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L’autisme
Els trastorns de l'espectre autista (TEA) són trastorns del neurodesenvolupament, crònics i que
habitualment es detecten durant els primers 30 mesos de vida.

Els símptomes fonamentals són tres: alteracions de la comunicació, de les competències socials i de la
imaginació, així com un patró d'interessos i activitats molt restringit i estereotipat. A més, sovint
s'observen conductes anormals, com moviments de balanceig i obsessions insòlites cap a alguns
objectes o esdeveniments.

El nivell d'intel·ligència de les persones afectades és molt variable, però la majoria (75%) presenten una
deficiència mental associada de diversos graus. La immensa majoria d'aquesta població requereix una
gran ajuda durant tota la seva vida.

Els TEA afecten, aproximadament, 1 de cada 1.000 naixements i és molt més freqüent en el sexe masculí
que en el femení (4:1).

la immensa majoria de
les persones amb autisme
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Les famílies amb un fill o una filla amb sospita de patir un TEA,
necessiten un diagnòstic explícit i comprensible, un pronòstic i un
suport i assessorament professional adequats. A ,
responem a aquestes necessitats de manera experta i a la vegada
humana.

En el nostre servei de diagnòstic i assessorament, atenem demandes
de famílies, professionals, centres educatius i de salut mental i
administracions públiques.

Disposem d'un equip pluridisciplinar format per professionals,
experts en autisme, de la psiquiatria, la neurologia, la psicologia, la
pedagogia i el treball social.
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A , les persones afectades de TEA conviuen amb uns professionals
especialitzats, que comprenen les seves peculiaritats i les seves dificultats, i que
treballen permanentment per donar sentit a les seves vides.

A , cada persona és important per si mateixa, amb independència de
les seves capacitats o problemes.
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Les persones amb TEA són ciutadans amb els mateixos drets que els altres. Per aquest
motiu, per als serveis que els atenen, la integració en la comunitat ha de constituir una
finalitat de primer ordre.

Els usuaris d' s'integren activament en la vida comunitària i
participen en festes i manifestacions populars.
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Per a les persones adultes, l'activitat laboral és un element essencial per aconseguir una
valoració social adequada. Per aquest motiu, els usuaris dels tallers ocupacionals
d' duen a terme un treball regular, variat i adaptat a les seves
capacitats i preferències.

Els tallers d'agricultura, paper reciclat, manipulació de paper, teixits i jardineria, els
permeten desenvolupar les seves capacitats en un ambient acollidor i estimulant, i això
incideix decididament en la seva integració sociolaboral.
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Les persones afectades d'autisme tenen moltes dificultats per comunicar-se amb els altres. Moltes
d'elles no desenvolupen llenguatge oral, per això és imprescindible ensenyar-los sistemes alternatius de
comunicació.

A elaborem programes individualitzats que proporcionen als usuaris les eines
comunicatives més adequades en cada cas.

L'increment de les capacitats comunicatives redueix l'ansietat i els problemes de conducta i augmenta la
seva qualitat de vida.
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L'autonomia personal és un dels objectius fonamentals de tota
educació. La independència en la realització de les activitats de la
vida diària personal i comunitària és un dels elements que permet
assolir la llibertat individual.

Les persones afectades de TEA tenen moltes dificultats per
incrementar la seva autonomia. Per aquest motiu a

aquest àmbit és una dels prioritaris dels programes
terapèutics individuals en els que s'apliquen tècniques conductuals
científicament contrastades i adaptades a cada individu.
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La felicitat dels seus usuaris és el principal objectiu d' i els professionals dels diferents
serveis treballen intensament per assolir aquesta meta.

Les persones afectades de TEA poden gaudir com qualsevol altra del seu entorn humà i físic, però per
aconseguir-ho necessiten que se'ls ensenyin habilitats i capacitats que els que no pateixen aquest tipus
de discapacitat aprenen espontàniament. Necessiten un món estructurat, i a la vegada flexible, i
previsible. Necessiten realitzar activitats significatives. I necessiten ser compresos i respectats. Si es
compleixen aquests requisits, com passa en els serveis d' , les persones afectades de
TEA i les seves famílies poden ser persones enormement felices i il·lusionades.
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Dimensions

Superfície edificada

Superfície total: 35.000 m
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autisme la garriga
El projecte té com a finalitat proporcionar una resposta integral a les necessitats
de les persones afectades per l'autisme durant tot el cicle vital i proporcionar el suport necessari a
les famílies.

