina un marc complex, d’incertesa i canvis constants que hem hagut d’afrontar. 

Com havíem anticipat ha estat un any de canvis, també de caràcter intern menys esperats com la 
continua sortida de psicòlegs, i a pesar d’aquest entorn, aquesta junta ha treballat plegada i de forma 
continuada durant aquest període donant estabilitat i normalitzant la situació. Només amb feina 
constant i equilibrada es pot tirar endavant l’associació i ens podem sentir orgullosos d’haver 
respectat els objectius que ens havíem marcat aquesta junta que acabarà el seu mandat el proper 
mes de febrer de 2023. És la nostra voluntat de continuar aquesta feina per un mandat més d’acord 
als estatus i amb la voluntat que nous socis s’incorporin per tal de preparar la transició en els propers 
dos anys quan acabi el mandat que surti de la propera assemblea. 

Ara, més que mai, és fonamental que posem en valor els drets i deures de tots els socis, perquè 
només amb la força de tots podrem fer front a la situació. Al 2023 farem 15 anys des de la nostra 
constitució com associació i és un orgull veure on hem arribat i com hem crescut com entitat. Sens 
dubte som reconeguts com un referent en el TEA al Maresme i hem de continuar treballant pels 
nostres fills, filles i familiars, donant-li veu al TEA, millorant i preparant l’entorn on viuen i sobretot 
aconseguint que trobin el seu lloc en aquest món. 

 
 
 
Junta de l’Associació TEA Asperger Maresme TEAMAR 
 
Desembre 2022 
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1. Usuaris i organització 2022 
 

1.1. Context i evolució d’usuaris 

El total de socis, sense contemplar els socis financers (13) i el socis col·laboradors (11), ha estat 
de 50 altes i 79 baixes, això dona com a resultat un balanç net de -29 persones, acabant a 
desembre de 2022 amb 309 socis. 

Aquest any, no hem pogut mantenir el número d’usuaris que ens havíem marcat com objectiu i 
hem tornat ben bé a la situació de 2020 en número de persones ateses. Els motius econòmics i 
la marxa del psicòleg de referència per a les famílies han estat els principals motius de sortida de 
socis de l’associació (veure detalls al final d’aquest punt). 

 

ANY Altes Baixes Creixement 

2020 67 76 -9 

2021 96 63 33 

2022 50 79 -29 

 

Un fet destacable és que enguany hem tornat totalment a l’atenció presencial a mesura que 
s’anaven eliminant les restriccions, fins acabar l’any quasi en plena normalitat pre-pandèmia. 

 
La franja d’edat de 7 a 25 anys és la més freqüent dels nostres usuaris. El nombre d’adults 
majors de 18 anys continua augmentant com veníem observant als darrers anys.  

Per gènere, la distribució continua sent aproximadament 1/5 (20% de gènere femení) tal i com 
descriuen la majoria de publicacions. 

A l’associació tenim usuaris de 30 poblacions. Per localitats, Mataró continua sent la població 
d’on provenen la majoria d’usuaris de l’associació (37%), seguida del Masnou (13%) i de Premià 
de Mar (12%). 

 

1.2. Administració  

L’equip administratiu format per l’Eli Leguizamón a Masnou i la Consol Lloveras a Mataró ha estat 
un pilar clau en la gestió de l’associació i el seu perfecte funcionament diari. La seva consolidació 
fa que la majoria de les tasques administratives es resolguin de forma eficient des del moment 
que una família s’interessa per les activitats que duem a terme, fins que s’incorporen a 
l’associació i s’han de coordinar amb l’equip de psicòlegs, el lleure, la junta o les comissions de 
treball. 

 

1.3. Equip de Lleure 

Les activitats de lleure dirigides per l’Elena Masoller continuen sent un servei en evolució a 
l’associació, escoltant contínuament als usuaris i les famílies per tal de millorar any darrera any. 
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Hem acabat l’any amb la consolidació de 4 monitors de lleure. Veiem que aprendre, 
experimentar, conèixer gent i fer amics, relacionar-se i descobrir nous llocs i activitats pot ser 
entretingut, divertit i alhora educatiu durant tot l’any.  

