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PRESENTACIÓ
Benvolguts,
Any que tots recordarem com un any extraordinari i dramàtic;
Quedarà marcat com l’any del Coronavirus.
La pandèmia ha trastornat a tot el planeta la vida i les relacions
tal i com les coneixíem, i també la organització i el funcionament de la nostre institució.
Tots els col·lectius i persones que estem implicats en aquest
nostre projecte hem fet el possible per superar amb èxit
aquesta pandèmia i a hores d’ara que sembla que el mes greu
ha passat podem felicitar-nos del resultat de tants sacrificis.
Els agraïments des de el comitè executiu son per tothom, dons
les mostres de solidaritat, de comprensió de paciència, de generositat i de implicació han estat exemplars.
Per això no vull fer esmen a cap dels col·lectius implicats perquè tots mereixen el nostre agraïment i reconeixement, tot i
això si que vull fer esment als nostres usuaris que tot i potser
no ser conscients del que succeïa han tingut un comportament que ens ha sorprès a tots molt positivament.
Un altre dels esdeveniments tràgics que ens han afectat ha estat el traspàs el dia 3 de novembre del nostre amic i President
Manel Ventura Astals, Manel te recordarem sempre amb tot el
nostre carinyo i agraïment.
En les pagines que segueixen trobareu les activitats i els esdeveniments mes destacats que s’han significat en el dia a dia
del Mas aquest 2020.
En quan activitats veureu que han estat moltes menys de les
habituals per les circumstancies especials provocades per la
Pandèmia.
Econòmicament hem aconseguit tancar l’exercici amb equilibri i sense tensions de tresoreria, tot i ser un any amb un
molt important increment de la despesa dedicada a combatre
la pandemia, això s’ha aconseguit gracies novament a tots,
hem rebut ajuts per part de moltes institucions i empreses, el
gruix important d’ajuts han vingut per una part de aportacions
extraordinàries de la GENCAT i per altre de donacions de les
famílies dels nostres nois i noies.
Lamentablement al llarg d’aquest any no hem pogut celebrar
les reunions i trobades tradicionals tal i com les fem tradicionalment, ho hem substituït per videoconferències i reunions
telemàtiques, tant les de comitè executiu com de patronat o
reunions de famílies o d’altres trobades; Us he de confessar
que trobem a faltar el contacte humà i el retrobament personal.
Així i tot no hem perdut de vista que hem de seguir treballant
per aconseguir els objectius que vàrem definir en el pla estratègic, trobareu un resum en les pagines següents; destaca la
consolidació del servei sanitari, fisioteràpia i els serveis d’estimulació tant cognitiva com sensorial.

També hi trobareu referencies i explicacions dels serveis residencials de STO, de transports i de les activitats que ha estat
possible de fer.
Hem seguit treballant per actualitzar i millorar les infraestructura del centre, adaptant-lo a les nostres necessitats, hem de
destacar l’adequació dels espaís de infermeria i fisioteràpia i
la construcció de una nova fosa sèptica que compleix amb els
requeriments de l’agencia Catalana de l’aigua.
Hi trobareu també una relació “no exhaustiva” de les subvencions i ajuts finalistes que hem gaudit.
També seguim treballant amb el contacte amb altres associacions, estaments, institucions... amb la doble finalitat de establir sinergies per assolir objectius comuns com també aconseguir mes visibilitat social.
El projecte CARE segueix endavant i segur que dins l’any 2021
serà una realitat que podrà començar a atendre a usuaris amb
financiació de La Caixa i amb un acord de col·laboració amb
l’Hospital de Sant Joan de Deu.
Seguim estant representats i impulsant organitzacions que
ens agrupen com a entitats amb interessos comuns, amb la
finalitat de ser mes forts i tenir mes recursos per aconseguir
acomplir els nostres objectius.
Finalment dir-vos que seguim potenciant i treballant per millorar la formació i actualització dels nostres professionals i així
aconseguir l’excel·lència de la nostre institució, sempre sota la
direcció i supervisió del nostre comitè Clínic.
Tot i que us deia al principi que no volia fer agraïments a col·
lectius concrets perquè considero que tots els integrants de la
nostra institució son mereixedors de tot l’agraïment possible.
Hi han dos col·lectius que es bo d’esmentar-los perquè els hi
ha tocat fer mes sacrificis que d’altres :
- El nostre agraïment a tots els professionals del Mas per la
tasca realitzada en condicions tant difícils.
- I també agrair a totes les famílies dels nostres usuaris per
la seva comprensió, paciència, generositat, solidaritat i suport
tant moral com econòmic.

Moltes Gracies a tothom i seguim comptant amb la implicació de tots vosaltres.

Lluís Desoi
president del Comité Ejecutiu
de la Fundación Autismo Mas Casadevall
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EL COVID I MAS CASADEVALL
AGRAÏMENT FAMILIES

El març del 2020 ens va
sobrevindre una pandèmia
de caràcter mundial de la
qual el cos humà no tenia
defenses per reconèixer el
virus que ens atacava, per
tant ens havíem de protegir
d’alguna forma i sense vacunes a l’abast, es va decidir confinar a la población.
Mas Casadevall va voler anar un pas per endavant, establint
una sèrie d’iniciatives pròpies que van anar més enllà dels
protocols establerts pel departamento de salut, de cara a protegir als usuaris i al personal del Centre. Aquestes mesures
van suposar un canvi radical en el dia a dia de tothom a tots
els nivells, tot un repte per aconseguir la protección sanitària
adecuada i minimitzar l’impacte del dia a dia dels usuaris.

Sabem i som coneixedors de les dificultats i adaptacions internes de tot tipus, canvis continus en els protocols per part del
departamento de salut, així com els esforços econòmics que
ha representat aquesta pandèmia del Mas Casadevall. Estem
segurs que no s’hagués pogut fer millor, i si una paraula reflecteix la tasca feta, és l’excel·lència.
Per acabar, només agraïr i agraïr tot el que s’ha fet pels usuaris
i les famílies, així com felicitar a tot el col·lectiu de treballadors
i equip directiu del Mas per tenir cura dels nostres fills i filles,
germans i germanes i pels resultats aconseguits que estem
segurs que han estat tot un referent i un model a seguir per la
resta de centres i residències.

