MEMORIA ACTIVITATS
ASPERCAMP
2021

1. ASPERCAMP 2021
A l’any 2021 l’associació Aspercamp seguim treballant per a tot el col·lectiu amb
Síndrome d’Asperger (TEA 1 i 2) i les seves famílies del Camp de Tarragona amb seu a la
ciutat de Tarragona i presencialment també a Reus i Vendrell.
Seguim amb un gran increment de socis i usuaris per atendre i acompanyar a la ciutat
de Tarragona i atenem des de l’any 2019 amb règim de lloguer al carrer Governador
Gonzalez num. 7, Entresol 1 de Tarragona.
Vam iniciar l’any 2021 amb un total de 293 socis actiu i vam acabar l’any amb un total
de 380.
A Reus hem seguit donant acompanyament als usuaris de la ciutat al Centre Cívic
municipal de Llevant i a Vendrell al Casal Cívic Vendrell de la Generalitat de Catalunya, a
Reus amb convenis de col·laboració i a Vendrell mitjançant una petició vam rebre una
autorització expressa signada pel Subdirector General d’Equipaments Cívics i Activitats
de la Generalitat de Catalunya. A 2021 hem seguit amb la nostra tasca a Reus amb la
cessió d’una a tres sales en funció de les necessitats del moment i la sala d’actes per a
fer xerrades i tallers oberts a grups més grans. A Vendrell fem ús d’una sala-despatx per
a realitzar la atenció terapèutica dels usuaris de la població i Baix Penedès.
Principalment, en aquestes dues poblacions fem les entrevistes informatives i
orientacions a tothom que ho necessiti i tallers terapèutics individuals, grupals
d’habilitats socials i xerrades sobre el TEA adreçades a tothom que ho desitgi.

Centre Cívic Llevant a Reus

Local Tarragona
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Casal Cívic El Vendrell

Per a treballar els nostres objectius a 2021 també hem format part activa de la Federació
Autista Asperger de Catalunya (FASCAT), el Consell Municipal de Discapacitat de
Tarragona i Reus, la Taula Local d’Infants i Adolescents de Tarragona, Consell Municipal
de la Salut de Vendrell i Pla Educatiu de l’Entorn de Vendrell.
En la quotidianitat de l’any 2021 vam rebre una mitja setmanal aproximada de cinc
peticions demanant informació i orientació per part de famílies de persones TEA o
persones amb diagnòstic no sòcies que necessiten un suport o acompanyament
continuat i que trobaben a l’administració pública en especialistes o periodicitats
suficients. Aquestes sol·licituds van arribar per telèfon, mail, web o xarxes socials.
Seguidament l’auxiliar administrativa els va contactar telefònicament i si és una consulta
breu intentem resoldre-la al moment, en cas que vulguin informació sobre els tallers i
activitats de l’associació els fem una entrevista inicial informativa desinteressada i
gratuïta.
La entrevista la fa la auxiliar administrativa en format presencial o bé on-line, adaptantse a les necessitats dels interessats.
Un cop realitzada la entrevista i quan ja han disposat de tota la informació de l’activitat
social i terapèutica decideixen si es volen associar o no. En cas que no vulguin sempre
hi ha la opció de realitzar tallers o activitats terapèutiques com a usuaris sense ser socis
amb un preu superior al que pagarien els socis.
A 2021 els socis paguen una quota mensual de 18€/mes. Els usuaris no socis accedeixen
igualment als diferents suports i tallers igualment però amb un preu superior.
En cas que la família o adult amb diagnòstic TEA han desitjat associar-se han omplert
uns documents d’alta de l’associació i reben correus amb la informació de totes les
activitats i contingut divers que pugui ser del seu interès. Si els interessats no es volen
associar però volen ser usuaris d’alguna activitat en concret omplen document d’alta
d’usuari per a aquell taller en concret que vol realitzar.
Abans d’iniciar els tallers terapèutics es realitza una entrevista inicial amb un psicòleg
que serà el de referència d’Aspercamp i es valora el tipus de suport necessari d’una
forma més concreta.
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Tots els serveis i activitats s’organitzen de forma centralitzada des de Tarragona sota les
directrius de la Junta Directiva que representen a tots els socis i dirigint la execució diaria
des de la figura de Direcció. Formen equip de treball per a totes les activitats la Junta
Directiva, Direcció, l’Equip de Terapèutic i Grups de Treball.
Organització interna de l’Associació:

JUNTA
DIRECTIVA

EQUIP
PSICOLEGS

SOCIS TEA i
FAMILIARS
(Assemblea
General)

DIRECCIÓ,
EQUIPS DE
TREBALL
I GESTIÓ

Assemblea general: A 2021 la han arribat a formar fins a 390 socis actius. Es va celebrar
la trobada presencial a 12 de Juliol aprovant les contes annuals 2020 i pressupostos 2021
alhora dels projectes actuals i línies de futur.
Junta Directiva: formada pel President, Secretari, Tresorer i Vocals escollits en
Assemblea General 2020. Els/les membres de la Junta Directiva tenen una implicació
explícita i assiteixen regularment a les reunions i a l'Assemblea General. També fan
reunions de treball periòdiques de forma mensual com a mínim a la seu de Tarragona.
A 2021, la Junta la formaven:
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Director/a: Tal i com especifica la Llei d’Assocacions si algún membre de la Junta
Directiva exerceix funcions de Direcció, Gerencia o altres que no siguin ordinàries del
govern de l’associació pot ésser retribuït, sempre que s’estableixi una relació
contractual, incloent-hi la de caràcter laboral. En el cas de la nostra associació aquest
càrreg el segueix duent a terme la nostra vocal Laura Recha i García.
Auxiliar Administrativa: tasca administrativa important que s’ha de dur a terme per a
donar eficiència i resposta àgil als usuaris, famílies i als processos administratius.
Algunes de les tasques son de l’auxiliar administratiu son atenció telefònica i presencial
al local de Tarragona, entrevistes informatives que no puguin fer els membres de la
Junta, arxiu, altes i baixes, entrar apunts als arxius d’excel de les factures rebudes i dels
apunts bancaris i tasques bàsiques d’administració. Aquest lloc de treball l’ocupa la
Gloria Villalba a jornada complerta.
Equips de Treball i Gestió: A Tarragona, Reus i Vendrell es van formar comissions de
treball integrades pels socis voluntaris per a poder arribar d’una forma més próxima als
socis de les poblacions del voltant de Tarragona, Reus i Vendrell. L’organització i
funcionament de les comissions dependrà de la Junta Directiva i Direcció i són creades
per a materialitzar activitats concretes del tipus entrevistes informatives de benvinguda,
organitzar activitats lúdiques pels socis i tot allò que consideri que pot aportar en
benefici de l’associació.
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Equip de Psicòlegs: Els psicòlegs d’Aspercamp estàn contractats amb règim laboral.
A 2021 l’equip depen de la Directora i del Psicòleg coordinador terapèutic i de la
psicòloga coordinadora de processos interns i projectes, la Paula Morales i la Irene
Barberán, respectivament.

Voluntaris: S’han requerit voluntaris quan l’equip terapèutic ho consideri oportú per a
dur a terme algun taller terapèutic i facilitant-los prèviament formació sobre l’activitat
i el S.Asperger-TEA. Aspercamp ha tingut el suport d’un total de deu voluntaris al llarg
del 2021 que han col·laborat en el esplai terapèutic dels grups petits, mitjans,
adolescents i joves.
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A Novembre de 2021 també vam signar un conveni de voluntariat amb la Roser, Júlia i
Jaume, tres Joves de la URV que es volen dedicar a Periodisme i Comunicació i que ens
donen un cop de mà en les publicacions divulgatives d’Aspercamp:

2. TALLERS, ACTIVITATS i PROJECTES 2021
SUPORT I TALLERS INDIVIDUALS
Intervenció psicològica cognitiu-conductual i educativa dirigida a infants, adolescents i
adults amb TEA. Té com a objectiu millorar la qualitat de vida de la persona amb TEA i
el seu entorn familiar. La intervenció parteix de l’anàlisi de les fortaleses i debilitats tant
de la pròpia persona com del seu entorn i procura assolir un alt nivell d’autoconeixement. Es focalitza en dos àmbits, per una banda, el desenvolupament de noves
habilitats i estratègies compensatòries a nivell sòcio-comunicatiu, conductual, cognitiu i
emocional i, per altra banda, l’adequada adaptació de l’entorn per afavorir el seu
benestar emocional i una adequada inclusió social, escolar i laboral.
De forma més específica, en el primer àmbit es pretén desenvolupar habilitats i
estratègies compensatòries a diferents nivells:





Desenvolupar les habilitats sòcio-comunicatives i afavorir la comprensió i gestió del
món social
Assolir una major flexibilitat conductual i cognitiva
Regulació emocional i conductual
Funcionament executiu i autonomia

Aquest taller s’estableix amb la periodicitat necessària per a cada cas en funció de les
necessitats. Generalment s’inicia setmanalment durant uns mesos fins que hi ha millora
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i s’espaien les trobades de temps o bé es convinent per a fer activitat amb petit grup
d’habilitats socials. Aquest tipus de taller va atendre a 323 usuaris a 2021 a un preu de
28€/sessió.