Va néixer el 1975 per iniciativa d'un grup de pares que, amb un equip de professionals, vam
dissenyar un projecte basat en el desenvolupament de la capacitat diagnòstica sobre l'autisme i el
seu tractament, la creació de serveis per a tot el cicle vital i la participació de les famílies.

El 1976 vam fundar el primer servei i a partir d'aquí hem desenvolupat la resta dels serveis amb el
principi d'atenció integral, amb un model d'atenció a les necessitats individuals i d'acord amb
l'esquema següent.
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Diagnòstic

Control neurològic, psiquiàtric i psicològic

Rehabilitació psicosocial

Inserció sociolaboral

Temps lliure

Suport familiar

Residències terapèutiques

Tractament precoç

Tractament edat escolar

infància adolescència edat adulta



El nostre projecte s'articula sota el concepte de xarxa de serveis, amb una organització flexible, amb
uns serveis molt especialitzats, però a la vegada amb uns objectius i una forma de treballar compartida,
que exigeix un nivell alt de coordinació.

Tots els serveis són dirigits per equips pluridisciplinars, formats per professionals de la psiquiatria,
neurologia, psicologia, pedagogia i assessorament familiar. La nostra organització uneix l'expertesa de
35 anys de dedicació a l'autisme amb l'energia dels nous professionals que s'incorporen a
l'organització. Aquest equip humà, junt amb unes magnífiques instal·lacions adaptades en cada detall
a les necessitats de les persones afectades per l'autisme, ens permet aconseguir uns alts nivells
d'innovació i excel·lència.

Tres associacions, constituïdes per familiars de persones afectades per l'autisme, , i
, gestionen aquests serveis i juntament amb la Fundació constitueixen el

projecte .
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És una entitat sense ànim de lucre fundada el 1976, declarada d'utilitat pública el 1978, que té
com objectiu ajudar a les persones amb TEA i a les seves famílies, en el sentit més ampli de la
paraula.

La salut integral, com a concepte global relacionat amb l'equilibri psicofísic, que afecta a tots
els àmbits del procés vital, inspira totes les actuacions d' . En aquest sentit es
desenvolupen programes individuals que comporten una disminució dels problemes de
conducta i per tant una major qualitat de vida de les persones ateses. Presta els serveis
següents:

: La seva finalitat és oferir tractaments específics de llarga durada,
facilitar las avaluacions diagnòstiques i oferir un servei de residència tant permanent com
temporal, d'acord amb les necessitats de les persones ateses i de les seves famílies.

: El seu objectiu és oferir activitats a les persones amb TEA que
desenvolupin i millorin la seva capacitat física i repercuteixin de forma positiva en el seu
benestar psíquic.

: Té com a missió acompanyar a les persones amb TEA i a les
seves famílies en totes les proves i tractaments que calgui.

apafac

Residències terapèutiques

Activitats esportives

Acompanyament especialitzat

apafac





És una entitat fundada l'any 1983, sense ànim de lucre i
declarada d'utilitat pública el 1996, per al foment de
l'assistència, el tractament i la integració sociolaboral de les
persones amb TEA. Té els serveis següents:

: Té com objectiu formar i preparar a les
persones amb TEA per tal que tinguin la possibilitat
d'integrar-se, dins les seves possibilitats, en el món laboral.

: La seva finalitat
és proporcionar a les persones amb TEA un treball el més
normalitzat possible i adaptat a les seves necessitats i
capacitats amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida.

: La seva
missió és oferir a les famílies un servei que els permeti
conciliar amb tota normalitat la seva vida social i laboral amb
les necessitats de la persona amb TEA.

Inserció sociolaboral

Teràpia ocupacional i treball amb suport

Servei terapèutic de vacances i de respir familiar

asepac



Aquesta associació és la titular del centre de dia creat el 1976. És una entitat, sense ànim de lucre i
declarada d'utilitat pública el 1996, amb la finalitat d'atenció i tractament de les persones amb TEA. És la
responsable de la prestació dels serveis següents:

: Dirigit per un equip pluridisciplinar i experimentat, que disposa dels recursos necessaris per
dur a terme observacions conductuals prolongades i contínues.

