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L’ASSOCIACIÓ

L’Associació Asperger de Catalunya està generada per la unió de pares de famílies amb
fills/es i adults/es afectats/des pel Trastorn de l’Espectre Autista. El motiu de la creació
de l’Associació és promoure el bé comú de les persones amb TEA.
Les finalitats de l’Associació són:
a) Té la finalitat de ser l’òrgan de relació i de coordinació entre les famílies que
l’integren.
b) Promoure i desenvolupar accions que tendeixin a millorar la qualitat de vida de
les persones afectades pel TEA.
c) Promoure i desenvolupar accions que tendeixin a millorar la situació i
ambientació social de les persones amb TEA.
d) Potenciar la investigació científica, la divulgació i el coneixement amb relació a
l’Espectre Autista – Asperger.
e) Orientar, coordinar i representar als socis davant les Administracions Públiques
i Organitzacions, siguin locals, autonòmiques, nacionals o internacionals.
f)

Realitzar i fomentar la formació de professionals que per la seva tasca incideixin
amb les persones afectades pel TEA.

g) Coordinar les accions per demanar subvencions i ajudes, així com gestionar i
administrar aquests entre els associats.
La Junta està formada per:
Nom

Càrrec

Contacte

Lola Ferrer

Presidenta

aspergercatalunya@gmail.com

Magda Gil

Suport famílies

juntasac.magda@gmail.com

Pilar Pérez

Suport xarxes socials

juntasac.pilar@gmail.com

Elena Laparra

Sot-presidenta

sac.bllobregat@gmail.com

Xavier Altimira

Tresorer

aspergercatalunya@gmail.com

Els membres de la Junta desenvolupen les tasques de manera voluntària.
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UBICACIÓ I DADES DE CONTACTE
Actualment l’Associació Síndrome d’Asperger està formada per 5 centres d’atenció
ubicats en quatre municipis de la província de Barcelona
Barcelona
La Pau

Hospital Pere Virgili

C/Extremadura, 11-13, 9º 2ª

Edifici Gregal, planta baixa

(08020 - Barcelona)

Avgda.Vallcarca, 169

Estem buscant un nou espai per la
zona

(08023 - Barcelona)
Ampliem el nombre de despatxos

Delegacions
Anoia

Baix Llobregat

Carrer de les Orquídies, 7

Passeig de la Marina, 17

(08700 - Igualada)

(08840 - Viladecans)

Email: aspergercatalunya@gmail.com

Email: sac.bllobregat@gmail.com

Vallés Oriental

Horari de visita dels centres:

Hospital de Granollers

De dilluns a divendres de 10 a 14 i de
16 a 20 hores (Hora concertada)

Avinguda del Parc, 9

Horari d’atenció telefònica:

(08402 - Granollers)

De 10 a 14 hores (Excepte dimarts)

Email: aspergercatalunya@gmail.com

WEB : http://aspergercatalunya.cat
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RECURSOS HUMANS DELS CENTRES D’ATENCIÓ
L’associació compta amb 13 psicòlegs i una treballadora social (Possiblement haurem
de ampliar la plantilla). Les dades de contacte dels professionals són les següents:
Professional