Aquest projecte és un dels nostres pilars per tal d’oferir un lleure adaptat al nostre col·lectiu, i 
així és valorat pels usuaris i organismes que han col·laborat enguany amb nosaltres com ha estat 
Caixabank, l’Ajuntament del Masnou, l’Ajuntament d’Alella i l’Ajuntament de Cabrils. 

 

1.4. Equip de Psicòlegs 

Es confirma la demanda de professionals experts en salut mental, com són els psicòlegs, en el 
mercat laboral actual, cosa que continua dificultant la retenció dels nostres professionals a 
l’associació per l’oferta i oportunitats que troben i els ofereixen fora. Enguany, tot i acabar en 
una millor situació d’estabilitat de l’equip de psicòlegs comparada amb el 2021, ha tornat a ser 
un any de molts canvis en l’equip. 

Un dels avenços que hem pogut gestionar aquest any, com vam plantejar a l’anterior assemblea, 
ha estat la signatura d’un nou conveni laboral pel període 2022-2027 millorant principalment la 
taula salarial a partir del març de 2022. Aquest fet ha estat rebut amb satisfacció pels treballadors 
i ens està permetent construir un clima de seguretat i compromís major al llarg de l’any, 
especialment per l’equip de psicologia i esperem que al llarg del 2023 pugui permetre estabilitzar 
aquest grup. 

Finalment, hem acabat l’any amb un equip de 13 psicòlegs d’acord amb el previst, els quals 
desenvolupen unes jornades laborals adaptades a les necessitats actuals de l’associació. 

 

2. Resultats 2022 

Aquest any, s’ aconseguit un resultat positiu de 1.620,5 € abans d’impostos. 

Tot i haver perdut 29 socis aquest any 2022, la contenció de la despesa, 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, ens ha permès acabar 
l’any amb el mencionat resultat favorable. 

Amb 309 usuaris actius amb teràpia, ens ha permès garantir un resultat sostenible per a 
l’associació.  

2.1 Subvencions i recaptes  

Pel que respecte a les subvencions, enguany hem presentat 18 subvencions en total, de les 
quals 10 han sigut favorables (3 més que al 2021), 6 declinades i 2 pendents de resolució. 

A més de les que hem obtingut una resolució positiva, hem presentat altres 6 projectes que 
finalment no han estat seleccionats, tot i que obren camí per a un futur. 

Aquesta via d’obtenir fonts extraordinàries d’ingressos i potenciar projectes de l’associació 
continua sent un pilar de creixement i contenció d’increment de tarifes anuals i accessibilitat 
del serveis als usuaris. 

Respecte als recaptes, la sortida progressiva de la pandèmia ens ha permès donar molta 
visibilitat presencial de l’associació i al TEA a diferents indrets del Maresme, tot i que el 
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voluntariat i un increment de la presència de la majoria dels socis en els actes de l’any és un 
aspecte a continuar treballant.   

A continuació es fa una relació de les campanyes de l’any : Botigues Amigues, Caminada 
Connectant Realitats, Sant Jordi, Mostra Entitats Mataró,  Mulla´t TEAMAR – Illa Fantasia, Fira 
Entitats Masnou, Cabrils Solidari, Diada Salut Mental El Masnou, Dia Discapacitat El Masnou i 
diferents carpes informatives de l’associació durant l’any. 

 

3. Junta i Comissions 2021-2022 

L’equip de la Junta escollida s’ha mantingut vigent durant l’any amb els seus càrrecs electes i ens 
hem reunit 35 vegades de forma telemàtica principalment durant l’any. Això significa que, excepte 
en període de vacances (estiu, setmana santa, ponts i nadal), hem fet una trobada setmanalment per 
tal de poder gestionar adequadament cada repte que ens anava sorgint i poder anticipar-nos i fer 
seguiment al pla establert a l’inici de l’any. 

Addicionalment hem continuant amb trobades amb alguns ajuntaments com Mataró, 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.  

Aquest any hem sol·licitat la renovació de la inscripció al cens d’entitats de foment de la llengua 
catalana de la Generalitat de Catalunya. El 7.7.2022 es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona la Resolució CLT/2119/2022 de 4 de juliol, sobre el cens d’entitats de foment de la 
llengua catalana que informava que la nostra associació seguia estant inscrita en aquest cens. 
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  

Durant l’any 2022 hem tingut la col·laboració de 17 voluntaris. Aquests han estat els 5 membres 
de la junta, 5 persones en activitats de Lleure, 4 persones a la comissió de comunicació i 3 
persones en altres col·laboracions. 

