
ASSOCIACIÓ ASPERGER 
DE CATALUNYA

www.asperger.cat



L'ASSOCIACIÓ

L’Associació Asperger de Catalunya és una entitat sense
ànim de lucre formada per famílies amb un o més
membres dins l’espectre de l’autisme, que treballa dia a
dia per aconseguir la plena inclusió, la igualtat
d’oportunitats i millorar l’autonomia tot empoderant el
col·lectiu de persones amb Trastorn de l’Espectre Autista i
Asperger, repercutint així en el benefici del conjunt de la
societat.

Acompanyar a les nostres famílies i persones amb TEA al 
llarg de tota la seva vida, donar eines, estratègies i
recursos per tal que puguin desenvolupar-se de forma
integral al mateix temps que  treballem molt rigorosament
per a conscienciar i sensibilitzar a les administracions,
institucions  i al conjunt de la societat per aconseguir per
una inclusió real..

MISSIÓ

VISIÓ

  Horari de visita dels centres: 
     de dilluns a divendres de 8h a 20h      

(hora concertada)
 

Horari d'atenció telefònica: de 8h a 14h
telèfon: 932594216

associacio@asperger.cat



ON SOM?

C. Sant Antoni Maria Claret. 434
08027 BARCELONA

Av. Vallcarca 169-205
Parc Sanitari Pere Virgili
edifici Gregal, planta baixa
08023 BARCELONA

Pg. Ferrocarrils Catalans
97-117 - local 12, 1a planta
08940 CORNELLÀ

Av. del Parc, 9
2a planta
08402 GRANOLLERS

Av. Ballester 17
08840 VILADECANS

C. Orquídies, 7
Centre Cívic
08700 IGUALADA

QUAN ARRIBES A L'ASSOCIACIÓ....
 

Busques orientació
diagnòstica

 
Vens amb 

un diagnòstic
 

Es fa el REPORT
 
 3 sessions per conèixer el
noi/a i poder fer una
recomanació d'intervenció
psicològica
 
Té un cost de 90 euros

El procés d'orientació
diagnòstica consta de 6
sessions on es passen
diferents proves per
determinar si la persona
es troba dins el TEA
 
Té un cost de 300 euros
 



FER-SE SOCI

COM SOL·LICITO LA BAIXA A L'ASSOCIACIÓ

soci de número

Aquesta tipologia de soci
no té psicòleg de
referència a l'Associació i
només participa en
projectes 
 
Quota de soci
col·laborador:  
60 euros/semestre

soci col·laborador

Aquesta tipologia de soci
té psicòleg de referència
dins l'Associació que és
qui s'encarrega del
seguiment individual o
grupal del vostre/a fill/a
 
Quota de soci de número:
95 euros/semestre

És necessari fer-se soci, quan inicieu qualsevol
servei/projecte dins l'Associació Asperger de Catalunya.

En aquest moment, se us farà efectiva la part
proporcional de la quota de soci d'acord amb la

tipologia sol·licitada i la mensualitat corresponent. 
 

Les quotes  de socis es carreguen directament al vostre
banc els dies 1 de gener i 31 de juliol respectivament.

 
 

Us podeu donar de baixa en qualsevol moment enviant un correu
a: administracio@asperger.cat



SERVEIS QUE OFERIM

ÀMBIT ASSISTENCIAL
Sessions individuals: cost 30 eu/ hora.

Sessions grupals: cost 25 eu/ hora.
 

La freqüència de les visites s'acordarà amb el propi
psicòleg. En el cas d'anul·lació no justificada de la visita,

aquesta tindrà un cost del 50% 
 

El psicòleg de referència, podrà elaborar 2 informes
anuals gratuïts. L'informe extra tindrà un preu de 50€. 

 
Les assistències a judicis i informes per aquest tipus

d'organismes aniran a càrrec de la família i hauran de
ser abonats abans de la data prevista a la citació.

Aquest servei tindrà un import de 60€/hora 
 
 
 
 

ÀMBIT FAMILIAR         
Els grups de pares i mares es realitzen un cop al mes i
funcionen per quatrimestre. L'objectiu d'aquest curs és
conèixer les característiques del TEA, donar estratègies
per abordar diferents situacions del dia a dia a casa, i

comparir un espai on els pares i mares es puguin
expressar i sentir-se recolzats amb altres famílies

 
Els grups es formen en funció de quan s'ha tingut el

diagnòstic i l'edat actual del vostre/a fill/a.
 

