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Opinió

l’última revista parlàvem
d'infraestructures; ara toca
parlar una mica de futur
immediat de la nostra ins-

titució.

En primer lloc, i tal i com ja vàrem dir
a la reunió de pares de novembre,
volem dir-vos que el nostre centre
està ben consolidat i amb bones
perspectives de futur; podem afir-
mar que les convulsions polítiques
del nostre país no ens han afectat en
el nostre dia a dia.

Seguim treballant en diferents fronts
amb projectes de futurs a curt i mitjà
termini, alhora que seguim gestio-
nant el dia a dia.
Tenim un equip professional molt
motivat i que té gran implicació en el
nostre projecte de donar una vida sa-
tisfactòria basada en el treball de les
persones que atenem; serveixin
aquestes línies com a reconeixement
a la seva gran tasca.

A les pàgines interiors trobareu el
detall dels projectes, serveis i canvis,
però deixeu-me fer una introducció.

Ja tenim la resolució de la Generali-
tat, signada per la consellera de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies, Dolors
Bassa, concertant dues places més
de residència; en situarem una a
cada llar de Serinya, amb la qual po-
drem donar resposta a les necessi-
tats de dues persones amb autisme
més.

Comencem a veure resultats en el
projecte de atenció a l’envelliment en
què fa anys que estem treballant i
definint; l'explicació feta per la nos-
tra psicòloga, Gemma Rovira, en la
reunió de pares, va ser molt aclari-
dora; va quedar palesa una gran se-
riositat i professionalitat en
l’abordatge d’aquest tema.

D'altra banda, amb el pas del temps
anem fent "recanvis" en l'equip edu-
cadors, ja que els més veterans
se’ns van jubilant, cosa que de comú
acord amb ells intentem fer de forma
gradual amb jubilacions parcials, de
manera que els canvis no siguin
traumàtics i puguem aprofitar la

seva experiència acumulada durant
tants anys d'ajudar els nostres nois.

Des d'aquest editorial us vull donar
les gracies per tot el que heu fet i
esteu fent pels nostres usuaris;
també vull encoratjar els que agafeu
el relleu perquè seguiu l’exemple de
la seva predisposició i que aprofiteu
l’experiència que us puguin trans-
metre, us serà molt útil en la vostra
vida professional.

D'altra banda, ja estem veien i quan-
tificant la millora tant econòmica
com de confort que ha significat la
instal·lació de la nova caldera de bio-
massa.

Al comitè executiu estem valorant di-
ferents opcions per poder donar ser-
vei a més persones amb TEA, perquè
veiem que hi ha una necessitat; fem
una previsió a tres-cinc anys vista i
hem de valorar bé la forma de defi-
nir-ho.

D'altra banda, us he de dir que el
projecte CARE que impulsem junta-
ment amb l’Hospital Sant Joan de
Déu i la universitat Blanquerna se-
gueix endavant amb la col·laboració
de l'UC Davis MIND Institute de Ca-
lifòrnia i l'Obra Social "La Caixa".

Per tant, vull encoratjar a tota la
gran família de Mas Casadevall (pa-
tronat, pares i familiars, professio-
nals del Mas, amics de Mas
Casadevall, benefactors, institucions
i administracions i proveïdors) que en
la mesura de les vostres possibilitats
seguiu ajudant a Mas Casadevall i a
la tasca que tenim encomanada. �

LLlluuííss  DDeessooii  GGuuiittaarrtt
PPrreessiiddeenntt  ddeell  CCoommiittèè  EExxeeccuuttiiuu  

ddee  MMaass  CCaassaaddeevvaallll

A
FUTUR IMMEDIAT
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l restaurant de Mas Casadevall
va acollir, el 25 d'abril, la se-
gona reunió del Consell de
participació de Mas Casade-

vall, una reunió que va servir per posar-
se al dia, comentar i valorar les activitats
fetes l'any anterior. En ella van partici-
par, en nom de l'administració, Marta
Casacuberta (Treball, Afers socials i Fa-
mílies de la demarcació de Girona), i l'al-
calde de Serinyà, Josep Antoni Ramon.
En nom de la fundació hi era el president
del comitè executiu, Lluís Desoi, i el di-
rector de Mas Casadevall i president del
Consell de Participació, Pep Mendoza;
Rosó Altaba en representació dels usua-
ris de centre de dia; Joan Bosch, repre-
sentant dels usuaris de la llar 1; Fina
Burset com a representant de les famí-
lies; Arnau Pibernat com a representant

dels educadors del servei de residencia;
Judit Quintana com a representant dels
educadors del Servei de Teràpia Ocupa-
cional (STO); i David Ventura com a re-
presentant dels usuaris de la llar 2. 
Després d'aprovar l'acta de la reunió del
2016 es va fer un balanç econòmic de l'-
últim exercici i de les dificultats que ha
calgut superar per la reducció d'ingres-
sos i l'augment de les despeses. Quant a
les activitats i projectes, es va valorar
molt positivament la ferma aposta per
l'activitat d'estimulació, per la formació
dels professionals i per, entre d'altres,
el projecte d'envelliment actiu dels
usuaris. A més, es parlà del nou projecte
d'hipoteràpia a l'hípica Bosquerós de
Serinyà i dels beneficis del nou taller de
cantina, tant pels usuaris com per als
educadors.

Altres novetats de què es va parlar van
ser els nous serveis de transport, un
amb caràcter diari per als usuaris del
STO i un altre de quinzenal per als usua-
ris que marxen a casa el cap de set-
mana, les diverses millores en
infraestructures, la reconversió del co-
mitè científic en comitè clínic i els aven-
ços en el pla de qualitat. Així mateix,
s'abordà el projecte de formació adap-
tada, en horari de tarda i en col·labora-
ció amb el Departament de Treball, per a
persones amb TEA, en tasques com
cambrer o cuiner. En la darrera part de
la trobada  els  representants de les fa-
mílies i de la fundació van manifestar la
gran vàlua que tenen els educadors que
s'ocupen de l'atenció directa als seus fa-
miliars. �

E

Mas Casadevall
El Consell de Participació es posa al dia 

es noves necessitats i reptes
derivats de l'envelliment dels
nostres usuaris i eI concepte
d'atenció centrada en la per-

sona, els seus desitjos i preferències,
van ser alguns dels tems que van cen-
trar el Consell Assessor 2017, celebrat
el 4 de maig passat. En aquest consell
s'estrenaven com a nous membres la
secretària general de la Fundación
ONCE, Teresa Palahí, Rosó Altaba, mare
d'un usuari, i en Marcos Bosch, germà,
també membres del patronat. 

La reunió va estar presidida un any més
per l'abat emèrit de Montserrat, Sebas-
tià Bardolet, i en ella va prendre la pa-
raula, en primer lloc, el president del
comitè executiu, Lluís Desoi. Desoi va
explicar els canvis en la composició i es-
tructura del comitè executiu, així com la
creació del comitè clínic com a conti-
nuador del comitè científic (Vegeu Ai-
xada 36). A continuació va fer esment
d'algunes de les activitats de l'any 2016,
com ara la continuïtat de la fabricació

dels premis del programa Incorpora de
l'Obra Social "La Caixa", que acaben de
celebrar el seu desè aniversari, els con-
certs Art i altruisme, el festival Garstro-
mia,  l'exposició Jo veig el que tu no
veus, el programa Autisme 2.0, la neteja

del bosc (que s'ha autofinançat amb la
llenya recollida i que, a més, ha guanyat
tres càrregues per a la caldera).

Quant a l'any en curs, va detallar alguns
dels projectes relacionats amb les in-

L

L'envelliment dels usuaris i l'atenció centrada en la persona, alguns dels temes
del Consell Assessor 2017

Luis Cayo, president del CERMI, principal plataforma de la 
discapacitat a Espanya,  convidat de la reunió

Un moment de la celebració del Consell Assessor
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fraestructures, com la continuació de
l'aïllament tèrmic dels tallers, les noves
cobertes plàstiques per als hivernacles i,
com a "estrella" de l'any, la instal·lació
de la caldera de biomassa dins el pro-
grama de reducció de les emissions de
gasos contaminants d'efecte hivernacle.
En aquest sentit, s'ha aprofitat l'ober-
tura de rases de les canalitzacions per
deixar espai pel cablejat de la baixa ten-
sió, un altre projecte que ha de veure la
llum enguany. En el capítol de novetats
cità l'acabat d'estrenar, ja que la ma-
teixa setmana del Consell va començar
a funcionar un nou servei de transport,
per a Girona i Figueres, per a alguns
usuaris de dia del Servei de Teràpia Ocu-
pacional. També va parlar de la consoli-
dació del taller de cantina, amb tots els
beneficis que ha comportat, "tant per als
usuaris com per a l'organització dels
educadors", així com de l'augment del
nombre d'hores en les activitats d'esti-
mulació amb la psicòloga, la psicomo-
tricista i la fisioterapeuta. Un servei de
transport per als usuaris que tornen el
cap de setmana a casa ("perquè no

només es fan gran els nois, també se'n
fan els pares"), la renovació d'algun ve-
hicle, la continuació de la neteja del bosc
i reparació dels vials interns i la forma-
ció per a persones amb autisme d'altes
capacitats van ser altres projectes expo-
sats.   

EENNVVEELLLLIIMMEENNTT
El director, Pep Mendoza, aprofità el ba-
lanç d'activitats i la incorporació de nous
membres per fer un breu recorregut pel
projecte d'Envelliment Actiu, que co-
mençà abans que es posés en marxa el
de la Confederación Autismo España, en
el qual també participem activament.
Entre les últimes novetats parlà de la
importància de l'educador que s'ocupa
de l'acompanyament dels usuaris a les
visites mèdiques, amb una furgoneta pe-
tita i confortable i en unes condicions
que fan més còmodes i amb un millor
acompanyament unes cites que sovint
causen una certa angoixa als nostres
usuaris. Una altra novetat és l'activitat
de natació, gràcies a un acord amb el
Club Natació Banyoles, per a aquells
nois i noies que la necessiten. Mendoza
va remarcar com, en cada novetat i
canvi, es té com a premissa que "la nos-
tra missió és atendre les necessitats es-
pecifiques de cada usuari", tenint en
compte els eixos de salut, participació i
seguretat. En alguns casos, va dir, i quan
els usuaris arriben a l'etapa de jubilació
o prejubilació, caldrà "reduir el ritme de
les activitats". També es té molt en
compte el deteriorament cognitiu de les
persones, així com els nous reptes rela-
cionats amb la protecció del seu patri-
moni quan falten els familiars.

En el capítol econòmic, el tresorer, Joa-
quín Bruned, va parlar d'"estabilitat" fi-
nancera, una estabilitat que no vol dir
que no s'hagi fet res sinó al contrari, que
s'ha mogut cel i terra per aconseguir re-
cursos per als projectes i la sostenibili-
tat de la fundació. En revisar els
comptes exposà que els sous concen-
tren el 74 per cent de la despesa. I un
capítol de la despesa, l'energètic, pot re-
gistrar importants estalvis a partir d'ara
amb la nova caldera, de fins el 60 per
cent del consum que es feia fins ara, se-
gons els instal·ladors. Com sempre,
l'estalvi que es pugui aconseguir es des-
tinarà a activitats d'estimulació: "millo-
rar el balanç econòmic també ha de ser
un objectiu de la fundació" explicà Bru-
ned. Per la seva banda, el director va
voler remarcar "la sort que tenim amb
el nivell d'implicació i vinculació dels
equips de Mas Casadevall, això no és
màgia".

En el camp de la recerca, María Díez-
Juan explicà els objectius del nou co-
mitè clínic, que significa l'evolució

En aquest consell 
s'estrenaven com a nous
membres la secretària 
general de la Fundación
ONCE, Teresa Palahí, Rosó 
Altaba, mare d'un usuari, 
i en Marcos Bosch, germà,

també membre del patronat   

El director va voler remarcar
"la sort que tenim amb el 

nivell d'implicació i 
vinculació dels equips de 
Mas Casadevall, això no 

és màgia"

D'esquerra a dreta: Carmela Fortuny, Marc Simon, Teresa Palahí i Luis Cayo
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natural del comitè científic, i parlà d'A-
ritz Aranbarri, el segon beneficiari de la
beca Mas Casadevall a l’UC Davis MIND
Institute, possible un cop més gràcies al
suport de l'Obra Social "La Caixa". A
més, continua endavant el projecte
CARE per a la creació d'un centre de
diagnosi precoç i atenció primerenca en
TEA. Amb ell es vol donar respostes a
les famílies dels nens acabats de diag-
nosticar, que demanen i necessiten
atenció especialitzada en autisme i uns
professionals formats en aquets camp.
El projecte vol, en primer lloc,  facilitar la
detecció precoç dels TEA i, a continua-
ció, ser capaç d'instaurar uns tracta-
ments adequats, amb uns canals de
comunicació amb el sistema sanitari ca-
talà. El projecte, amb participació de l'-
hospital Sant Joan e Déu i la Facultat de

psicologia Blanquerna (URL), té una
clara vocació de ser obert, solidari i que
faci la seva contribució a la comunitat.
Alhora, vol ser un generador de coneixe-
ment i implementar metodologies que
puguin estimular el llenguatge, la co-
municació i el joc. "Els TEA són molt

complexos i requereixen uns equips al-
tament especialitzats", va dir María
Díez-Juan, la qual afegí que "el millor
pronòstic dels TEA és el que va lligat a
l'atenció primerenca, a les competèn-
cies adquirides des del primer moment
en el marc d'unes intervencions natura-
listes", amb un control compartit entre
la família i els professionals i amb unes
estratègies integradores basades en l'a-
fecte. Es tracta d'una iniciativa singular
ja que "no hi ha cap projecte d'abordatge
multidisciplinar de l'autisme on partici-
pin alhora les famílies, la universitat i un
hospital, i amb la col·laboració d'un cen-
tre de recerca".

En la recta final del Consell va prendre
la paraula José Ramon Valdizán, el qual
va parlar del son. Començà recordant la
important funció del son com a repara-
dora del cos, restauradora cel·lular, con-
servadora d'energia i estímul de la
memòria. I parlà de les diferents etapes
del son, de les diferències que es pro-
dueixen al llarg de la vida i de la desapa-
rició de la fase REM en les persones
amb Alzheimer. Quant al son de les per-
sones amb autisme, exposà alguns es-
tudis relacionats amb la qualitat del son
de les persones amb autisme, que posen
sobre la taula la "desestructuració" i al-
teració del son, és a dir, que tenen un
son menys estructural i cíclic que la
resta de la població. Aquests estudis
parlen així mateix  dels problemes per
agafar el son, de la disminució de la fase
REM, dels despertars nocturns, de cri-
sis epilèptiques durant el son... La major
part d'estudis coincideixen, d'acord amb
una revisió bibliogràfica feta sobre el

D’esquerra a dreta: Pep Mendoza, Joaquín Bruned, J.R.Valdizán , Francesc Pèlach i Joan Calvís

Pep Mendoza, fent balanç del 2016

El tresorer, Joaquín Bruned,
va parlar d'"estabilitat" 
financera, una estabilitat
que no vol dir que no s'hagi
fet res sinó al contrari, que
s'ha mogut cel i terra per

aconseguir recursos
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tema, en la immaduresa cerebral del
son, amb l'alteració del son com a cau-
sant de problemes de desenvolupament,
disfuncionalitat  (variacions de l'eficièn-
cia i qualitat del son) i paroxismes (pre-
sència d'activitat epileptiforme).  Però un
estudi fet per en Valdizán l'any 2002 a
partir de la seva experiència amb un
grup de nens (que no patien epilèpsia) va
rebel·lar, a diferència del que es creia,
que no hi ha una desestructuració del
son però sí una menor duració, amb pa-
roxismes epileptiformes d'origen sobre-
tot frontal. Això podria indicar que
aquests dos paràmetres són intrínsecs
a l'espectre autista i pot provocar pro-
blemes de conducta social.  Aquest tre-
ball va ser important perquè assenyalava
que l'autisme no és un quadre de de-
mència orgànica, que els seus proble-
mes no venen de la qualitat del son i que
les descàrregues epilèptiques, sense
haver-hi crisis, poden ser un dels ele-
ments involucrats en l'autisme. Un tre-
ball d'aquest mateix 2017, més complet,
va en la mateixa línia que Valdizán, però
sense novetats. 