TALLERS D’HABILITATS SOCIALS EN GRUP
Intervenció psicològica i educativa grupal (2 a 4 participants) orientada a desenvolupar
destreses i habilitats socials i comunicatives que millorin la integració de la persona amb
TEA en els entorns socials ordinaris (familiar, escolar, laboral i comunitari), reduint al
màxim el risc d’exclusió social. Així mateix, es pretén incrementar la seva participació en
activitats socials en el seu entorn proper, i afavorir la percepció de competència o
autoeficàcia, la seva autoestima i l’establiment de vincles d’amistat amb iguals.
En el treball grupal és fonamental afavorir el treball cooperatiu, la confiança, el respecte
i suport mutu, ajudant als participants a adoptar un rol proactiu en el seu propi
aprenentatge i en el suport als seus company. La metodologia que se segueix en aquest
treball s’emmarca en un model d’aprenentatge incidental que procura aprofitar
dinàmiques planificades i situacions lúdiques per tal d’ensenyar conductes i conceptes
més complexos. Els professionals fan una adequada selecció d’objectius i estructuren
les activitats de tal forma que es pugui aprendre d’una forma divertida. Alguns exemples
són les dinàmiques de comunicació, la resolució de dilemes o enigmes, els jocs
cooperatius de construcció, activitats de role-playing, jocs de taula específicament
seleccionats, tallers de fotografia i cinema, etc. Paral·lelament s’utilitzen estratègies
cognitiu-conductuals com el modelat, l’encadenament, el reforçament, els registres o
auto-registres conductuals etc.
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A 2021, 175 usuaris han realitzat aquest tipus de taller terapèutic amb un cost de
25€/sessió.

ORIENTACIÓ DIAGNÒSTICA
Sessions d’avaluació psicopatològica i cognitiva de l’infant, adolescent o adult amb
sospita de presentar TEA. El treball es realitza des de l’equip d’avaluació, format per
dues Doctores en Psicologia especialitzades en avaluació psicològica i en l’administració
dels instruments de diagnòstic gold standard pel diagnòstic de l’autisme: Entrevista para
el Diagnóstico del Autismo – Revisada (ADI-R) i Escala de Observación para el Diagnóstico
del Autismo – 2a versión (ADOS-2).
El procediment d’avaluació inclou diverses entrevistes específiques amb la persona
sol·licitant per avaluar aspectes psicopatològics i cognitius, la recollida de qüestionaris i
d’informació dels entorns més rellevants en què es desenvolupa la persona com són la
família o centre de treball (si s'escau). El nombre de sessions necessàries dependrà de
les característiques de cada cas.
Els resultats obtinguts es retornen presencialment i en forma d’informe escrit a la
família, representants legals i/o a la pròpia persona afectada. En tots els casos, es
realitza un acurat assessorament sobre els objectius de treball i els següents passos a
fer un confirmat o descartat el diagnòstic.
Orientacions diagnòstiques sol·licitades i realitzades a 2021 per les nostres psicòlogues
Paula Morales i Joana Roige: 20

ESPLAI TERAPÈUTIC
Aquesta activitat s’adreça a persones entre 6 i 25 anys. Dins el marc de l’associació,
aquest col·lectiu representa vora el 90% dels associats. Tanmateix, donada la prevalença
a la població (1-1,5%), al Camp de Tarragona hi ha moltes altres persones que presentin
aquesta condició que s’haguessin pogut beneficiar del projecte.
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Petits

Mitjans

Joves 1

Joves 2

Dissabte al
mati

Dissabte al
mati

Dissabte a
la tarda

Dissabte a
la tarda

Centre Civic
Bona vista

Centre civic
Bona vista

Local
aspercamp

Local
Aspercamp

De 6 a 9
anys

De 9 a 11
anys

De 12 a 17
anys

De 18 a
25 anys

És un espai de convivència entre infants, nois i noies amb TEA, d’unes edats semblants
on a través del jocs i d’aspectes quotidians aprenen a gaudir de la companyia dels altres
i sentir-se part d’un grup. Son espais on es treballa molt les normes socials, els jocs, la
resolució de conflictes i l’autonomia. Es pretén crear diferents situacions en les quals els
nostres joves es puguin relacionar, adquirir autonomia i gaudir de diferents experiències
en companyia dels iguals.
En el cas dels Petits i Mitjans (edats orientatives de 6 a 8 i de 9 a 11, respectivament)
aquest 2021 van iniciar la primera activitat el 17 d’abril i fins al 19 de juny del 2021.
Reprenent nova edició de l’activitat el dia 2 d’octubre.
Pel que fa al grup de Joves 1 (12 a 17 anys orientativament), hi ha 3 subgrups pel gran
volum d’inscrits en l’activitat. Van iniciar l’Esplai Terapèutic des de el 23 de gener i fins
al 6 de març activitats en modalitat on-line reactivant de nou l’activitat presencial del 21
de març fins al 19 de juny. I reprenent-la després de vacances d’estiu un nova edició
amb inici al dia 2 d’octubre també.
Joves 2 (18 a 24 anys aproximadament) també van fer activitats i trobades virtuals a
principis d’any des de el 9 de gener i fins al dia 10 d’abril. A partir del dia 24 d’abril i fins
al 5 de juny ja les van iniciar presencialment, van ser els més tardans a fer-les presencials
per que gran part del grup va necessitar més anticipació i adaptació davant del canvi de
modalitat. El dia 2 d’octubre també van reprendre l’activitat presencial com la resta de
grups.
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La majoria de participants s’han inscrit a l’inici de l’activitat presencial entre els mesos
d’abril i maig. En funció de la seva adaptació, necessitat i estat emocional també hi ha
altes i baixes al llarg de tota l’activitat.
La mitja d’assistents de Gener a Desembre de 2021 ha estat de 70 persones degut a la
pandèmia i la conseqüent manca d’activitat presencial, tot i que des de el mes d’octubre
fins a desembre 2021 hi ha una participació total de 88 persones de les quals 12 son del
sexe femení i 75 del masculí. Gràcies al suport de la subvenció modalitat 1 de
l’Ajuntament de Tarragona les famílies han pagat 30€/mes per l’activitat.

Fotografies d’algunes de les activitats realitzades a l’Esplai 2021:
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PROGRAMA D’ADULTS LLENÇA’T
Intervenció adreçada a persones adultes Asperger (TEA) amb una edat superior
aproximada de 25 anys. Aquesta activitat combina la intervenció quinzenal en petits
grups amb la planificació i realització d’activitats de lleure en un grup més ampli. Els
objectius són treballar habilitats socials i comunicatives, resolució de problemes,
autonomia i fomentar la interacció social. Degut a que la majoria dels nostres adults els
costa molt aconseguir i mantener un treball, l’activitat és gratuïta finançada amb el fons
social de l’entitat.
La psicòloga de referencia és la Cristina Collado i ha tingut una participació de 15
participants majors de 25 anys Asperger (TEA) al llarg de tot el 2021.
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A
Activitat del grup Llença’t 2021