Correu electrònic

Telèfon mòbil

C. Atenció

Carol Amat

cta.catalunya.carol@gmail.com

674838726

PV / LP

Isabel Aznar

cta.catalunya.isabel@gmail.com

663230760

VO / LP

Marta Benages

cta.catalunya.mbenages@gmail.com

685525471

BLL / LP

Astrid Boné

cta.catalunya.astrid@gmail.com

Pendent

BLL

Sara Casado

cta.catalunya.sara@gmail.com

674838724

BLL / LP

Beatriz Cejas

tscta.catalunya.bea@gmail.com

674106566

PV

Núria Esteve

cta.catalunya.nesteve@gmail.com

661583228

ANOIA

Pau Gomes

cta.catalunya.pau@gmail.com

674838725

PV

Sergi Mampel

cta.catalunya.sergi@gmail.com

674838732

BLL / LP

Marta Mas

cta.catalunya.mas@gmail.com

674838729

LP / VO

Irene Padilla

cta.catalunya.irenep@gmail.com

630910348

LP / PV / BLL

Laia Peran

cta.catalunya.peran@gmail.com

674838731

PV

Àlex Pérez

cta.catalunya.alex@gmail.com

662468526

PV / BLL

Laia Segura

cta.catalunya.laia@gmail.com

674838731

PV

Carol Amat – Responsable del centre Pere Virgili . Coordinadora del Esplai i de la
Formació de pares
Sara Casado i Sergi Mampel – Responsables del centre Baix Llobregat.
Marta Mas – Responsable del centre La Pau . Coordinadora d’Activitats d’Estiu, i
responsable conjuntament amb Isabel Aznar del Centre del Vallés Oriental.
Laia Peran – Responsable del Projecte Asperger Femení. Coordinadora dels Projectes
Home 2.0, Laboral i Oci d’Adults.
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Laia Segura – Responsable del Projecte Baix Rendiment a Barcelona i del centre de
l’Anoia.
Sara Casado – Responsable del Projecte Baix Rendiment a Baix Llobregat.
Isabel Aznar – Responsable conjuntament amb M.Mas del Centre V.Oriental i
Coordinadora Projecte Esport Vallès Oriental.

SERVEIS DE L’ASSOCIACIÓ

A continuació es descriuran breument les activitats que es duen a terme des de
l’Associació. Restem a la seva disposició per si cal ampliar la informació o respondre a
dubtes.
Així mateix, a l’annex es troben els tríptics, calendaris i fulls d’inscripció dels serveis.
ÀMBIT ASSISTENCIAL
L’àmbit assistencial de l’Associació inclou la realització de diagnòstics, valoracions o
reports i teràpies individuals i grupals.
DIAGNÒSTICS
Els professionals del centre poden realitzats diagnòstics a infants, adolescents o adults.
El diagnòstic infantil i adolescent consta de 5 o 6 sessions on es realitzen una
entrevista diagnòstica amb els pares, proves de capacitat intel·lectual, observació
directa, complement diagnòstic d’observació directa i qüestionaris de conducta,
d’screening i d’adaptació, així com proves específiques en cas de sospita de
comorbiditat amb altres patologies (ansietat, depressió, Trastorn per dèficit d’atenció i
hiperactivitat...).
En el cas del diagnòstic d’adults es realitza en 5 o 6 sessions i consta de proves
específiques del Trastorn de l’Espectre Autista, observació directa i entrevista clínica
amb l’usuari i amb alguna persona de l’entorn de l’usuari (sempre que sigui possible),
proves de capacitat intel·lectual, de personalitat i qüestionaris de comportament.
REPORTS
Els reports o valoracions inicials són el primer pas del protocol d’entrada a l’Associació.
Amb aquesta valoració es fa una exploració del cas, per fer les recomanacions
pertinents segons cada usuari.
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El report consta de tres visites dividides de la següent forma:
-

Primera visita amb els pares, per tal de recollir informació del desenvolupament
del nen/a, estat actual i preocupacions actuals tant de l’àmbit familiar com
acadèmic.

-

Segona visita amb el noi/a, on es realitza una observació directa per poder
conèixer com és i detectar punts forts i punts febles.

-

Tercera i última visita amb els pares per explicar tot allò observat, comentar quins
aspectes serien els més importants a treballar, recomanar els serveis més
adients i entregar l’informe final.
TERÀPIES

Les teràpies de l’Associació poden ser individuals o grupals. Aquests tallers estan
orientats al treball de les habilitats socials i l’autonomia dels usuaris, a partir de la
realització de diverses activitats. De tota manera, en elles es poden treballar també
altres dificultats que es puguin presentar i que interfereixen en el bon desenvolupament
social com ara: ansietat, depressió, funcions executives etc.
ÀMBIT FAMILIAR
CURSOS DE FORMACIÓ PER A PARES
Els grups de pares combinen els cursos de formació amb un espai de tertúlia. La
formació està orientada a que els pares comprenguin les dificultats i característiques
dels seus fills, així com a explicar eines i estratègies que poden utilitzar en diferents
situacions. A l’espai de tertúlia els pares podran expressar com es senten i les seves
pors i dificultats, per tenir un espai de suport emocional on sentir-se recolzats i aprendre
estratègies que empren altres famílies.
Hi ha 4 opcions de grup segons l’edat dels fills i si s’ha rebut el diagnòstic recentment:
-

OPCIÓ A – Pares Petits “Novells”

Pares de nens fins a 12 anys que no han assistit prèviament a cap grup de pares i que
han rebut el diagnòstic recentment.
-

OPCIÓ B – Pares Grans “Novells”

Pares adolescents i joves a partir de 12 anys que no han assistit prèviament a cap grup
de pares i que han rebut el diagnòstic recentment.