Vist des del punt de vista de les famílies, els primers mesos
van ser els més durs. De sobre, ens vam trovar sense poder
veure als notres fills i filles, germans i germanes, ja que lògicament si nosaltres estavem confinats ells també, però d’una
manera diferent donat que el dia a dia del Mas Casadevall i la
terapia ocupacional no es podía paralitzar. Des de la distancia
física el que vam notar de seguida, en tot mement i durant to
el temps del confinament, va ser una veritable sensació de
tranquilitat i confiança de que tots els usuaris del Mas estaven
en tot momento protegits, i que davant la manca de contacte
físic amb les famílies amb les visites com en les anades a casa,
tant per part de l’equip directiu i treballadors, com sobretot
per part dels educadors de les llars, es suplia aquest contacte
familiar amb una actitud exemplar i una delicadeza i atenció
vers ells i les famílies, que no tenim paraules per expresar-ho.
Ja des de que es van permetre les primeres visites setmanals d’una hora, com fins que de mica en mica es van poder
restablir les anades a casa, en cap momento vam notar que
la nostra filla estigués angustiada o contrariada, se la notava
contenta i molt tranquil·la, estats que se’ns encomanaven immediatament a nosaltres.
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Família Pi i Feliu, pares de la Bea, usuària de Mas Casadevall.
Cel·lebració de Sant Jordi durant el confinament

COVID 19 A LA FUNDACIÓ
PREVENCIÓ I ACCIONS
COVID-19. FASE I: Marc
2020 a Juny 2020
Davant la situació de
pandèmia al mes de
març del 2020 des de
la FAMC prenem la iniciativa d’intentar anar un
pas davant del virus. Les accions que prenem
en l’àmbit de la prevenció és: la compra de
guants a principis de Març del 2020, l’adquisició
de mascaretes i gel hidroalcohòlic fins que a finals de Maig comença a arribar material cedit per la Generalitat de Catalunya
la realització el dia 8 d’Abril de 2020 de PCR a tots els professionals i usuar@s per poder dur a terme una primera sectorització els diferents espais. Posteriorment el dia 14 d’abril del 2020
fem una primera serologia a tots els professionals i usuar@s
per agrupar els serveis seguint els resultats de la immunitat
IgG i IgM. Paral·lelament es contracta una empresa externa
especialitzada en desinfeccions per actuar dos cops
a la setmana en els espais
de la Residència i un cop a
la setmana en els espais de
tallers i despatxos, des del
26 de març fins finals de juliol del 2020. Es contracta els
serveis d’una infermera al
50% de la jornada per donar
suport a la coordinació amb
el servei del CAP de Banyoles. Cal destacar el suport
en tot moment dels professionals del Departament
de Treball, Afers Socials i
Families de la Delegació de
Girona i del CAP de Banyoles que ha estat cabdal en
el nostre treball.

PREVENCIÓ I ACCIONS COVID-19 FASE
III: Juny 2020 a Desembre 2020
Es segueix amb la sectorització iniciada al mes d’Abril del 2020
amb l’increment de personal que això comporta. Per facilitar
l’assistència de la totalitat dels usuaris/es de centre de dia és
treballa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Familia
de la Generalitat de Catalunya adaptant la zona de la botigueta
com a un nou taller o espai per una part
dels usuaris/es del centre de dia, facilitant la sectorització i la possibilitat
de l’assistència del 100% dels usuaris/es del Centre de Dia . Tanmateix
es segueix amb la desinfecció de les instal·lacions del Mas amb l’empresa Anema
Plagues. S’inicia el treball de la creació de
la nova infermeria adaptant l’espai i dotant-lo dels serveis i materials necessaris. Paral·lelament es
torna a fer una segona serologia per veure quina evolució
té la IgG en tots els professionals i usuaris/es de la FAMC i
variar la sectorització en cas de necessitat segons l’evolució
de les dades de la pandèmia. A partir del Juny el Departament
de Salut i de Treball Afers Socials i Familia ha permés les visites
als nostres usuaris/es, fet que ha comportat la re-estrucuració
dels espais per adaptar-nos al Pla de Contingència i facilitar la
retrobada física entre els familiars i els nostres nois i noies de
la FAMC.
Aquestes accions suposen un cost econòmic molt elevat, on el nostre Departament:Treball, Afers Socials i
Familia altres administracions, entitats, fundacions, les
pròpies famílies de la FAMC i particulars han ajudat en
part molt important de l’increment de la despesa . A
part del cots econòmic ha estat un gran cost emocional pels nostres usuaris/es , pels seus familiars i un
esforç personal molt gran per totes les professionals
de la FAMC que han fet que aquesta situació fos més
fàcil, a tots des de la Fundació Autisme Mas Casadevall
volem agrair les facilitats, comprensió i paciència que
han tingut durant tot aquest llarg 2020.

PREVENCIÓ I ACCIONS COVID-19
FASEII: Març 2020 a Juny 2020
Davant la situació de pandèmia COVID19 el mes d’Abril del
2020 es re-estrutura l’horari dels professionals de la FAMC per
poder atendre les diferents sectoritzacions portades a terme
a la Fase I. L’estructuració comporta la supressió de les vacances o festius, increment de personal d’atenció directa per
poder millorar les ratis i donar serveis als nous espais d’atenció, així com el reforç dels torns de nits i de cap de setmana.
L’increment de despesa d’aquestes accions col·laboren directament la majoria de les famílies dels usuar@s de la FAMC. Cal
agrair la predisposició dels professionals de la FAMC a l’hora
d’assumir els canvis i l’increment de treball que aquestes mesures comporten.

Moltes activitats previstes pel 2020 no s’han pogut dur a terme
per la situació de Pandèmia. Tot i això l’espai de la FAMC ha facilitat en alguns moments poder dur a terme alguna d’aquestes activitats a les nostres instal·lacions.
FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL
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LA FUNDACIÓ
MISSIÓ:

Són finalitats principals de la Fundació les de
donar suport de llocs de vida i de treball a les persones joves
i adultes de Catalunya amb trastorns de l’espectre autista,
per tal d’atendre les seves necessitats de tractament mèdic,
sanitari, educatiu i laboral, així com d’assistència legal, amb la
màxima cura a les seves possibilitats socials.