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   

En la primera meitat del 2022 les formacions que organitza TEAMAR, tant per als socis com per 
al públic en general, van continuar sent en format telemàtic però a partir d'octubre apostem per 
tornar a la presencialitat, alguna cosa que molts interessats sol·licitaven. 

•  Càpsules formatives 

Sessions grupals dirigides a familiars de persones amb TEA i/o persones amb TEA, per tal de 
treballar de forma terapèutica i dinàmica, temes d’actualitat i d’interès quotidià. És una 
sessió única de dues hores de durada y és duu a terme en dissabte al matí. 
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En format telemàtic: 

o Adolescència i TEA  

o Joc com a eina terapèutica  

o Límits i saber dir que no  

o Entendre el TEA com a familiar o cuidador  

En format presencial: 
o Sexualitat en el TEA  

• Taller TEATIME, formació per a famílies  

Un espai on les famílies aprenen sobre el TEA, obtenen diverses estratègies, i on comparteixen els 
dubtes que tinguin. Però sobretot, un espai on fer pinya i sentir-se recolzades i recolzats com a 
família. Són sis sessions quinzenals i cadascuna té una durada d'una hora i mitja, es duu a terme 
en un dia entre setmana a la tarda. 

En la primera part de l'any s'ha dut a terme una edició en format telemàtic i en l'últim trimestre 
de l'any, hem tornat a la presencialitat al Centre Cívic Pla d'en Boet. 

• Pacs Benvinguda 
 
Pac de tres visites amb un/a psicòleg/a per a familiars o cuidadors de persones amb TEA, que 
acaben de rebre el diagnòstic. Són sessions amb temàtiques concretes, "Coneixements 
generals del TEA", "Buidatge emocional" i "Estratègies bàsiques d'actuació a casa". 

L'any 2022 s'han realitzat 10 Pacs Benvinguda 

 

• Píndoles formatives 
 
Les Píndoles són diferents a les Càpsules. Les Píndoles són xerrades gratuïtes obertes al públic 
en general. Un tema concret en un moment puntual. 

En l'any 2022 s'ha organitzat una xerrada gratuïta de la mà del dia de Sant Jordi: “L'Autisme 
des d'una doble perspectiva, de mare i neurocientífica”. La Dra. María J. Portella ens va 
presentar els seus dos llibres; Mundos Invisibles i Autisme, una immersió ràpida.  

 

• Formació per a professionals. 

Per segon any consecutiu hem treballat per a aconseguir que una de les subvencions fos 
destinada a realitzar una formació sobre TEA per a professionals (sobretot de l'àmbit de 
l'educació) i així poder oferir-la de manera gratuïta. En el 2021 la vam  realitzar al Masnou amb 
una subvenció del propi Ajuntament i enguany a Mataró, subvencionada 100% per la fundació 
Iluro i l'Ajuntament de Mataró. 

És una formació tan necessària que no ens va donar temps a publicitar la formació per les xarxes. 
Només amb enviar la informació a les famílies perquè aquestes les traslladessin als seus tutors i 
centres educatius, en 3 dies ja s'havien completat les places disponibles. Hem creat una llista 
d'espera de professors i mestres que s'han quedat sense plaça perquè tinguin prioritat quan 
aconseguim una altra subvenció que ens permeti tornar a realitzar una formació gratuïta. 
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4. Despatxos del Masnou i Mataró 

Durant l’any s’ha posat atenció a la climatització dels locals reparant i/o instalant l’aire e 

instal·lant un tendal a El Masnou per minimitzar la calor als mesos on el sol incideix a la façana i 

despatxos de darrera. 

5. Lleure  

Continuem aconseguint que el projecte de lleure de l’associació s’autofinanci entre els propis usuaris 
de lleure i les subvencions que rebem . 

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.  