Finalment, el president del Comitè Es-

panyol de Representants de Persones
amb Discapacitat (CERMI), Luis Cayo, va
dir que havia detectat "molta intel·ligèn-
cia, molt sentiment i molta passió ex-
pressada i compromesa amb les
persones amb discapacitat, cosa que és
un estímul  per a les organitzacions de
la discapacitat i les seves famílies; ens
sentim acompanyats, no som illes". El

representant de la principal plataforma
de la discapacitat a Espanya va recordar,
anant una mica més enllà de l'autisme i
de la discapacitat: "la societat civil es-
panyola, que va haver d'aprendre en uns
moments en què els poder públics no es
donaven per al·ludits, i van haver de bus-
car solucions allà on o n'hi havia, ens
hem hagut de buscar la vida". �

María Díez-Juan explicà els
objectius del nou comitè clí-
nic, que significa l'evolució
natural del comitè científic, i

del projecte CARE

Luis Cayo, acompanyat per Lluís Desoi i José Luis Bruned, signant al llibre d'honor de Mas Casadevall

José Luis Bruned, Sebastià Bardolet i Lluís Desoi, durant la intervenció d’aquest últim
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n els últims mesos la nostra
fundació ha rebut les visites de
diverses personalitats interes-
sades en el nostre projecte. El

19 de maig ens va visitar la consellera de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Ge-
neralitat, Dolors Bassa, acompanyada per
la directora territorial del departament,
Marta Casacuberta. Acompanyades pel
president de la fundació, José Luis Bru-
ned, el del comitè executiu, Lluís Desoi, i
el director del centre, Pep Mendoza, el

president del Consell Comarcal del Pla de
l’Estany, Jordi Xargay, l’alcalde de Banyo-
les, Miquel Noguer, i  la Fina Burset,
membre del patronat, vàrem gaudir d’una
visita per les instal·lacions del Mas Casa-
devall. Les nostres convidades van poden
veure en primera persona els serveis que
oferim als nostres usuaris/es. Posterior-
ment vam dinar al restaurant del Mas Ca-
sadevall, ocasió que vam aprofitar per
explicar-los els projectes de futur que
tenim.

Pocs dies desprès ens va visitar l’alcal-
dessa de Girona, Marta Madrenas, i la
regidora delegada de Salut i Seguretat
en el treball de l’Àrea de Sostenibilitat,
Medi Ambient, Participació, Seguretat i
Cooperació, Eva Palau. Al juny ens va vi-
sitar director de la Casa de Cultura de
Girona, Lluís Freixas, i el seu cap de
programació, Sebastià Goday, amb els
quals vam poder també gaudir d’una
conversa molt agradable durant el dinar
al nostre restaurant. �

E

La consellera d'Afers Socials, l'alcaldessa de Girona i responsables de la
Casa de Cultura de Girona ens visiten

La consellera Dolors Bassa, signant al llibre d'honor de la fundació

D'esquerra a Dreta: Pep Mendoza, Lluís Freixa, Fina Burset i Sebastià GodayL'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, signant al Llibre d'Honor



10 L’aixada

n motiu de la ja tradicional
Exposició de Flors de Banyo-
les que s'organitza cada pri-
mavera, els tallers vam

participar novament en l’apartat d’apa-
radors als comerços banyolins. Vam de-
corar l’aparador de Can Pons amb un
combinat de plantes naturals dels nos-
tres jardins i que s’utilitzen a la cuina
per condimentar diferents plats. Els tes-
tos eren material recuperat, concreta-
ment de llaunes d’aliments pintades de
blanc. És sabut per tothom el nostre
compromís amb el medi ambient i sem-
pre que podem ho fem evident. La pro-
posta presentada va agradar molt al
jurat, que ens va premiar amb un ac-
cèssit, que l'alcalde de Banyoles, Miquel
Noguer, va lliurar al monestir de Ban-
yoles al president del comitè executiu,
Lluis Desoi.

També el nostre municipi veí, Porqueres,
va omplir-se dels colors de les flors els
dies 20, 21 i 22 de maig, amb la seva par-
ticular exposició de flors. L’organització
va convidar els nostres tallers a presen-

tar, com cada any, una proposta artística.
En aquesta ocasió el taller d’Espelmes va
ser l’encarregat de pensar el disseny i de
preparar la intervenció a l’espai assignat.
El taller va preparar unes flors de para-
fina que es combinaven penjades a un

arbre i clavades al terra. Valorem molt
positivament la participació en aquesta
exposició a l’aire lliure, ja que ens per-
met experimentar el comportament dels
nostres productes en un lloc obert i a
l’exterior. �

E
A la primavera, omplim de flors Banyoles i Porqueres 

'auditori Josep Viader de la
Casa de Cultura de la Diputa-
ció d Girona es va omplir de
gom a gom el vuit de maig

passat per acollir el primer dels dos
concerts de la 13ena edició dels con-
certs del cicle Art i Altruisme, que ja
han esdevingut una tradició a la prima-
vera musical gironina.

Aquest primer concert va comptar amb
la presència de la directora provincial de
Treball, Afers Socials i Famíles, Marta
Casacuberta, i del director provincial de
Cultura, Francesc Ten. En la introduc-
ció, el president del comitè executiu de
Mas Casadevall, Lluís Desoi, va donar
les gràcies als assistents i va parlar
sobre les altres capacitats i qualitats de
les persones que en diem discapacita-
des, amb uns emotius comentaris que
van fer pensar molt en aquesta realitat.
Precisament, alguns del nois eren
aquell dia amb nosaltres: Albert Arda-
naz, Marc Caro, Carme Campos, Juan
Ramón Gómez i Jordi Desoi, que en tot
moment van estar molt atents al  con-
cert. 

Quant als intèrprets, vam comptar amb
Mariona Sarquella Riera al piano i amb
les sopranos, Meritxell Mallol i Clàudia
Coral. Es van tocar peces de Granados,
Toldrà, Morera Martínez Valls i Guasta-
vino. La interpretació de la Mariona Sar-
quella, excel·lent com sempre. Meritxell
Mallol i Clàudia Coral, cada una en el
seu estil, ens van delectar amb unes
veus molt treballades i de gran qualitat.
Però la sorpresa del concert va ser,
sens dubte, la interpretació del jove es-
tudiant de piano, Víctor Garcia, de tan
sols setze anys. Aquest músic pertany al
centre T. E. A. Vallès Occidental i és per
aquest motiu que vam trobar tan repre-
sentativa la seva presència. Víctor Gar-
cia cursa tercer de grau professional a
l'escola municipal de Rubí i ho compa-
gina amb els seus estudis de formació
professional a Barcelona. Amb ell vam
poder escoltar una petita marxa de Ser-
gei Prokofiew i un estudi de Heller. La
Mariona Sarquella el va presentar i el va
acompanyar al piano. 

El concert va tenir una gran qualitat ar-
tística i humana. En acabar els nois i
noies de Mas Casadevall, com ja és ha-

bitual, van ser els encarregats de donar
les flors i uns obsequis que s'havien fet
als tallers; en Jordi Desoi i en Marc Caro
els van entregar amb molta il·lusió a la
Mariona, la Meritxell i la Clàudia. Un fort
i llarg aplaudiment va posar fi a una
tarda molt especial, una festa de la mú-
sica, un goig per tot els sentits i una
gran satisfacció en veure l'èxit tant de
públic com de qualitat artística. Moltes
gràcies els artistes i les persones que
ens van acompanyar, amics fidels i
amants de l'art. També agraïm l'ajuda
de la Rosó Altaba i el Jesús Frigolé en
la venda d'entrades, així com la col·la-
boració del Departament de Cultura i de
la Diputació de Girona. I  als educadors
de Mas Casadevall que van acompanyar
els nois i noies.

SSEEGGOONN  CCOONNCCEERRTT
El segon concert del tretzè festival d'Art
i Altruisme va ser una setmana després
al mateix auditori. En aquesta ocasió va
participar un únic intèrpret, el pianista
Quim Bonal. Com a representants de les
institucions ens varen acompanyar la di-
rectora de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, Marta Casacuberta, el director de

L
Ple de gom a gom als concerts Art i Altruisme 2017

A l'exposició de flors de Porqueres vam demostrar, un cop més, la nostra creativitat 
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l 29 de maig passat es va ini-
ciar un projecte a la discoteca
Clímax que vol donar espai i
oci a les diferents entitats que

treballen amb persones amb discapaci-
tat. L'últim diumenge de cada mes
tenen intenció d’obrir a la tarda, oferint
així una proposta diferent i única a Ban-
yoles. És una iniciativa molt interessant
de l’empresa que gestiona la discoteca
Clímax i a la qual s’hi han sumat des
d’aquest estiu els Banys Vells de Ban-
yoles i en un futur ho farà el Bar el Pas-
seig, també de la capital del Pla de
l’Estany. És una nova proposta d’oci que
la fundació agraeix a Quim Crespo com
a líder d’aquesta idea que dona una sor-
tida a diferents persones amb altres ca-
pacitats de la Fundació Estany i de Mas
Casadevall. �

E

es dues reunions anuals de
pares són una bona ocasió per-
què les famílies coneguin la si-
tuació de Mas Casadevall, els

seus projectes, problemes, reptes i fites.
Però és també bon moment per resoldre
dubtes i neguits dels pares i germans dels
nostres usuaris, recollir propostes i,
també, alguna crítica. La reunió de pares
de la primavera va tenir lloc al juny. Com
ja és habitual, el president del comitè exe-
cutiu, Lluís Desoi, va donar la benvinguda

als assistents, en especial als dos nous
usuaris de centre de dia, i tot seguit va
passar a esmentar les activitats desenvo-
lupades des del desembre anterior. A con-
tinuació, el director Pep Mendoza va
explicar la situació econòmica i el pressu-
post de l'any 2017. Seguidament vàrem
exposar els projectes realitzats fins a la
data, així com la importància del nou ser-
vei de transport que oferim a les famílies
que ho han proposat per anar a acom-
panyar els nostres usuaris/es els caps de

setmana que poden visitar els seus pares
i germans a Barcelona. 

A principis de novembre va tenir lloc la se-
gona reunió, en aquest cas com a tanca-
ment de l'exercici. El president del comitè
executiu va exposar els projectes de futur,
d'entre els quals la importància del con-
cert amb la Generalitat de dues noves pla-
ces de residència. Posteriorment, el
coordinador del Servei de Teràpia Ocupa-
cional (STO), Joan Josep Verdaguer, va ex-

L

Clímax, el nou espai d’oci per a persones amb discapacitat intel·lectual

Les reunions de pares, una ocasió per conèixer tot el que es cou a MC 

la Casa de Cultura, Lluís Freixa, i la re-
gidora de salut de l'ajuntament de Gi-
rona, Eva Palau. De Mas Casadevall van
venir Jordi Desoi, Juan Ramón Gómez i
Carme Campos.

En la presentació, Mariona Sarquella
explicà les seves bones i positives vivèn-
cies després de la visita al centre de
Mas Casadevall, on va veure l'atenció i
educació que reben els nois i noies que
hi treballen i viuen. Al seu torn, Lluís
Desoi li va agrair la seva col·laboració,
alhora que  donava les gràcies a les per-
sonalitats i al públic assistent. 

Quim Bonal ha tocat en diversos festi-
vals de música arreu de Catalunya, Es-
panya, Europa i als Estats Units.
Destaca per la seva especial manera de

sentir i interpretar la música basant-se
en la coneixença de la fisiologia humana
i en l'educació de la mà. Les sensacions
tàctils i les empremtes digitals en el
contacte amb la tecla. És un nou estat
psicofisiològic. El seu disc Impressions
Íntimes va ser guardonat pel departa-
ment de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.

Al concert va interpretar peces de Jo-
hannes Brahms, Robert Schumann i
György Ligeti.  Abans de cada peça, ex-
plicà l'estat d'ànim del compositor per
ajudar a entendre millor la seva mú-
sica. Així, la sessió semblava més aviat
una classe magistral de música. Un cop
més, els tallers havien preparat uns ob-
sequis per a l'ocasió i en Jordi Desoi i la
Carme Campos els van entregar molt

contents al  Quim Bonal en acabar la
seva interpretació. 

Va ser un concert que va agradar molt.
Els forts aplaudiments així ho demos-
traven, l'auditori estava ple i el públic
sortia content. Volem agrair a  Joaquima
Paretes i Teresa Galindo la seva ajuda
en la venda d'entrades, als educadors
que van acompanyar els nois i noies del
Mas, al departament de Cultura de la
Generalitat i a la Diputació de Girona i
als professionals de la Casa de la Cul-
tura la seva col·laboració. I, sobretot, a
la directora  artística del Festival, la
Mariona Sarquella. A TOTS MOLTES I
MOLTES GRÀCIES. �

FFiinnaa  BBuurrsseett..  MMaarree  ddee  MM..CC  ii  
mmeemmbbrree  ddeell  CCoommiittèè  EExxeeccuuttiiuu
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posar en què estem treballant als tallers
del STO i quines activitats es preveuen fer
fins el juny de 2018. Per la seva banda, la
coordinadora de les Llars, l’Anna Abras,
va recordar el que fem a les Llars i qui-
nes activitats estan previstes fins mitjans

2018. Desprès, el director del centre, Pep
Mendoza, va recordar la importància del
Projecte Envelliment Actiu i TEA, i ens
vàrem centrar en el primer eix, el de
Salut; en aquest punt, la psicòloga de la
FAMC, Gemma Rovira, va oferir la xe-

rrada "Present i Futur de l'Envelliment
Actiu. Punt de sortida”. En aquesta tro-
bada de pares també va assistir la admi-
nistrativa de la FAMC, la Paquita Nierga,
facilitant la seva presentació davant les
famílies. �

l mestre ceramista de la Bisbal
Joan Raventós, que col·labora
amb la FAMC des de fa tres anys,
amb assessorament tècnic i

ajuda per a l’elaboració dels Premis Incor-
pora, ens va facilitar l’estiu passat una visita
guiada pel Terracotta Museu de la Bisbal
dEmpordà. A la visita ens va acompanyar el
director de la revista Bonart i de la fundació
Lluis Coromina, Ricard Planas, l’educador
del taller de Ceràmica del Mas, Ernest Cor-
billo, el Francec Frigolè, la Bea Pi, Joan
Ramon i el director del centre, Pep Men-
doza. Va ser una visita molt interessant, i
vam tenir el privilegi de comptar com a guia
el director del museu, Xavier Rocas, acom-
panyat per les magnífiques explicacions del
mestre ceramista Joan Raventós. Vam co-
nèixer amb detall les característiques de
molts objectes ceràmics, eines i estris rela-
cionats amb la seva fabricació, la majoria
dels quals han estat donats pels fabricants
bisbalencs. Ens va agradar molt l’espai, dins
l’àmbit de Els Creadors, de la ceràmica ac-
tual que envolta la Bisbal. És un espai orga-
nitzat per l'Associació de Ceramistes la
Bisbal que ha tingut un gran èxit entre els
visitants del museu. Aquesta exposició s'a-
nirà renovant per tal de fer difusió de les

noves creacions ceràmiques de la Bisbal i
comarca. L'Associació de Ceramistes la
Bisbal és l'entitat que agrupa empreses,
professionals i amants que tenen la cerà-
mica com a nexe d'unió. Un dels seus ob-
jectius principals és fer arribar la passió i
l'emoció de la ceràmica viva en l'àmbit co-
marcal, nacional i internacional. 

Posteriorment vàrem celebrar una reu-
nió de treball per plantejar la possibili-
tat de participar, la propera primavera,
en aquest espai Els Creadors amb obres
i peces que realitzen els nois i noies del
taller de Ceràmica de la FAMC coinci-
dint amb el 30è aniversari de la funda-
ció. �

E
Visitem el Terracotta Museu  de La Bisbal

Alguns dels pares i mares assistents a la reunió de famílies de juny
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quest any els usuaris de la Llar
de Banyoles, juntament amb els
seus educadors, vam anar al
maig de vacances a Calella, grà-

cies, un cop més, a l’IMSERSo i a Autismo
España. El primer dia vam anar a passejar
pel centre del poble i a la tarda a jugar un
partit de voleivol a la platja. 

A Calella hi ha una camí que voreja el mar
i arriba fins el Far. Aquesta passejada ens va
tenir entretinguts tot el matí següent. La
nostre idea era no quedar-nos només a Ca-
lella, i com que aquella zona no la conei-
xíem, vam anar-hi amb dues furgonetes, la
qual cosa ens va donar la possibilitat de fer
diferents sortides. Una de les visites pro-
gramades era anar a conèixer Sant Pol de
Mar i Canet.

Una altra activitat va ser agafar el tren i arri-
bar fins a Mataró; un cop allà, visitem al més
destacat i tornem cap a Calella.

A l’hotel cada vespre es feien activats diver-
ses; aquest any no va haver ball, però vam
poder gaudir d’un espectacle de màgia.

Per la seva banda, els nois i noies de les
Llars de Serinyà vam anar de colònies el
mes de juny. Ens decantàrem per anar a la
casa de colònies de Serinyà Els Refugis. Allà
ens sentim molt còmodes. Una tarda vam
optar per fer una representació d’un conte.
Vam llogar vestuari i tots els voluntaris ha-
vien de  representar un personatge. La mú-
sica va ajudar que al final tot acabés en una
festa.

L’endemà vam fer un taller de dansateràpia,
una activitat nova per a nosaltres i que va
tenir més èxit del que esperàvem. Gairebé
tots volien anar-hi, així que vam decidir fer
dos grups per donar més qualitat a cada ta-
ller. 