PRINCIPIS: Reconeixement de la identitat pròpia i dignitat
de les persones amb TEA, Dret a la inclusió social de les
persones amb TEA Dret a la Igualtat d’Oportunitats de les
persones amb TEA.

VALORS:

Confiança, ètica, vocació, estimació, il·lusió,
motivació, lideratge, fortalesa i qualitat.

VISIÓ:

El 2020 la FAMC haurà consolidat tots els projectes
iniciats en 2016-2020, i mantindrà el seu compromís de qualitat
en els Serveis de Residència i Servei de Teràpia Ocupacional,
basant-se en una gestió econòmica rigorosa i exemplar. Serà
un punt de referència en el tractament del TEA en el seu
territori, afavorint la qualitat de servei que presta als seus
usuaris/es i potenciant la comunicació amb les seves famílies,
seguirà desplegant la seva incidència en investigació sobre el
TEA, aportant la seva experiència i informació.

PATRONAT: Durant el 2020 el patronat ha modificat alguns
dels seus membres, a 31 de desembre de 2020 està format
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per 11 membres. Durant el 2020 s’han reunit semestralment
per zoom, degut a la pandemia de la Covid -19

EL CONSELL ASSESSOR:

El consell Assessor,
presidit per l’abat emèrit de Montserrat, Sebastià Bardolet.
No s’ha pogut realitzar aquest 2020 degut a la pandemia de
la Covid-19. El president del Patronat de la Fundació Autisme
Mas Casadevall i el President del Consell Assessor, varan
informar a la resta de membres del Consell Assessor de la
gestió portada a terme des de juliol del 2019 a juliol del 2020.

EL COMITÈ EXECUTIU: LA FAMC compta amb un
Comitè Executiu, format per diferents membres del Patronat
i el Director de FAMC, és l’òrgan responsable de la gestió del
centre. Aquest Comitè es reuneix periòdicament durant l’any
2020 s’ha reunit a través de vidoecomferència bimensualment.
Presideix al Comitè Executiu Lluis Desoi Guitart.
CONSELL DE PARTICIPACIO DE CENTRE:
El CPC, presidit pel Director de la FAMC, està format per la
Direcció dels Serveis Territorials del Departament de Drets
Socials, l’alcalde de Serinyà, el president del CE de la FAMC, un
representar de la FAMC, quatre representants de les famílies
i 2 representants dels professionals de la FAMC. Aquest any
2020 no s’ha reunit per raons de la pandemia de la Covid 19,
es té previst portar-ho a terme el Novembre del 2021

OBJECTIUS 2020
Els objectius del 2019-2020 sorgeixen del continu replantejament de la Fundació en la
seva organització amb la intenció de seguir oferint una màxima qualitat de servei buscant
l’estabilitat econòmica i la viabilitat del Centre. Durant el 2020 s’ha assolit objectius molt
importants en tots els aspectes : ampliació del servei d’infermeria;creació aula estimulació
cognitiva;facilutar sistema de gestió i de visió 360º dels usuaris; l’elaboració del III Pla estratègic, finalitzar els dos prèstec principals iniciats el 2010 i incrementar els fons propis. I en
relació a la infraestructura l’adquisicó d’una nova furgoneta i la renovació dels matalassos
i la fossa sèptica.

Objectius consolidats el 2019
Objectius consolidats 2020
Objectius iniciats al 2020 i
pendents de la seva execució

MILLORA SERVEIS HABITATGE I STO

MILLORA GESTIÓ ECONÒMICA

Mantenir els resultats de l’enquesta de satisfacció

Incrementar els ingressos per donacions de particulars o
empreses privades

Millorar la comunicació entre els serveis

Incrementar els Fons Propis

Ampliació del servei d’Infermeria

Adaptació de la FAMC com a entitat proveïdora de la Xarxa
de Serveis Socials d’Atenció Pública

Increment de les hores d’atenció de Fisioteràpia

Canviar el mòdul de Servei de la Residència Mas Casadevall
I

Re-estructurar l’horari del servei de RSD

Oferir el servei d’assistent personal per a persones amb
TEA des de la FAMC

Consolidar el transport a les famílies per les visites dels cap
de setmana

Reduir el préstec

Crear l’aula d’estimulació cognitiva

Oferir un nou servei de formació per a persones amb TEA

Facilitar la intervenció del Personal d’Atenció Directa

MILLORA INFRAESTRUCTURA DE LA
RESIDÈNCIA

Oferir servei de Voluntariat a la FAMC

Remodelació d’un dels vehicles de la FAMC

Dissenyar e implementar el projecte “Autisme: envelliment
una Etapa Invisible”

Aïllament Sala Polivalent
Renovar radiadors de la Sala
Polivalent

Renovar la fossa sèptica de
l’espai de la Masia

Incloure els usuaris/es de la FAMC en el Consell de Participació de Centre

Instal·lar fibra a la FAMC i
remodelació de l’equip informàtic de STO

Renovar l’espai de les dutxes i Wc Masia x ampliar
menjador

MIILLORA SISTEMA DE QUALITAT

Renovar els matalassos de
MCII

Renovació de la furgoneta
de transport

Facilitar un sistema de visió 360º dels usuaris/es per registrar informació, planificació i informes de Gestió: iCalidad i
S3I de l’empresa Fi4

Instal·lació de plaques fotovoltaiques a MCII

Canviar el sistema de coloració de la piscina de la
FAMC

Revisar els Indicadors

FORMACIÓ

Establir un Pla de Prevenció de Riscos Penals (Compliance
Penal)

Facilitar la formació continuada per als professionals de la
FAMC

Remodelar la web

Elaboració de la formació específica d’assistents personals
per a persones amb TEA

Elaboració del III Pla Estratègic 2020-2025 de la FAMC amb
la col·laboració de totes les professionals de la FAMC

Incrementar les jornades de Formació i obrir la possibilitat
de formació a altres professionals externs a FAMC. Oferir
formació de l’ESDM- formació bàsica i avançada-

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL
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SERVEIS
Mas Casadevall I
Espai Residencial que disposa d’una Llar on viuen 8 usuaris i utilitza de dilluns a divendres en horari diürn les activitats ocupacionals,
terapèutiques i d’oci de la Finca de Serinyà. Aquest Espai atén a persones amb un nivell més alt de capacitats socials que poden
aprofitar i molt la pertinença a un municipi com Banyoles gaudint dels serveis i recursos de la ciutat. Aquesta residència no ha estat
objecte de canvis pel que fa al nombre d’usuaris o treballadors durant el 2020. Aquest servei està concertat pel Departament de
Treball Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya. Des de Gener del 2019 Acreditats com a proveïdors de serveis socials
de l’àmbit de protecció social amb el número de registre S02218.