Les múltiples activitats realitzades al 2022 han estat: 

➢ Esplai quinzenal els dissabtes al matí de 10-13h 
Aquest 2022 hem continuat amb el suport de 
l’Ajuntament d’Alella amb la cessió de l’espai Can Gaza 
(principalment pels grups de petits i mitjans) cedit segons 
conveni signat amb l’ens local , a més de donar una 
subvenció econòmica per potenciar-ho. L’Ajuntament de 
Mataró també ens ha cedit un espai al centre cívic dels 
Molins al barri de Cirera (principalment pel grup de Joves 
(> 15 anys). L’ús d’aquests espais s’ha anant alternant 
amb excursions a l’aire lliure i diverses sortides per fer 
activitats específiques. 
Addicionalment hem contat amb subvencions de 
Caixabank, Ajuntament del Masnou i l’Ajuntament de 
Cabrils. 

Hem acabat l’any amb 33 usuaris a l’esplai quinzenal 
repartits entre es 4 grups d’edats i entre les 2 localitats on fem lleure.  La valoració de les famílies a 
l’enquesta de final d’any ha estat molt favorable sol·licitant sortides, excursions, tallers i manualitats 
per tal d’afavorir la socialització, l’oci i la salut física i mental dels usuaris i les seves famílies.  
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➢ Casal d’Estiu del 27 de Juny al 22 de Juliol, 22  
usuaris <15 anys i 13 joves > 15 anys 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. Aquest any, gràcies a una subvenció-conveni amb l’Ajuntament de Mataró s’ha 
pogut oferir aquesta oferta de lleure al joves de l’associació. 

 

➢  Colònies del 25-27 de Juliol a la Conreria (Tiana), 24 usuaris van poder gaudir 
d’aquesta activitat estiuenca en un espai que és tot un repte pels usuaris i 
monitors. 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 Nadal. A principis d’any es va poder fer un casal de joves amb 4 usuaris a 
Mataró 

 

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 participació molt activa de sòcies i psicòlogues noves en la comissió de comunicació, ha permès 
millorar aquest aspecte de l’Associació, aportant idees i propostes de millora, per fer més adequada 
aquesta comunicació als socis i a la resta de persones que ens segueixen a les xarxes i a la web. 

Aquest any hem continuat potenciant 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. Hem anat afegint nou 
contingut d’interès pels nostres associats i també per augmentar 
el coneixement i difusió del TEA. 

El blog, el TeaNews, la formació i les activitats pròpies de 
l’Associació es publiquen en els diferents apartats de la Web, a 
la vegada que es publiquen a les nostres xarxes: Facebook, 
Twitter, Instagram Youtube i Linkedin.  

 

➢ Pàgina web:  https://teamaresme.com/ 
 

Aquest any hem afegit nou contingut a la pàgina web, : 

▪ Què és el TEA:  

S’han afegit dos díptics, on s’explica què és la síndrome d’Asperger i el TEA femení. 

 

https://teamaresme.com/
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▪ Què és TEAMAR: 

S’han actualitzat les fotos i dades de cada membre que forma, tant dels Equips, la Junta, etc. 

A l’apartat de Transparència: s’hi han penjat els Estatuts, el Règim intern i els informes de 

gestió de 2021. 

S’ha afegit un apartat de “Política de privacitat”. 

 

▪ Serveis: 

S’ha actualitzat el contingut dels diferents serveis, afegint les fundacions 

i entitats que ens donen suport. 

S’ha afegit un nou vídeo que presenta què és TEAMAR i quins serveis 

ofereix. 

 

▪ Activitats 

Es van posant totes les activitats que es realitzen encara que té marge de millora.  

 

▪ Actualitat 

o Blog 

Cada dijous es penja un article fet per l’equip de psicòlegs amb un tema especialitzat. 

o Xarxes 

S’ha posat enllaços amb les xarxes en les quals tenim presència: Instagram, Facebook i 

Twitter  

o Bibliografia 

Articles d’interès vinculats al TEA. 

o Youtube 

Es pengen els vídeos més significatius de l’Associació. Aquest any hem penjat diversos 

vídeos divulgatius, que han tingut molt bona acollida.  
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Visites, visualitzacions i rendiment: 

 

Aquest any, la mitjana de visualitzacions mensuals és d’unes 

2.115 visites al mes, lleugerament superior que l’any anterior. 