5

Associació Síndrome d’Asperger de Catalunya
Curs 2015 - 2016

-

OPCIÓ C – Pares Petits “Experts”

Pares de nens fins a 12 anys que ja han assistit prèviament a grup de pares a
l’Associació i/o CSMIJ, Hospital.
-

OPCIÓ D – Pares Grans “Experts”

Pares d’adolescents i joves a partir de 12 anys que ja han assistit prèviament a grup de
pares a l’Associació i/o CSMIJ, Hospital.
Els cursos es realitzaran a Pere Virgili un divendres al mes de 18 a 20 hores.
ÀMBIT RECREATIU I OCI
ESPLAI
Els diferents grups d’esplai que hi ha són:
-

Esplai per infants fins a 14 anys

-

Grup de trobada Festucs a partir de 14 anys

Els grups estan monitoritzats per psicòlegs de l’Associació, pràcticums i voluntaris que
estan estudiant o ja han acabat la carrera de psicologia.
Cada grup decideix individualment quina activitat faran, i aquesta pot ser lúdica,
cultural, etc. Algunes de les dates d’esplai es reserven per fer tallers, els quals es
realitzen al CENTRE CIVIC SARRIA C/ Eduardo Conde 22 Sarria-Barcelona

Els dies d’esplai del curs 2015 – 2016 són els següents:
Curs 2015 - 2016
Mes

Octubre

Novembre

Desembre

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Dia

3i7

7 i 21

12 i 19

9 i 23

6 i 20

5 i 19

2 i 16

7 i 21

4 i 18

L’esplai es realitzarà dos dissabtes al mes de 16,00 a 18,00 i 18,00 a 20,00 hores.
(depenen del grup)
Les trobades de Festucs es realitzarà dos dissabtes al mes de 16,00 a 20,00hrs.
(dependent de l’activitat)
La designació del grup més adient per a cada usuari la realitza el professional mitjançant
la realització del report o mitjançant reunions amb el seu psicòleg referent.
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OCI D’ADULTS
Els grups d’oci són:
-

Grup d’oci amb supervisió

Els participants que es troben en aquest grup tenen un perfil més autònom. Planifiquen
les activitats que volen fer i queden ells sols, ja que el monitor només fa una supervisió
per controlar que tot funcioni correctament.
-

Grup d’oci amb suport

En aquest grup els participants reben un suport constant dels monitors. Planifiquen les
seves activitats, però sempre hi ha un monitor que acompanya als nois/es a les sortides
que es realitzen.
Les dates d’oci són les mateixes que a l’esplai i Centres de trobada Festucs
ACTIVITATS D’ESTIU
El proper mes de Gener començarem a planificar i organitzar les activitats d’oci de l’any
2016.
Aquells socis/es que vulguin presentar alguna proposta d’activitat d’estiu ho poden fer
dirigint-se al grup de suport a famílies.
ÀMBIT FORMATIU
Des de l’Associació es porten a terme diverses formacions, tant a nivell universitari com
escolar.
FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA
L’Associació té un conveni de pràctiques amb la Universitat de Barcelona. Cada curs
acollim a 10 alumnes de pràctiques de grau i 2 alumnes del Màster de psicologia
sanitària. Aquests alumnes reben formació cada divendres a la Facultat de Psicologia
de la UB durant 2 hores, sobre el Trastorn de l’Espectre Autista en genera i aprofundint
en aquelles característiques més importants, així com estratègies de com actuar.
FORMACIÓ A PROFESSIONALS
Els psicòlegs de l’Associació realitzen formacions a professionals intervinents (Escoles,
EAPs, CETs, Col·legis professionals...) perquè tots aquells agents intervinents (els
tutors, professors, supervisors, companys de feina...) entenguin què és el TEA. També
ensenyen diverses eines i estratègies de es poden portar a terme per a un bon maneig
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de l’usuari i permetre una bona adaptació d’aquest i, per tant, aprofitar tot els seu
potencial i adaptar-se tot el possible a les seves dificultats.
PROJECTES
AUTISME BAIX RENDIMENT
L’Autisme de Baix Rendiment (ABR) es caracteritza per una baixa capacitat intel·lectual
dels nens/es que el pateixen, afegint dificultats en diferents àmbits personals i socials.
Els aspectes principals de l’ABR són: la comunicació estereotipada i repetitiva, la
regulació i la comprensió emocional, relacions socials inapropiades o escasses i els
interessos circumscrits i repetitius.
Per tant, necessiten un treball estructurat, continuat, amb sistemes alternatius i
augmentatius de la comunicació, així com un treball intensiu i generalitzat.
Des de l’Associació s’ha creat aquest projecte per millorar la comunicació, socialització,
conducta i aspectes emocionals del nen/a; ajudar a l’escola a comprendre el diagnòstic
de TEA i aprendre a manejar, controlar i resoldre conductes, a més d’aprendre a
estructurar l’entorn i l’ensenyament; i ensenyar a la família a implementar un sistema
de comunicació i adaptar l’entorn familiar a les necessitats de l’infant.
El tractament intensiu es realitzarà amb el nen/a a consulta, a més de donar pautes a la
família i a l’escola. Així mateix, la professional, amb la col·laboració d’alumnes de
pràctiques de la UB, es desplaçaran al domicili i a l’escola per implementar el treball
realitzat a consulta.
ASPERGER EN FEMENÍ
És un espai de trobada per noies a partir de 13 anys que té l’objectiu de fomentar les
relacions socials amb iguals. Durant la realització dels tallers es treballaran les habilitats
socials i la comprensió social des d’un punt de vista femení.
El projecte està dividit en 3 blocs:
-