GRUP SUPORT ADULTS
L’objectiu principal del Grup Suport d’Adults és el de facilitar un espai de trobada entre
les persones de la mateixa condició que puguin compartir les seves preocupacions,
vivències, necessitats i a la vegada els seus coneixements als iguals. L’activitat esta
orientada per a persones majors de 25 anys aproximadament amb TEA. L’activitat té una
periodicitat mensual i va tenir 16 inscrits durant el primer semestre impartit per la
psicòloga Cristina Collado. A partir del mes d’octubre de 2021 es van subdividir en quatre
grups en funció de les diferents etapes Adults- Joves i diferents necessitats de suport.
Aquests quatre grups s’han impartit dos per la Cristina Collado, i els altres dos per la
Lidia Argumos i la Joana Roige. Aquesta activitat és gratuïta, ja que la meitat del seu
cost ve finançada pel Dpt.Salut de la Generalitat de Catalunya i la resta pel fons socials
d’Aspercamp.
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COLONIES TERAPÈUTIQUES
Les colònies Aspercamp son un espai de convivència entre infants, adolescents i Joves
amb TEA, d’unes edats semblants on a través del jocs i d’aspectes quotidians aprenen a
gaudir de la companyia dels altres i sentir-se part d’un grup. Per a dur-les a terme ho
fem fora de la seva llar i del seu àmbit familiar. Son espais on es treballa molt les normes
socials, els jocs, la resolució de conflictes i l’autonomia. Es pretén crear diferents
situacions en les quals els nostres joves es puguin relacionar, adquirir autonomia i gaudir
de diferents experiències en companyia dels iguals. L’activitat es va adreçar a persones
asperger (TEA) infants i joves però no va arribar al mínim d’inscripcions per a fer les dels
infants. Dins el marc de l’associació, la franja de 12 a 25 anys representa vora el 80% del
nostre col·lectiu. Tanmateix, donada la prevalença a la població (1-1,5%), a la nostra
demarcació hi haurà moltes altres persones que presentin aquesta condició i que podíen
beneficiar-se del projecte. L’objectiu principal va ser que van poder participar i gaudir
d’unes colònies a l’inici de l’estiu, tot contribuint a desenvolupar les seves habilitats
socials, comunicatives, de joc i autonomia, fomentant la creació de vincles d’amistat,
més a més de millorar la seva autonomia personal i els hàbits de higiene. A part de
gaudir molt amb aquesta activitat terapèutica, els nostres psicòlegs van dur a terme
activitats per tal que poguessin desenvolupar:

1

2

3

4

5

Desenvolupar les habilitats
comunicatives i de relació
amb els altres

1.1

Ser capaç de seguir el fil d’una conversa compartida sobre qüestions
personals i/o generals.

1.2

Respectar el torn de paraula, saber escoltar i fer preguntes.

Aprendre a gestionar
les pròpies emocions i
resoldre conflictes
interpersonals

2.1

Participar en tots els jocs i acceptar que algunes vegades es guanya
i altres es perd.

2.2

Dialogar a l’hora de resoldre un conflicte per arribar a un acord.

Crear un vincle amb els/les
companys/es, partint del
respecte i la tolerància

3.1

Relacionar-se amb tots els companys i companyes, des de la
tolerància i el respecte de les diferències.

3.2

Crear vincles d’amistat que continuïn fora de l’esplai.

Millorar la integració en el
grup d’iguals al seu entorn
més proper

4.1

Diferenciar les bromes de l’assetjament. Ser capaç de detectar i
comunicar una situació de bullying. Ajudar i deixar-se ajudar.

4.2

Conèixer i interessar-se pels jocs i activitats propis de l’edat.

Millorar la autonomia
personal en els hàbits
d’higiene i cura personal.

5.1

Tenir cura de les seves coses i ser capaç d’organitzar la seva maleta
i estris de neteja

5.2

Ser conscient de la importància de la higiene diària i portar-la a
terme sense la insistència familiar
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Les colònies s’han dut a terme entre la segona quinzena de juny i primers dies de Juliol
que ja ha finalitzat l’activitat docent i evitar que coincideixi amb l’inici del casal
terapèutic. L’activitat es va dissenyar en diferents dies i destinacions en funció del grup:
INFANTS (6 a 11 anys): Casa de Mas Fortet a Capafonts del 30 de Juny al 2 de Juliol.
Psicòlegs especialitzats en TEA: Sílvia Serrano i Joana Roigé.

ADOLESCENTS (12 a 17 anys): Casa de Colònies Mas Fortet a Capafonts del 29 de juny al
2 de Juliol. Psicòlegs especialitzats en TEA: Lídia Argumosa, Catalina Aina Picó i Cristina
Collado que va substituir improvisadament a Irene (baixa per embaràç amb contacte
directe amb persona COVID). Com a Monitors de Lleure: Rubén Muñoz que és un jove
amb TEA que fa de voluntari de l’esplai terapèutic al llarg del curs i degut a la gran
participació també es va contractar com a suport a la monitora de lleure Marta Guinea,
que també té formació en psicologia i ha estat fent pràctiques curriculars de la URV al
llarg del curs 2020-21 a l’Aspercamp. Degut a l’èxit d’inscripcions de l’activitat en el grup
d’adolescents, l’estudiant de psicologia Oriol Millà que també ha estat fent pràctiques
amb Aspercamp durant els mesos previs també ha anat amb conveni de voluntariat a
donar un cop de mà.
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JOVES (18 a 25 anys): Aquest any els més grans han escollit una casa de turisme rural a
Cornudella del Montsant que s’anomena “La Vileta”. Hi han estat el cap de setmana del
18 al 20 de Juny, son les estades més breus per que una part del grup tenen ocupacions
entre setmana. Hi han anat acompanyats dels Psicòlegs especialitzats en TEA Joana
Roigé, Héctor Dominguez. Prèviament l’activitat va ser gestionada i dissenyada per part
de la psicòloga especialitzada Marta Domenech.

Les famílies dels Infants i Adolescents van pagar 250€ i 275€ respectivament per
l’activitat. Els Joves van pagar 330€ per la seva sortida a Cornudella del Montsant. Tot
aquest import ha estat ingressat a la conta d’Aspercamp i quan vam rebre subvenció de
l’Ajuntament de Tarragona de 9500€ ens va permetre fer un retorn del cost a les famílies
a 28 de desembre del 75,5% d’aquests imports amb transferència bancària.

CASALS D’ESTIU TERAPÈUTICS ASPERCAMP
Arribat l’estiu les famílies van necessitar que continui l’activitat terapèutica i de suport
per als seus fills. A més, quan els infants amb TEA van creixent i són més grans, dels 6 als
12 anys, les mancances en el joc i la interacció són més visibles donat que creix la
discrepància entre el nivell d'habilitats dels nens amb un desenvolupament neurotípic i
dels nens amb dificultats de l'espectre autista. En aquesta edat, els infants neurotípics
comencen a establir amistats lligades al joc i als interessos, tracten d'incorporar els altres
en el joc, són més receptius a les accions i comentaris dels altres i desenvolupen la
reciprocitat social. En canvi, el procés maduratiu dels infants amb TEA, implica una
concepció de l'amistat encara lligada a la proximitat física i presenten dificultats en el
desenvolupament de la reciprocitat i la comprensió social, la qual cosa sovint genera
conflictes i malentesos amb els companys. Malgrat tenir interès per relacionar-se,
mostren dificultats per participar en el joc i la conversa, els seus interessos sovint són
molt específics o intensos i desconeixen les normes de la majoria de jocs grupals, així
com les normes socials i de convivència implícites. Les dificultats que presenten en les
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funcions executives (iniciació, flexibilitat, atenció, planificació...) redueixen la seva
autonomia en activitats poc estructurades, com poden ser algunes que es realitzen
durant els casals ordinaris. Per altra banda, els aspectes sensorials, com el moviment o
el soroll, els poden fer angoixar més i augmentar el seu aïllament social i conductes
disruptives o atípiques.
Sense ajudes externes, les dificultats dels nens i joves amb TEA en aquest àmbit, limiten
les seves oportunitats per aprendre habilitats socials, comunicatives i de joc, així com
per integrar-se socialment a un grup d’iguals.
A 2021 es va fer els Casals Aspi Tarraco i Reus amb les següents característiques:
-