Els matins vam aprofitar el bon temps per
anar a la piscina, fer jocs d’aigua i camina-
des pels voltants. �

AAnnnnaa  AAbbrraass
CCoooorrddiinnaaddoorraa  ddee  lleess  llllaarrss

A
Calella i Serinyà acullen les colònies 2017

quest any hem tirat endavant
força projectes relacionats amb
la millora de les infraestructures
de la nostra fundació. Així, a prin-

cipis de 2017 any va acabar la instal·lació de
la caldera de biomassa, projecte subvencio-
nat pel Ministeri de Sanitat, Assumptes So-
cials i Igualtat. En aquesta millora contínua
de les instal·lacions s'emmarca també la
col·laboració de la Fundació Roviralta dins
del projecte Hivernacles? Un recurs neces-
sari, que aposta per l’ocupació activa dins
les possibilitats de cada usuari com a eix
vertebrador de la nostra teràpia. Amb
aquest objectiu, i per facilitar un espai de
treball, era necessari renovar els plàstics
dels hivernacles de l’hort.  A l’hort, un dels
tallers més antics de la FAMC, que daten del

1993, es van instal·lar dos nous hivernacles
multicapella (8.5 metres x 10 metres) per fa-
cilitar la feina a l’interior. Els hivernacles
proporcionen un suport a la tasca de l’edu-
cador d’horta, en Jorge Serra, a l’hora de
treballar diferents tècniques d’execució que
ens proporciona el treball amb la terra. L’o-
bra va estar finançada al 100 per cent per la
Fundació Roviralta.

La Fundación ONCE, al seu torn, va finan-
çar part del projecte d’adequació d'un espai
de la Llar de Banyoles com a sala per a tu-
tories, la qual cosa feia necessari canviar el
terra i posar parquet, així com substituir les
obertures per una porta/obertura de pvc,
instal·lar radiadors, compra de mobiliari i
pintar de nou l’espai. Part d’aquesta reno-

vació l'ha feta el grup de manteniment de la
finca amb l’educador Jon Torres i el seu
grup de nois. Aquesta treball va veure final-
ment la llum a la tardor; és així com hem
guanyat un espai en un entorn acollidor que
facilita les tutories del grup de la Llar de
Banyoles. 

Un altre projecte que forma part de la mi-
llora de les infraestructures va arrencar a
l'octubre; es tracta de la fase 1 de la reno-
vació de la Baixa Tensió a la zona de tallers,
que compta amb una ajuda del Ministeri de
Sanitat dins el finançament del 0,7 per cent
de l’IRPF. Aquesta obra acabarà, en principi,
abans de finals que acabi l'any. D'altra
banda, a l'estiu vam renovar, amb recursos
propis, un vehicle de transport. �

A
Pla d'actualització de les instal·lacions  
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om ja sabeu, des de fa alguns
anys tenim molt present el
nostre projecte d’Envelliment
Actiu i TEA, dins del qual treba-

llem en tres eixos principals: Salut, Parti-
cipació i Seguretat. En l’eix de salut
s’estan potenciant accions per a la millora
i manteniment d’aspectes relacionats
amb la salut a tres nivells: físic, motor i
cognitiu. En el marc d’aquest treball, l’e-
quip dels professionals del Mas va valorar
la necessitat de seguir treballant en la
prevenció de problemes motors amb l’e-
xercici adaptat a les capacitats de tots els
nostres usuaris. 

Per això, en una primera fase, un grup
d’educadors/es, amb la col·laboració del
Consell Esportiu del Pla de l’Estany, va
prendre part en una formació a nivell teò-
ric i pràctic de la utilització dels parcs de
salut. Un cop finalitzada aquesta fase es
va fer una planificació de l'assistència pe-
riòdica dels nostres usuaris als parcs de
salut. Els resultats fins al dia d'avui són
molt satisfactoris. 

D'altra banda, dins d’aquest pla per po-
tenciar l’activitat física, ja fa alguns anys
que alguns nois de Mas Casadevall parti-
cipen en l’equip de Fútbol 7 de Junts i En-
davant. Aquest octubre, i  aprofitant que el
Club de Bàsquet Banyoles tenia un pro-
jecte de Bàsquet per a persones amb al-
tres capacitats, el Carles Bosch ha
començat a assistir als entrenaments
dels divendres. En aquest programa, nou
usuaris van participar el 15 d'octubre en

la 7ª jornada de Capacitats del Consell
Esportiu del Pla de l’Estany, una jornada
en la qual tenim l'experiència d'altres
anys.  A la trobada vam gaudir un cop més
de les diferents activitats i jocs, dinamit-
zades pels monitors del Consell Esportiu,
els entrenadors del Club de Bàsquet Ban-

yoles i els entrenadors de GAP Porqueres
(Gimnàstica Artística). La jornada va con-
sistir a participar en tres itineraris: Piri-
neus, Andes i Himàlaia, adaptats a cada
nivell d’autonomia. Aquest any la Funda-
ció MIFAS va oferir també la possibilitat de
practicar bàsquet en cadira de rodes. �

C
Potenciem l'esport com a font de salut per a un envelliment actiu

El Carles Bosch, preparat per fer cistella.

L'aparador de Can Pons, amb colors i motius africans

Traslladem l'aparador de Can Pons a l'Àfrica

om cada any, l’aparador de
Can Pons és un bon espai a la
Plaça Major de Banyoles per
poder presentar el treball que

fem als diferents tallers. L'última obra
exposada té com a fil conductor Àfrica.
Durant molts mesos, els nois i noies que
assisteixen als tallers de paper, manipu-
lats de paper, ceràmica i espelmes han
treballat aquest tema creant i buscant
productes originals relacionats amb el
continent africà. Hem pogut treballar
amb diferents materials reciclats (fus-
tes, cartrons) i amb diferents tècniques,
i utilitzant molt color per poder treure
totes les capacitats creatives i artísti-
ques que tenen els nostres artistes. �

C
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undació Autisme Mas Casade-
vall i Associació Aprenem són
les dues entitats beneficiàries
de la darrera edició de Dinners

that matter (Sopars que importen), una
iniciativa en la qual els restaurants col·la-
boradors donen el 25 per cent de la fac-
turació directament i íntegra a una causa
social a la qual donen suport. Aquests so-
pars solidaris es fan quatre dijous l'any,
seleccionant quatre causes diferents de
projectes locals al voltant de quatre
blocs: gent gran, malalties (càncer, dia-
betes...), fam/pobresa i discapacitats. 

Un dels últims sopars va ser el 28 de se-
tembre i la causa solidària era la lluita
contra l'autisme, i en concret uns projec-
tes d’Associació Aprenem i Fundació Au-
tisme Mas Casadevall. En el cas
d’Aprenem, els diners recaptats tenien
com a finalitat finançar el seu projecte de
suport a la inclusió escolar. Amb ell es
treballa perquè nens i nenes escolaritzats
en centres ordinaris puguin accedir a les
mateixes activitats que la resta de com-
panys, cosa que no sempre és possible
per manca de recursos d’atenció espe-
cialitzats. En el cas de Mas Casadevall, la
recaptació es destinarà a la segona fase
d’intervenció de l’aïllament dels tallers on
els nostres nois i noies fan diàriament la
seva feina. Els tallers tenen 30 anys i pre-

senten problemes d’aïllament, per la qual
cosa són especialment freds a l’hivern i
molt calorosos a l’estiu.

Encara que recaptar fons és una part
important del que fa Dinners That Mat-
ter, vol ser molt més que una xifra. El
coneixement és poder, i amb poder ve la
capacitat d’aconseguir una diferència en
la vida d’algú. Així que el veritable objec-
tiu és ajudar a donar veu a projectes so-
cials locals i difondre el seu missatge a
tantes persones com sigui possible. 

Els restaurants participants en la inicia-
tiva són:  2Y, Bisibisau, Dos Torres, El
diset, El Sortidor, Feeding Spain, Fritz
Restobar, Iradier, L'Atélier, La Taula, Vi-
vanda, Bodega Monumental, Memorias
de China, Suquet de l'Almirall, Tia Santa,
Udon (3 restaurants.)

Irene Calvís, membre del comitè execu-
tiu i impulsora de la participació de Mas
Casadevall en aquest projecte solidari,
apunta: "iniciatives com la impulsada
per Dinners That Matter (DTM) són de
vital importància per ajudar a donar vi-
sibilitat a les entitats socials que depe-
nen d'un sector a vegades mancat
d’oportunitats". I afegeix: "DTM contri-
bueix a caminar cap a un paradigma on
es promou la inclusió i la transformació

social a partir de la complicitat de les
empreses i el món de la restauració.
Aquesta iniciativa dignifica els menys
afavorits i sensibilitza la societat vers el
dret a la inclusió de les persones més
vulnerables. Gràcies a DTM ens acos-
tem, poc a poc però amb determinació,
vers un model que no només vol fer fi-
lantropia sinó que és una nova manera
de teixir xarxes i de relacionar-se amb
l’entorn. En la societat del coneixement,
el món empresarial i els àmbits organit-
zatius formen part d’una comunitat i no
la poden obviar. La iniciativa basa el seu
èxit en la transparència i en una actitud
participativa i còmplice, emfatitzant el
discurs del bé comú per sobre del bé in-
dividual i la cooperació enfront del “jo
guanyo”, tot buscant l’equilibri social i la
solidaritat".

Per això, agraeix "de tot cor a DTM la
seva valentia en promoure una societat
més justa i socialment més responsa-
ble". �

F
‘Sopars que importen’ amb Mas Casadevall i Aprenem

Fem teatre a la Festa Major i anem a la fira 

quest any l’ajuntament de
Banyoles va proposar a Esce-
naris Especials, el projecte de
teatre inclusiu que dirigeix

Clàudia Cedó, fer el pregó de l’espai de
“Barraques” de la festa major com a re-
coneixement de la tasca feta. Això va
donar peu a que els nois i noies de la llar
de Banyoles, juntament amb un altre
grup d’alumnes de teatre, poguessin
participar el dijous 18 d'octubre al ves-
pre (el primer dia de la festa) en una pe-
tita representació teatral en aquell
espai.

D'altra banda, ja fa quatre anys que un
representant de l’ajuntament de Banyo-
les, juntament amb un dels firaires,
varen acordar que els dos centres que
treballen amb persones amb discapaci-
tat al Pla de L’Estany podrien anar el di-
vendres a la tarda a les atraccions de
manera gratuïta. Així que tot un grup
d’usuaris de les Llars del Mas i també

els de la Llar de Ban-
yoles, van anar el di-
vendres de la Festa
Major a les atraccions
que més els agrada-
ven. Enguany, com que
el grup era força nom-
brós, vam optar per di-
vidir-nos, així ens era
més còmode. D’a-
questa manera dispo-
saven de més temps
per pujar a les atrac-
cions.

El dilluns és el darrer
dia de la festa i un bon
grup tenim el costum
d'anar a menjar un entrepà al recinte de
barraques; després anem a contemplar
els focs artificials amb els qual es donen
per clausurada les Festes.

Anem de festa en festa, ja que la set-

mana següent comencen les Festes de
Girona. Busquem sempre un dia per
poder tornar a gaudir de les atraccions i
fer una passejada, sovint acabem sopant
a Girona abans de tornar cap a casa. �

AAnnnnaa  AAbbrraass

A
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Mas Casadevall, premi CERMI 2017 a la investigació social i científica

a Fundació Autisme Mas Casade-
vall ha rebut el premi CERMI 2017
a la Investigació Social i Científica
pel projecte CARE0-4-Mas Casa-

devall (Clinical Center for Autism based on
Research and Education -Mas Casadevall)
per a l'atenció primerenca de l'autisme.

El projecte CARE0-4- MC persegueix, com
hem explicat en diverses ocasions, crear un
centre clínic i investigador en el diagnòstic
precoç i atenció primerenca dels trastorns
de l'espectre de l'autisme (TEA). Amb la
seva posada en marxa es pretén donar res-
posta a les famílies dels nens que presenten
dificultats del neurodesenvolupament i sen-
yals d'alarma pròpies dels TEA, per accedir
a un diagnòstic especialitzat i rebre una res-
posta terapèutica integral i comprensiva ba-
sada en l'evidència, per un equip
multidisciplinari amb formació específica en
la identificació i intervenció primerenca de
l'autisme. La iniciativa, en fase preparatòria
i amb ubicació a Barcelona,   té com a primer
objectiu facilitar la detecció precoç dels TEA
i, a continuació, proporcionar tractaments
adequats als nens i les seves famílies, en
coordinació amb els suports terapèutics i
educatius del sistema d'atenció comunitari.

El projecte CARE0-4-MC, amb la col·labora-
ció de l'Hospital Sant Joan de Déu i la Fa-
cultat de Psicologia Blanquerna (Universitat
Ramon Llull), té una clara vocació social, al
servei de les necessitats de les famílies en
procurar accés a informació contrastada,
oferir espais psicoeducatius i afavorir la vin-
culació interfamiliar i comunitària. Així ma-
teix, persegueix ser un centre generador de
coneixement i impulsor de línies d'investi-
gació pròpies a nivell biomèdic i psicosocial.
A aquest nivell, compta amb el suport i as-
sessorament de l'UC Davis MIND Institute
de Califòrnia (EUA), centre de referència
mundial en la investigació i abordatge clínic
de l'autisme, centre amb el qual mantenim
des de fa anys una profunda vinculació pro-
fessional.

Mas Casadevall va néixer el 1988 per inicia-
tiva d'uns pares que volien oferir espais de
vida i de treball als seus fills en la seva arri-
bada a l'edat adulta. En l'actualitat atén una
trentena de persones amb autisme: té dues
residències a Serinyà i una tercera a Ban-
yoles, a més de tallers ocupacionals (d'-
horta, reciclatge, paper, etc.) i un restaurant,
atès pels usuaris. El projecte CARE0-4-MC
suposa la culminació de la feina d'aquestes

famílies pioneres, que faciliten nous recur-
sos terapèutics i ajuda social a la generació
actual de pares que es troben en situació
d'una recerca de respostes diagnòstiques i
terapèutiques.

Els premis que anualment concedeix el Co-
mitè Espanyol de Representants de Perso-
nes amb Discapacitat (CERMI), principal
plataforma del sector a l'estat, reconeixen
les iniciatives d'entitats i persones per afa-
vorir la inclusió del col·lectiu amb discapa-
citat en els diferents àmbits de la vida, així
com projectes relacionats amb l'accessibi-
litat universal, la participació en les institu-
cions, la perspectiva de gènere o la
investigació, entre d'altres camps, que con-
tribueixen al benestar de les persones amb
discapacitat i de les seves famílies.

En la seva edició del 2017, més d'un cente-
nar de candidatures s'han presentat a les 13
categories d'aquest guardó. �

L

José Luis Bruned comparteix a Huesca la seva experiència amb l'autisme

l president de la nostra funda-
ció i vicepresident d' Autismo
España, José Luis Bruned, va
oferir el 10 de novembre una

xerrada a Huesca, organitzada per "Diás-
pora Altoaragonesa" juntament amb la
Fundación para el Desarrollo Socioeconó-
mico del Alto Aragón (Fundesa), el diari
del Alto Aragón i la Cambra de Comerç de
la província, entre d'altres.

Amb el títol "Autisme i vida: desig i reali-
tat, responsabilitat social", Bruned va
donar algunes pinzellades dels seus 40

anys de trajectòria en
l'associacionisme i la
lluita pels drets i la mi-
llora de la qualitat de
vida de les persones
amb autisme. Alhora,
va explicar alguns dels
projectes en què ac-
tualment estem treba-
llant a Mas Casadevall,
com el CARE 0-4 de cre-
ació d'un centre de
diagnòstic precoç i
atenció primerenca.
Ell, que ha viscut l'è-
poca en què l'autisme
era un trastorn desco-
negut i sense tractament, va admetre que
s'ha avançat molt en tot aquest temps,
tant en diagnòstic com en teràpies, però
tot i així encara es diagnostica tard i no
sempre per part de professionals. D'altra
banda, l'esforç de les famílies no ha estat
sempre acompanyat pel suport de les ad-
ministracions. Són les famílies, per tant,
les que tiren del carro. Bruned va aprofitar
l'ocasió per fer una crida a la responsabi-
litat social corporativa (RSC) de les em-
preses amb l'autisme, ja que a més de ser
actualment una moda, és una exigència i

una necessitat social. Va demanar així
mateix una veritable política d'inclusió so-
cial del col·lectiu i va encoratjar les famí-
lies a formar part d'entitats perquè les
famílies, individualment, difícilment poden
aconseguir coses, "ho hem de fer a través
de la societat, cosa que vol dir a través
d'associacions i fundacions i impulsant
projectes".  En acabar la xerrada es va fer
un sopar-col·loqui en què va participar la
nostra col·laboradora, la psicòloga Maria
Díez-Juan, i el director d'Autismo España,
Jesús García Lorente. �

E

José Luis Bruned va parlar dels projectes de Mas Ca-
sadevall

Amb el president d'Autismo Huesca, Santiago Arnillas 
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La formació, cada cop més especialitzada

El Servei d'Estimulació avança amb l'estimulació basal i les sales multisensorial
Snoezelen 

a formació és un aspecte molt
important a Mas Casadevall, ja
que ens ajuda a créixer com a
centre i com a professionals. In-

tentem buscar formacions molt específi-
ques que permetin posteriorment revertir
els coneixements adquirits de manera posi-
tiva en el dia a dia dels nostres usuaris.