Mas Casadevall II
Espai Residencial que disposa de dues llars que atenen a 11 usuaris cadascuna. Utilitza de dilluns a divendres en horari diürn les
activitats de tallers, terapèutiques i d’oci de la Finca de Serinyà. Aquest Espai atén a persones amb necessitats assistencials i/o
conductuals més altes a qui un entorn rural i amb baixa presència d’estímuls ajuda a mantenir un benestar personal I idoni a les
seves característiques. Des de Gener del 2019 Acreditats com a proveïdors de serveis socials de l’àmbit de protecció social amb el
número de registre S06365.
La plantilla de l’espai residencial i de Centre de Dia a causa de la pandèmia, es va incrementar des del març de 2020
. Ha estat cabdal l’aportació per sobrecostos pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies donat que els usuaris
d’aquests espais presenten necessitats més assistencials, la seva participació a accions comunitàries fora del centre ha estat més
reduïda pel que fa a activitats continuades al llarg de l’any i s’han tingut d’incrementar els recursos humans per donar respostes a
les noves necessites.

ACTIVITATS externes DEL 2020
MARXA SOLIDÀRIA
Dos usuaris de la llar residencial Mas Casadevall I i
dos educadores del mateix
servei van participar a la
marxa solidària que es va
fer al voltant de l’Estany de
Banyoles a favor de la Fundació Esclerosi Múltiple de
Girona. Va ser una jornada
d’esport molt bonica, gaudint del bon temps de setembre i les
agradables vistes a l’estany.

EXCURSIÓ
A PORTBOU
I ALTRES
SORTIDES
La primera escapada que
vam fer fora del municipi
va ser a la localitat de Portbou, on vam poder gaudir
d’un dia radiant, tot passejant pel poble. També vam
anar a visitar Passatges, un
Memorial que l’artista Is-
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raelià Dani Karavan va
realitzar a Portbou en
homenatge a Walter
Benjamin amb motiu
del 50è aniversari de la
seva mort. Els ja tradicionals tocs a la tarda,
prenent un Refresc i
unes patates, s’han mantingut durant l’estiu, prenent les mesures de seguretat establertes per prevenir la covid, i procurant de buscar espais tranquils i poc concorreguts.

CAP A LA PLATJA!
La proximitat a les platjes
de la Costa Brava facilita
que aquest espai sigui
gaudit durant l’estiu de
manera continuada. Com
a totes les famílies hi ha
qui es banya, qui gaudeix
del sol, qui camina... Veure les cares dels participants a les sortides no té preu. Aquestes sortides han estat
aire nou i fresc per ajudar al llarg confinament que hem patit
des de Març del 2020 a principis de Juliol del 2020. Les activitats d’oci estan en part subvencionades per la Generalitat de
Catalunya el Departament de Joventut i ha estat tramitades
per DINCAT.

ESPORT: FONT DE
SALUT – FUTBOL i
BASQUET
D’altra banda, dins del pla per potenciar l’activitat física, ja fa uns anys que
alguns nois participen en l’equip de
Fútbol 7 de Junts i Endavant, estructurat dins el mateix Club
Esportiu Banyoles El Club de Bàsquet Banyoles manté un projecte de Bàsquet per a persones amb altres capacitats. Amb
un estatge al Collell han començat les activitats del bàsquet
de la temporada 2019-2020. A la mateixa tarda es varen fer
les presentacions de tots els equips del bàsquet al pavelló de
la Farga. Aquest any són 12 els jugadors que participant en
aquesta activitat que any darr era any va augmentant la participació. També hem d’assenyalar que la Universitat de Girona,
a través del seu programa de Voluntariat ens ajuda en aquesta
tasca i el suport del Consell Esportiu en l’organització d’ambdues lligues. Per raons de la Covid19, les lligues de futbol i
bàsquet es van suspendre a partir de la segona quinzena de
març, poden gaudir de la competició i entrenaments el primer
mesos de l’any 2020.

ACTIVITATS internes DEL 2020
Des del Mas s’ofereixen a més d’altres activitats d’oci i Lleure dirigits de forma exclusiva als usuaris de Mas Casadevall.
Aquest 2020 hem tingut d’incrementar les activitats internes
planificades ja que el confinament fins el 7 de Juliol del 2020 no
ens permetia l’accés a dur a terme activitats externes grupals.

ANIVERSARIS
Enguany hem seguit gaudint de les festes d’aniversaris dels usuaris i usuàries,
unes festes que s’esperen
sempre amb molta il·lusió.
Van sempre acompanyades d’un pastís que prepara amb molta dedicació el
taller de restaurant, i com a
colfó, el taller de manipulats
el decora amb un gust excepcional, fet que cada pastís és únic i irrepetible, i sobretot,
molt personal.

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL

9

SERVEIS
LA PISCINA DEL MAS
Gaudir d’aquest espai
ens permet realitzar
fisioteràpia a l’aigua,
descansar
després
de la calor que es viu
a l’hort i a la granja a
l’estiu. Un bany a tot el
grup de manteniment
de jardins abans de dinar,... Les tardes fresques i gustoses tan a dins de l’aigua com
en l’entorn de l’espai on berenem, banyem, descansem,... són
font de gaudiment i descans de tots els residents del centre.
No cal comentar que l’espai de la piscina ha estat un dels més
sol·licitats durant el temps de confinament degut a la Pandèmia Covid 19. Un espai que ens ajudat a fer una mica més fàcil
el fet de no poder veure als nostres durant un llarg temps.