Quota quatrimestral: 40 eu(SN) o 65 (SC)



El projecte d'oci i lleure educatiu es realitza els dissabte
de forma quinzenal,  en horari de matí o tarda en funció

del grup on assisteixi l'infant, jove o adult. 
 

El projecte es parteix en 5 branques: 
- L'hora del Joc ( 4 a 8 anys)

- Esplai ( fins a 12 anys)
- Prefestucs ( de 13 a 15 anys)

- Festucs ( de 14 a 17 anys)
- Oci d'adults ( + 18 anys)

 
Els grups es formen en funció de les edats,
característiques i afinitat dels integrants. 

Cada grup té un psicòleg referent que és qui s'encarrega
de gestionar i planificar les activitats de forma trimestral. 

 
La quota d'oci es passarà trimestralment pel banc i el

preu varia en funció del grup
 

Sessió d'inserció laboral: 10 €/hora
 

Es treballaran les competències bàsiques i
s'acompanyarà en tot el procés de recerca de feina

dotant d'estratègies  i eines per ajudar a la persona en
aquest procés

 
 
 
 
 
 
 

SERVEIS QUE OFERIM

ÀMBIT LABORAL

ÀMBIT OCI I LLEURE EDUCATIU



PROJECTES QUE DESENVOLUPEM

INTERVENCIÓ INTENSIVA EN AUTISME

CLICK ADULT

Projecte de transició cap a la vida adulta, es treballa
mitjançant tallers teòrico-pràctics distribuïts en els

següents blocs: HABILITATS SOCIALS, RECERCA DE FEINA,
RELACIONS AFECTIVES I SEXUALS, LA RESPONSABILITAT

ALS 18 ANYS, AUTONOMIA I EMANCIPACIÓ. 
 
 
 
 
 
 
 

TEA EN FEMENÍ

MEET UP INCLUSIÓ
Acompanyament als alumnes universitaris amb TEA  de

la UPC i la UB 

MY CUP OF TEA
Espai de tertúlia adreçat a adultes majors de 25 anys

diagnosticades de TEA
 
 
 
 

Projecte adreçat a noies a partir de 14 anys, per tal de donar-
los eines a partir dels següents blocs: HIGIENE PERSONAL I
HÀBITS SALUDABLES, AUTOESTIMA I RELACIONS SOCIALS 

És un projecte que va adreçat  a nens/es que requereixe
n un alt suport, ja que tenen altes dificultats en diferents
 àmbits personals i socials. Els aspectes principals que p
resenten són: la comunicació estereotipada i repetitiva, l
a regulació i la comprensió emocional, relacions socials i
napropiades o escasses i els interessos circumscrits i re

petitius.
 
 



CALENDARI ANUAL DE PAGAMENTS

A continuació us mostrem el calendari amb les
dates previstes per a passar les quotes i rebuts de
l'Associació: 

Us recordem que en la mesura que sigui possible i per
generar més transparència en la gestió de l'associació, el
pagament de les teràpies es farà mitjançant:
 