Aquest 2017 el  servei d’estimulació s’ha
ampliat tant pel que fa a horaris i usuaris
que hi assisteixen, com també pel que res-
pecta als professionals que en formen part:
en Valentí Casanovas, l’Anna Hurtós i l’Àn-
gels Capdevila. Aquest equip de professio-
nals han assistit als cursos d’Estimulació
Sensorial, Sales Multisensorials i Espais
Snoezelen: al mòdul 1 l’Anna i en Valentí i al
mòdul 2 l’Àngels. Ambdues formacions es-
taven ofertades per la federació Discapaci-
tat Intel·lectual, DINCAT, i estaven
impartides per Jocviu. L’Àngels també ha
participat en les Jornades d’Actualització en
Basale Stimulation a càrrec de UEN, Modu-
lació Pedagògica, Tecnofisio i Basale Stimu-
lation aquest juliol a Barcelona. 

La treballadora social, Mònica Colomé, s’ha
format a través de la federació DINCAT en
Recursos Econòmics Públics i Prestacions
del sistema de la Seguretat Social, a càrrec
d’Elsa Salgado, amb l’objectiu d’informar i
donar millor servei als usuaris i famílies de
la fundació. També ha participat en les Jor-
nades de Tutors de Pràctiques de l’UdG a
càrrec de Ferran Casas, ja que estudiants
de Treball Social, Psicologia i Educació So-
cial de la Universitat de Girona  realitzen
anualment el seu pràcticum al centre.

Per la seva banda, el director del centre, Pep
Mendoza, i el coordinador del STO, Joan
Josep Verdaguer, continuen la seva forma-
ció en I-Calidad, eina per la millora de la
qualitat de vida en persones amb TEA.

Pel que fa a l’equip d’educadors, aquests
han participat en diverses formacions per
tal de tenir més estratègies en l’atenció di-
recta diària. Els educadors de la Llar de
Banyoles, la Rebeca Miraut i l’Arnau Piber-
nat, han realizat online el curs sobre Bases
del desarrollo Afectivo Sexual en TEA d’Au-
tismo Madrid. Un gran nombre d’educadors,
tant del servei de Llars com de l’STO, parti-
ciparen en el curs de Dinamitzadors dels
Parcs de Salut promogut pel Consell Es-
portiu del Pla de l’Estany, així com també en
el Taller de Veu, Moviment i Interpretació re-
alitzat per Apropa Cultura del CosmoCaixa.

Al seu torn, la psicòloga del centre, Gemma
Rovira, s’està formant en eines de diagnòs-
tic, com el curs de formació i acreditació clí-
nica Autism Diagnostic Observational
Schedule (ADOS-2) realitzat a principis

d’any a l’Hospital Universitari Mutua Te-
rrassa, a càrrec d’Amaia Hervàs, curs que
té l’objectiu clínic d’actualitzar el perfil dels
diagnòstics dels usuaris. Un altre treball
que s’està iniciant és el d’avaluació dels pro-
cessos d’envelliment i s’han realitzat for-
macions com la d’Envelliment i Discapacitat
Intel·lectual, Aplicació Eina CAMDEX dirigit
per DINCAT i a càrrec de la psiquiatra  Marta
Vila i de la neuropsicòloga Susanna Esteba.
El CAMDEX-DS ja està en funcionament a
Mas Casadevall. Aquest permetrà fer un se-
guiment de l’envelliment dels nostres usua-
ris per tal de detectar qualsevol procés
alterat. D’aquesta manera es podrà oferir
un tractament farmacològic més adequat,
així com un tractament de més qualitat cen-
trat en cada persona. �

GGeemmmmaa  RRoovviirraa  

L

l Servei d’Estimulació neix de
l’evidència que alguns dels
usuaris de Mas Casadevall
estan entrant en l’etapa d’en-

velliment i que necessiten, per tant, un
servei complementari al Servei de Terà-
pia Ocupacional (STO) per aconseguir
una millora de la qualitat de vida, tot
treballant les àrees comunicatives,
emocionals, cognitives i psicomotrius.

Donades les característiques de les per-
sones que conformen Mas Casadevall,
vam creure que crear un servei d’esti-
mulació basal a través sobretot d’una
Sala Snoezelen s’adaptaria a les seves
necessitats. La finalitat de l’estimulació
basal consisteix a simplificar l’entorn i
fer-lo perceptivament més accessible, a
fi que les persones puguin utilitzar les
informacions rebudes. Aquesta estimu-

lació consistirà a afavorir que aquestes
persones tinguin una millor percepció i
una millor integració dels estímuls en el
pla somàtic i sensorial. Quan parlem
d’una Sala Snoezelen, estem parlant
d’una sala utilitzada per descriure un
entorn interactiu dissenyat per estimu-
lar els sentits del tacte, oïda, vista, ol-
facte i gust; en definitiva, un benestar de
comunicació amb la persona i l’entorn,

E

En Pep Mendoza, en una assemblea d'Autismo España
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retroalimentant-se els diferents sentits. L’objectiu en una sala
Snoezelen seria donar el curs lliure a l’experiència sensorial,
buscar la satisfacció, el plaer i el descans i despertar la moti-
vació i el ritme de cada persona. Alguns elements de la sala
serien columnes de bombolles, bola de miralls, projector d’i-
matges, feixos de fibra òptica, música ambiental, llit d’aigua
musical o vibratori, etcètera.

La metodologia es basa a respectar l’elecció de l’individu, po-
tenciant la relaxació i, el que és molt important, la posterior
avaluació del professional, el qual valora les possibilitats sen-
sorials, de comunicació i motores. Es facilita un ambient per
despertar les sensacions corporals a través de la utilització
dels instruments i aparells. Els recursos de la sala ens per-
meten incidir amb la sensibilitat superficial i profunda, en la
percepció vestibular i la propiocepció. La motivació que des-
perten en l’usuari els estímuls de la sala afavoreixen l’explo-
ració motriu. Es potencia una interacció de l’individu amb
l’entorn, que deriva en un plaer pel moviment en si mateix o
com a forma d’acostament als estímuls oferts.

El Servei d’Estimulació s’inicia a finals del 2009 però no és fins
el 2015 que el projecte es consolida a càrrec de l’Àngels Cap-
devila, que inicià l’activitat un dia a la setmana amb cinc usua-
ris fixes. Davant la valoració positiva del servei queda palès
que cal ampliar-lo i fer-lo extensible a altres usuaris. No és
fins el 2017 que es donen les condicions oportunes. Davant les
pre-jubilacions de dos educadors del STO, l’Anna Hurtós i en
Valentí Casanovas, veiem l’oportunitat de reestructurar el ser-
vei. D'una banda, els dos educadors passen a formar part de
l’equip d’estimulació, juntament amb l’Àngels Capdevila. D’a-
questa manera el servei passa a ampliar-se a tota la setmana
i els horaris d’aquests tant són des del STO  com des de les
llars. Aquest fet possibilita que la gran majoria d’usuaris de
Mas Casadevall es poden beneficiar d’aquest treball. �

PPeepp  MMeennddoozzaa
Detall d'una sala d'estimulació que ja funciona al Centre de Recursos TEA de
Manresa

Treballem amb tauletes l'estimulació cognitiva
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Aritz Aranbarri, investigador postdoctoral en el Instituto MIND de la Universidad
de California en Davis

"He crecido con el impacto del autismo en mi vida de forma muy directa"

Entrevistes

rriittzz  AArraannbbaarrrrii  eess  eell  sseegguunnddoo  bbee--
nneeffiicciiaarriioo  ddee  llaa  bbeeccaa  ppoossttddooccttoorraall
MMaass  CCaassaaddeevvaallll--LLaa  CCaaiixxaa  eenn  iinn--
vveessttiiggaacciióónn  ddee  aauuttiissmmoo  ((pprroommoo--

cciióónn  22001166--22001188))  yy  ccoonnooccee  nnuueessttrraa  ffuunnddaacciióónn
ddeessddee  ssuu  eettaappaa  ddee  rroottaacciióónn  ccoonn  eell  ddeessaappaa--
rreecciiddoo  JJoosséé  AAnnttoonniioo  MMuuññoozz  YYuunnttaa,,  qquuee  dduu--
rraannttee  uunnooss  aaññooss  ccoollaabboorróó  ccoonn  nnuueessttrraa
ffuunnddaacciióónn..  DDaaddoo  eell  iinntteerrééss  qquuee  ddeemmoossttrraabbaa
eell  DDrr..  AArraannbbaarrrrii  ppoorr  eell  aauuttiissmmoo,,  eell  DDrr..
MMuuññoozz--YYuunnttaa  llee  hhaabbllóó  ddee  MMaass  CCaassaaddeevvaallll  yy
ddee  ssuuss  iinncciippiieenntteess  yy  aammbbiicciioossooss  pprrooyyeeccttooss
rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  aall  mmááss
aallttoo  nniivveell    aassoocciiaaddooss  aall  IInnssttiittuuttoo  MMIINNDD  ((MMee--
ddiiccaall  IInnvveessttiiggaaccttiioonn  iinn  NNeeuurrooddeevveellooppmmeennttaall
DDiissoorrddeerrss))  ""eell  ccuuaall  eessttaabbaa  rreeppuunnttaannddoo  ttaannttoo
eenn  aauuttiissmmoo  ccoommoo  eenn  oottrraass  ppaattoollooggííaass  ddeell
nneeuurrooddeessaarrrroolllloo  aa  nniivveell  iinntteerrnnaacciioonnaall""..  

--  ¿¿CCoonnooccííaass  eell  IInnssttiittuuttoo  MMIINNDD  úúnniiccaammeennttee
ppoorr  llaass  rreeccoommeennddaacciioonneess  ddeell  DDrr..  MMuuññoozz--
YYuunnttaa??

- No, de forma paralela, también me había
interesado por un modelo de intervención
temprana, conocido como el modelo Den-
ver (ESDM, Early Start Denver Model), y re-
sultaba que una de las autoras del modelo,
era y es una de las investigadoras más re-
conocidas del instituto MIND en investiga-
ción de intervención temprana en autismo,
la Dra. Sally Rogers.  

Una vez doctorado, mi objetivo profesional
principal era optar por alguna financiación
de investigación que me permitiera seguir
mi formación en el Instituto MIND, cuando
me enteré de que la fundación Mas Casa-
devall había lanzado una convocatoria de
beca-postdoctoral, concretamente para una
estancia de investigación altamente espe-
cializada en autismo y en el Instituto MIND.

--  ¿¿TTeennííaass  eexxppeerriieenncciiaa  aanntteerriioorr  eenn  eell  ccaammppoo
ddeell  aauuttiissmmoo??  

- Sí, y puedo decir que desde que tengo seis
años. Mi hermano pequeño (el que me sigue
en orden de nacimiento) fue diagnosticado
cuando yo tenía esa edad, cuando él tenía
18 meses (con un diagnóstico muy tem-
prano para esa época, 1988 en Suecia).
Nació pequeño para la edad gestacional y

sufrió una encefalitis cuando tenía 9 meses,
tras lo cual presentó un trastorno del es-
pectro del autismo. El pronóstico era tan
malo que se pensaba que nunca llegaría a
hablar (de hecho, no lo hizo hasta pasar los
4 años), pero en la actualidad es bilingüe
(euskera y castellano) y ha llegado a des-
arrollar capacidades que de pequeño nunca
hubiéramos ni imaginado. Por todo lo que
me ha tocado vivir en lo personal, siempre
me ha provocado gran interés la relación

entre cerebro y conducta, y sobre todo,
cómo esa plasticidad cerebral en edades
tempranas puede generar tanto cambio y
adquirir tantas funciones a costa de mucho
esfuerzo, intervención especializada desde
edad temprana y trabajo de la familia.

--  ¿¿CCóómmoo  eemmppeezzóó  ttuu  ffoorrmmaacciióónn  eenn  aauuttiissmmoo??

La carrera la estudié en Salamanca, y es allí
donde empecé mi formación en autismo co-
laborando con el equipo de detección tem-
prana del Dr. Ricardo Canal. Además de mi
formación en neuropsicología en el Hospital
del Mar, en Barcelona también tuve la gran
oportunidad de realizar prácticas en el cen-
tro COADI, junto a Berta Salvadó, neuropsi-
cóloga del neurodesarrollo temprano,
especializada en autismo y muy reconocida
en Barcelona.

--  EEnnttoonncceess,,  ttuu  mmoottiivvaacciióónn  ppoorr  eell  aauuttiissmmoo
ttiieennee  uunnaa  bbaassee  ppeerrssoonnaall……

- ¡Por supuesto! He crecido con el impacto
del autismo en mi vida de forma muy di-
recta. Todavía tengo muy grabado en la me-
moria el ruido monótono y repetitivo que

A

"Estamos adaptando el 
conocido modelo de 

intervención temprana 
Denver (ESDM) con el 

objetivo de lograr que su 
implementación sea más 

viable en un contexto clínico
público de bajos recursos 

de Estados Unidos"

Aritz Aranbarri acaba a principios de 2018 su beca postdoctoral en California
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realizaba mi hermano en nuestro cuarto de
juego mientras alineaba todos los coches
que iba acumulando y observaba cómo
todas las ruedas giraban a la vez. El impacto
en mis padres fue muy desgarrador y he ob-
servado mucho sufrimiento en el camino
hasta el día de hoy. Todo ello hace que des-
arrolles una sensibilidad con y para las fa-
milias. Además, en el caso de mi hermano,
como el trastorno se asoció a un conjunto
de eventos médicos entre los que se des-
taca la encefalitis a los 9 meses, yo crecí con
la idea de que algo ocurrió en el cerebro de
mi hermano y eso generó un antes y un des-
pués. Por todo ello surge mi interés por la
neuropsicología, y por estudiar la estrecha y
compleja relación del desarrollo de la con-
ducta y el cerebro.

--  PPeerroo  ccuurriioossaammeennttee,,  ttuu  tteessiiss  ddooccttoorraall  nnoo
ttrraattaa  ssoobbrree  eell  aauuttiissmmoo……

- No, mi tesis doctoral la realicé en el pro-
yecto INMA (INfancia y Medio Ambiente,
http://www.proyectoinma.org/), en la línea
de investigación de contaminación ambien-
tal y neurodesarrollo temprano, junto a
Salud Pública del Gobierno Vasco y la Fa-
cultad de Psicología de la Universidad del
País Vasco UPV/EHU. El proyecto en su con-
junto es un proyecto de epidemiología am-
biental que se dirige desde Barcelona (dede
el CREAL) y ha seguido y sigue a distintas
muestras de población en distintos puntos
del estado español desde el primer trimes-
tre de embarazo. Se han recogido multitud
de muestras biológicas a la madre durante
el embarazo y también a los niños y niñas al
nacer, junto con información de las familias
y muestras ambientales de los lugares de
residencia, trabajo y escuelas. Es un estudio
longitudinal de gran envergadura que ha es-
tudiado y se sigue estudiando el desarrollo
de los niños y niñas tanto en aspectos físi-
cos, como neuropsicológicos. En el Instituto
MIND existe una línea de investigación muy
importante que estudia los contaminantes
ambientales y la incidencia de autismo diri-
gido por la Dra. Irva Hertz-Picciotto, con la
que realicé una estancia de 4 meses en el
2012, como parte de mi formación predoc-
toral y financiado como el resto de mi tesis
por el departamento de educación del Go-

bierno Vasco. Es un tema que también me
resulta de extraordinario interés y en la ac-
tualidad sigo colaborando con el proyecto en
datos pendientes de publicación, además de
seguir de cerca los resultados asociados a
contaminación ambiental y autismo.

--  ¿¿EEnn  qquuéé  pprrooyyeeccttoo  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  eessttááss
ttrraabbaajjaannddoo  eenn  CCaalliiffoorrnniiaa??

- En la actualidad, en esta estancia pos-
tdoctoral del Instituto MIND, he conseguido
unir mi motivación clínica por la detección
e intervención temprana del autismo, con
mi trayectoria investigadora. Por un lado,
participo en el programa de formación mul-
tidisciplinar postdoctoral en investigación de
autismo, conocido como el programa ARTP
(Autism Research Training Program). El
programa de formación está financiado por
el instituto nacional de salud de Estados
Unidos y es un programa de formación de
gran prestigio a nivel mundial. Dicha forma-
ción abarca todas las áreas de investigación
relacionadas con el autismo, desde la aten-
ción a las familias, genética, neuroimagen,
epidemiología ambiental, intervención tem-
prana e incluso los estudios con modelo
animal.

--  YY  ppoorr  oottrroo  llaaddoo……  

- Por otro lado, mi actividad investigadora
principal está dirigida por la Dra. Aubyn
Stahmer y dedicada a un proyecto llamado
C-ESDM (Communit-Early Start Denver
Model) en el laboratorio de las Dras. Sally
Rogers y Aubyn Stahmer. En dicho proyecto
estamos adaptando el conocido modelo de
intervención temprana Denver (ESDM) con
el objetivo de lograr que su implementación
sea más viable en un contexto clínico pú-
blico de bajos recursos de Estados Unidos,
como son las zonas más rurales. 

--  EEssoo  sseerrííaa  mmuuyy  ppoossiittiivvoo,,  ppoorrqquuee  nnoo  ttooddaass  llaass
ffaammiilliiaass  ttiieenneenn  ssuuffiicciieenntteess  rreeccuurrssooss..