SANT JORDI
Com cada any hem celebrat la festivitat la Diada de Sant Jordi, el dia del llibre i la rosa, una de les festes més esperades de l’any.
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SERVEI DE TERÀPIA
OCUPACIONAL
Espai diürn de 9h del matí a 16’30h de
la tarda a excepció dels divendres que
finalitza la seva tasca a les 16h. Hi assisteixen 8 usuaris de la Demarcació de
Girona que es desplacen en cotxe particular, concretament 5 que resideixen
a Banyoles. Als altres 3 usuaris disposen de transport col·lectiu proporcionat per Fundació Autisme
Mas Casadevall. Des de Gener del 2019 Acreditats com a proveïdors de serveis socials de l’àmbit de protecció social amb el
número de registre S00967.En l’horari del servei ocupacional i
de forma conjunta els 30 usuaris atesos per la Fundació Autisme Mas Casadevall comparteixen l’espai de Tallers.
Els usuaris/es del Servei de Centre de Dia que assisteixen als
tallers de la FAMC han estat conjuntament amb les seves famílies qui possiblement més han patit la situació de pandèmia
COVID19, ja que des del 12 de març del 2020 es va clausurar
el servei fins a mitjans de Juliol. Un cop des del Departament
de Salut es permet l’ocupació del 50% de la Capacitat registral del servei, des de la FAMC proposem al Departament de
Treball Afers Social i famílies adaptar l’espai de la botigueta i
aprofitant el tancament del taller de restaurant poder oferir el
100% d’assistència. Això implica incorporar a la botigueta un
punt d’aigua calenta i el calefacció per poder habilitar-la com a
taller i espai de menjador si calia. Implícitament es fa necessari
la incorporació de més professionals d’atenció directa per poder garantir ratis de 3 o 2 usuaris/es per educadores.

La resta de tallers durant la situació de confinament
han funcionat amb l’objectiu de donar suport a les noves situacions que anaven sorgint, a excepció del taller
de cantina que tenia la responsabilitat de fer el dinar
de cada per a tots els que convivim a la FAMC.
Espai de Tallers Espai que atén en dies no festius i en horari
de Servei Ocupacional als 30 usuaris de la FAMC. El seu objectiu principal es dotar a les persones adultes amb TEA de la
FAMC d’eines adients per a desenvolupar les capacitats ocupacionals, relacionals i de vida adulta que cada un dels usuaris
té. Per dur a terme aquesta tasca disposem de diversos tallers:
TALLER DE CERÀMICA
TALLER DE PAPER
TALLER D’ESPELMES
TALLER DE MANIPULATS

TALLER D’HORTA
TALLER DE GRANJA
TALLER DE MANTENIMENT
TALLER DE JARDÍ i RECICLATGE

TALLER DE CUINA-RESTAURANT

TALLER DE CANTINA

El Taller de cantina
s’encarrega de l’alimentació general del
Mas, preparant els
més de 60 menús diaris que consumim a
l’hora de dinar, encarregant-se del rebost i
les compres d’aliment
per a tots els residents. Ambdós tallers
comporten als seus
integrants (usuaris i
educadors) la necessitat de complir amb

Des del 8 de març del 2020 la FAMC va decidir tancar el Taller
de Restaurant de la FAMC, com a mesura de prevenció per la
situació de COID19, a 31 de desembre del 2020 resta tancat
com a mesura de prevenció i de necessitat d’incorporar un
nou espai de menjador pels nois que assisteixen al centre de
dia i poder sectoritzar a l’hora de menjador o quan escaigui,
amb el suport dl personal corresponen.

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL
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els objectius fixats pel dia doncs d’ells depèn
directament una tasca imprescindible d’obtenir
resultat. Els tallers de Mas Casadevall són una
targeta de presentació de les capacitats dels
nostres usuaris. És des d’aquest Espai que de
manera setmanal participem en el Mercat dels
dimecres de Banyoles aportant els productes
de la Granja i l’Horta del centre, Servei suspès
des de març del 2020 per la COVID19. També
s’estructuren i omplen de contingut les participacions a Fires artesanals i es potencien les
vendes dels nostres productes tan a particulars
com a empreses i Administracions. Mantenim
el lligam amb Can Pons de la Plaça Major de
Banyoles a través de la construcció d’aparadors
temàtics al llarg de l’any i és també aquest espai ocupacional l’encarregat de donar sortida a
tots els premis, regals, ... que ens sol·liciten des
de diverses entitats, empreses, etc..

NOU SERVEI D’ASSISTENT PERSONAL PER A PERSONES AMB TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA
La entitat va presentar el desembre del 2019 la sol·licitud de activitat del servei d’ASSITENT PERSONAL FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL, oferint
un servei d’assitència personal de suport a la vida autònoma i d’integració
social i comunitària per a persones amb trastorn de l’espectre autista. En
data de 30 de Juny del 2020 la Direcció de Serveis de la Generalitat de Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies inscriu el servei
en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials amb el número de
Registre S10387.
La situació de Pandèmia COVID19 del 2020 ha paralitzat el servei, des de la
Fundació Autisme Mas Casadevall i la Federació Catalana Autisme s’estan
seguint converses per les possibilitats de tornar a oferir els serveis d’assistent personal per a persones amb TEA i potenciar espais de vida independent..Paral·lelament la FAMC està treballant en un nou projecte TEAcompanyEM amb la previsió
de iniciar-lo el tercer trimestre del 2021.

ACTIVITATS 2019
Moltes de les activitats de l’any 2020 s’han vist afectades per
la pandèmia i s’han anul·lat o bé posposat, d’aquesta manera,
en comparació a altres anys hem pogut

APARADORS CAN PONS
Aquest 2020 no hem pogut fer els ja coneguts aparadors de
Carnestoltes, Sant Jordi ni el de Nadal, però hem decorat l’espai amb productes de ceràmica, espelmes, paper i manipulats
que els nois i noies han anat fent durant el confinament.
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8 de MARÇ DIA DE LA DONA
TREBALLADORA
Les dones del Mas comparteixen aquesta diada
internacionalment reconeguda amb tota la resta
de usuaris de la Fundació
Autisme Mas Casadevall
a través de l’elaboració
d’un pastís més que especial per aquest dia.
Creiem important que les
persones que convivim al
Mas mantinguem un lligam amb tot el que succeeix en el nostre entorn
i així formem part de manera directe i implicada amb els moviments socials i siguem
agents socials actius. La diversitat ets tu!!