-

-

Grups reduïts, que ajudin a que sigui mes fàcil conèixer a tots els companys.
Dues persones referents per a cada grup d’edat amb formació i experiència en
intervenció en persones amb TEA. Equip de monitors amb formació i/o
experiència específica d’intervenció amb infants TEA.
Un horari més flexible, combinant activitats de major i menor demanda social,
on es tingui en compte el ritme del grup i les seves necessitats específiques.
Una programació d’activitats molt estructurada, que afavoreixi la participació
de cadascun dels participants, la qual cosa permetrà que els infants sàpiguen
què s’espera d’ells en cada moment, sentint-se així més segurs i menys
angoixats.
Objectius dirigits al desenvolupament de les habilitats socials i la comunicació,
que són dues de les principals dificultats dels infants amb TEA.
Un entorn adaptat a les necessitats sensorials dels infants amb TEA: espai poc
sorollós, sense acumulació de persones...
Ús d’estratègies visuals que els ajudin a comprendre les instruccions dels jocs i
les activitats, així com de formes de comunicació efectives per part dels
psicòlegs i monitors (o de veu suau, instruccions curtes i pas a pas)

Les característiques diferencials dels casals respecte a d’altres activitats esportives, d’oci
i/o educatives així com les dificultats intrínseques dels participants amb TEA d’Alt
Funcionament, plantegen un seguit de necessitats que cal abordar a l'hora d’organitzar
un casal adaptat per a persones amb TEA o d’altres trastorns del
neurodesenvolupament.
Al 2021 es van dur a terme 4 casals adaptats, 2 a Tarragona i 2 a Reus. Les divisions van
ser per franges d’edat del 5 al 30 de Juliol de 9 a 13h amb una hora de marge de servei
d’acollida. És un tipus d’activitat que sense finançament difícilment s’hauria pogut dur
a terme perquè té un gran cost econòmic que no han de suportar íntegrament les
famílies i que s’ha d’oferir a un preu estandar de 45€/setmana. La Diputació de
Tarragona amb subvenció concurrida ens va adjudicar un suport de 7.963€,
l’Ajuntament de Reus va facilitar un ajut de 30€/setmana als participants empadronats

ASSOCIACIÓ ASPERGER-TEA DEL CAMP DE TARRAGONA
NIF: G55519631
CarrerGovernador Gonzalez, 7, entl. 1
43001 Tarragona
www.aspercamp.cat

de Reus i així només tenia un cost de 15€/setmana i l’Ajuntament de Tarragona ens va
facilitar la instal·lació del Centre Cívic Sant Salvador.
Casal Adaptat Aspi Tarraco 2021:
-

Infants: adreçat a infants Asperger (TEA) de 6 a 11 anys es va realitzar al Centre
Cívic Sant Salvador de Tarragona. Va tenir un total de 22 participants.
Adolescents: adreçat a joves Asperger (TEA) de 12 a 18 anys (edats orientatives)
el punt de referència de les activitats era a la seu d’Aspercamp a Tarragona però
la majoria de les activitats es realitzaven en instal·lacions externes en funció de
les accions planificades. Hi va haver un total de 27 inscrits.

Casal Adaptat Aspi Reus 2021:
-

Infants: adreçat a infants Asperger (TEA) de 6 a 11 anys es va realitzar a l’escola
Rubió i Ors de Reus participant un total de 22 nens i nenes.
Adolescents: adreçat a joves Asperger (TEA) de 12 a 18 anys (edats orientatives)
el punt de referència de les activitats era al centre cívic Llevant de Reus però la
majoria de les activitats es realitzaven en instal·lacions externes en funció de les
accions planificades. Van gaudir-lo un total de 25 joves.

La metodologia de treball del Casal d’Infants es basa amb un centre d’interès que
funciona com a fil conductor a partir del qual es vertebren els aprenentatges i les
activitats, partint de la curiositat i la implicació dels infants per històries i personatges
fantàstics.
Treballem un CI o temàtica global durant tot el casal però cada setmana se seguirà un
subtema amb un principi i un final clar. Per aquest motiu, les inscripcions van ser per
setmanes. D’aquesta manera és possible que tots els participants visquin una història
sencera independentment de les setmanes que s’inscriguin. A 2021 mitjançant el Centre
d’Interès “Viatjar és possible” i es van treballar les diferents cultures del món a través
de dinàmiques com son el ball, manualitats, cuina típica, esports tradicionals mentre
treballàvem l’autonomia, sociabilitat i activitats comunicatives, entre d’altres... la
primera setmana sobre Japó, la segona Mèxic, la tercera Itàlia i la quarta i última sobre
l’Àfrica.
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El casal Aspi 2021 va donar servei a un total de 96 famílies de les quals moltes van
repetir setmanes en les que no estaven inscrits inicialment.
El que principalment es pretén amb aquestes activitats és que els infants i adolescents
puguin adquirir estratègies i habilitats que afavoreixin la seva participació als casals
ordinaris amb certa normalitat. Sent, el casal adaptat, un espai d’aprenentatge i pont
cap a la plena inclusió que haurà d’anar acompanyat de formació específica als
professionals del món del lleure educatiu, que pot plantejar-se de cara al proper curs
escolar.
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Fotos del Casal Aspi 2021

GRUP DE SUPORT FAMILIAR 2021
L’activitat s’ha dut a terme mensualment des de gener i fins a juny i d’octubre a desembre.
És una activitat que proporciona als assistents un espai per a intercanviar experiències
personals, dubtes i emocions sobre l’Asperger (TEA). Alhora els assistents reben
assessorament i formació desde la experiència dels membres del grup i dels nostres
professionals. Els temes a tractar en cada sessió estaven orientats i organitzats sempre per
alguna de les nostres psicòlogues professionalitzades amb la síndrome d’Asperger de
l’Associació. Els assistents poden ser pares, germans, avis, parella, cangurs,... A 2021 van
realitzar gran part de l’activitat on-line per la pandèmia amb un total de 35 famílies. Aquesta
edició Drets Socials de la Generalitat de Catalunya ens va denegar el suport de l’activitat
al·legant que no tenien suficient pressupost per a donar-nos subvenció, el cost de gener a
juny va sortir del Fons Social i a partir d’octubre per a l’acció 2021-22 va tenir un cost de
10€/mes i 15€/mes per als socis i no socis, respectivament.
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TALLER DE PARES I MARES
Al 2021 es van realitzar en modalitat on-line per les mesures de la pandèmia. Son tallers
psicoeducatius adreçats a familiars de les persones amb el diagnòstic. El seu objectiu és
proporcionar eines per comprendre millor el diagnòstic rebut i potenciar les nostres
habilitats per gestionar les situacions del dia a dia i afavorir el seu desenvolupament. Es
van realitzar dos grups diferenciats amb diferents dates, un taller d’infantil i primària i
un altre grup d’adolescents i l’altre dels adults.
Segons el grup d’edat, es treballa també per millorar:
• Gestió pròpies emocions i pensaments com a pares
• Millora d’habilitats i comprensió social
• Maneig dels problemes de conducta
• Suport a l’aprenentatge des de casa
• Relació amb l’escola i adaptacions
• Gestió dels canvis de l’adolescència a nivell físic, social i també a nivell afectiu
• Responsabilitat i pas a la vida adulta
Els Tallers a 2021 van tenir una periodicitat quinzenal i estan dissenyats e impartits per
psicologues de l’associació.
El Grup 1 d’infantil-primària va estar dirigit per la psicòloga Sílvia Serrano, el Grup 2
d’Adolescents per la psicòloga Joana Roigé i el d’adults per la Cristina Collado amb la
següent programació que reflexa el cartell adjunt:
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FORMACIONS ESPECÍFIQUES A PROFESSIONALS
Al mes de novembre les nostres professionals especialitzades en TEA Dra. Paula Morales
i la psicologa Cristina Collado, van impartir una àmplia formació de 8 sessions adreçada
a professionals de l’Institut de Salut Mental Pere Mata. El curs es centrava principalment
en estratègies d'identificació e intervenció davant dels problemes emocionals de les
persones amb la condició.
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El 8 de Novembre des del Pla Educatiu d'Entorn de Vendrell també es van dur a terme
formacions que pretenen donar a conèixer el concepte d'aprenentatge inclusiu, les
característiques i conceptes clau: participació, suports i barreres a l'aprenentatge per
avançar vers una resposta que millori l'èxit i la qualitat educativa de tot l'alumnat. La
nostra psicòloga Marta Carrión va impartir la formació de l'Asperger-TEA 1