- Sí. Ni todas las áreas o territorios de un
país los recursos y profesionales necesa-
rios. Parte de mi trabajo de investigación en
este proyecto ha sido desarrollar una escala
para evaluar el contexto y hogar familiar,
analizando los ingredientes ya existentes en
la familia de promoción del desarrollo tem-

prano, antes de iniciar el programa de in-
tervención, que aquí se realiza principal-
mente en el hogar familiar (de bido a que se
subraya la importancia del contexto natural
de desarrollo). Actualmente, estamos rea-
lizando un ensayo clínico del modelo adap-
tado para evaluar su eficacia. La eficacia del
modelo original (ESDM) ya ha acumulado
suficiente evidencia como para considerarlo
una intervención con evidencia científica,
por lo que ahora toca probar que esta ver-
sión adaptada y más viable para servicios
públicos de menos recursos también de-
muestre eficacia.

Mi motivación principal en la participación
del proyecto es su impacto social y directo
en las familias. Esperamos que los resulta-
dos favorezcan un paquete de intervención y
materiales que tendrán un impacto directo
en los lugares en donde la intervención
temprana de alta calidad no está accesible
por falta de recursos.

--  ¿¿CCóómmoo  eess  ttuu  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  rreessttoo  ddee  iinn--
vveessttiiggaaddoorreess??

- Muy buena, tanto con investigadores y clí-
nicos del MIND, como con otros becarios
postdoctorales con los que comparto el pro-
grama de formación. El ambiente es muy
profesional y en muchos casos los investi-
gadores con mayor prestigio internacional
resultan ser las personas más accesibles de
tratar. El ambiente es un tanto idílico para
establecer colaboraciones entre distintos
laboratorios especializados, tanto entre
jefes de servicios como entre investigadores
en formación. Reconozco que tras esta ex-
periencia de dos años he hecho amigos a
muchos niveles y algunos han pasado a per-
tenecer a esa esfera de “familia” y círculo
más íntimo, con los que espero mantener la
amistad incluso una vez finalizada la estan-
cia.

--  PPoorr  eell  ttiieemmppoo  qquuee  lllleevvaass  yyaa  eenn  EEEE..UUUU,,
¿¿ccóómmoo  vvaalloorraass  eell  nniivveell  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn
qquuee  ssee  hhaaccee  eenn  EEssppaaññaa  eenn  ccoommppaarraacciióónn  ccoonn
lloo  qquuee  ssee  hhaaccee  eenn  EEssttaaddooss  UUnniiddooss??

- Las diferencias son muchísimas. Una que
me ha llamado mucho la atención es cómo
dentro del mismo programa de formación
postdoctoral, se incluye la enseñanza de
desarrollar el respeto por el tiempo y vida
personal. En España esta norma parece
contraria, partiendo del pretexto de que el
trabajo del investigador nunca se acaba, pa-
rece haber una asunción de que el investi-
gador trabaje 7 días de la semana
únicamente alimentado por su pasión por la
investigación. Aquí se habla mucho del fe-
nómeno Burnout, y el impacto que éste
tiene sobre la creatividad intelectual de los
investigadores. De modo que su inclusión

"El nivel de inversión 
económica que existe en 
España en investigación e 

innovación es 10 veces menor
al de Estados Unidos"

"En el Instituto MIND existe
una línea de investigación
muy importante que 

estudia los contaminantes
ambientales y la 

incidencia de autismo"
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en los programas de formación postdocto-
ral refleja un claro compromiso por la im-
portancia y respeto de una jornada laboral
limitada, así como el desarrollo de políticas
de conciliación familiar también en el sector
de la investigación. En España esto todavía
resulta un tema tabú y de ficción.

--  ¿¿YY  ddeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ssaallaarriiaall??

El salario de un investigador postdoctoral en
Estados Unidos, concretamente en Califor-
nia, y tras ajustar las diferencias del nivel de
vida, resulta muy muy superior. Es impor-
tante destacar el existente reconocimiento
social del investigador y la labor que ejerce
en la sociedad, ya que considero que esto
también está sujeto al salario y condiciones
laborales que se ofrecen desde la sociedad.
Las diferencias y condiciones son de tal
magnitud que no son ni comparables.

La brecha principal que sufre la investiga-
ción en España, respecto a la que nos gus-
taría imitar de Estados Unidos, es que el
nivel de inversión económica que existe en

España por la investigación y la innovación
es 10 veces menor. Es increíble la cantidad
de recursos existentes aquí tanto para fi-
nanciar proyectos de investigación muy am-
biciosos, como para pagar a investigadores
en formación. Intentar por tanto competir a
este nivel internacional sin que exista un
compromiso firme de financiación impres-
cindible por la investigación, resulta una
desventaja difícilmente superable. 

--  ¿¿EEnn  qquuéé  llíínneeaa  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  ttee  gguussttaa--
rrííaa  sseegguuiirr  ttrraabbaajjaannddoo  uunnaa  vveezz  rreeggrreesseess  ddee
EEssttaaddooss  UUnniiddooss??

- En el caso de conseguir financiación, mi
mayor interés sería desarrollar un pro-
yecto multidisciplinar, en donde dejemos
de parcelar los distintos aspectos científi-
cos que rodea al autismo y podamos unir
fuerzas de distintas especialidades en un
proyecto colaborativo. La idea sería em-
pezar por trabajar por una detección pre-
coz desde los servicios primarios
públicos, para que luego podamos iniciar
un estudio de intervención en edades
tempranas. Mi idea sería adaptar la inter-
vención que estamos estudiando desde el
proyecto C-ESDM para poder replicar el
estudio en España, y añadir una caracte-
rización tanto clínica como biológica de
esos niños y niñas participantes. Esto nos
permitiría estudiar cómo responden al
tratamiento temprano los distintos perfi-
les conductuales y biológicos que encon-
tramos dentro del amplio espectro del
autismo. �

"Mi mayor interés [al 
regresar] sería desarrollar
un proyecto multidisciplinar,

en donde dejemos de 
parcelar los distintos 
aspectos científicos que 
rodean al autismo y 

podamos unir fuerzas de 
distintas especialidades en
un proyecto colaborativo"

Gemma Rovira, psicòloga de Mas Casadevall

“Les experiències diàries que he compartit amb els usuaris 
del Mas m’han ensenyat moltíssim”

eemmmmaa  RRoovviirraa  ééss  lllliicceenncciiaaddaa  eenn
PPssiiccoollooggiiaa  ppeerr  llaa  UUnniivveerrssiittaatt  ddee
GGiirroonnaa..  VVaa  eessccoolllliirr  MMaass  CCaassaaddee--
vvaallll  ppeerr  rreeaalliittzzaarr  eell  pprrààccttiiccuumm  ddee

llaa  ccaarrrreerraa..  VVaa  sseerr  llaa  sseevvaa  pprriimmeerraa  eexxppeerriièènn--
cciiaa  pprrooffeessssiioonnaall  ““ii  ddee  sseegguuiiddaa  eell  pprroojjeeccttee  eemm
vvaa  eennggaannxxaarr””,,  ccoonnffeessssaa..  NN’’hhaavviiaa  sseennttiitt  aa
ppaarrllaarr  ppeerròò  nnoo  vvaa  sseerr  ffiinnss  qquuee  llaa  vvaa  ccoonnèèiixxeerr
ppeerrssoonnaallmmeenntt  qquuee  eess  vvaa  aaddoonnaarr  ““ddeell  ggrraann
ttrreebbaallll  qquuee  ss’’hhii  rreeaalliittzzaa””..  II  aaqquuíí  ccoonnttiinnuuaa,,
aammbb  uunnaa  ttrraajjeeccttòòrriiaa,,  pprriimmeerr  aa  ttaalllleerrss  ii  aa  lleess
LLllaarrss  ii  aarraa  ccoomm  aa  ppssiiccòòllooggaa  ddeell  cceennttrree,,  qquuee  llii
ppeerrmmeett  tteenniirr  uunn  ccoonneeiixxeemmeennttss  ddeellss  uussuuaarriiss
ii  ddeell  cceennttrree  mmoolltt  eennrriiqquuiiddoorrss  ii  ddeess  ddee  ddiiffee--
rreennttss  aanngglleess..        

--  HHaavviieess  ttiinngguutt  aallgguunn  ttiippuuss  ddee  rreellaacciióó  aammbb
ll''aauuttiissmmee  ii  aammbb  ppeerrssoonneess  aammbb  aauuttiissmmee??

- No. El meu primer contacte va ser el pri-
mer dia que vaig començar les pràctiques.
En aquell moment Mas Casadevall no dis-
posava de la figura del psicòleg i vaig realit-
zar tres mesos de pràctiques amb el
personal d’atenció directa als tallers
d’Horta, granja i manteniment de la finca.
Després d’aquests tres mesos vaig fer un
breu recorregut de pràctiques per les tres
Llars i de seguida em vaig incorporar a l’E-

quip d’Educadors realitzant suplències en
ambdós serveis.

--  TToott  ii  eessttaarr  ffoorrmmaaddaa  eenn  ppssiiccoollooggiiaa,,  vvaass  eenn--
ttrraarr  aa  MMaass  CCaassaaddeevvaallll  aa  ttrraavvééss  ddeellss  ttaalllleerrss..
QQuuiinnaa  hhaa  eessttaatt  llaa  tteevvaa  ffuunncciióó  ii  ccoomm  vvaalloorreess
ll''eexxppeerriièènncciiaa  iinntteennssiivvaa  ddeell  ddiiaa  aa  ddiiaa  aammbb  eellss
uussuuaarriiss  ddee  MMaass  CCaassaaddeevvaallll??

- Durant 14 anys he estat Educadora del
STO, el primer any vaig fer substitucions a
les Llars i Tallers i mica en mica vaig co-
mençar a portar dos dies setmanals un
grup de jardineria. Posteriorment va sortir
una vacant al taller de ceràmica tres dies a
la setmana i allà vaig estar treballant durant
10 anys. El taller també va anar prosperant

i de seguida de tres dies va passar a ésser
setmanal. I, els últims dos anys abans d’as-
sumir el càrrec de psicòloga vaig estar tre-
ballant en el taller d’Horta. 

Si ocupo ara el càrrec de psicòloga crec que
és sobretot gràcies a l’experiència i el co-
neixement dels usuaris del centre que he
anat adquirint al llarg de tots aquests anys.
Podria dir que seria la suma de diversos
factors. Per una banda, les experiències dià-
ries que he compartit amb els usuaris del
Mas m’han ensenyat moltíssim. D'altra
banda, he tingut el privilegi de formar part
d’un equip de professionals amb els quals
he crescut tant a nivell professional com
humà. 

--  CCrreeuuss  qquuee  hhaa  ccaannvviiaatt  mmoolltt  llaa  mmaanneerraa  ddee
ttrreebbaallllaarr  aammbb  ii  ppeerr  aa  lleess  ppeerrssoonneess  aammbb  aauu--

G "He tingut el privilegi de 
formar part d’un equip de
professionals amb els quals
he crescut tant a nivell 
professional com humà"
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ttiissmmee  ddeess  qquuee  vvaass  ccoommeennççaarr  eenn  aaqquueesstt
mmóónn??  AArraa  eess  ppaarrllaa  mmoolltt  ddee  ll''aappooddeerraammeenntt,,
qquuee  ppaarrttiicciippiinn  ii  ooppiinniinn,,  pprreenngguuiinn  ddeecciissiioonnss,,
ccoossaa  qquuee  aa  MMaass  CCaassaaddeevvaallll  sseemmpprree  ss''hhaa
pprrooccuurraatt......

- Sí. La veritat és que em sorprèn quan es
parla com una novetat de tots aquests as-
pectes, ja que com comentes des del Mas
un dels objectius principals de sempre ha
estat potenciar al màxim el nivell d’autono-
mia de les persones que en formen part
amb tot el què això implica. Una de les pri-
meres coses que vaig observar dels meus
companys de feina va ser el respecte a la in-
dividualitat i la cura amb què tractaven a les
persones que viuen  i treballen al Mas. 

Amb els pas dels anys la prevalença de per-
sones amb TEA ha augmentat, s’està par-
lant actualment d'una de cada 68 persones,
i això també ha comportat que la societat
conegui millor en què consisteix el trastorn,
hi hagi més recerca científica al respecte i
estiguin sorgint nous models d’intervenció
com ara el tecnològic, alhora que estan mi-
llorant models ja existents. Tot i això, crec
que encara ens queda molt camí per recó-
rrer.

--  QQuuèè  vvaass  ppeennssaarr  qquuaann  eett  vvaann  pprrooppoossaarr  eell
ccaannvvii??  

- Ho vaig viure com un gran repte i amb
molta il·lusió. Crec que era una oportunitat
que no podia deixar perdre i de seguida vaig
acceptar l’oferiment.

--QQuuee  hhaass  aapprrèèss  ddee  ll''eettaappaa  aa  ttaalllleerrss  qquuee  aarraa
eett  ppuugguuii  sseerrvviirr  ccoomm  aa  ppssiiccòòllooggaa  ddeell  cceennttrree??    

- Crec que el fet d’haver format part tants
anys de Mas Casadevall, el coneixement
dels diferents projectes, així com de les di-
nàmiques dels diversos equips que en for-
men part i sobretot dels usuaris que hi
participen són claus per afrontar aquest nou
repte laboral. Penso que la perspectiva amb
què afronto el treball diari seria molt dife-
rent sense tots aquests aprenentatges pre-
vis.

--  EEnn  aassssuummiirr  eell  ccààrrrreecc,,  qquuiinnss  ssóónn  eellss  oobbjjeecc--

ttiiuuss  qquuee  eett  vvaass  ppllaanntteejjaarr??  

- En primer lloc conèixer quin era el treball
previ realitzat i donar-li continuïtat. Establir
contacte amb cada família i anar-me inte-
grant mica en mica amb els diversos equips
de treball amb el nou rol laboral, tant en els
de PAD (Personal d’Atenció Directa) com en
l’Equip Tècnic i el Clínic.

--  QQuuiinnss  ccaannvviiss  hhaass  iinnttrroodduuïïtt  ii  qquuèè  ss''eessttàà
aaccoonnsseegguuiinntt??  

- Més que canvis a nivell personal parlaria
de nous projectes que estem portant a
terme l’equip de professionals del Mas Ca-
sadevall. El projecte d’envelliment, que en
el centre ja està essent una realitat, crec
que és un dels grans reptes que tenim per
endavant. Algunes de les funcions que estic
desenvolupant serien l’avaluació tant de les
habilitats adaptatives i la realització del per-
fil cognitiu dels usuaris del Mas. L’entrada
en funcionament del Servei d’ Atenció Indi-
vidualitzat, on d’entre d’altres aspectes es
treballa l’Estimulació Cognitiva a través de
Tablets. Així com també de la supervisió del
funcionament dels diferents serveis com la
Fisioteràpia, la Psicomotricitat i l’Estimula-
ció Multisensorial i Sales Snoezelen. A part,
hi ha molts altres projectes en perspectiva
com la revisió dels diagnòstics dels usuaris.
Molts d’aquests es van realitzar fa més de
trenta anys, quan encara no es tenia tant co-
neixement del trastorn i de la simptomato-
logia que l’acompanya. 

--  JJaa  ffaa  mmééss  dd''uunn  aannyy  ii  mmiigg  qquuee  eessttààss  aall  ccaapp--
ddaavvaanntt  dd''aaqquueessttaa  nnoovvaa  rreessppoonnssaabbiilliittaatt::  qquuiinnaa
vvaalloorraacciióó  eenn  ffaass??  

- La valoració personal és molt positiva.
Crec que és un aprenentatge constant, tant
pel que respecta a les formacions que estic
realitzant com els petits reptes diaris que es
van presentant.

--  QQuuèè  ééss  eell  qquuee  mmééss  tt''aaggrraaddaa  ddee  llaa  ffeeiinnaa  qquuee
ffaass??  

- Gaudeixo molt amb la intervenció, tot i que
ja no és a través del Servei de Teràpia Ocu-
pacional. Serveis com el d’AIP (Atenció Indi-
vidual Psicològica), realitzant les
avaluacions i algunes altres tasques que re-
alitzo em permeten continuar mantenint el
contacte amb els usuaris del centre encara
que sigui des d’una perspectiva diferent.

--  II  eell  qquuee  mmeennyyss??  

- Quan un usuari té algun episodi d’ansietat
o està passant per un mal moment i veus
que tant ell, com la família, així com també
tot l’equip, estem fent el màxim possible per
poder-ho gestionar de la millor manera
possible.

--  DDee  llaa  tteevvaa  rreellaacciióó  aammbb  eellss  nnooiiss  ii  nnooiieess::  ppoottss
eexxpplliiccaarr  aallgguunn  mmoommeenntt  eennttrraannyyaabbllee  oo  aanneecc--
ddòòttiicc  qquuee  rreeccoorrddiiss  eessppeecciiaallmmeenntt??  

- Uf! En tinc moltes de vivències... He rigut
molt, he corregut camps a través... Potser
em quedaria amb petits detalls com una
mirada o un somriure que són una gran re-
compensa al treball constant diari. Crec que
quan veus que la persona amb qui compar-
teixes tantes coses diàriament és feliç, això
no té preu.

--  MMaass  CCaassaaddeevvaallll  ééss  ppeerr  aa  ttuu  aallgguunnaa  ccoossaa
mmééss  qquuee  uunnaa  ffeeiinnaa......??  