El total de visualitzacions durant aquest 2022 és de 12.939.  
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➢ Xarxes socials: INSTAGRAM, FACEBOOK I TWITTER 

Durant el 2022 s’han fet un total de 166 publicacions de temàtiques diverses, tenint en total 746 
publicacions (dades Instagram). El ritme de publicacions és similar, potser lleugerament superior al 
de l’any passat, i els percentatges en les diferents temàtiques també. 

 

➢ INSTAGRAM 
 

Acabem l’any amb 1881 seguidors, (1.592 l’any 2021). Això indica un 

increment d’un 18%.  

 

➢ FACEBOOK 

Tenim 2.171 seguidors, (2.091 l’any 2021). Això indica que hem 

augmentat lleugerament el nombre de seguidors. 

 

➢ TWITTER 
La finalitat principal és fer difusió de les nostres activitats amb 

institucions (ajuntaments, diputació, etc), associacions similars a la 

nostra i influenciadors que disseminen informació rellevant al mon del 

TEA. Tenim 950 seguidors (833 l’any 2021). Això indica un increment 

d’un 14%. 

 
 
 
 
 

 

7. Fires i Festes 

El treball que realitza aquesta comissió és el d'estar en contacte amb ajuntaments i diverses entitats 
per a crear xarxa i organitzar o participar en activitats divulgatives. 

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, el coneixement i la 
conscienciació.  

Participar en les activitats com a voluntaris dona a les famílies la possibilitat de conèixer i connectar 
amb altres famílies de l'associació i crear una xarxa de suport. 

Si bé al llarg de l'any han participat una vintena de famílies voluntàries en les activitats que hem 
realitzat, és un voluntariat puntual per a un dia en concret. Per a poder donar continuïtat i tenir 
presència en altres poblacions es necessita també voluntaris que participin de forma continuada en 
la comissió de Fires i festes, que ara mateix la conforma una sola persona. Tenint en compte l'abast 
que té la nostra Associació, la quantitat d'ajuntaments en els quals hi som presents i també hi som 
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actius, necessitaríem com a mínim, que hi hagués una persona referent del Maresme baix, i una 
persona del Maresme alt, encara que si és per desitjar, l’oportú seria que hi hagués una per municipi. 

Durant l'any 2022 hem organitzat o participat en les següents activitats: 

 

➢ Dia Mundial de la conscienciació de l’Autisme - 2 d’Abril  
 

Botigues Amigues 

A causa de l'èxit de la iniciativa de Botigues Amigues del 2021, enguany hem tornat 
a repetir-la. Aquesta campanya va consistir en la venda de bolígrafs amb un disseny 
vinculat a l’Associació per part de les botigues que es van voler adherir. 

 
 

1r Caminada Connectant Realitats  

Aquest any hem organitzat la nostra primera Caminada, amb un recorregut de 5 km, pels voltants i 
centre de Mataró, amb el propòsit de donar visibilitat i conscienciar.  

Un total de 72 persones van realitzar la seva inscripció a través del formulari de la nostra pàgina web, 
també van participar els usuaris i famílies de l’esplai.  

El punt de trobada va ser el Parc Central antic de Mataró on vam posar una carpa amb parada 
informativa i venda de marxandatge on es va quedar una mamà voluntària fins al retorn de la 
caminada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
Molts Ajuntaments, bé gràcies a les nostres peticions bé a altres motivacions, es van sumar a la 
iniciativa #LIUB per donar llum al TEA.  

https://www.instagram.com/explore/tags/liub/
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Arenys de Mar          Premià de Dalt          Mataró          Canet de Mar          

Premià de Mar          

 
 
 
 
 
 
 

                                        Teià 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Sant Jordi -  23 d’Abril 

En el 2022 hem tornat a la normalitat en molts aspectes de la vida i això s'ha vist reflectit sobretot 
en la comissió de Fires i Festes, i per fi després de 3 anys vam tornar a celebrar un Sant Jordi al 
carrer... i en gran!! Amb una parada a Alella, una al Masnou i una altra a Mataró. Com que eren 
parades de tot el dia, en franges de 3 hores, eren necessaris bastants voluntaris/es, i gairebé no ho 
aconseguim.  

Finalment malgrat haver estat un Sant Jordi passat per aigua, calamarsa i riuada, gràcies a les ganes 
i l'actitud positiva dels voluntaris que van voler aguantar fins al final del dia es van aconseguir vendre 
gairebé totes les roses. 
 