ELS PRODUCTES DELS TALLERS 2020

ACTIVITATS TERAPÈUTIQUES
Com ja queda reflectit en les darreres memòries, la Fundació ha fet una aposta molt forta per engegar el programa d’atenció a
l’envelliment de les persones amb TEA. Aquest treball va molt de la mà amb reforçar la metodologia de treball ja emprada també
de fa temps d’Atenció Centrada en la Persona (ACP) i d’arribar cada vegada a disposar de més eines d’intervenció per garantir el
reforçament de totes les àrees de conformen les persones que viuen i treballen a Mas Casadevall.
La importància d’aquestes activitats, fisioteràpia, estimulació sensorial i estimulació cognitiva han estat cabdal durant la situació de
pandèmia COVID19 per poder ajudar a les situacions d’estres provocades pel confinament, visites familiar i la ruptures de les rutines
als nostres usuaris/es. Sense el treball dels professionals de les activitats terapèutiques tot hauria estat molt més difícil. Durant la Iª
fase de confinament del març a mitjans de juny no es van poder dur les activitats terapèutiques en els espais propis per prevenció i
risc de contagis, però aprofintant els espais de la FAMC es van poder dur a terme activitats substitutòries per treballar la prevenció
de lesions corporals, les necessitats de canalitzar les noves emocions provocades pel confinament i seguir amb el reforç i el treball
a nivell cognitiu.

FISIOTERAPIA
Durant aquest any de pandemia i confinament que ha alterat i restringit la vida i les activitats, la fisioteràpia ha seguit
formant part de la vida dels usuaris del Mascasadevall contribuint a mantenir una certa “normalitat” en les seves vides
i afavorint el seu procés de desenvolupament, manteniment i
la prevenció neuropsicomotriu. A més de incidir en el sistema
múscul-esquelètic i neuro-psico-motriu, la fisioteràpia també
actua sobre altres sistemes com el respiratòri, el digestiu i el

circulatòri, mitjançant diferents tècniques com per exemple;
maniobres i pautes d’higiene respiratòria per la millora del
fluxe d’aire i mobilitzar secreccions, massatges i pautes per
facilitar el trànsit intestinal o la derivació circulatòria. Tot plegat ens permet oferir una cura global de salut i benestar de la
persona. A més d’incidir en tot l’ anomenat, la fisioterapeuta
té com a prioritat adaptar les sessions de fisioteràpia a cada
individu i al seu moment vital, ja sigui en forma d’ atenció individual o en petit grup, aprofitant el magnífic entorn natural
que ens ofereix el Mas Casadevall o la sala de fisioteràpia, el
principal objectiu és que les sessions siguin motivadores i estimulants, cercant oferir-los una estona de gaudir sempre a la
cerca del seu benestar.

ESTIMULACIÓ SENSORIAL
L’any 2020 el servei d’estimulació es va haver d’adaptar a la
nova situación generada pel Covid i la normalitat en les sessions no va arribar fins al Juny. Durant el confinament, i tinguent
la gran sort de viure en un entorn que és un regal pels sentits,
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feiem passejos mentre admiravem les flors que hi havia pels
volts del Mas, sentiem el cant dels ocells que durant la primavera son més prol·lífecs, oloràvem els cuinats que el taller
de Cantina ens preparava cada dia, tocàvem fulles i herbes,
observant atentament quins son els aliments preferits de cadascún, aprenent cada dia quin és el sentit més desenvolupat
de cada noi i noia i quins estímuls poden provocar estrés.
L’Àngels Capdevila, terapeuta Snoezelen de Mas Casadevall,
ha seguit formant-se en diferents cursos d’integració sensorial online. A partir del Juny mica en mica es van reprendre les
sessions d’estimulació a la sala Snoezelen. Realitzar sessions
individuals ens permet aprofundir en la relació i l’observació
de les necessitats sensorials per poder, en definitiva, millorar
la qualitat de vida. La sala Snoezelen pretén donar seguretat,
aiïllar els estímuls que son nocius per uns i per uns altres no,
i donar benestar. Com diu Tate Bonay “Volem generar
emocions per generar motivació”.

ESTIMULACIÓ COGNITIVA i NPT
La psicòloga del centre ha continuat coordinant amb les tres noves educadores que el 2020 s’han
incorporat a treballar d’activitats
individualitzades que promouen
la millora i estimulació de les
capacitats cognitives. Ha estat
una canvi important seguint
amb l’aposta de la FAMC per
incrementar els espais de treball individuals. Hem continuat
treballant amb la plataforma NPT de Guttmann: un treball a
través d’una plataforma online de rehabilitació i estimulació
cognitiva on trobem un apartat específic en Trastorns del Neurodesenvolupament–TEA.
Aquest sistema de rehabilitació cognitiva està acreditat com
a Producte Sanitari de Clase I per la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, característica que conjuntament amb el mètode d’intervenció clínica patentat internacionalment (PCT/ES2008/00677), confereix un valor diferencial
respecte a altres plataformes i aplicacions.

TREBALL AMB FAMÍLIES I TUTORS
Des de la Fundació Autisme Mas Casadevall es manté un contacte constant amb els familiars i referents tutelars dels residents i nois/es de centre de dia. La relació s’estableix a través
de 2 trobades anuals en el propi centre. El 2020 i degut a la
pandèmia es va fer una reunió de pares online a través de
zoom. Va ser el mes de juny en què es va explicar la situació,
els canvis, efectes i noves mesures adoptades.Durant el 2020
i concretament de març a maig es van suspendre les visites
al centre i les anades i tornades a casa, també es va suspendre el servei de centre de dia fet que va suposar una angoixa
i gran preocupació per molts familiars i nois i noies de Mas
Casadevall. Es va facilitar el contacte telefònic i les videotrucades per seguir mantenir el vincle familiar i a partir del 29 de
maig la FAMC entra en la categoria de Centre verd segons el
Departament de Salut de la Generalitat la qual es van autoritzar les visites familiars presencials setmanals mitjançant cita
14
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prèvia i establint un calendari per dur a terme les visites en
l’espai ubicat a l’aire lliure facilitant l’estada i la durada de les
visites familiars.Hem hagut de viure i conviure amb una realitat
totalment nova que tant els usuaris/es com els familiars i/o
referents tutelars i professionals que treballàvem hem hagut
d’aprendre i gestionar de la millor manera possible i ha sigut
d’un gran esforç per part de tots per afrontar i adaptar-nos
a les noves mesures i controls de prevenció de la COVID-19.
La relació amb les famílies i tutors també es complementen
amb les entrevistes a petició de les pròpies famílies o dels professionals i a través de mails i cartes.Tot i els imprevistos de
la pandèmia s’intenta compartir i establir espais de trobades
particulars per facilitar l’intercanvi d’informació, opinió i guia
en temes tan de salut, econòmic, legal i de treball per la millora
del benestar actual i futur dels usuaris/es.