BLOC 1 – Aspectes bàsics

Els tallers d’aquest bloc estan orientats a aprendre la importància de cuidar el cos nivell
de salut i social, conèixer quins els hàbits d’higiene bàsics i els hàbit alimentaris, dotar
d’estratègies i/o alternatives segons les necessitats que es presenten, normalitzar el cos
de a dona, preservar la intimitat.
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BLOC 2 – La imatge

-

En aquest bloc es treballarà l’aparença de les participants i com adaptar aquesta a cada
situació específica, conèixer els diferents estils que existeixen, aprendre com maquillarse i pentinar-se, planificar les compres, comprendre la comunicació no verbal dels
gestos.
-

BLOC 3 – Les relacions

Els punts a treballar en aquest bloc són la diferenciació de les conductes apropiades i
inapropiades, om crear noves relacions, detectar les intencions d’altres persones, saber
utilitzar límits i respectar els dels altres, comprendre les relacions de parella i els
contactes sexuals.
Els tallers s’impartiran a Pere Virgili de 18 a 20 hores. Els dies falten per concretar.

HOME 2.0
El programa està destinat a joves i adolescents i persegueix l’objectiu de donar eines
pel seu dia a dia en un entorn lúdic, a partir de la realització de 12 tallers on treballar
aspectes bàsics. Els eixos del programa són:
-

EIX 1 – Aparença i imatge

L’objectiu principal del bloc és fomentar els hàbits d’higiene personals i de bona imatge,
sensibilitzant sobre la importància de mantenir una higiene correcta i eines per portar-la
a terme.
-

EIX 2 – Relacions personals i íntimes

Aquest bloc té la finalitat de conèixer diferents maneres de relacionar-se amb els amics,
la parella... Es treballaran quines són aquestes relacions, donant estratègies i practicant
les habilitats socials i comunicatives específiques.
-

EIX 3 – Orientació i autonomia

En aquest bloc es fomentarà l’autonomia els participants en el seu àmbit quotidià, per
augmentar la seva independència, les habilitats socials bàsiques i aprenguin eines per
gestionar els temps i la seva organització.
L’activitat es realitzarà a Pere Virgili dos divendres al mes de 18 a 20 hores.
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INSERCIÓ LABORAL
El servei d’inserció laboral està destinat a aquells usuaris que es troben en edat laboral
i tenen motivació per treballar. La finalitat del programa és donar el suport i
l’acompanyament necessari per millorar la seva inserció al món laboral ordinari o
protegit.
Es realitza un itinerari individualitzat segons habilitats i característiques de cada usuari,
establint objectius i realitzant activitats concretes segons cada cas. Aquestes activitats
són les següents:
-

Tallers d’habilitats sociolaborals.

-

Tallers en la recerca activa de feina.

-

Suport en la formació acadèmico-professional.

-

Acompanyament i suport en el lloc de treball.

-

Formació al personal de les empreses.