 



 
 
 

Informe de Gestió Exercici 2022 – Transparència      pàg. 14 

 
 

➢ Mostra d’entitats de Mataró – 11 de Juny 

 
La mostra d'entitats de Mataró, es duu a terme cada dos anys, vam posar una parada 
tot el dia amb punt d'informació i venda de marxandatge a la Plaça Santa Anna.  
 
Aquest tipus d'activitats no només serveix per a donar visibilitat de cara a la societat 
en general, sinó que també és útil per a connectar amb altres entitats i buscar la 
creació de xarxes de treball conjunt. 

 

 
 
 

 

➢ 2na edició: Mulla’t amb TEAMAR a la Illa Fantasia – 19 de Juny 

Dia dedicat a la nostra Associació, ens van facilitar un link per a comprar entrades amb descompte. 
Un percentatge de la venda d'aquestes entrades serien destinades a la nostra Associació.  

Aquest any hem comptat amb la col·laboració de l'Agrupació Musical del Maresme, que van tocar en 

l'escenari de la piscina d'ones. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fira d’entitats de Masnou -  24 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 
realitzen, essent el lloc ideal per a crear xarxa 
amb altres entitats. 

 
 
 



 
 
 

Informe de Gestió Exercici 2022 – Transparència      pàg. 15 

 
 

➢ Setmana de l’Economia Social i Solidaria de Mataró– 8 d’octubre. 

Dins del marc de la Setmana de l'Economia Social i Solidària de Mataró, 
participem juntament amb la Fundació Maresme duent a terme una 
activitat de tarda de jocs. La nostra proposta va ser la de presentar jocs de 
taula coneguts per tots, adaptats amb pictogrames.  

 

 

 
 
 

 

➢ Cabrils Solidari – 16 d’octubre. 

 
Aquest any per primera vegada, ens van convidar a participar 
en una activitat de l'Ajuntament de Cabrils.  

 
Cabrils solidari va ser una festa que es va muntar amb la idea 
de recaptar aliments per al Banc d'aliments, diners per a l'ONG 
Projecte Tabassaye i finalment cada entitat feia una recaptació 
pròpia amb la venda de marxandatge. 
Juntament amb els aliments també es van recaptar donatius 
monetaris que al final del dia es va sortejar entre les entitats 
participants essent nosaltres els afortunats de rebre el premi 
aquest any. 
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➢  Diada de Salut Mental -  23 d’octubre  
 

Jornada organitzada per l'Associació Esquima (El Masnou), en la qual hem participat en els darrers 4 
anys. Aquesta jornada va lligada al Dia Mundial de la Salut Mental que se celebra el 10 d'octubre. La 
nostra participació serveix per adonar visibilitat, conscienciar, fer xarxa amb altres entitats, fer 
recapte i  participar en les activitats del municipi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Festa del Dia de les Persones amb Discapacitat - 27 de novembre 

Per segon any consecutiu participem tant en l'organització com en l'activitat en si mateixa. 
Aquesta festivitat té com a finalitat donar visibilitat les necessitats dels diferents tipus de 
discapacitat, conscienciar a la societat i aconseguir un poble inclusiu. 

 
V  
  

8. Treball en Xarxa 
 
El treball en xarxa és un bloc important de l’associació per tal de tenir veu a les diferents taules 
externes que treballen per la discapacitat i salut mental de la comarca. 
 
En concret al 2022 hem participat a : 
 

Taula Salut Mental Ajuntament de Mataró (GRUP 4. Integració social – laboral) 

La missió del Grup 4 d’aquesta taula on estem integrats és promoure la integració social i laboral 
que fomenti l’empoderament de les persones amb problemes de salut mental. La coordinació es fa 
des del Centre de Formació i Prevenció - Maresme i està integrada addicionalment per Benestar 
Social- Aj. Mataró, Fundació Salut Mental Catalunya - Club Social Tu Tries, Associació Salut Mental 
Mataró Maresme, Servei de Psiquiatria del CSDM, Atenció Primària ICS, Afatrac, Fundació Maresme 
–Servei de Formació i Inserció Laboral (SEFI) i Fundació Àmbit Prevenció. 
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Al 2022 hem assistit a 3 reunions, el 25 de febrer, el 27 de maig i el 30 de setembre. No només s’ha 
fomentat i considerat una ciutat inclusiva, sinó que també ens van convidar a formar part d’una 
jornada sobre salut Mental i Voluntariat. 