: S'adreça tant a famílies afectades com a institucions que atenen persones amb TEA.

: Proporciona tractaments pedagògics, psicològics i psiquiàtrics de TEA i
altres patologies d'inici infantil.

: Tracta els aspectes afectius relacionals, comunicatius, cognitius,
d'autonomia personal i d'inserció social mitjançant programes individualitzats.
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fundació congost autisme
La Fundació Privada , classificada com a benèfica assistencial i inscrita
en el registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 38, es
constitueix l'any 1984.

La Fundació té com a missió millorar la qualitat de vida de les persones amb autisme i és
reconeguda a nivell internacional com a pionera en el desenvolupament d'accions i
serveis específics per a la seva atenció i tractament.

Té com objectiu promoure, vetllar i ajudar a les entitats sense ànim de lucre dedicades
al tractament i atenció de les persones amb TEA, fomentar i desenvolupar projectes
d'investigació científica, de formació i divulgació, així com l'estudi de tècniques i
mètodes de treball per a la seva aplicació en l'educació, l'assistència i la integració
social d'aquestes persones.

La tasca de la Fundació ha sigut i és especialment activa en el desenvolupament dels
serveis d' i en l'assessorament a altres entitats nacionals i
internacionals.

La Fundació promou l'intercanvi d'experiències amb altres organitzacions i molt
especialment amb les que es dediquen a l'autisme. En aquest sentit és membre de les
organitzacions següents:

- Organització Mundial de l'Autisme
- Associació Internacional Autisme Europa
- Confederació Autisme Espanya
- Federació Autisme Catalunya

El projecte , mitjançant les seves entitats, ha sigut membre
fundador de les 4 organitzacions.

La Fundació també és membre de l'Associació Espanyola de Fundacions i de la
Coordinadora Catalana de Fundacions.
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El nostre projecte és possible gràcies al suport de:

Entre molts d’altres col·laboren amb nosaltres:

FUNDACIÓ COTTET-MOR



Nuestro compromisoEl nostre compromís
Amb la denominació s'agrupa la voluntat i el compromís de quatre entitats, ,

, i Fundació , que comparteixen els mateixos objectius i es
complementen en les seves activitats.

Totes les persones que treballen a són el bé més preuat de la nostra organització. La
seva qualitat humana, la seva competència professional i la seva actitud personal són de vital
importància per a la consecució dels objectius institucionals.

Els principis de l'ètica orienten la nostra activitat. Innovació, eficàcia i eficiència inspiren la gestió
d' , que és especialment sensible a la promoció dels valors ecològics i de sostenibilitat,
en el sentit més ampli de la paraula, amb l'objectiu de fer viable el nostre projecte a llarg termini.
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Segons la Llei de Règim Fiscal 49/2002 de 23 de desembre els donatius a la Fundació,
tenen una desgravació fiscal del 25% per les persones físiques i del 35% per empreses.

Sr/a.............................................................................................................................................................................................
NIF........................................................Domicili......................................................................................................................
Localitat.................................................................................. Codi postal..........................................................................
Telèfon.................................................... E-mail...................................................................................................................

Desitjo contribuir amb les finalitats de la FUNDACIÓ PRIVADA CONGOST-AUTISME amb la quantitat
de ............................................. única mensual trimestral anual
Mitjançant

Ingrés en el compte de “la Caixa”
Taló nominatiu
Amb càrrec al meu compte

Entitat bancària:....................................................................................................................................
Número de compte:..............................................................................................................................

(entitat) (oficina) (D.C.) (número de compte)
(Signatura)

Data: .....................................................

€ � � � �

�

�

�

2100-0126-18-0200304399

a tots els qui han col·laborat i col·laboren amb el nostre projecte
i, també a tu, que fas una aportació.

Sempre et necessitem,
i ara més que mai.

Gràcies

Les dades facilitades s´incorporaran en una base de dades informatitzada d´accés exclusiu per la nostra Fundació amb la finalitat de gestionar el seu donatiu. En tot moment
pot exercir els drets d´accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint-se per escrit a la o aFundació Privada Congost Autisme, Ronda del Carril, 75, 08530 La Garriga

donatiu@autisme.com.
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