- Vaig conèixer Mas Casadevall amb 20 anys
i des de llavors ha format part de la meva
vida. Els vincles que estableixes amb els
teus companys i amb les persones que
viuen al Mas amb el pas dels anys cada ve-
gada són més forts.

--  CCoomm  tt''aaggrraaddaarriiaa  vveeuurree  MMaass  CCaassaaddeevvaallll
dd''aaqquuíí  aa,,  ppeerr  eexxeemmppllee,,  cciinncc  oo  ddeeuu  aannyyss??

- M’agradaria veure-la com sempre, amb
les mateixes ganes de millorar i fer les
coses ben fetes. Mas Casadevall va creixent
paulatinament, però si una cosa m’agrada
és que no perd mai de vista quin és el seu
objectiu principal: les persones. �

"Des del Mas un dels 
objectius principals de

sempre ha estat potenciar
al màxim el nivell 

d’autonomia de les persones
que en formen part"

"El projecte d’envelliment,
que en el centre ja està 
essent una realitat crec 
que és un dels grans 
reptes que tenim per 

endavant"

"Petits detalls com una 
mirada o un somriure 

són una gran recompensa 
al treball constant diari"

"Si una cosa m’agrada de
Mas Casadevall és que no
perd mai de vista quin és 
el seu objectiu principal: 

les persones"
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José Luis Bruned, president del patronat de Fundació Autisme Mas Casadevall

"Volem tancar el cercle d'atenció a les persones amb autisme 
al llarg de tota la seva vida"

aa  rreecceenntt  ccoonncceessssiióó  ddeell  pprreemmii  ddeell
CCEERRMMII  ((CCoommiittèè  EEssppaannyyooll  ddee  RRee--
pprreesseennttaannttss  ddee  PPeerrssoonneess  aammbb  DDii--
ccaappaacciittaatt,,  aa  llaa  nnoossttrraa  ffuunnddaacciióó  ppeell

pprroojjeeccttee  CCAARREE00--44--MMaass  CCaassaaddeevvaallll  ddee  ccrreeaa--
cciióó  dd''uunn  cceennttrree  ddee  ddiiaaggnnoossii  pprreeccooçç  ddee  ll''aauu--
ttiissmmee  eennss  hhaa  sseemmbbllaatt  uunnaa  bboonnaa  ""eexxccuussaa""
ppeerr  ffeerr  mmeemmòòrriiaa  ssoobbrree  eellss  oorrííggeennss  ddeell  pprroo--
jjeeccttee  ii  eell  sseeuu  ccoommpplleemmeenntt,,  eell  BBiiooCCRREEAA..  II  ppeerr
aaqquueesstt  mmoottiiuu  qquuii  mmiilllloorr  eennss  ppooddiiaa  ppaarrllaarr  ééss
eell  pprreessiiddeenntt  ddeell  ppaattrroonnaatt  ii  uunn  ddeellss  sseeuuss  iimm--
ppuullssoorrss,,  JJoosséé  LLuuiiss  BBrruunneedd,,  jjuunnttaammeenntt  aammbb
ll''aanntteerriioorr  pprreessiiddeenntt  MMaanneell  VVeennttuurraa..      

--  PPeerr  ppaarrllaarr  ddee  llaa  ggèènneessii  ii  eenntteennddrree  eell  pprroo--
jjeeccttee  eennss  hhaauurrííeemm  ddee  rreemmuunnttaarr  aallss  oorrííggeennss
ddee  llaa  ffuunnddaacciióó..  

Efectivament, dècades enrere, i com ja saps,
un grup de famílies vam haver d'assumir no
només la discapacitat dels nostres fills sinó
també el desconeixement dels professio-
nals sobre l'autisme, que s'havia diagnosti-
cat per primer cop als anys quaranta.
També vam patir la manca de recursos, so-
bretot en diagnòstic, que arribava tard i en la
major part dels casos malament. Aquest fet
ens va dur, un cop arrencat el centre, a crear
un comitè científic, encapçalat pel neurofi-
siòleg José Ramón Valdizán, de l'hospital
Miguel Servet. A més, aprofitant una confe-
rència que el doctor David Amaral, director
científic del MIND Institute de la universitat
UC Davis de Califòrnia, oferia en un congrés
de la prestigiosa National Autistic Society
(NAS), de la Gran Bretanya,  vam decidir vi-
sitar-lo, parlar amb ell i buscar fórmules de
col·laboració.

--  II  ddeesspprrééss  ddee  ccoonnèèiixxeerr--lloo  uuss  eenn  vvaauu  aannaarr  aa
CCaalliiffòòrrnniiaa,,  aall  MMIINNDD,,    aa  vviissiittaarr--lloo..

- Sí, va ser el gener de 2006. En una reunió
amb ell ens va insistir en la importància de
parlar un mateix llenguatge pel que fa a la
metodologia de treball de la col·laboració.
Per això ens va proposar enviar dos estu-
diants de doctorat a fer una estada, estu-
diants amb els quals es podria tirar
endavant el projecte del centre de diagnosi
precoç, que seria capdavanter a Catalunya i
Espanya en aquest camp. Així, ens vam
posar a  treballar i, gràcies al suport de l'O-
bra Social "La Caixa", María Díez-Juan va
ser la primera beneficiària d'una beca, entre
el 2012 i el 2014. Díez-Juan, en tornar, ha
esdevingut la responsable de coordinar les

nostres relacions amb el centre californià.

--  LLaa  vviissiittaa  aa  MMaass  CCaassaaddeevvaallll  ddeell  ddooccttoorr  AAmmaa--
rraall  vvaa  sseerr  uunn  aallttrree  mmoommeenntt  iimmppoorrttaanntt  dd''aa--
qquueesstt  ccaammíí..

- Així és; coincidint amb el 25è aniversari de
Mas Casadevall, David Amaral ens va visitar
i amb ell vam anar a parlar amb responsa-
bles de l'Obra Social "La Caixa",  moment
en el qual es va plantejar la necessitat de
complementar el futur centre de detecció
amb un projecte de recerca.

--  II  eerraa  uunn  ccaammíí  qquuee  MMaass  CCaassaaddeevvaallll  nnoo  ppooddiiaa
ffeerr  ssoollaa??

- No, vam dividir buscar la complicitat mul-
tidisciplinar, començant amb la implicació
de l'Hospital Universitari Sant Joan de Déu
de Barcelona, on ja treballa Maríe Díez-
Juan, de la Facultat de Psicologia, Ciències
de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-
Ramon Llull, de les famílies (representades
per la nostra fundació), la tutela de l'UC
Davis MIND i la col·laboració de "La Caixa".
Per donar forma a aquesta 'complicitat' vam
signar un conveni de col·laboració el se-
tembre de 2015, a partir del qual es va crear
el grup de treball per tirar endavant el pro-
jecte. A més de María Díez-Juan i jo, el grup
CARE-Mas està integrat pels doctors Mont-
serrat Dolz, Sergi Corbella i Josep Serrat,
assessorats per David Amaral i el seu equip. 

--  EEll  pprroojjeeccttee  iinncclloouu,,  eenn  uunnaa  ddee  lleess  sseevveess
ffaasseess,,  uunn  pprroojjeeccttee  ddee  rreecceerrccaa

- Just; al principi nosaltres ho havíem foca-
litzat força en l'aspecte clínic, és a dir, en  la
part de diagnosi i atenció primerenca. En la
part de recerca l'Obra Social "La Caixa" es-

tava, i està, especialment interessada, i
creiem que amb raó, ja que podem extreure
moltes conclusions de l'atenció als nens
diagnosticats al futur centre, és una infor-
mació que ens pot ser molt valuosa. I és en
aquesta part de recerca en la qual comptem
amb el segon beneficiari de la beca, Aritz
Aranbarri, actualment al MIND i que tornarà
a principis de l'any 2018.

--  EEnn  qquuèè  ccoonnssiisstteeiixx  eell  pprroojjeeccttee  BBiioo--CCRREEAA??

- A grans trets, el BIO Crea (BBiioologiacal CCli-
nical amb CCommunity CCollaborative RRese-
arch for EEarly AAutism vol aconseguir un
conjunt pilot de casos i controls d'autisme
que se centri en els estadis primerencs de
desenvolupament a Barcelona, amb una
base de dades biopsicosocial vinculada a un
biobanc i un assaig clínic aleatori d'inter-
venció precoç (Denver Model). És a dir, tenir
una primera mostra per començar a inves-
tigar l'autisme a casa nostra des del mo-
ment del diagnòstic. 

--  EEnn  qquuiinn  mmoommeenntt  eess  ttrroobbaa  eell  pprroojjeeccttee  ii  aammbb
qquuiinn  ccaalleennddaarrii  eess  ttrreebbaallllaa??

- Estem a l'espera de tancar els últims se-
rrells sobre el finançament. Un cop tancats,
creiem que el centre de diagnosi podria co-
mençar a treballar aquest mateix 2018, any
durant el qual podríem atendre uns 80
casos, 100 el 2019 i 120 tant el 2020 com el
2021. El projecte inicial previst és de quatre
anys.

--  CCóómm  eessttaarràà  ffoorrmmaatt  ll''eeqquuiipp  qquuee  ccoommppoossaarràà
eell  cceennttrree??

- El projecte preveu, en principi, que estigui
format per un director/a d'unitat, coordina-
dor/a clínic, coordinador/a de recerca, psi-
quiatre, psicòleg, neuròleg, logopeda,
serveis d'infermeria, administració i treball
social

--  EEll  cceennttrree  eessttaarràà  aa  BBaarrcceelloonnaa??

- Sí, aquesta és la idea, però en un espai
proper a Sant Joan de Déu perquè hi hagi
proximitat amb els serveis de proves mèdi-
ques i amb un model d'atenció concertat.
Estem molt il·lusionats, amb aquest centre
volem tancar el cercle d'atenció a les per-
sones amb autisme al llarg de tota la seva
vida. �

L
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Finestra d’opinió

mmiiccss  ii  aammiigguueess::  aa  ttoottss  eellss  qquuee
ffoorrmmeeuu  ppaarrtt  dd’’aaqquueesstt  ccooll··lleeccttiiuu
ddee  MMAASS  CCAASSAADDEEVVAALLLL,,  ddeell  mmééss
ppeettiitt  aall  mmééss  ggrraann:: els que em

coneixeu més, sabeu que soc molt xerraire
i ara davant del teclat, porto unes hores po-
sant i traient pensaments que em van sor-
gint del llarg de 23 anys;ho faré fàcil i curt.

A partir de l’estiu del 1994, vaig començar a
formar part d’aquesta comunitat fent la
substitució de la Dolors a la cuina: “CAN-
TINA”, com educadora, començant així a co-
nèixer a nois/es i equip educatiu del Mas,
passant seguidament a la Llar de Banyoles
de cap de setmana, amb un horari de mol-
tes hores, on hi vaig passar uns quants anys
descobrint aquest món tan ampli, incert,
desconegut i al mateix temps interessant,
que es L’autisme. 

Un canvi després d’anys a la Plaça Perpinyà
i passar a la Llar Gran; un gran aprenen-
tatge, diferent, intens i agradable, poc a poc
et vas acostant a ells, et posen a prova, et
provoquen, fins que et coneixen i junts tirem
endavant, veient una evolució digna d’un
treball en equip.

He viscut temps mes bons, temps de can-
vis i d’incerteses, un ventall d‘educadors,
canvis d’estructures, fundació, direcció,
equip tècnic, treballadora social, caps de
servei, coordinació, del qual en vaig formar
part  vuit anys, sense deixar de fer atenció
directa, el contacte amb els pares que t’a-
juden a entendre’ls millor, la gran feina de
les companyes de la neteja, canvi de Llars,
si em deixo algú, disculpes, entre tots heu
omplert la motxilla de  records que m’em-
porto de la meva vida laboral, que ha sigut
durant aquests anys la meva segona casa.

Què mes puc dir?: Gràcies a TOTS i de TOT
COR.

Contenta i feliç d’haver format part d’a-
quest gran projecte: sobretot dels nois i
noies, que m’han ensenyat a entendre el
seu món i juntament amb els com-
panys/es, hem fet el seu dia a dia, qualitat
de vida.

Fins sempre, sabeu que hi soc. �

MMoonnttssee  VViirrggiillii  ii  LLlloonncchh..  
SSeetteemmbbrree  22001177. 

A

l món de l'Art és un dels grans
universos on tots els matisos hu-
mans, i ara també transhumans,
hi caben. L'Art ha estat des de

sempre un ampli territori per encaixar-hi
peces que no haguessin estat acceptades
per altres realitats però per resiliència, dis-
rupció i paciència han acabat dins el nostre
imaginari col·lectiu. Aquesta resistència ín-
tima que té el subjecte que treballa i viu amb
l'Art ajuda a generar un món transdiscipli-
nari, de debat perpetu, on la paraula nor-
malitat esdevé indiferent; queda lluny,
doncs, el substantiu que vol estigmatitzar. 

I l'Art té una dimensió social que fa de la
cultura un valor de primer nivell. Perquè
més sovint que menys, l'Art i la cultura són
inclusius, cohesionen la societat i la qües-
tionen, fan d'ascensor social i, al capdavall,
ens defineixen com a persones i com a
col·lectivitat. I tot això gràcies a una herèn-
cia de segles, especialment del darrer segle
XX, dura i dramàtica, que ens ha ensenyat
que en la diversitat hi apareixen els univer-
sals, allò que ens pot definir com a condició
humana i que ens uneix -o hauria de fer-ho-
com a espècie, malgrat la nostra predispo-
sició a la barbàrie. Com deia Walter Benja-

min: "No hi ha cap document de la cultura
que no ho sigui al mateix temps de la bar-
bàrie". La frase no té res a veure amb els
avatars històrics de l'holocaust. Té a veure
amb això que segueix: cada vegada que
s'instal·la un fet de cultura en una societat,
n'hi ha una pila que passen inconsiderats, i
en això consisteix l'acte de barbàrie. Espe-
rem que la diversitat i les capacitats múlti-
ples siguin el fet perenne.

El projecte que tenim entre les mans se-
gueix aquests viaranys profunds, de dimen-
sió social palesa, reveladors, ignots de les

E

Carta de jubilació

Les capacitats múltiples de l’Art

La jubilació de Montse Virgili es va celebrar amb una
festa per a la gran família de Mas Casadevall 
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er a nosaltres, fer classe amb els
alumnes de Fundació Autisme
Mas Casadevall és un autèntic
plaer. Cada dilluns a la tarda ens

trobem a la Factoria de Banyoles, des de fa
una pila d’anys. Junts, construïm mons que
no existeixen, viatgem a llocs desconeguts i
ens convertim en personatges estratosfè-
rics. L’espai de llibertat que suposa l’esce-
nari és quelcom molt valuós pels alumnes
d’Escenaris Especials. 

Una estona on s’hi val tot, on ens podem
posar a la pell d’altres i experimentar amb
les emocions des del joc simbòlic. Ja fa 10
anys que fem teatre plegats, i durant tot
aquest temps hem après moltíssim els uns
dels altres. Les persones que impartim la
classe hem après a escriure i dirigir: vosal-
tres, els alumnes, heu estat la nostra es-
cola. Amb vosaltres hem après a treure el
millor dels actors que estan a l’escenari, ex-
primir cadascuna de les vostres capacitats i
ordenar les idees que surten fins convertir-
les en una història que funcioni dramatúrgi-
cament. Ha evolucionat també l’equip
creatiu. A Escenaris Especials cada vegada

som més: Il·luminadors, escenògrafs, tèc-
nics, encarregats de vestuari i atrezzo... Pro-
fessionals que doten d’una qualitat escènica
a les peces que creem amb tot el “carinyo”
del món. I per últim els alumnes, ells també
han evolucionat durant aquest temps. I com!
Han superat moltes pors, han perdut la ver-
gonya. S’han enfrontat al bloqueig que pot
suposar pujar a un escenari i parlar davant
de 200 persones. Cada any són més capa-
ços de posar-se en la pell d’un altre, parlar
des del seu personatge, empatitzar amb un
sentiment que no és seu, sinó del paper que
representen. Això no és fàcil per a ningú, i
menys per a una persona amb autisme. Per
tant, pensem que cal valorar molt aquesta
entrega i aquest valor per part dels alum-
nes. 