El 9 de setembre la nostra psicòloga Cristina Collado va formar a l'equip del FEEB
en la formació per a la neurodiversitat e inclusió com el TEA i TDAH. La Fundació
per a l’Esport i l’Educació de Barcelona (FEEB) és una entitat privada que gestiona
iniciatives i activitats esportives, lúdiques i educatives de servei públic de la mà de
l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB).
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30 de gener: ENTITAT IMPRESCINDIBLE (Canal Reus TV)
El projecte dels Imprescindibles de Canal Reus va néixer amb motiu del 15è aniversari
de la televisió local amb l’objectiu de guardonar les persones, projectes o entitats que
sovint de manera desinteressada ajuden a mantenir el pols vital de la ciutat de Reus i
territori. La ciutadania de Reus en va elegir com a entitat “Imprescindible 2020” amb la
categoria Territorial. El premi ens va permetre fer difusió de la nostra tasca i divulgació
de l’Asperger-TEA, a més el vam rebre amb molt orgull pel que ha suposat la nostra tasca
durant l’any de confinament i pandèmia, donant suport sense parar a totes les persones
que ho van necessitar. També vam ser la primera entitat que treballa pel TEA que va
demanar permís a les ciutat de Tarragona, Reus i Vendrell per a que les persones amb la
condició poguessin sortir al carrer en cas d’extrema necessitat durant el confinament
(abans
de
la
publicació
del
RD
19
marzo):
https://www.youtube.com/watch?v=JCoQ_wngoXQ

2 febrer: MUJERES RESSET

A principis d’any vam engegar projecte de Mascaretes Solidàries Aspercamp junt amb
l’associació Mujeres Resset de Constantí. L’entitat les va elaborar de forma altruista i
tota la seva recaudació solidària es va invertir per a donar suport a la nostra tasca social.
Es van fer un total de 120 mascaretes que es van vendre inicialment a 7€ i després a 5€
se n’ha venut al llarg del 2021 i 2022 amb una recaudació total de 145€ i després se’n
han anat venent en parades com la de la Fira de St Rafael, i activitats solidaries del 2022
(St Jordi, etc)
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18 de Febrer: DIA INTERNACIONAL DE LA SÍNDROME D’ASPERGER
Al voltant d’aquesta data es van organitzar diferents activitats i dinàmiques per a
visibilitzar la Síndrome d’Asperger:
-

15 febrer: ens van fer entrevista radiofònica al programa Tothom de Tarragona
Ràdio
18 febrer: es va publicitar a totes les xarxes socials d’@aspercamp un vídeo
muntatge en el que vam participar socis, familiars i psicòlegs de l’entitat per a
trencar mites sobre la síndrome. Amb 280 visualitzacions al nostre canal de
youtube: i més de 4000 al link del Diari de Tarragona que el va unir també amb
un reportatge que ens va fer parlant de la inclusió del nostre col·lectiu:

El dia 20 de Febrer la Elsa Cortés, divulgadora amb Asperger molt coneguda
entre la comunitat autista, va fer una xerrada que vam organitzar en directe des
de el canal de youtube de la Elsa, anomenada “Procesamiento sensorial e
inflexibilidad en el TEA” amb més de 1200 visualitzacions:
https://www.youtube.com/watch?v=Asl44vEM3uI&t=32s
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3 març: YOUTUBE ASPERCAMP
Creem el nostre propi canal que ens permetrà fer xerrades en directe i penjar els nostres
vídeos divulgatius. Un canal més de comunicació i visibilització per a crear continguts
que puguin ajudar a totes aquelles persones amb S.Asperger (TEA), familiars o
professionals que necessitin ampliar el seu coneixement al respecte.

4 març: VÍDEO ESPLAI
Des de l’esplai Terapèutic de Joves 1 s’ha creat el vídeo: Responem Esplai 2.0 en el qual
els nostres joves responen en primera persona dubtes i mites que creen una imatge falça
del
que
realment
comporta
tenir
el
diagnòstic
Asperger-TEA:
https://www.youtube.com/watch?v=P-8RP0UM4io

20 març i 23 març: DISCAPACITAT SOCIAL
Aspercamp vam presentar al llarg de tot 2021 una moció a la Diputació de Tarragona,
Ajuntaments de Tarragona, Vendrell i Reus per tal que hi hagi un reconeixement
institucional que dongui suport a la creació d’aquest tipus de discapacitat pels motius
exposats a continuació:
La Síndrome d’Asperger és un trastorn neurobiològic inclòs dins de l’Espectre de l’Autisme (TEA) amb
nivell de suport 1 ó 2 el que es pot interpretar com a lleu o moderat vers l’autisme clàssic o de Kanner.
L’Asperger comporta una alteració en el processament dels estímuls ambientals i socials i les persones
afectades tenen un aspecte e intel·ligència normal i, de vegades, superior a la mitjana. El seu cervell
funciona d’una manera particular i freqüentment presenten habilitats especials en àrees restringides.
Aquest trastorn, que persisteix durant tota la vida de la persona, i s’estima que afecta entre 1-1,5% de la
població, es manifesta de diferent manera en cada individu però tots tenen en comú les dificultats en la
comunicació i les relacions socials, l’alteració dels patrons de comunicació no verbal, interessos restringits,
inflexibilitat de pensament i de comportament, entre d’altres.
Les persones amb Síndrome d’Asperger (TEA) sovint pateixen el no reconeixement de discapacitat per
que han après estratègies que fa invisibles les seves dificultats existents en el moment de la valoració o
bé se’ls acostuma a encabir erròniament dins d’una discapacitat intel·lectual o psíquica malgrat no tenir
dèficit cognitiu ni malaltia mental. La seva manera de percebre els estímuls és diferent a la resta i això ho
tradueix en una discapacitat social o psicosocial.
Des de la nostra entitat som conscients de la complexitat de debat entorn el concepte però és una realitat
que el nostre col·lectiu pateix la manca de reconeixement legal de discapacitat social i això implica el
desconeixement a tots els nivells de la societat i la conseqüent discriminació d’un col·lectiu amb
característiques diferents que es converteixen amb dificultats invisibles en totes les etapes vitals de la
seva vida. Als centres docents sovint els professionals no tenen coneixement ni eines per a que rebin un
tracte adequat, a sanitat hi ha una manca de professionals importants que desconeixen el diagnòstic i en
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l’edat adulta més del 90% està en situació d’atur. Entre altres, ens trobem sense poder accedir a l’ocupació
pública, ja que les administracions contemplem les discapacitats intel·lectuals o psíquiques, o un altre
exemple també seria que sovint no rebin un mínim de 33% de valoració de grau de discapacitat per
presentar unes dificultats aparentment imperceptibles però greus a la vegada.
Per tot l’exposat demanem generar consens per donar suport al reconeixement de la discapacitat social
generada per la necessitat urgent d’incloure activament al nostre col·lectiu en societat amb els drets i
reconeixements que els hi permeti viure en igualtat i sense discriminació.

A totes les administracions esmentades se li va donar suport en les següents dates: 20
de març a l’Ajuntament de Tarragona, 23 de març a l’Ajuntament de Vendrell, 18 de Juny
a l’Ajuntament de Reus i 30 de Juliol a la Diputació de Tarragona.

