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Qui som
Estem inscrits en el Registre d'Associacions de la
Generalitat de Catalunya amb el núm. 2.554 de
la secció 1a del registre de Barcelona.
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APAFAC és membre fundador de les següents
organitzacions:
¨ 1983 - Association Internacionale Autism
Europa
¨ 1994 - Confederación Autismo España
¨ 1997 - Federació Autisme Catalunya
¨ 1998 - World Autism Organisation (WAO)

Som una entitat sense
ànim de lucre
fundada el 1976 i
declarada d'utilitat
pública el 1978.

Què fem
Contribuïm a millorar
la qualitat de vida de
les persones amb
autisme i de les seves
famílies.

Serveis residencials concertats amb
el Departament de Drets Socials de
la Generalitat de Catalunya
¨ Llar Cau Blanc 21 places
¨ Llar Cottet 22 places
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Què fem
Activitats esportives i de lleure
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¨
¨
¨
¨

425 sessions de piscina
300 caminades
25 sessions amb cavalls
30 sessions de músicoteràpia

Totes les activitats
estan encaminades a
millorar les aptituts
de les persones amb
TEA i a prevenir el seu
deteriorament a tots
els nivells amb
programes totalment
individualitzats.

Què fem
El treball coordinat de
l'equip sanitari
assistencial garanteix
que totes les persones
usuàries rebin una
atenció adequada i
continuada.

Serveis de salut integral
¨ 450 sesions de fisioteràpia
¨ 300 sessions de teràpia ocupacional
¨ 58 visites de psiquiatria i el seu

seguiment corresponent
¨ Atenció continuada per part
d'infermeria i metge de família
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Què fem
Servei de respir i
acompanyament familiar
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¨

50 suports a famílies

És de gran
importància per a les
famílies poder
disposar de serveis de
suport familiar que
els permeti conciliar
amb tota normalitat
la seva vida social i
laboral, amb les
necessitats de la
persona amb autisme.

Com ho fem
L'atenció
individualitzada de la
persona amb TEA és la
nostra raó de ser.
Totes les persones
ateses participen en
les activitats i
col·laborem
activament en
diferents
esdeveniments de la
nostra comunitat.
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L'equip

Junta directiva
Marta Roca (presidenta)
Josep Mateu (vicepresident)
Lluís Margenat (secretari)
Juan Carlos Oliver (tresorer)
Maria Currius (vocal)
Jose Miguel Sánchez (vocal)

Equip tècnic
Elena Martínez (directora general / tècnica)
Rebeca Sánchez (directora general adjunta)
Cristina Minguell (administració)
M. Rosa Viñas / Maria Currius (logistica i serveis grals.)
Begoña Rico (treballadora social)
Dr. Josep Oliveras (metge de família)
Dr. Francesco Panicali (psiquiatre)
Jadira González (infermera i resp. higienicosanitària)
Josep Antón Duran (fisioterapèuta)
Mireia Aranda (terapeuta ocupacional)
Maria Serra (psicòloga)

Atenció directa i indirecta
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Ascensión Castillo, Cheryl Balolong, Sara Fernandez,
Núria Gorriz, Milagros Prados, Inmaculada Gallifa,
Carmen Bonilla, Nerea Martínez, Fatima Azzouz,
Angela Soria, Gemma Tost, Desiree Sanchez, Juana
Senzano, Mercè Huguet, Mari Cruz Castañeda, Cristian
Prados, Flavia Vanacore, Noemi Yela, Jordi Bonich,
Núria Suarez, Raquel Pérez, Zulma Herrera
Informació a 31 de desembre de 2021

La clau de l'èxit
d'APAFAC rau en
l'equip tècnic, expert
en TEA i DI associada,
que treballa amb
nosaltres i s'esforça
diàriament per
aconseguir l'objectiu
de satisfer les
necessitats de les
persones amb autisme
que són ateses als
nostres serveis.

Treballem per millorar
La capacitat de treball
en equip, la iniciativa
i l'adaptació són
característiques que
defineixen la nostra
manera de fer.
El procés de millora
continuada és una
actitud i una
motivació que ens
enriqueix i que ens
ajuda a assolir els
nostres objectius.

¨ Formació continuada
¨ Digitalització
¨ Sostenibilitat econòmica i ambiental
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Els nostres col·laboradors

Acció Social CaixaBank
Ajuntament de la Garriga
Apropa Cultura
CaixaBank Payments & Consumer
CAP la Garriga
Confederación Autismo España
Creu Roja
Departament de Drets Socials de la
Generalitat de Catalunya
Dincat
Diputació de Barcelona
Famílies d'usuaris
Farmàcia Suñol
Fundació Congost Autisme
Fundació CMJ Godó
Fundació Santamans
Fundación Banco Santander
Fundación ONCE
Grup Àuria
Kerakol
Oficina 126 CaixaBank
Orden de Malta
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Ponderado
Rmotion Automotive

Gràcies!
A totes aquelles
persones i
organitzacions que
ens ajuden diàriament
amb el seu compromís
a fer possible que les
persones amb autisme
i les seves famílies
gaudeixin d'una vida
feliç.

916

activitats de lleure

serveis de salut integral

¨
50
suports a familiars

103 professionals formats
6 professionals en pràctiques
4 voluntàries
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100 % persones usuàries vacunades

assessoraments a
entitats internacionals

de la covid

99 % professionals vacunats

¾

de la covid

aparicions a mitjans
de comunicació

54

5

2021 en números

780

entitats col·laboradores
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