 

Enguany en conjunt amb la Fundació Salut Mental Catalunya 
(Club Tu Tries) ens hem sumat a la iniciativa de promocionar 
el voluntariat en els col·lectius de diversitat funcional. 
Amb l'objectiu de treballar la sensibilització i les moltes 
capacitats que tenen les persones amb diversitat funcional 
per tal de participar com a voluntaris a les nostres entitats. 
Per això hem organitzat una xerrada dirigida a entitats. 

 

 

 

Taula Economia Social Sostenible (ESS) de Mataró  

Aquest any s’ha creat una nova Taula a la ciutat de Mataró pel foment de l’ESS on ens han 
convidat a participar. La Governança és per part de l’Ateneu cooperatiu, la Fundació Unió de 
Cooperadors, Can Fugarolas, la Càtedra ES de Tecnocampus i la Direcció de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Mataró. Hi estan representades 25  empreses i entitats per 
potenciar la demanda de productes i serveis existents, i posicionar les organitzacions i entitats 
de l’ESS en el cicle econòmic general de la ciutat. Aquest esdeveniment és també una 
oportunitat per guanyar visibilitat de les diferents iniciatives a Mataró i explicar els valors 
d’aquesta altra manera de fer economia que donen resposta a les necessitats de les persones.  

Com activitat principal es va celebrar la setmana de l’economia 
social i solidària a principis d’octubre, espai on volem donar veu al 
TEA i posar rellevància al nostre projecte LABORATEA, perquè pugui 
aprofitar-se de les sinergies i contactes  d’aquesta taula en el futur 
donat el seu objectiu. 

 

Taula d’accessibilitat Mataró 

Hem participat en dos de les activitats que es van preparar des de la Taula per al dia de la discapacitat.  
Una entrevista en la ràdio i la participació en la Taula Rodona de bones pràctiques inclusives , en la 
qual ens va  representar  l’Elena Masoller Directora de lleure i la Silvia García psicòloga de TEAMAR. 



 
 
 

Informe de Gestió Exercici 2022 – Transparència      pàg. 18 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Taula per la Discapacitat de Masnou 

 
La Taula es va constituir oficialment al desembre del 2021, és un projecte jove, on encara no hi ha 
molta participació activa, ni s'han consolidat grups de treball específics, però això no vol dir que no 
s'hagi fet res.  
TEAMAR és una de les entitats més implicades, i en l'any que porta conformada la Taula hem 
participat activament en l'organització i gestió de la Festa del dia de les persones amb discapacitat al 
desembre del 2021 i del 2022.  
També hem aconseguit que en la fira de les festes del poble i en el Nadalem, hi hagués una franja 
silenciosa i adaptada a les persones amb diversitat funcional (tinguin o no concedit el grau de 
discapacitat), que en la guia d'activitats de la setmana de les festes del poble es detalli si és una 
activitat sorollosa, accessible, etc. 
 
En la festa del Dia de les persones amb discapacitat, des de TEAMAR, hem 
muntat una carpa: "Racó de la calma" i estem treballant perquè hi hagi un 
espai així en cada festa del Masnou. 
 
També liderem el projecte "Sala multisensorial comunitària", es tracta 
d'aconseguir que l'Ajuntament inverteixi, proporcioni un espai físic i gestioni 
una sala multisensorial, que les entitats, relacionades amb la salut, podran 
utilitzar sol·licitant l'espai per torns. 

 

Taula Salut Mental de Masnou-Alella-Teià 

La Taula de Salut Mental del Masnou, Alella i Teià neix l’any 2018, sota l’aixopluc de la Federació 
Salut Mental Catalunya. Es constitueix com a espai de reflexió, intercanvi de recursos i treball 
col·laboratiu per promoure l’atenció integral de la salut mental al territori. Es va crear per la 
necessitat d’optimitzar al màxim tots els serveis de què disposem i treballar de forma conjunta per 
unir esforços que permetin oferir més solucions en aquest àmbit. 
La Taula de Salut Mental requereix uns principis que afavoreixin la participació activa dels seus 
membres, la presa de decisions basada en els punts en comú i dinàmiques que creïn les condicions 
per a la col·laboració. En aquest sentit, el treball es realitza a partir de tres grans eixos: primer, 
ampliar el coneixement i treballar en xarxa; segon, treballar per l’educació i la sensibilització vers la 
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salut mental; i tercer, com es poden aplicar aquests coneixements a través de les polítiques 
públiques. 
La Taula de Salut Mental de Masnou-Alella-Teià la conformen els Ajuntaments, representants del 
EAP, CESMA, CSMIJ, CDIAP i diverses entitats. 
 