2 Abril: DIA INTERNACIONAL DE L’AUTISME
Per tal de commemorar el dia Internacional es van dur a terme diverses iniciatives
divulgatives i formatives:
22 al 26 de març es van enviar material audiovisual divulgatiu sobre el TEA a tots els
centres educatius del Camp de Tarragona. Hi havia diversos materials per a l’etapa
infantil, de primària i secundària. Varis centres ens van respondre dient-nos que els
havia anat molt bé per tal que els seus alumnes naturalitzessin els comportaments
d’alguns dels seus companys amb la condició. Es va fer mitjançant aquest comunicat i va
tenir molt bona acollida:
Us contactem en nom de l’associació Asperger-TEA del Camp de Tarragona- ASPERCAMP per a
comunicar-vos que el proper dia 2 d’Abril es commemora el Dia Internacional de l’Autisme.
L’any 2007 l’Assemblea General de les Nacions Unides, preocupada per l’elevada prevalença de
l’autisme en tot el Món, va decidir dedicar un dia de visibilització per al Trastorn de l’Espectre
Autista (TEA) per tal de per a que es prenguin les mesures adequades i presa de consciència a
través de la societat.
Es calcula que l’ 1 i 1,5% aproximadament de la població té la condició autista. Els Trastorns de
l’Espectre de l’Autisme (TEA) són d’origen neurobiològic que tenen el seu inici a la infància. Les
característiques no s’adquireixen amb el temps, es neix amb el trastorn i també és important
comprendre que no es tracta d’una malaltia.
Existeix una elevada variabilitat en la presentació d’aquests trastorns, la qual cosa implica que
els símptomes es manifesten d’una manera o d’una altra en cada persona distribuint-se en un
continu o espectre de menor a major severitat. El TEA 1 es considera la part de l’espectre que
necessita menys suport, el TEA 2 amb suport moderat i el TEA 3 amb un suport important. La
Síndrome d’Asperger, per exemple seria un TEA 1 ó 2 que no presenta dificultats intel·lectuals
ni retard amb el llenguatge però que percep el món de forma diferent i sovint poden ser els
nostres alumnes o companys d’aula més tímids o amb comportaments particulars amb
dificultats importants que no es perceben a simple vista.
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Les característiques nuclears del TEA són la presència d’alteracions en la comunicació i
sociabilitat amb patrons de comportament repetitius, restringits i estereotipats que dificulten
la inclusió i adaptació de la persona al seu entorn social, escolar o acadèmic, laboral o de lleure.
La simptomatologia pot variar en cada moment evolutiu tot i que la major part persisteix al llarg
de tota la vida. En l’actualitat la societat encara no els inclou ni els entén, fent-los més
vulnerables a l’assetjament escolar (bullying), incomprensió i exclusió social.
Us agrairíem comptar amb el vostre centre com a col·laborador divulgatiu amb els vostres
alumnes i equips de professionals dedicant alguna estona a parlar sobre la condició dins les
aules.
Adjuntem enllaços de treball que us poden donar suport per a treballar-ho amb els vostres
usuaris.








Informació escrita àmplia sobre el Trastorn: https://asperger.cat/trastorn-espectreautista/
Bet i el TEA (Infantil, primer cicle primària): https://youtu.be/3lrAGgjdn1o
Vídeo
Sobre
el
TEA
(Primària
i
Secundària):
https://www.youtube.com/watch?v=wex4aLnDZVw
Vídeo
Sobre
l’Asperger
(Tercer
Cicle
Primària
i
Secundària):
https://www.youtube.com/watch?v=-NpNGldTamQ
Pel·lícula Documental Autisme on es reflexen els diferents graus TEA (Secundària):
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/peixos-daigua-dolca-en-aigua-saladacapitol-1/video/5791370/
Campanya antibullyng TEA: http://www.acosoescolartea.es/

Entre tots podem aconseguir una societat més inclusiva.
Gràcies per la vostra col·laboració,

El dia 2 d’Abril RTV El Vendrell ens va brindar l’oportunitat a l’Aspercamp i a l’associació
Avancem Junts de Vendrell de fer un ampli reportatge que parlés sobre la variabilitat
en les característiques amplies espectre de l’Autisme que existeix, les diferències i graus
de suport així com de la tasca social de les nostres entitats:
https://www.rtvelvendrell.cat/dia-mundia-del-tea/
També vam col·laborar activament amb socis d’Aspercamp amb el vídeo de lectura del
manifest pel dia de l’Autisme del Consell Municipal de Discapacitat de Tarragona:
https://www.youtube.com/watch?v=QYPQF1zv0qA
El dia 10 d’Abril vam fer una xerrada en directe pel nostre canal de youtube, impartida
per la nostra Dra. Psicologia especialitzada en TEA, la Paula Morales. La xerrada es deia
“Entenem millor el TEA” i ja acumula més de 1000 visualitzacions:
https://www.youtube.com/watch?v=JCjw2Oj7hK0&t=2946s
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23 d’abril: ST JORDI
Degut a les mesures preventives per evitar contagis covid no es va organitzar la
tradicional fira d’establiments i entitats a la Rambla Nova per celebrar la diada. Tot i això
des d’Aspercamp vam crear una llegenda de St Jordi amb un missatge inclusiu per al
drac, la princesa i el cavaller. La història es va il·lustrar amb dibuixos dels nostres socis i
amb la veu del narrador d’un dels pares d’un soci que es professional de la comunicació.
El muntatge el va fer un altre soci de forma altruits i es va penjar al nostre canal de
youtube i les nostres xarxes socials a Facebook, instagram i twitter @aspercamp:
https://www.facebook.com/aspercamp/videos/200792085188642;
https://www.youtube.com/watch?v=ixgtxp9jrFA

6 juny: CAMINADA REUS-PRADES-REUS
És una caminada anual molt consolidada per part de l’Associació Excursionista de
Catalunya a Reus i els hi vam demanar si podíem estar presents a la finalització o tornada
de la caminada i de seguida ens van dir que sí. L’objectiu era apropar-nos després de
tant temps a la població de forma presencial. Vam estar a un stand tota la tarda i vam
poder parlar amb una vintena participants que es van interessar pel TEA i la tasca social
d’Aspercamp. Es va fer una recaudació solidaria de 82€ destinats al nostre fons social.
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15 Juny: PROJECTE DIVULGA-TEA
Gràcies a la sensibilitat i suport econòmic de l’establiment comercial Ford TarracoCenter es va poder materialitzar una sèrie d’objectius que feia temps que necessitaven
aquest recolzament per dur-los a terme:
L’objectiu genèric de Divulga_TEA ha estat impulsar el coneixement a la societat de les
principals característiques i dificultats de les persones amb trastorns de l’espectre de
l’autisme per lluitar pel seu benestar en totes les seves etapes més vitals.
Com a objectius i accions més específiques s’ha fet:
 Objectiu 1. Reeditar els díptics d’Aspercamp: s’ha modificat el contingut enfocant-lo
a totes les persones amb la condició i no únicament als infants que és tal i com eren fins
ara. Els díptics contemplen informació sobre les característiques de l’Asperger-TEA i dels
serveis que dona l’associació.

Objectiu 2. Impressió Roller Aspercamp: l’actual tenia massa contingut i ja estava molt
vell. L’hem volgut renovar amb una imatge més fresca i actual amb poc text i que el faci
més directe i entenedor.
Objectiu 3. Gravació i edició de Podcast amb l’associació Crear Comú: pretenem arribar
amb la gravació a la resolució de falces creences i dubtes que se’ns plantegen al voltant
de la incomprensió del trastorn. En la gravació hi intervindràn la Dra. Paula Morales i 4
familiars de persones TEA i una segona part amb els testimonis de 4 persones adultes
amb la condició representants diferentes edats (un home de 57 anys, una dona de 44
també mare, un noi de 42 anys i un jove de 23 anys). Tenen una duració de 20 min aprox.
S’han gravat en castellà per a poder arribar també a sud-amèrica on hi ha molt mancança
de suport, formació i desconeixement social també.
Ford Tarraco Center ens va proporcionar un ajud de 1000€ per facilitar els 3 objectius.
Concepte

Import

Impressió i disseny dels Díptics

228,00 €

Disseny i Roller

85,00 €

Podcast (gravació i edició)

700,00 €
TOTAL

ASSOCIACIÓ ASPERGER-TEA DEL CAMP DE TARRAGONA
NIF: G55519631
CarrerGovernador Gonzalez, 7, entl. 1
43001 Tarragona
www.aspercamp.cat

1.013,00 €

19 Juny: I TORNEIG PADEL SOLIDARI
Organitzat pels cossos d’emergència i centres sanitaris de Tarragona on van participar
tots aquells professional i ciutadants de totes les edats que ho van desitjar. Es va celebrar
a les instal·lacions MesKePàdel a Tarragona. Aspercamp també hi va ser present amb
una parada informativa i una taula d’activitats i jocs per als més petits. Es van dur a
terme també activitats com fotomatón, classes personalitzades de pàdel a famílies de
l’associació, parrillada popular i sorteig de tres equipacions de pàdel i discomòbil amb
volum adaptat per a que les persones amb Asperger-TEA poguessin gaudir-la. La jornada
va proporcionar 400€ solidaris a la nostra entitat, destinats a cobrir al nostre Fons Social.
25 Juny: GAMING FORD
Ford Tarraco Center ens va convidar junt amb les entitats Apyda (TDAH) i Athena (AACC)
en una activitat grautïta que apropa els vídeojocs al camió Team Fordzilla que està
condicionat amb unes pantalles de 70 polzades, gràfics i logotips LED, so i fum durant la
elevació i alta tecnologia per a viure una experiència sorprenent.
La Gaming Ford es va establir a les instal·lacions del Centre Transit al Carrer Plata num.
2 del Pol. Industrial Riu Clar durant tota la jornada. L’activitat es va fer amb amb grups
de 5 participants i tenia una duració aproximada de 15 min. De l’Aspercamp ho van
participar 28 nois/es.
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21 Juliol: MINUT SILENCI
Amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona vam convocar un minut de silenci en
memoria d’Isaac, un jove amb Asperger assassinat per una banda Juvenil a la ciutat de
Madrid. Al minut de silenci convocat a la porta de l’Ajuntament de Tarragona hi van
assistir l’alcalde de la ciutat i diferents representants del consistori per tal de condemnar
tots els actes violents vers les persones amb discapacitat.

