
 
 

La Fundació Autisme Mas Casadevall i l’Hospital Sant 

Joan de Déu col·laboren en la detecció precoç i 

atenció primerenca de l’autisme  

 

Posen en marxa un programa d’atenció específica per 

a nens i nenes d’entre 0 i 4 anys, amb el suport de la 

fundació bancària La Caixa 

 

  

Serinyà-Barcelona, 31 de març de 2021.- La Fundació Autisme Mas 

Casadevall i l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona han signat un 

contracte de gestió per posar en marxa l’Institut TEA CARE 0-4 Mas 

Casadevall per al diagnòstic i atenció primerenca de nens i nenes 

d’entre 0 i 4 anys  amb sospita o diagnòstic de Trastorn de l’Espectre 

de l’Autisme (TEA). 

L’evidència científica apunta que als 12 mesos d’edat ja es poden 

detectar signes de risc de tenir autisme més endavant; 

malauradament, i amb algunes excepcions, el sistema sanitari no 

disposa de recursos sociosanitaris especialitzats per fer aquesta 

detecció i, amb posterioritat, oferir els recursos i atenció 

multidisciplinar que necessiten els nens i nenes amb TEA. 

Així, l’Institut és el resultat de la suma d’un projecte de formació i 

preparació impulsat anys enrere per Mas Casadevall i de l’expertesa de 

l’Hospital Sant Joan de Déu en atenció pediàtrica i, en concret, en 

atenció a nens amb TEA a través de la Unitat d’Alta Especialització en 

TEA, UnimTEA.  

La posada en marxa de l’Institut és possible gràcies a una subvenció 

de la fundació bancària La Caixa i es regeix per un contracte de  

col·laboració entre l’hospital i la fundació, signat dies enrere. 

El projecte de la fundació Autisme Mas Casadevall va començar fa més 

d’una dècada amb la seva col·laboració amb l’UC Davis MIND Institute 

de Califòrnia (EE.UU), un centre de referència mundial en la recerca de 

l’autisme. Aquesta col·laboració es traduí en la concessió de dues 



 
beques de ‘postdoctoraltraining’ a les seves instal·lacions gràcies al 

finançament de la fundació bancària La Caixa.  

Els dos professionals formats al MIND Institute, actualment a l’equip 

de l’Hospital Sant Joan de Déu, estaran al capdavant del nou Institut i 

comptaran amb el suport i assessorament del centre californià.  

L’Institut és gestionat per Sant Joan de Déu i desenvoluparà el 

programa CARE 0-4 Mas Casadevall (Clinical Center for Autism based 

on Research and Education -Mas Casadevall), el qual té com  a finalitat 

oferir  serveis, eines i pràctiques clíniques (diagnosi  i intervenció) més 

eficients en l’atenció precoç de l’autisme a partir dels coneixements 

científics més avançats. Alhora, vol oferir a les famílies els recursos 

terapèutics més adequats des dels primers anys de vida. Com se sap, 

un tractament precoç incideix en la plasticitat cerebral i pot ajudar a 

minimitzar els símptomes en el futur i, en conseqüència, millorar la  

qualitat de vida de l’infant i la seva família. 

El programa preveu així mateix assessorar altres entitats del sistema 

assistencial, formar professionals i aconseguir un pla integral 

d’actuació preventiva i proactiva. 

Amb la posada en marxa d’aquest programa s’atendrà i acompanyarà 

les famílies dels nens que presenten dificultats del 

neurodesenvolupament i senyals d'alarma pròpies dels TEA. D’aquesta 

manera podran accedir a un diagnòstic especialitzat i rebre una 

resposta terapèutica integral i comprensiva basada en l'evidència, per 

part d’un equip multidisciplinari amb formació específica (MIND 

Institute) en la identificació i intervenció primerenca de l'autisme.  

És un programa amb una clara vocació social, al servei de les 

necessitats de les famílies, ja que procurarà accés a informació 

contrastada, oferirà espais psicoeducatius i afavorirà la vinculació 

interfamiliar i comunitària. Aquests serveis s’oferiran en instal·lacions 

de Sant Joan de Déu i es calcula que, atesa la intensitat i individualitat 

de les intervencions, podria atendre 20 famílies l’any. En aquest punt, 

es farà especial èmfasi en la formació de les famílies perquè són clau 

en el desenvolupament dels infants. 

Recerca  

Aprofitant el coneixement derivat de l’atenció i tractament dels primers 

usuaris, el programa es completarà, més endavant, amb  un protocol 

de recerca, en el qual participaran la Fundació Autisme Mas Casadevall 

i l’Hospital Sant Joan de Déu, amb el suport de l’UC Davis MIND 



 
Institute, recerca relacionada amb la detecció precoç i la intervenció 

primerenca. 

 

Més informació: info@mascasadevall.net  

 

Sobre la Fundació Autisme Mas Casadevall. La fundació Autisme Mas 

Casadevall va néixer el 1988 per iniciativa d'uns pares que volien oferir espais 

de vida i de treball als seus fills en la seva arribada a l'edat adulta. En 

l'actualitat atén 38 persones amb autisme, 8 de les quals com a usuaris de 

centre de dia, i la resta residents: té dues residències a Serinyà i una tercera 

a Banyoles, a més de tallers ocupacionals (d'horta, reciclatge, paper, 

ceràmica, etcètera.) i un restaurant, atès pels usuaris, però actualment 

tancat per la pandèmia. En els últims anys està treballant per promoure 

l’envelliment actiu dels seus usuaris, ja que més de la meitat dels mateixos 

supera els 40 anys d’edat i les seves necessitats van canviant. D’altra banda 

està impulsant la formació de professionals en models d’intervencions 

primerenques basades en l’evidència (ESDM). 

 

Sobre l’Hospital Sant Joan de Déu. L’Hospital Sant Joan de Déu és un dels 

principals referents dintre i fora de Catalunya en pediatria, obstetrícia i 

Ginecologia, i en àrees d’alta especialització com les neurociències, la 

neonatologia, l’oncologia o la cardiocirurgià. El centre, que pertany a l’Orde 

Hospitalari Sant Joan de Déu, atén cada any més de 120.000 urgències, 

25.000 ingressos i 200.000 visites, combinant la darrera tecnologia amb una 

assistència personalitzada basada en els seus valors d’hospitalitat i 

solidaritat.  
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