Hi ha dos eixos de treball: 

➤ Comissió Eix 1 – Coneixement i xarxa- Elaboració d’una guia de recursos. 

➤ Comissió Eix 2 -  Educació i sensibilització. Projecte d’educació emocional 
pels centres educatius del Masnou, Teià i Alella. 

• Gràcies a la Taula de Salut Mental, s'ha pogut elaborar una guia de 
recursos. La publicació detalla els serveis sanitaris i socials als quals es pot 
acudir i les entitats que treballen en aquest  àmbit. 

 

Els recursos estan agrupats en quatre categories: 

➤ Serveis d’atenció primària (sanitària i social). 

➤ Serveis d’atenció a la comunitat (centres de dia, infantils, 
 juvenils, de formació i prevenció...) 

➤ Serveis de recursos socials (residencials, preventius...) 

➤ Entitats socials. 

 

La guia s'ha repartit en format paper en tots els habitatges de les tres poblacions, però es pot 
descarregar en format .pdf de les pàgines web dels ajuntaments.  

Aquí et deixem enllaç de la de l'Ajuntament del Masnou:  

https://elmasnou.cat/actualitat/noticies/nova-guia-de-recursos-de-salut-mental-del-masnou-alella-
i-teia?fbclid=IwAR1exU2Ftr6IKybCPJFfrQ6wUqLoYHjphJ5vhyLJhprHzGcf2zMbjqbdui8 

 

• Aquest any de manera conjunta els dos eixos van organitzar la taula rodona : "Salut Mental: 
reptes de futur". Entre els ponents va estar una representant de la nostra associació. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://elmasnou.cat/actualitat/noticies/nova-guia-de-recursos-de-salut-mental-del-masnou-alella-i-teia?fbclid=IwAR1exU2Ftr6IKybCPJFfrQ6wUqLoYHjphJ5vhyLJhprHzGcf2zMbjqbdui8
https://elmasnou.cat/actualitat/noticies/nova-guia-de-recursos-de-salut-mental-del-masnou-alella-i-teia?fbclid=IwAR1exU2Ftr6IKybCPJFfrQ6wUqLoYHjphJ5vhyLJhprHzGcf2zMbjqbdui8
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Participacions en esdeveniments de la comarca 

Per a celebrar el dia internacional d'acció per la salut de les dones, l’Ajuntament de Vilassar ens va 
convidar a participar de la Jornada sobre TEA en les dones.  

 

 
 
 

9. Federació FASCAT 
 
Al 2022 a la FASCAT estan representades juntament amb nosaltres (TEAMAR), l’Associació SA Camp 
de Tarragona, Associació SA. Catalunya Central, Associació S.A Vallès Occidental, Associació. SA-TEA 
Girona, Associació SA Osona, Associació TEA Terres de l’Ebre i l’Associació SA-TEA Lleida. 
 
S’ha pogut reprendre l’activitat i hem pogut compartit informació i activitats entre les associacions 
que forment part, activant-se principalment la presència en xarxes socials de la FASCAT (Web, 
Facebook i Instagram). 
 
Algunes de les accions a destacar són: 
 

✓ 2 Abril 2022 es va elaborar un manifest comú per a totes les entitats pel dia mundial del TEA. 
✓ 13 Juny 2022 es va fer una reunió amb el Sr. Josep Maria Forné, Director General de Serveis 

Socials. 
✓ 30 Nov. 2022 va haver una compareixença al Parlament exposant reivindicacions per 

desplegar el decret d'educació inclusiva, que està pendent des de fa molts anys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/parlamentcat/status/1597589906943266816?s=24&t=J-oXBK7hZAGI
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10. Annex 1: Pèrdues i Guanys 
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11. Annex 2: Balanç 
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