Les visites al programa d’inserció laboral s’han de concertar prèviament.
Contactar amb el vostre psicòleg de referencia de l’Associació o
bé amb Beatriz Cejas : tscta.catalunya.bea@gmail.com

ESPORT ASPI
L’Esport és una activitat que afavoreix la socialització amb altres persones. Per aquest
motiu, des de l’Associació hem creat aquest projecte orientat a que els usuaris puguin
treballar les habilitats socials i les emocions a partir d’una activitat lúdica i beneficiosa
com és l’esport.
Els participants practicaran 3 esports diferents:
-

Primer trimestre – Handbol

-

Segon trimestre – Bàsquet

-

Tercer trimestre – Futbol

L’activitat es realitzarà al Vallès Oriental els dimecres i tindrà una durada d’1 hora.
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En l’actualitat, el grup està format per a nens/es de 9 -12 anys. Es poden fer inscripcions
per a altres edats, el grup es durà a terme sempre que aquest tingui un mínim de 5
participants.

MODALITATS DE SOCIS I PREUS DE LES ACTIVITATS

MODALITATS DE SOCIS
Existeixen dos modalitats de socis: soci de número i soci col·laborador. La diferència
principal entre els dos és el dret a l’accés a les activitats que es realitzen a l’associació.
SOCI DE NÚMERO
Quota: 95 euros al semestre (el rebut bancari es cobrarà el 01 de gener i el 01 de juny).
Les activitats a les que pot accedir són les següents:
-

Teràpies d’Habilitats Socials individuals i grupals.

-

Pautes i cursos de formació per les escoles dels nens associats.

-

Assistir a l’Esplai o Oci.

-

Activitats d’estiu

-

Formació i tertúlies per pares.

-

Projectes que es realitzen al centre.

-

Accedir a les activitats d’estiu organitzades per a qualsevol Associació membre
de la FEACC o FAE amb tarifa reduïda.

SOCI COL·LABORADOR
Quota: 60 euros al semestre (el rebut bancari es cobrarà el 01 de gener i el 01 de juny).
Les activitats a les que pot accedir són les següents:
-

Assistir a l’Esplai o Oci.

-

Formació i tertúlies per pares.

-

Activitats d’estiu

-

Accedir a les activitats d’estiu organitzades per a qualsevol Associació membre
de la FEACC o FAE amb tarifa reduïda.
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En cas de baixa, és important notificar-ho a la junta directament abans que es girin els
rebuts per tal d’evitar costos innecessaris tant per a l’usuari com per a la resta de
Famílies que formem l’Associació.
PREUS DE LES ACTIVITATS
Els preus de les activitats varien en funció de la modalitat de soci de l’usuari.
ACTIVITATS EXCLUSIVES SOCIS DE NÚMERO
ACTIVITAT

PREU

Habilitats socials individual (1 hora)

22 euros

Habilitats socials grupal (1 hora)

17 euros

Reunió amb pares – Individual (1 hora)

22 euros

Visites a l’escola (desplaçament i 1 hora amb el tutor)

35 euros

ÀMBIT RECREATIU I OCI
ACTIVITAT

PREU SOCI DE NÚMERO

PREU SOCI
COL·LABORADOR

60 euros / trimestre

75 euros / trimestre

90 euros / trimestre

100 euros / trimestre

90 euros / trimestre

100 euros / trimestre

60 euros / trimestre

75 euros / trimestre

Esplai per infants fins a 14 anys
Es cobrarà trimestralment . No es
reemborsaran les baixes un cop signat el full
d’inscripció trimestral
Grup de Trobada Festucs a partir de 14 anys
Es cobrarà trimestralment . No es
reemborsaran les baixes un cop signat el full
d’inscripció trimestral
Grup d’oci d’adults amb suport
Es cobrarà trimestralment . No es
reemborsaran les baixes un cop signat el full
d’inscripció trimestral
Grup d’oci d’adults amb supervisió
Es cobrarà trimestralment . No es
reemborsaran les baixes un cop signat el full
d’inscripció trimestral
Activitats d’estiu per nens i adolescents

Preu per a concretar

ÀMBIT FAMILIAR
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ACTIVITAT

PREU SOCI DE NÚMERO

PREU SOCI
COL·LABORADOR

10 euros

15 euros

Cursos i tertúlies de pares (2 hores)
Es cobrarà la totalitat del curs a l’inici. No es
reemborsaran les baixes un cop signat el full
d’inscripció.