Aquest any vaig presentar un espectacle
anomenat “L’home sense veu”, sobre un noi
amb autisme i la dona que el cuida. És un
espectacle que ha nascut a partir del meu
apropament als alumnes de Mas Casade-
vall. Ells m’han inspirat i m’han apoderat a
parlar d’aquest tema. M’han encoratjat a
fer-me’l meu i a abanderar-lo allà on vaig, a
lluitar pels drets de les persones amb TEA
per tal d’aconseguir, d’una banda, que se’n
parli –que se’n parli a les ficcions actuals-;
i de l’altra, els recursos necessaris per tirar
endavant un projecte com Escenaris Espe-
cials. �

CCllààuuddiiaa  CCeeddóó
PPssiiccòòllooggaa,,  ddiirreeccttoorraa  tteeaattrraall  ii  rreessppoonnssaabbllee

ddeell  pprroojjeeccttee  EEsscceennaarriiss  EEssppeecciiaallss

P
Els alumnes, una gran escola per a Escenaris Especials

Arts i de la Cultura i, així mateix, aposta per
nous conceptes com creixement creatiu o
capacitats múltiples. També treure altre cop
a la palestra corrents artístics com la dels
artistes outsiders, que es van posar de ma-
nifest el segle passat per recuperar una
classe de revolucions estètiques i concep-
tuals fora dels circuits canònics. De fet, el
terme anglès outsider art (art des de la pe-
rifèria) va ser encunyat pel crític d'art Roger
Cardinal el 1972 traslladant a l'anglès el
concepte d'Art Brut concebut per l'artista
francès Jean Dubuffet per a descriure l'art
creat fora dels límits de la cultura oficial.
Però aquí no només parlem d'outsiders,
parlem de molt més. I, per descomptat,
aquesta iniciativa serveix per posar en crisi
termes com discapacitat, ja que tothom té
capacitats d'una o d'altra mena. I això
només ho il·luminen actituds, persones i
centres de referència com l'artista amb sín-

drome de down Judith Scott o la tasca de la
Creative Growth Art Center de Nova York, el
Museu d'Art Outsider d'Amsterdam o el
col·lectiu Debajo el sombrero de Madrid.
Fars del coneixement emocional i intel·lec-
tual que ajuden a tirar endavant aquesta ex-
posició que suma els esforços d'arreu de
Catalunya.

Així doncs, gràcies a la unió d'entitats so-
cials i culturals que fa temps recerquen en
aquesta línia com la Fundació Estany, la
Fundació Estímia i la Casa de Carlota amb
el suport de la Fundació Lluís Coromina, la
Fundació DKV-Integràlia, Focus Engelhorn,
Fundació Mas Casadevall i Bonart Cultural
es va exhibir aquest estiu un sintètic però
dens recull d'obres representatives d'artis-
tes "outsiders" de casa nostra, a la Funda-
ció Fran Daurel - Fundació Perramon de
Ventalló. Un bon fer que ha estat gràcies a

tot un conjunt de directius/ves i educa-
dors/es entregats que han cregut en l'Art
com a catalitzador d'aquest potencial que
ara es fa gros i il·lusiona. Una empenta im-
possible sense el guionatge/cocreació dels
artistes Jaime Súnico, Hellen Baanders i
Inge Nouws que ens demostren que no hi
ha límits i que la cooperació en Art té efec-
tes multiplicadors. Ara ja només resta re-
memorar el gaudi que va suposar una
exposició que cada cop resta més lluny de
la perifèria i que es va exhibir en la seva més
extrema contundència, amb subtilitat i poe-
sia en forma de collage o escultura expres-
sionista, altres cops com a pintura futurista
o instal·lació de la millor herència concep-
tual. �

RRiiccaarrdd  PPllaannaass,,  
DDiirreeccttoorr  ddee  llaa  FFuunnddaacciióó  LLlluuiiss  CCoorroommiinnaa

ccrrííttiicc  dd''aarrtt  ii  ccuurraaddoorr  ddee  ll’’eexxppoossiicciióó

Espectacle de teatre a la fresca BANYOLES PARK, interpretat pels actors i les actrius d’Escenaris Especials
al Maig 2017 (Foto d’Irene Serrat)

Els alumnes han evolucionat
durant aquest temps. I com!
Han superat moltes pors,
han perdut la vergonya.

S’han enfrontat al 
bloqueig que suposa pujar 

a un escenari 
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Reportatge

quest article pretén explicar qui-
nes són les activitats setmanals
que fan les noies i els nois de la
llar de Banyoles; són activitats

grupals pensades per donar resposta a di-
ferents temàtiques i per treballar objectius
diversos com ara l’autonomia personal, la
salut o la socialització.

Tornant del cap de setmana, quan les acti-
vitats són d’allò més variades (esport, ex-
cursions, sortides o relax), entrem de ple en
una setmana plena d’activitats.

Iniciem la setmana amb classes de teatre
de la mà de la Clàudia Cedó i la Marta Igle-
sias;  amb els anys, els nois i noies s’han
convertit en uns actors que cada temporada
se superen, fent papers molt diferents i pre-
sentant obres que no deixen indiferent a cap
espectador. Aquesta és una activitat molt in-
tegrada entre els nois/es i coneguda no
només per l’entorn del Mas sinó també per
molts espectadors, que estan pendents de
l’obra que s’estrena al final de cada curs,
normalment a finals de maig o principis de
juny; estigueu atents que aquest any en pre-
paren una de bona!. 

El dimarts és el dia de la setmana on el grup
es divideix i es formen tres grups d’activi-
tats: estimulació, piscina o biblioteca. L’Àn-
gels Capdevila s’encarrega de fer sessions
d’estimulació;  és una activitat relativament
nova i que ha tingut una bona acollida entre
els nois i noies. A banda, es forma un altre
grup que va a la piscina o a la biblioteca; si
toca piscina anem el Club Natació Banyoles
a fer piscines i exercici! Aquesta activitat fa
molts anys que la practiquem i els nois
estan totalment familiaritzats amb la dinà-
mica; ens permet, a part de fer exercici,

tenir un contacte directe
amb persones que no
són de l’entorn, per la
qual cosa treballem la
socialització, que és alta
i ben valorada

També anar a la biblio-
teca es una activitat
molt bonica, ho fem des
de fa un grapat d’anys i
allà podem buscar re-
vistes, DVDs, Cd’s de
música o llibres i aquí
cadascú va per lliure, busca i remena el que
més li interessa, s’ho mira i llegeix; la bi-
blioteca té un servei de préstec del qual en
fem molt ús, especialment de revistes amb
temàtiques com cuina, moda o sobre l’uni-
vers.

Els dimecres fem les compres setmanals-
activitat sagrada-; és una activitat que ha
anat canviant de dia de la setmana pels can-
vis d’horaris d’altres activitats, però mai s’ha
eliminat perquè és una de les activitats més
esperades pels nois/es. Com ja sabeu, Ban-
yoles no és massa gran, de manera que
quan fem les compres repetim botigues on
ens coneixen de fa temps i tenim cert vincle
amb els dependents/es, com també ells
amb nosaltres. Els nois de la llar de Banyo-
les són molt coneguts!!!

Els dijous es fa l’assemblea. Serveix per
donar informacions generals que hem deci-
dit o bé ens han transmès els educadors a
la reunió que hem fet aquell mateix dia; per
informar els nois de qui marxa a casa, ex-
plicar què tenim previst fer el cap de set-
mana i parlar de possibles cosetes que han
anat passant durant la setmana. En defini-

tiva, és una reunió
de tota la llar per
organitzar, recor-
dar, millorar i ex-
plicar aquells
objectius o deci-
sions que l’equip
ha pres a la reunió
setmanal. Aquest
és l’espai on cada
noi i noia pot fer
demandes, pro-
postes, queixes o
simplement expli-
car com li ha anat
la setmana. És una

activitat molt ben valorada per l’equip d’e-
ducadors, ja que pensem que hi ha un bon
feedback entre tots i serveix per poder re-
cordar i donar continuïtat o inici a aquells
objectius establerts que s’han d’anar perfi-
lant, modificant o bé donar per acabats. 

S’acosta el cap de setmana... divendres, els
nois/es que marxen a casa es canvien de
roba i es preparen, la resta també es canvia
i es posen tots ben eixerits; una vegada són
fora sortim a berenar. La tarda s’acaba aviat
amb la sortida a berenar i és un dia més
tranquil que la resta, on no hi ha tota l’ebu-
llició de les activitats dels dies anteriors i
entrem de ple en el cap de setmana! 

El cap de setmana, tot i fer activitats, és més
tranquil. Els dissabtes al mati tenim el cos-
tum de fer esport; anem als parcs de salut
que hi ha a Banyoles o bé a caminar;
aquesta és una activitat relativament nova
que amb el temps la considerem ben aco-
llida i integrada. Un cop  hem dinat i des-
cansat una mica, ja és la tarda i sortim a
passejar, comprem fruits secs, fruita o ga-
letes.
El diumenge és el dia de fer “el toc”; pot va-
riar en quin moment del dia es fa en funció
de les activitats; si és estiu es farà a la tarda
ja que al matí anem al Mas a banyar-nos a
la piscina i a relaxar-nos! A l’hivern normal-
ment es fa al mati, menys el diumenge que
tenim cita amb la discoteca que organitza
Boomerang, on ballem i ens ho passem d’a-
llò més bé! 

S’acaba el cap de setmana... esperem els
nois i noies que tornen de casa, ens prepa-
rem per anar a tallers l’endemà, sopem i
anem a dormir. �

CCaarrllaa  SSeerrrraa
EEdduuccaaddoorraa  ddee  llaa  llllaarr  ddee  BBaannyyoolleess  

A
Una setmana a la Llar de Banyoles
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n software que ha analizado los
escáneres de niños de seis
meses de edad, con ato riesgo
de sufrir autismo, ha sido capaz

de predecir, con un elevado nivel de acier-
tos, cuáles de ellos iban a presentar signos
de autismo a los dos años. Si se confirma
su fiabilidad, estaríamos ante un gran
avance en la detección de los TEA, antes in-
cluso de que aparezcan los síntomas.

"Estamos intentando identificar el au-
tismo lo antes posible, y lo que es más im-
portante, antes de la aparición de los
síntomas", explicaba en junio a los medios
de comunicación uno de los responsables
del trabajo, Robert Emerson, de la univer-
sidad Chapel Hill de Carolina del Norte. El
estudio se publicó en la revista Science
Translational Medicine.

Trabajos anteriores habían identificado que

los haces de fibras nerviosas en el cerebro
se desarrollan de manera diferente en los
bebés con hermanos mayores con autismo
de cómo lo hacen en los niños sin este fac-
tor de riesgo familiar. Estas diferencias de
la materia blanca en el cerebro son visibles
a los 6 meses. En el trabajo se recogieron
datos de 230 regiones cerebrales y las sin-
cronizaciones entre ellas, que mostraban
más de 26.000 conexiones. Los responsa-
bles del trabajo focalizaron su atención en
las zonas relacionadas con las característi-
cas del autismo, sobre todo las relaciona-
das con las habilidades lingüísticas, el
comportamiento social o los hábitos repeti-
tivos.

Gracias a los datos obtenidos con este es-
tudio, se pudo crear un programa de orde-
nador capaz de discernir y establecer
diferentes patrones de sincronización de la
actividad cerebral.

A este software se sometieron 59 bebés
mientras dormían, los cuales tenían her-
manos mayores con autismo, de modo
que tenían un mayor riesgo de TEA. Este
sistema fue capaz de predecir, con un
porcentaje de acierto del 81 por ciento,
qué bebés de los voluntarios para la in-
vestigación iban a desarrollar autismo a
los 2 años de edad. El estudio, además,
confirmaba la base biológica de los TEA y
podría ser muy útil para la detección, por
ejemplo, de problemas relacionados con
el lenguaje. Por otra parte, y como ya
hemos repetidos en múltiples ocasiones,
una temprana detección puede ser vital
para poner en marcha intervenciones que
minimicen los síntomas de estos trastor-
nos. �

https://www.eldigitaldeasturias.com/noti-
cias/la-neuroimagen-permite-predecir-
autismo-en-bebes-de-alto-riesgo/ 

U

Cuaderno científico
Una prueba de neuroimagen podría identificar el riesgo de autismo a los seis
meses de edad

a hormona oxitocina podría con-
tribuir a mejorar las habilidades
sociales de determinados niños
con autismo con niveles bajos de

esta hormona antes del tratamiento, según
se desprende de un reciente estudio de la
facultad de medicina de Stanford, en Estado
Unidos, y publicado en Internet por  Proce-
edings of the National Academy of Sciences.
Dirigido por Karen Parker, es el primer es-
tudio que relaciona bajos niveles de oxito-
cina en la sangre con una mejor respuesta
al tratamiento. De este modo, conocer los
niveles de oxitocina podría ser un signo bio-
lógico que ayudaría a predecir si habrá una
mejor respuesta a la sustancia. 

La muestra, de 32 niños, es pequeña, por lo
que  necesita ser replicada. Según Antonio
Hardan, profesor de Psiquiatría y Ciencias
del Comportamiento, aunque el efecto de la
oxitocina fue modesto, los resultados son
esperanzadores porque no existen otros
medicamentos para tratar cualquiera de las
características centrales del autismo,
agregó Hardan en un comunicado de la fa-
cultad.

Anteriormente, en 2014, el equipo de Par-

ker descubrió que los niveles de oxitocina
varían mucho en niños con y sin autismo y
que aquellos con baja oxitocina tienen más
discapacidad social con independencia de si
tienen autismo. A partir de aquí, los investi-
gadores se plantearon si los beneficios de
la oxitocina como terapia para el autismo
podrían limitarse a los niños cuyos niveles
eran bajos al inicio. Otros ensayos sobre oxi-
tocina en el autismo han producido resulta-
dos mixtos, pero no tuvieron en cuenta los
niveles iniciales  de los sujetos.

En el nuevo estudio, los niños con autismo
fueron asignados aleatoriamente para reci-
bir un espray de oxitocina intranasal o un
espray placebo dos veces al día durante
cuatro semanas. Los niveles de oxitocina en
sangre de todos ellos se midieron antes y
después del tratamiento. Se evaluó el com-
portamiento de los niños al inicio y al final
del ensayo usando un cuestionario estan-
darizado completado por sus padres. Se
constató que la hormona era segura, sin
efectos secundarios.

Como en muchos ensayos, los investigado-
res vieron alguna mejoría incluso en niños
que recibieron placebo, aunque el efecto fue

menos pronunciado que en el grupo con
oxitocina. Los niños que tenían baja oxito-
cina en la línea de base recibieron más be-
neficio del placebo que los que comenzaron
con alta oxitocina y la producción propia de
sus cuerpos de la hormona aumentó mo-
destamente. 

Este hallazgo inesperado sugiere una posi-
ble explicación biológica para el efecto pla-
cebo, que es común en estudios de
tratamientos psicológicos y psiquiátricos,
explicaba Parker. La idea de que el incre-
mento de la producción natural de oxitocina
podría explicar cómo los pacientes se bene-
fician de un placebo merece futuras inves-
tigaciones, añade. �

L
La oxitocina mejora las habilitades sociales de algunos niños con autismo 
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Un estudio encuentra relación entre la forma de mirar y el autismo 

n reciente estudio publicado
por la prestigiosa revista Na-
ture sugiere que la peculiar
forma de mirar a la cara de

las personas tiene una raíz genética, lo
cual puede ser muy importante para
comprender al autismo, porque apunta
a que las personas nacemos con unas
diferencias neurológicas que afectan al
posterior desarrollo de habilidades so-
ciales.  

En los niños sin autismo, la observación
es una manera de explorar el mundo y
de relacionarse. Con la mirada se reci-
ben estímulos y se aprenden las emo-
ciones. Las variaciones en la forma de
mirar escenas sociales, los distintos ni-
veles de preferencia de la atención, la
dirección y movimiento de los ojos están
muy influidos por factores genéticos. 

En los niños con autismo, la forma de
mirar, todos lo sabemos, es en general
muy diferente. Por eso, el estudio  analizó
los movimientos oculares de 338 niños pe-
queños, de entre 18 y 24 meses, mientras
se les mostraban vídeos de madres y,
otros, de niños jugando en una guardería.
En el estudio participaban gemelos idénti-
cos, que comparten el 100 por ciento  de la
información genética porque ayudan a co-
rroborar si era algo que se hereda, geme-
los fraternales, con una coincidencia en su
ADN del 50 por ciento, niños aleatorios y
los que estaban diagnosticados de au-
tismo. Se midió el tiempo dedicado a fijarse
en rasgos faciales como los ojos. Cada
hermano gemelo idéntico coincidió con el
otro en un 91 por ciento del tiempo que mi-
raba a los ojos a las personas de los ví-
deos. Sus movimientos oculares se
sucedían casi de forma simultánea.

Entre los fraternales, la coincidencia
cayó a un 35 por ciento. Entre niños ale-
atorios que solo compartían edad y sexo,
solo se correspondió en un 16 por
ciento. Y cuando estudiaron el tiempo
que empleaban dos niños sin vínculos
en mirar a los ojos, nada concordó. Así,
la manera como miramos, y por tanto
como nos relacionamos, parece que nos
viene en parte cuando nacemos. En
comparación, se detectó también
que los niños con autismo se centraron
el doble de veces en los objetos que el
resto de niños. En cambio, en las caras,
se fijaron la mitad de las veces. Tras
este primer estudio se requiere una in-
vestigación más amplia, pero parece
claro que la forma con la que inspeccio-
namos puede ayudar a indagar en el ori-
gen del autismo. �

U

La gripe: ¿otro factor de riesgo?

n equipo de Investigadores del
Centro de Infección e Inmuni-
dad (CII) de la Facultad de
Salud Pública Mailman de la

Universidad de Columbia, en Nueva
York, no encontraron evidencia de que el
diagnóstico de laboratorio de gripe ma-
terna durante el embarazo esté aso-
ciado con el riesgo de trastorno del
espectro autista (TEA) en la descenden-
cia. Sin embargo, hallaron una tenden-
cia hacia el riesgo en las madres con un
diagnóstico de laboratorio de gripe e in-
formación de la propia madre de sínto-
mas de enfermedad grave, aunque esta
tendencia no alcanzó significación esta-
dística.