22 Agost: GUIA BECA MEC
La nostra membre de la Junta Flor Benito el·labora cada any un document orientatiu i
de resum amb les bases i orientacions més bàsiques simplificades per a que totes
aquelles famílies que necessitin sol·licitar-la puguin fer-ho sense dificultats. També
posem a la disposició de tothom que ho necessiti el nostre contacte per si sorgeixen
dubtes. L’ajut és per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.

12 Setembre: DESCOBREIX EL PORT
Activitat familiar que vam demanar al Port de Tarragona per a totes aquelles persones
de totes les edats amb Asperger-TEA que volguessin tenir una informació àmplia sobre
el funcionament del Port de Tarragona. Des de l’embarcació vam gaudir de la
meravellosa façana de la Vila Marinera del Serrallo i des d’allà ens vam endinsar a la mar
per veure els molls, les instal·lacions i el desenvolupament de les obres del que serà el
nou moll de Balears. L’objectiu d’aquesta experiència del Port de Tarragona era donar a
conèixer el funcionament de les seves instal·lacions i explicar la interrelació del Port amb
la ciutat de Tarragona i el territori. L’activitat va durar una hora i va ser gratuïta per
concessió del Port de Tarragona. Hi vam participar una quarantena de persones que era
el màxim permès per a l’activitat.
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18 Setembre: ONADES INCLUSIVES
Vam participar de forma activa organitzant i gaudint de la iniciativa de Padel Surf
inclusiva impulsada pel Patronat Muncipal d’Esports, Superando i Epilep.
El 18 de setembre a partir de les 11h a la platja de l’Arrabassada de Tarragona varis dels
nostres Joves i familiars associats van col·laborar com a voluntaris per a dur a terme una
jornada de pàdel surf amb diferents entitats que treballen per la discapacitat de
Tarragona. Vam ser 12 voluntaris d’Aspercamp i una trentena de participants AspergerTEA de totes les edats que vam aprendre a fer pàdel surf amb el ritme adaptat en cada
cas.
De forma global va tenir 63 participants i també hi van col·laborar per a fer-la possible
Creu Roja Tarragona, Consell Esportiu del Tarragonès i reial Club Nàutic de Tarragona.
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25 setembre: MEDICACIÓ I TEA EN EDAT ADULTA
Primera xerrada presencial des de fa molt temps a l’entitat degut a la pandèmia.
Impartida per la Dra. Yolanda Alonso que en l’actualitat és psiquiatra del CSM Adults de
Reus, Cap d'estudis del HUIPM, professora del Dept. Medicina URV, membre
d'investigació en psiquiatria al HUIPM i membre del CIBERSAM. Es ve decidir fer aquesta
xerrada per que tot i que la Síndrome d’Asperger i altres Trastorns de l’Espectre Autista
no son una malaltia i per tant no requereixen medicació, les persones TEA sovint passen
per moments determinats de la seva vida que requereixen fàrmacs per ajudar a
controlar la presència de manifestacions comòrbides, ja siguin a nivell psicopatològic o
mèdic. Ens referim a la presència de depressió, ansietat, insomni, dificultats per
mantenir l'atenció, epilèpsia, alteracions conductuals o altres condicions que empitjoren
la seva qualitat de vida. L’activitat va ser gratuïta i es va dur a terme a la sala polivalent
d’Aspercamp amb l’aforament màxim ple de 20 participants (mesures de distància,
seguretat,...). Es van poder gravar els àudios gràcies al suport d’un soci i al mes de
novembre es van enviar a tots els socis i aquelles persones que el van demanar, junt
amb el power point de presentació.

27 setembre: DIFUSIÓ ESTUDI SITUACIÓ ACTUAL JOVES TEA a ESPAÑA
Ens contacta una psicòloga especialitzada en TEA de Barcelona per a que col·laborem en
un estudi i en el que també hi estàn la URL, UB i Hospital de Mataró. Seria aportant
informació com a entitat i fent extensiva als nostres socis i població en general d’una
enquesta anònima adreçada a families i persones TEA de 16-30 anys sense discapacitat
intel·lectual.
La
enquesta
és
anòmina:
https://docs.google.com/.../164EreaysNKENZLJb8KOO8eN.../edit
El motiu de l’estudi i pel que decidim col·laborar és per durant l’etapa de transició a la
vida adulta suposa un repte per a moltes persones Asperger-TEA. Aquests joves
presenten més dificultat per a trobar i mantenir un treball. A Espanya a penes existeixen
estudis que analitzin la situació ni tampoc que estudii possibles factor facilitadors o
barreres per a la inserció i manteniment al món laboral per al nostre col·lectiu.
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9 Octubre: FIRA SANT RAFAEL
Un dels nostres estudiants del màster de psicologia clínica que fan pràctiques a
l’Aspercamp coneix la població i ens va engrescar per a donar-nos a conèixer i poder
ajudar a aquelles famílies del territori que necessitin informació. Va ser dins la Fira de la
Tardor que s’hi celebra anualment, a més els visitants van col·laborar amb la compra de
de material solidari per un valor de 757,10€ que es va destinar al Fons Social
d’Aspercamp que sempre ens ajuda a cobrir aquells projectes que no ho fan les
subvencions rebudes en la seva totalitat.
11 Octubre: CONCURS FOTOGRAFIA – CALENDARI SOLIDARI
Un any més els guanyadors del concurs fotogràfic de persones amb la condició il·lustren
les imatges del calendari Aspercamp. Al concurs pel calendari 2022 només hi poden
participar persones amb Asperger-TEA i la temàtica de les fotografies van reflexar les
aficions e interessos repetitius d'infants, joves i adults TEA. Aquest any s’ha pogut
materialitzar amb el suport econòmic de Fundació ICAT amb 500€ i AVECU i Salut i
Treball amb 300€ cadascú. Els guanyadors han estat obsequiats amb una tarja regal de
20€ del Abacus i un calendari.
14 Octubre: MES DE LA SALUT MENTAL
A 2021 vam formar part d’una comissió municipal que vetlla per la Salut Mental
dinamitzada per l’Ajuntament de Tarragona. Vam participar en una taula rodona titulada
“La prevenció en salut mental a tres bandes” en les que hi van intervenir el Dr. Julio C.
Reyes Figueroa, psiquiatre, coordinador dels Hospitals de Dia Adults de Tarragona i
Reus, HU Institut Pere Mata, Paco Ruíz Arévalo, psicòleg, membre de la junta rectora del
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Francisco Rubio, membre d’experiència
pròpia del Club Social La Muralla, Francesc Casanelles, membre de l’entitat Obertament,
Conxi Almazan, representant de les Famílies del Club Social La Muralla i Laura Recha,
Directora d’Aspercamp. Es va celebrar a les 16h a l’Antiga Audiència de Tarragona en
format presencial i virtual.
El mateix dia a les 19h també vam participar en una altra taula rodona al Castell del
Cambrer de Reus, on la Elisenda Gil, membre de la Junta de la ciutat va aportar una
intervenció que representava al nostre col·lectiu i que explicava com va viure la
pandèmia i els seus efectes.
Per seguir commemorant el Mes de la Salut Mental també vam organitzar una ponència
anomenada Les comorbiditats en el TEA que vam realitzar amb la Dra. en Neuropediatria
Maria José Mas. Vam considerar interessant oferir aquesta xerrada gratuïta en el mes
de la Salut Mental ja que comorbiditat s’utilitza mèdicament per a indicar l'existència de
dos o més trastorns, que poden conviure amb una mateixa persona. Segons el DSM-5,
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aproximadament el 70% de les persones diagnosticades de Asperger-TEA, pot
tenir un trastorn mental comòrbid i el 40% en poden tenir dos o més. El TDAH,
l'insomni, els trastorns d’ansietat, l’epilèpsia i trastorn depressiu són els que amb més
freqüència s’associen al TEA. Es va celebrar el día 16 d’Octubre al Teatret del Serrallo
amb una asistencia de 46 persones i més d’un centenar van seguir-la per streaming
(gràcies al suport de l’Ajuntament de Tarragona). El Teatret del Serrallo va ser per
concessió gratuïta del Port de Tarragona.