PROJECTES DE L’ASSOCIACIÓ
PROJECTE

PREU

Autisme Baix Rendiment

Dependrà dels serveis

Asperger en Femení

Taller: 10 euros (no inclou test) Es cobrarà la totalitat del curs a
l’inici. No es reemborsaran les baixes un cop signat el full
d’inscripció.

Home 2.0

Taller: 10 euros (cost total del programa: 120 euros) Es cobrarà la
totalitat del curs a l’inici. No es reemborsaran les baixes un cop
signat el full d’inscripció.

Inserció Laboral

10 euros / visita

Esport Aspi

15 euros / mes. El cobrament es farà trimestralment. No es
reemborsaran les baixes un cop signat el full d’inscripció
trimestral.

INFORMACIÓ IMPORTANT

VISITES
La previsió d’ingressos i recursos necessaris per evitar llistes d’espera es fa a partir de
les visites concertades prèviament. Tot i així, són molts els socis que anul·len o no es
presenten a aquestes visites.
Per evitar aquestes despeses i desfases de previsions, els socis sense causa justificada
que anul·len o no es presenten a la visita el mateix dia, hauran de fer l’abonament
d’aquesta.
Dos anul·lacions mensuals sense causa justificada provocarà la pèrdua de l’hora
reservada.
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PAGAMENT DE LES VISITES
El pagament de les visites es realitzarà per mesos i en efectiu en el moment de la
primera visita, o bé, es podrà abonar la totalitat de les visites per transferència al compte
de l’Associació la primera setmana del mes.
DEVOLUCIONS DE REBUTS
Abans de carregar les quotes o activitats al compte, des de l’Associació s’enviarà un email a cada soci amb la informació dels imports i les dates que es cobraran.
Per tant, en el cas que el soci tingui constància que el rebut serà retornat per qualsevol
motiu concret (baixa, canvi de compte, etc.), es prega que es notifiqui a l’Associació.
Els rebuts retornats seran reclamats per e-mail o a través de trucada telefònica en el
moment del càrrec al compte de l’Associació. El soci haurà de fer-se càrrec de les
despeses i fer la transferència bancària en un termini de 15 dies. Si en aquest període
no es realitza el pagament del deute, causarà baixa de l’Associació.

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

-El grup de suport a les famílies ofereix als nouvinguts poder trobar-se el primer dissabte
de cada mes a les 17h al centre de Pere Virgili prèvia concertació d’hora a través de:
juntasac.magda@gmail.com
-Tanmateix, l’Associació ha quedat inscrita al Registre de la Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social i Família – Direcció de Serveis com:
Centre d’atenció i assessorament TEA :
Servei de suport
Servei de cuidadors
Servei de Lleure
-L’Associació romandrà tancada les tardes dels dies:
24, 31 de Desembre i 5 de Gener
El mes d’ Agost romandrà tancada per vacances
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-El curs 2014 – 2015 l’Associació va rebre 5 subvencions de diverses entitats. L’import
d’aquestes subvencions estarà destinat íntegrament a la realització de projectes.
-

Diputació de Barcelona – Atorgada pel Projecte Asperger en Femení.

-

Ajuntament de Barcelona – Atorgada pel Projecte de Baix Rendiment.

-

Ajuntament de Cabrera – Atorgada pel projecte Projecte Home 2.0

-

La Caixa – Atorgada pel Projecte de Baix Rendiment

-

Atorgada pel Projecte Asperger en Femení
Ajuntament de Viladecans- Atorgada pel Projecte Formació i Assessorament

NOTA: ANNEXEM: TRIPTICS DE LES DIFERENTS ACTIVITATS
FULLS D’INSCRIPCIÓ O DE PRE-INSCRIPCIÓ ( Depenen de la
activitat)
Preguem INDICAR

EL Nº DE SOCI per evitar errors.

Les Activitats previstes començaran el proper mes d’Octubre.
Per poder constituir els Grups caldrà ens facin arribar els fulls d’inscripció o de preinscripció que annexem ( en el cas del Projecte Asperger en Femení i d’El Esplais són
dins el mateix tríptic) abans

del proper 15 de setembre al e.mail indicat

en els mateixos.

NO s’acceptaran inscripcions FORA de termini.

Moltes gracies per la seva col·laboració

SAC
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