Según informan en la página web del
centro, los investigadores analizaron
cuestionarios y muestras de sangre de
338 madres de niños con TEA y 348 con-
troles emparejados. Se tomaron mues-
tras de sangre de las madres a
mediados del embarazo y tres el parto.
Además, las madres informaron sobre
sus síntomas de resfriado y gripe du-
rante el embarazo, como se detalla en
un artículo sobre el trabajo aparecido en
la publicación de acceso libre mSphere.

Los análisis de sangre positivos para la
infección pasada de la influenza A o la
influenza B no se asociaron con el au-
mento del riesgo de TEA, pero cuando
los investigadores combinaron informes

de enfermedad similar
a la influenza con los
resultados de los aná-
lisis de sangre, encon-
traron un riesgo
considerable, aunque
estadísticamente in-
significante, de TEA.

Aunque el error alea-
torio podría ser res-
ponsable del hallazgo,
los autores advierten
contra descartarlo to-
talmente debido a la
magnitud de la aso-
ciación: los niños na-
cidos de madres con
gripe verificada por el
laboratorio y síntomas
coincidentes tenían
casi el doble de proba-
bilidades de ser diag-
nosticados con TEA en
comparación con mu-
jeres sin gripe y sínto-
mas. Mary Hornig, profesora asociada
de epidemiología en la Facultad de
Salud Pública Mailman de la Universi-
dad de Columbia e investigadora del es-
tudio, señaló en declaraciones
recogidas por el portal médico Health-
Day: “La fiebre es una respuesta a una
amplia variedad de infecciones, y es
común durante el embarazo”.

No obstante, también indicó que el
riesgo absoluto es bajo. “La inmensa
mayoría de mujeres que contraen una
infección con fiebre, incluso la gripe, al
final no acaban teniendo un hijo con au-
tismo”, agregó. Ahora, el desafío es en-
contrar qué aspecto de la fiebre podría
tener este efecto. Para la investigadora,
la reacción del cuerpo ante una infec-
ción tendría algún efecto en el desarro-
llo cerebral del bebé. �

U
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l Parlament de Catalunya va
aprovar el cinc de juliol una re-
solució per la qual insta al Go-
vern de la Generalitat a

la creació d'unitats de referència altament
especialitzades en diagnòstic diferencial,
atenció, investigació i docència en TEA als
serveis catalans de salut. Aquestes unitats,
apunta el text, hauran d’estar constituïdes
per equips multidisciplinaris que treballin
sota els criteris de les guies internacionals
de bones pràctiques i s’hauran de coordi-
nar amb els diferents serveis d’atenció a la
població infantil i juvenil de Catalunya.  

La resolució va ser presentada pel grup
de Catalunya Sí Que es pot i recull les de-
mandes de la Federació Catalana d'Au-
tisme (amb especial èmfasi fet des de
l'associació Aprenem), de la qual formem
part, i que es van fer arribar en els últims
mesos als diferents grups polítics cata-

lans. La resolució va comptar amb el su-
port de Junts pel Sí i del PP i en la seva
aprovació va ser fonamental la implicació
i sensibilització de la diputada Gemma
Lienas envers el col·lectiu de persones
amb autisme, així com el suport rebut
d'altres formacions.

A més de crear aquestes unitats, es de-
mana elaborar una cartera de serveis que
garanteixi la detecció, diagnòstic, atenció
especialitzada i suport a les famílies, per
a les quals es reclama, en el termini de
sis mesos, la posada en marxa de progra-
mes Respir. Així mateix, s'insta a una
prova pilot per a l'adaptació curricular de
diversos graus mitjos de formació profes-
sional adreçats a alumnes que hagin
aprovat l'ESO i incorporar l’alumnat amb
TEA associat a discapacitat intel·lectual
lleu o moderada al pla pilot dels Itineraris
Formatius Específics (IFE).

Accelerar el cobrament de les prestacions
econòmiques vinculades a la llei de promo-
ció de l’autonomia i atenció a la dependèn-
cia i revisar i actualitzar l’informe sobre El
trastorn de l’espectre autista publicat el
2010 per l’Agència d’informació, avaluació i
qualitat en salut són altres mesures inclo-
ses en la resolució. �

E

'hospital universitari Parc Taulí
de Sabadell va posar en marxa la
primavera passada un programa
pioner d’atenció a les persones

amb TEA durant la seva transició a la vida
adulta. Es tracta del programa TAVA (Tran-
sició A la Vida Adulta), que farà el seguiment
d’aquest pacients entre els 18 i els 21 anys,
per a una millor integració i qualitat de vida.
Per això, el Servei de Salut Mental Parc Taulí
ha organitzat un equip multidisciplinar de
treball, format per professionals de psiquia-
tria, psicologia, treball social i infermeria,
per a l’abordatge en la vida adulta de les
persones amb Trastorn de l’Espectre Autista
(TEA), traslladant el coneixement cada ve-
gada més ampli sobre com s’ha d’actuar
durant la infància.  En canvi, per a l'edat
adulta gairebé no hi ha protocols ni siste-
mes d'atenció i seguiment, cosa que ara es
vol pal·liar. A aquest grup multidisciplinar
s'hi podria sumar, fins i tot, algun familiar,
ens ha explicat Esther Via, membre d'aquest
equip i responsable de recerca associada.

Amb el programa, coordinat per Isabel
Parra, es dóna resposta a una necessitat
reiteradament manifesta de pacients i as-

sociacions de familiars de Sabadell i la seva
àrea de referència: poder accedir a profes-
sionals experts que faciliten les interven-
cions integrades que reclamen des de fa
força temps. Així, segons ens ha explicat Via,
el programa comença fent coincidir la da-
rrera visita al servei de psiquiatria infanto-
juvenil amb la primera visita al servei

d'adults, "perquè no es perdi ningú pel
camí" i per fer una primera avaluació de
salut general i salut mental que permeti, a
la llarga, tenir informació sobre el col·lec-
tiu. Des del punt de vista formal, s'ha pensat
a programar les visites a les tardes, mo-
ment del dia en què hi ha molta més tran-
quil·litat a l'hospital.

L

Miscel·lània
El Parlament insta a crear unitats de referència altament especialitzades en
diagnòstic i tractament dels TEA

Arrenca al Parc Taulí un programa pioner d’atenció a les persones amb TEA
durant la transició a la vida adulta

Equip de professionals del programa TAVA
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A partir d'aquesta primera visita es vol fer
un seguiment individualitzat, analitzar les
seves necessitats i tractar els dèficits pro-
pis del trastorn i altres patologies associa-
des, com les derivades en molts casos de la
discapacitat intel·lectual. A més, es fa de
forma integrada i en coordinació amb els
serveis educatius i laborals de la zona i po-
sant la família en el centre d'intervenció, a la
qual s'oferirà suport i formació.

En aquest sentit, un dels aspectes que
es vol treballar, i que fins ara ha estat
poc cobert, és el de la sexoafectivitat,
per la qual cosa es preveu organitzar
formacions específiques dels professio-
nals, no només d'aquest equip sinó del
conjunt de professionals de l'hospital.
D'altra banda, es preveu la creació de
grups psicoterapèutics, és a dir, ses-
sions en grup que complementaran l'a-
tenció individualitzada, uns grups que,

segons Via, es volen posar en marxa
abans que acabi l'any.

En els darrers anys, el major coneixe-
ment del trastorn s’ha convertit en un
repte per als professionals de Salut Men-
tal Parc Taulí, que són conscients que els
pacients amb aquest tipus de trastorn
tenen major risc de patir una disconti-
nuïtat terapèutica en el procés de canvi
de professionals en la seva assistència
en el pas a la vida adulta. L'àrea de Psi-
quiatria Infantil i Juvenil de l’Hospital
Parc Taulí fa anys que facilita l'accés a
intervencions basades en bones pràcti-
ques i en l’evidència científica, donant
continuïtat, en molts casos, a les inter-
vencions precoces que es realitzen des
del Centre de Desenvolupament Infantil
i Atenció Precoç del Parc Taulí. El pro-
grama TAVA donarà assistència durant
dos anys a un centenar de pacients.

El programa vol, alhora, millorar el conei-
xement d’aquest trastorn en l’àmbit mèdic i
sensibilitzar altres professionals, mitjançant
l’acompanyament i la formació de profes-
sionals de Salut Mental Parc Taulí i d’altres
companys externs a l’àmbit.

Atès que no existeixen models similars al
nostre entorn i que es disposa de poca bi-
bliografia sobre quines són les intervencions
més adequades en persones amb TEA en
aquest moment de la vida, el grup avaluarà
el funcionament del programa i la seva uti-
litat, establint així dinàmiques de millora i
assegurant la seva continuïtat a través d'un
finançament específic  necessari. L’equip
del programa TAVA es proposa que les evi-
dències trobades en la millora dels resul-
tats d'integració i qualitat de vida de les
persones amb TEA, donin suport a progra-
mes de finançament específic que assegu-
rin la seva viabilitat.  �

L'autisme, protagonista a l'exposició Talking Brains

L'autisme és un dels protagonis-
tes de Talking Brains. Progra-
mats per parlar, una exposició
única que presenta i explica el

cervell des del punt de vista del llenguatge,
en un viatge a través de les lents de la neu-
rociència, la biologia i l’evolució.

La mostra parteix del fet que els éssers hu-
mans tenim la capacitat d’adquirir un llen-
guatge; aquest llenguatge projecta els
nostres pensaments al món i acompanya la
majoria de les nostres activitats. Tot això és
gràcies a un òrgan complex resultat de mi-
lions d’anys d’evolució: el cervell lingüístic.
Però què significa el 'llenguatge humà'? els
ximpanzés, que són els nostres familiars
més propers, es comuniquen, però tenen
llenguatge? Com i quan el vam desenvolu-
par els humans? Aquestes i altres pregun-
tes es plantegen a Talking Brains, una
innovadora mostra interactiva en què els vi-
sitants podran viure una experiència perso-
nalitzada gràcies a la tecnologia
d’identificació per radiofreqüència. 

AAUUTTIISSMMEE
Una de les sales de l'exposició està dedi-
cada a l'autisme no verbal. En aquesta s'hi
mostra un documental on una mare explica
com es comunica amb el seu fill amb au-
tisme no verbal mitjançant un SAAC (Sis-
tema Augmentatiu i/o Alternatiu de
Comunicació); concretament el sistema de
pictogrames i fotos PECS. Dues parets de la
sala de l'exposició estan cobertes per
aquestes imatges en forma d'imants per-
què el visitant pugui experimentar amb
aquesta forma de comunicació no verbal. 

A més, la mostra és una aposta inclusiva
per la diversitat funcional de les persones.
Inclou elements de realitat virtual, noves

tècniques com l’encefalografia i diferents
experiments de psicolingüística, amb els
quals els visitants observen què és capaç de
fer un cervell en mig segon i què el pot afec-
tar quan presenta una patologia. També es
poden posar en la pell d’una persona que
pateix un trastorn lingüístic. 

D'altra banda, l'exposició té un espai per a la
recerca puntera que es fa per poder diag-
nosticar i tractar problemes mèdics per tal
d’avançar en el coneixement del cervell,
espai que és un dels punts destacats de la
mostra; per això l’exposició incorpora expe-
riments que es porten a terme als centres
de recerca punters en neurocirurgia i medi-
cina fetal. �

U
Es pot veure a Cosmocaixa fins gener de 2018 
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La Universitat de Salamanca participa en un projecte europeu sobre fàrmacs

er un seguiment de persones
amb trastorns de l'espectre au-
tista (TEA) en diferents edats i al-
hora avaluar l'eficàcia de nous

fàrmacs és l'objectiu que persegueix el pro-
jecte europeu en el qual està implicat Info-

autismo, grup de recerca de la Universitat
de Salamanca que lidera Ricardo Canal.

El projecte forma part de la Iniciativa sobre
Medicaments Innovadors, de la Unió Euro-
pea, i que compta amb una subvenció de 55

milions d'euros per als propers cinc anys.
Una trentena de grups de tot Europa impli-
cats en l'estudi en el qual es va a fer segui-
ment de persones amb TEA des d'edats
molt primerenques fins a adults, passant
pels joves. �

F

nteressant estudi que planteja la re-
lació que podria existir entre els
nens prodigi (el que ara es coneix
com a altes capacitats) i l'autisme.

La psicòloga  Joanne Ruthsatz, professora
auxiliar a la universitat estatal d'Ohio i
doctora en psicologia experimental, ha
rebut a la seva consulta un extens ventall
de nens prodigi, amb qualitats i fites ex-
traordinàries. Tot i que no tenen autisme,
molts d'ells tenen membres amb autisme
a les seves famílies; tots tenen una ex-
traordinària memòria i són molt detallis-
tes, aspectes que també relacionem amb
les persones amb autisme d'alt rendi-
ment. 

Amb l'ajut de casos reals com els ger-
mans Alex i William (que fan molt amena i
propera la lectura), la psicòloga, amb l'a-

jut de la periodista Kimberly Stephens, ex-
perta en nens prodigi, proposa la possibi-
litat que les aptituds d'aquests nens
tinguin algun vincle genètic amb l'au-
tisme. I es pregunten: ¿podrien ser els
nens prodigi la clau perquè es produeixi el
tan esperat avenç en l'autisme, nens que
posseeixen molts dels punts forts de l'au-
tisme però poques de les seves dificul-
tats?. L'obra, que admet "la intuïció poc
ortodoxa d'una investigadora",  ens trans-
porta des de les llars d'aquests nens als
avenços en recerca en aquest camp. Tem-
ple Grandin, una icona de l'autisme, diu
del llibre que "demostra el vincle entre
l'autisme i el talent innat. Durant la meva
llarga trajectòria  professional he treballat
amb molts dissenyadors, inventors i hàbils
comerciants molt creatius que, òbviament,
eren autistes no diagnosticats". �

I

uisa, l'autora i mare d'Àngel, en una visió re-
trospectiva, narra en present les seves expe-
riències al llarg del creixement del seu fill fins
a l'edat adulta, transcrivint unes meravelloses

cartes que va començar a escriure-li quan tenia dos anys
i mig. A través d'elles va descrivint les seves vivències i
les de la seva família, en les diferents etapes per les
quals va passant; etapes, d'altra banda, per les quals
passen tants nens amb problemes de desenvolupament.
L'autora i l'il·lustrador d'aquest llibre cedeixen la totali-
tat de la remuneració corresponent als drets d'autor a
projectes de Aspanaes i Associació Participa per a la In-
clusió Social. �

L
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itjans de comunicació,
pel·lícules i sèries han
abordat en els últims
anys els trastorns de

l'espectre autista (TEA), especial-
ment la síndrome d'Asperger,
però sovint han fet més mal que
bé en estendre uns determinats
mites i característiques que no
s'ajusten a la realitat, o millor dit,
a la gran diversitat de realitats
que hi ha al voltant de l'autisme.
Per això, aquest llibre, escrit per
dos psicòlegs, s'ha proposat des-
muntar alguns dels mites sobre
l'autisme per mitjà d'una gran
multitud d'anècdotes personals i
d’històries amb protagonistes
reals: el Pablo, la Daniela, la
Nora, l’Àlex, el Rodrigo, el Lucas,
l’Iván... Per exemple, tomba la
idea que les persones amb au-
tisme no mostren empatia ni
afecte per ningú. El que passa és
que mostren les emocions de ma-
nera diferent i poc convencional.
Així mateix, neguen que no es pu-
guin escolaritzar en centres edu-
catius ordinaris; poden aprendre i

progressar, com tothom, al seu
ritme, i si compten amb els recur-
sos i suports adients. 

L'obra exposa la gran diversitat de
perfils de les persones amb au-
tisme, que va dels savant a perso-
nes amb una profunda
discapacitat intel·lectual, i s'ali-
nea amb els corrents que englo-
ben els TEA en el camp de la
neurodiversitat més que en
aquells que parlen d'error de la
naturalesa. El llibre inclou també
capítols en què dóna pistes als
pares per afavorir el desenvolupa-
ment dels seus fills, exposa algu-
nes claus de l’èxit de la inclusió
educativa, com abordar de forma
efectiva els problemes de con-
ducta i el cas dels alumnes amb
autisme a la universitat. Final-
ment, reflexiona sobre el paper
dels psicòlegs en l’autisme i pro-
porciona un llistat de manuals,
novel·les i altres recursos d’utili-
tat per a professionals, famílies i
persones interessades en l’au-
tisme. �

M

El niño al que se le olvidó cómo mirar
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uia complementària de la publica-
ció DSM-5. Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Men-
tales i adreçada a psiquiatres, psi-

còlegs i altres professionals de salut mental
que necessiten conèixer l'estructura organit-
zacional, categories de diagnòstic i dels pro-
pis criteris de la nova edició de DSM-5, la guia
nordamericana de psiquiatria, que és el prin-
cipal referent arreu del món pel que fa als
trastorns mentals. A més, inclou proves d'a-
valuació, de fiabilitat i de camp dimensional, i
les controvèrsies que van sorgir durant el des-
envolupament del DSM-5. Incorpora també
els avenços de la neurociència, les imatges
cerebrals i la genètica, els avenços científics
en la comprensió dels trastorns psiquiàtrics,
el supòsit etiològic i les relacions fisiopatolò-
giques entre ells.

G
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