SERVEI DE TRANSPORT
Durant el confinament, el servei de transport es va cancel·lar, la resta d’any va
funcionar de forma normal: Els residents de la Demarcació de Barcelona disposen
de manera quincenal d’un Bus que els recull a la residencia i els acompanya a
Barcelona el divendres retornant-los el diumenge. Encara ens cal ampliar aquest
recurs a més usuaris. També el centre de dia disposa de transport propi, facilitant
l’arribada diària al Mas de persones que tenen la residencia allunyada de Banyoles.
Projecte subvencionat per la Generalitat de Catalunya- Departament de
Treball, Afers Socials i Familia amb la linea de subvencions a càrrec del
0,7% de l’IRPF.

MANTENIMENT / OBRES
Cal destacar el treball continu en la millora de les infraestructures de la FAMC i la dotació de nou equipament en diperents
espais de la Residència i dels Tallers. Aquestes obres segueixen el treball fet des del 2017 amb les millores de les infraestructutres de calefacció, aclimatació i d’electricitat de les
nostres instal·lacions, se segueix amb l’aïllament de la Sala
Polivalent amb l’ajuda de la Fundació Girbau, dins del projecte:
Aprofitem la Biomasa Fase II. Finalment
s’ha pogut canviar la
Fossa Sèptca amb les
subvencions de Generalitat de Catalunya- Departament
de Treball, Afers So-

cials i Familia amb la linea de subvencions a càrrec del
0,7% de l’IRPF i la Diputació de Girona. També seguint
amb la millora dels nous espais i equipaments la incoporació
d’una infermera al conjunt de professionals de la FAMC , s’ha
fet necessari adaptar i equipar lun nou espai: INFERMERIA,
una sala al costat de l’espai de FISIOTERAPIA. Aquest projecte
s’ha subvencionat amb l’ajut de Generalitat de CatalunyaDepartament de Treball, Afers Socials i Familia amb la
linea de subvencions a càrrec del 0,7% de l’IRPF i la
FUNDACIÓ ROVIRALTA .
Les tramitacions per la linea de subvencions de Generalitat
de Catalunya- Departament de Treball, Afers Socials i
Familia amb la linea de subvencions a càrrec del 0,7%
de l’IRPF són tramitades per la Federació Catalana d’Autisme
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AJUTS I SUBVENCIONS
Fundació Autisme Mas Casadevall pot desenvolupar l’especificitat de la seva tasca de manera qualitativa gràcies a
les ajudes que perceb de diferentes estaments públics i privats. Una gran part de la tasca de Direcció, Equip Directiu i
Tècnic i per descomptat del Patronat es concentra en la recerca d’Institucions i Persones que donin suport a la nostra
missió ja sigui amb aportacions econòmiques, de material, de promoció. Com ha estat comentat anteriorment aquest
2020 ha estat un any marcat per la COVID19, però els projectes iniciats s’han pogut continuar adaptant-los a la nova
realitat i les necessitats d’adaptació per la situació de pandèmia

AUTISME: ENVELLIMENT UNA ETAPA
VITAL INVISIBLE

ACOMPANYAMENT MÈDIC D’ADULTS
AMB TEA

És un projecte cabdal per a la FAMC,
els nostres usuaris han entrat a l’etapa
de la vellesa. S’ha executat amb l’ajuda
de l’Obra Social de “la Caixa” de Juliol del
2019 a juliol del 2020. L’actuació ha estat
centrada a partir de tres eixos: Seguretat; Salut i Participació. El projecte és vital per donar resposta
al procés d’envelliment de les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista. La nostra població a partir dels 40 anys presenta dificultats a nivell de salut, participació i seguretat. Un dels
projectes més importants de la Fundació Autisme Mas Casadevall dona resposta a unes necessitats dins d’una etapa vital
invisible: L’envelliment, i centrant-nos en l’àmbit de la salut a
nivell – emocional, cognitiu i físic- es fa necessari treballar amb
una planificació centrada en la persona i això requereix d’un
elevat cost de personal, ja que la majoria de les intervencions
es fan necessàries en una relació 1 :1 . La subvenció de la
Fundació “la Caixa” dins de la convocatòria Promoció
de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la
discapacitat i a la malaltia 2019 ha facilitat portar a terme el Treball de l´educadora del taller d’estimulació sensorial.
La necessitat constant de suports i el treball a nivell de salut,
emocional i cognitiu és molt important per poder oferir nivells
d’autonomia adequats i arribar a una bona qualitat de vida. .
La necessitat de les teràpies que millorin la salut i benestar
dels usuaris és una realitat vital invisible. Al
projecte tambè hi col·
labora la Fundación
ORANGE.

El 2020 el Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya ens va
concedir una subvenció per al foment de la salut i el suport a pacients i les famílies ( fons provinents
d’herències intestades) pel Projecte d’acompanyament mèdic
d’adults amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Com venim
comentant en la memòria projectes cabdals i molt necessaris
en l’etapa d’envelliment de la majoria dels nostres usuaris/es.