-      targeta 
-      transferència bancària
-      gir bancari

RECORDATORI



LLISTAT DE CONTACTES 

ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ

Lorena Parets: administracio@asperger.cat

Natàlia Radó: natalia.rado@asperger.cat

COORDINACIÓ

Sara Casado: sara.casado@asperger.cat

Dani Eroles: dani.eroles@asperger.cat

Blanca Garcia: blanca.garcia@asperger.cat

Sergi Mampel: sergi.mampel@asperger.cat

Pilar Pérez: pilar.perez@asperger.cat

Ana Marco: ana.marco@asperger.cat

Ana Díaz: ana.diaz@asperger.cat

M. Jesús Gracia: mariaj.gracia@asperger.cat

JUNTA DE L'ASSOCIACIÓ

Montse Gironés: montse.girones@asperger.cat

PRESIDENTA

VICE-PRESIDENTA

SECRETÀRIA

TRESORERA

VOCAL

ADMINISTRATIVA

DIRECTORA

CAP CLINIC
COORDINADORA BLL

COORDINADOR VO
COORDINADOR ANOIA

COORDINADORA LS

COORDINADOR PV



L'EQUIP DE PSICÒLEGS

Laia Peran: laia.peran@asperger.cat

Judith López: judith.lopez@asperger.cat

Jordi Bosch: jordi.bosch@asperger.cat

Josep M. Ribé: josepm.ribe@asperger.cat

David López:: david.lopez@asperger.cat

Marina Montemayor: marina.montemayor@asperger.cat

Aina Sangüesa: aina.sanguesa@asperger.cat

Noemí Molina: noemi.molina@asperger.cat

Núria Esteve: nuria.esteve@asperger.cat

Sergi Mampel: sergi.mampel@asperger.cat

DELEGACIÓ: PERE VIRGILI

DELEGACIÓ: VALLÈS ORIENTAL

DELEGACIÓ: ANOIA

Sònia Sanchez: sonia.sanchez@asperger.cat



L'EQUIP DE PSICÒLEGS

Sara Casado: sara.casado@asperger.cat

Marta Benages: marta.benages@asperger.cat

Astrid Boné: astrid.bone@asperger.cat

Inma Sanz: inma.sanz@asperger.cat

Dani Eroles: dani.eroles@asperger.cat

Marina Montemayor: marina.montemayor@asperger.cat

Clara Andrés: clara.andres@asperger.cat

Josep Maria Ribé: josepm.ribe@asperger.cat

Andrea Ruiz: andrea.ruiz@asperger.cat

DELEGACIÓ: BAIX LLOBREGAT  ( VILADECANS I CORNELLÀ)

Anna Tomàs: anna.tomas@asperger.cat



L'EQUIP DE PSICÒLEGS

Blanca Garcia: blanca.garcia@asperger.cat

Sara Casado: sara.casado@asperger.cat

Jordi Bosch: jordi.bosch@asperger.cat

Anna Tomàs: anna.tomas@asperger.cat

David López: david.lopez@asperger.cat

Dani Martinez: daniel.martinez@asperger.cat

Aina Sangüesa: aina.sanguesa@asperger.cat

Noemí Molina: noemi.molina@asperger.cat

Astrid Boné: lleure.educatiu@asperger.cat

Sergi Mampel: sergi.mampel@asperger.cat

DELEGACIÓ: LA SAGRERA

DIRECTORA DE LLEURE

Rut Subiratis: rut.subirats@asperger.cat

Andrea Ruiz: andrea.ruiz@asperger.cat



LLISTAT DE PREUS DE L'ASSOCIACIÓ

QUOTES

Soci de Número

Soci Col·laborador

Visita individual

120 euros/ any

190 euros/any

SERVEIS

Visita grupal

Reunió a l'escola

Info gratuïta

Anul·lació visita S'abonarà el 50%

30 euros

25 euros

35 euros

35 euros

60  euros

90  eurosReport 

Report oci

Visita antic soci per
informe

 Sessió extra DX

300 eurosOrientació
Diagnòstica

25 euros



LLISTAT DE PREUS DE L'ASSOCIACIÓ

PROJECTES

Meet Up Inclusió

Tallers habilitats parentals

My cup of TEA

40 eu/ quatrim

Esports Aspi

TEA en Femení

70 eu/ trim

10 eu/ sessió

a concretar

70 eu/ trim

10  eurosInserció laboral

gratuït

Click Adult 90 eu/ trim

soci de número soci col·laborador

90 eu/ trim

Intervenció intensiva
en autisme

 225 eu/ mes

20 eu/ sessió

65 eu/quatrim

15  euros

Hora del Joc

Prefestucs

60 eu/ trim

Festucs

Ocí Adults

60 eu/ trim

70 eu/ trim

90 eu/ trim

90 eu/ trim
 

Esplai 75 eu/ trim

100 eu/ trim

80 eu/ trim

75 eu/ trim

Oci Adults,
semisuport

100 eu/ trim

Superadults 30 eu/ trim 50 eu/ trim

45 eu / trim
 

65 eu / trim
 



"No sóc tot el que veus, 
ni veus tot el que sóc"