29 octubre: Contractació Jove TEA
El SOC i el Fons Social Europeu ens concedeixen una subvenció d’11.000€ que ens
permet contractar durant 6 mesos a un Jove Asperger-TEA realitzant tasques de suport
en la gestió a la seu d’Aspercamp a Tarragona. El jove es deia David amb 25 anys i va
poder realizar practiques des de el día 28 d’octubre 2021 i fins al 27 d’Abril del 2022.
18 Novembre: FORMA’TEA – DINERS AL CARRER
La iniciativa diners al Carrer de la CUP Tarragona dona suport a projectes amb voluntat
de millora i transformació social d'entitats de la ciutat. Des d'Aspercamp vam presentar
el projecte FORMA'TEA que ha oferta als professionals dels centres educatius ordinaris
de primària, secundaria i monitors de menjador formació de la condició a més
d’estratègies d’intervenció per a que estiguin en un entorn inclusiu i favorable per al seu
correcte desenvolupament. La votació popular va fer que fossim el projecte més votat i
vam rebre 500€ que ens va permetre que les nostres psicòlogues especialitzades
realitzessin webinars formatius que es poden consultar de forma gratuïta a la nostra
web:

21 Novembre: DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACITAT
El Dia 3 de Desembre és el dia que Internacional de la Discapacitat i vam organitzar junt
amb el Consell Municipal de Discapacitat de Tarragona i Reus actes per a visibilitzar-la.
Des d’Aspercamp es va realitzar una xerrada al Palau Bufarull de Reus el dia 20 de
Novembre a les 18.30h anomenada “El Cervell Asperger”. La va realitzar el Carles Vallvè,
autor del blog socasperger.cat, va ser gratuïta i hi van assistir 79 persones. Es va poder
realitzar gràcies al suport de la Diputació de Tarragona i estava dins la programació
d’actes de l’Ajuntament de Reus.
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23 Novembre: junt amb els nostres companys del Consell Municipal vam participar en
la presentació dels actes commemoratius de la ciutat de Tarragona:

El dia 27 de Novembre el Club Esportiu Wapacha Diversity de Reus dedicat a promoure
la inclusió a través del ball va realitar xerrada i exhibició de ball dins dels actes que
commemoren la discapacitat. Aspercamp hi serem presents una estoneta per a explicar
les característiques del nostre col·lectiu i visibilitzar que no tots els asperger-TEA tenen
com a afició la informàtica o l'art... ja que també tenim socis campions de balls de saló
amb la condició Asperger-TEA. A l’acte hi van assistir una vuitantena de persones i era
amb entrada lliure.
El dia 29 de Novembre vam fer la presentació oficial dels Podcast “Una Manera Diferente
de ver el Mundo” dins la programació d’activitats pel mes de la Discapacitat. Aquest
àudio és el primer episodi de quatre d’un primer blog de continguts que tenen per objectiu
divulgar la Síndrome d’Asperger, actualment un Trastorn de l’Espectre Autista amb nivell de
suport 1, 2. Des d'Aspercamp junt amb la col·laboració de @crearcomu va sorgir la
necessitat d’informar sobre la condició a tota la societat en general amb l’objectiu de
millora d’aquest col·lectiu i les seves famílies. En el primer podcast que presentarem
intervenen la Dra. en psicologia especialitzada en TEA Paula Morales seguit de quatre
familiars de persones amb Asperger i una segona part amb el testimoni de quatre adults
amb la condició que explicaran com la viuen. El podcast d’Aspercamp està produït per
l’associació Crearcomú, amb el patrocini de FordStore Tarraco Center i el suport de l’
Ajuntament de Tarragona. L’acte de presentació es va fer a les instal·lacions de Ford
Tarraco Center a les 10h del matí i hi van intervenir la regidora de capacitats diverses
Elvira Vidal, el gerent de la Ford, la Mónica Marchesi de la Casal del Podcast, Alexander
Hernandez de Crear Comú i Laura Recha d’Aspercamp. Va contar amb l’assistencia
d’unes trenta persones. La Televisió TAC 12 del Camp de Tarragona i el Diari Mes també
ens van donar suport promocionant l’event i el projecte.
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El 3 de desembre vam participar en la lectura del manifest “Reunits/des som
Gegants/es” amb les entitats del Consell Municipal de la Discapacitat. Cada entitat vam
crear una peça de puzzle personalitzada que representava el nostre col·lectiu. L’acte es
va celebrar al Camp de Mart a les 11h del migdia.

28 Novembre: TALLER ARTÍSTIC “EN PRÒPIA PELL”
Amb la col·laboració d’Ortèssia Fuster Cabrera (artista i narrador autista) es va
organitzar un taller gratuït artístic amb persones adolescents i adultes amb S.AspergerTEA buscant un resultat que fos una obra que aproximés al públic la idea de
neurodiversitat. El resultat va estar una col·lecció de mems amb una exposició titulada
“De l’Autisme a l’Anime”. La mediació artística i l’exposició van formar part del programa
del festival extincióFest 2022, comissariat per l’artista per a El Mèdol - Centre d’Arts
Contemporànies de Tarragona al mes de gener. L’activitat va ser gratuïta per als
participants.
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11 desembre: AUTISME. UNA IMMERSIÓ RÀPIDA
Vam organitzar la presentació de l’últim treball de la Dra. Maria J Portella al Teatret del
Serrallo de Tarragona a les 12h. Vam considerar molt interessant donar suport al llibre
per que creiem que pot ajudar a moltes persones amb TEA i les seves famílies. El llibre
apropa de forma àgil i entenedora els comportaments, dificultats, senyals,... que poden
presentar les persones amb diagnòstic Asperger-TEA al llarg de la seva vida. Va tenir una
assistència de 60 persones i es va gravar també streaming que es pot veure a la web de
l’Ajuntament de Tarragona: https://www.youtube.com/watch?v=9Xht2Grq0Kw

12 desembre: VI GRAN VOLTA A LA LLARGA PER LA SALUT MENTAL
Vam col·laborar amb l’activitat organitzada pel Club de Vela Platja Llarga que va
organitzar activitats aquàtiques i esportives. La Gran Volta a la Platja Llarga, amb es va
fer amb tres modalitats: nedant (2kms, 3,2 kms o 5'2 kms), en caiac o surfski (5'2 kms),
o navegant. Vam participar principalment caminant per la Platja Llarga (3kms o 5 kms) i
fent de voluntaris!. L’activitat va tenir un centenar de participants i el preu per activitat
(gestionat pel Club de Vela Platja Llarga) es destinar íntegrament a la Marató de Tv3
per la Salut Mental.
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19 desembre: FIRA ARTESANIA TARRAGONA
Arrel de l’interès generat Pel nostre podcast “Una manera diferente de ver el mundo”
l’Ajuntament de Tarragona ens va convidar a presentar-lo dins l’espai amic invisible que
hi ha a la Fira Nadalenca de la Rambla Nova de Tarragona. En l’acte hi van assistir una
trentena de persones i hi van participar la Directora Laura Recha, l’Alexander Hernandez
de Crear Comú, Mónica Marchesi de la Casa del Podcast, la Gema, David i Elisenda que
representaven a familiars i adults amb la condició que van participar en la gravació.
Durant la presentació s’hi va repartir butlletes promocionals del podcast amb el codi QR
que facilita l’escolta directa de l’àudio. També està accesible a la web de l’associació:
https://aspercamp.cat/podcast/.
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Tot el dia també vam ser presents amb una parada informativa a la mateixa Rambla on
ciutadans interessats van poder preguntar sobre la condició, la nostra tasca social i el
podcast. En la parada també es van vendre els calendaris solidaris, mascaretes,
camisetes Aspercamp,... I es va recaudar un total de 876€ que es destinen a la nostra
tasca social.
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