SUBVENCIONS A CÀRREC DE L’0,7%
DE L’IRPF
Les subvencions de la Convocatòria del 2020 destinades a càrrec de
l’assignació del 0,7% de l’IRPF per
part de la Generalitat de Catalunya i en
concret del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies als projectes:
Programa d’atenció Festiva i nocturna de suport a les famílies de
la FAMC, TEAcompanyem a casa
dels pares, Envelliment i Autisme,
TEajudo Anem al Metge són d’una enorme importància per
poder atendre millor a les necessitats de les persones amb
TEA, tenint en compte la ESPECIFICITAT i nivell d’atenció que
necessiten per assolir els objectius marcats a principi de cada
any. Tanmateix la mateixa línia de subvenció facilita part de
les despeses per adquirir material i equipament pel taller de
teràpia Cognitiva, per la sala de Fisioteràpia i en equipament
per les residències. La presentació de les subvencions, el seu
seguiment i la seva justificació posterior es porta terme amb la
col·laboració de la Federació Catalana d’Autisme.

CONDICIONS I ESTILS DE VIDAAUTISME UNA CONDICIÓ DE VIDA
Aquest projecte, es coordina amb el projecte d’AUTISME: UNA
CONDICIO DE VIDA potenciant aspectes que facilitin una millora social en la comunicació i en relació a la millora dels hàbits saludables: incorporar pautes alimentàries saludables així
com potenciar l’assistència als parcs de salut millorant l´índex
de l’escala Gencat de Qualitat de Vida dels nostres usuaris/
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es en els ítems de benestar físic, autodeterminació, desenvolupament personal i inclusió social, sense oblidar la importància de dirigir el projecte a millorar els Objectius de
Desenvolupament Sostenible amb diferents accions
que tenen en compte la millora del nostre entorn.

Rotary Club de Banyoles . Degut a la pandàmia COVID19,
les activitats previstes com les colònies, sortides a teatres i
concerts han estat substituïdes per visites a indrets significatius de la província així com incrementar les sortides a la platja
i visites culturals als museos de Girona, Figueres, les coves de
Serinyà i descobrint el Pla de l’Estany.

AJUDA’M A MILLORAR
Aquest és un espai de treball que ja
portem anys realitzant de manera no
continuada. Ens resulta difícil trobar els
professionals idonis però la hípica COSTA de Cornellà del Terri , ens ha fet gaudir no sols de la diversió sinó de l’acció
terapèutica que suposa el vincle del cavall amb la persona amb TEA. Així CTAC
de Girona ha coordinat la teràpia amb
els gossos que tant esperen els nois i
noies de la FAMC. Així com les activitats
de Escenaris Especials. Durant la pandèmia COVID19 algunes activitats s’han
executat des de setembre del 2019 a març del 2020. Dipsalut
ha subvencionat part del projecte.

EL TALLER DE CANTINA:
UN COMEDOR REAL
Aquesta ajuda ens permet consolidar el taller de cantina, oferint formació específica als
usuaris i dotant-los de més eines de comunicació augmentativa que els faciliti la comprensió de la Tasca. És un taller que manté
la funció ocupacional alhora que ajuda a incorporar l’aprenentatge saludable del menjar i la manipulació
correcte dels aliments.

LLEURE :
CONEIXENT LA
PROVÍNCIA

COMPENSACIONS VOLUNTÀRIES DE
CO 2
El compromis de la FAMC en la reducció d’emissions de gasos
amb efecte d’ Hivernacle (GEH) a Catalunya es porta a terme
amb la INTRODUCCIÓ DE LA CALDERA DE BIOMASA a
l’any 2017 i treballant amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Des de l’Oficina de
Canvi Climàtic de Catalunya es verifica les reduccions d’emissions del projecte i el programa facilita a la FAMC i a particulars que puguin comprar aquestes reduccions d’emissions
locar per a compensar les emissions que no han pogut reduir
internament. La compra de les 70 Tn que FAMC ha reduït es
dur a terme per una entitat col·laboradora en compra-venta
de crtèdits de GEH.

Dins de les subvencions de
projectes i activitats per a
entitats de l’àmbit de polítiques socials (COSPE) mitjançant DINCAT ens van
otorgar un ajuda per dur a
terme diferents activitats
de lleure Línesa E.2 conjuntament amb altres aportacions per part de l’Ajuntament de Banyoles i
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INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA
COMITÈ CLÍNIC
El Comitè clínic és la força impulsora de l’aposta en formació específica amb TEA per a professionals de tot l’Estat. Reverteix directament en els professionals de la FAMC doncs disposen de la informació i entrenament amb les tècniques més avançades que
existeixen per a la millora a l’atenció al TEA alhora que promociona a l’entorn la formació dels professionals tan de la xarxa pública
com privada. Aquest 2019 l’objectiu era poder dur a terme la formació a diferents professionals en el mètode DENVER EARLY START
DENVER MODEL
Durant el 2020 el Comitè clínic està format per la psiquiatra de Mas Casadevall i de l’equip de salut mental infanto-juvenil de Sant
Joan de Déu, Neus Elias, mentre que la psicòloga de Mas Casadevall, Gemma Rovira, n’és la secretària. Completen el comitè el
neuròleg Lluís Ramió–Torrentà (cap del departament de Neurologia dels hospitals Josep Trueta (Girona) i Santa Caterina (Salt), les
psicòlogues expertes en autisme Noemí Balmaña (a l’hospital Mútua de Terrassa) i Maria Díez-Juan (a Sant Joan de Déu) i el director
de Mas Casadevall, psicòleg i educador, Pep Mendoza.

PROMOCIÓ DE LA FORMACIÓ ESPECÍFICA
FORMACIÓ EARLY START DENVER MODEL
Amb l’objectiu de donar a conèixer el marc teòric i els
principis d’aplicació empírica, així com els avenços científics de la intervenció i les eines d’ensenyament del Model
Denver. La Fundació Autisme Mas Casadevall organitza el
taller introductoti ESDM, un primer pas per apropar-se al
Model Denver en format oficial. L’Early Start Denver Model
és un programa d’intervenció en el desenvolupament, dirigit
a diferents professionals es va dur a terme el passat novembre del 2020 per on-line , ja que la pandèmia COVID19
impedeix les sessions presencials El curs va estar impartit
per María Díez psicologa i membre del Comitè Clínic de la
FAMC terapeuta acreditada per l’UC Davis MIND Institute. La
formació ha estat becada pels professionals de la Fundació
Autisme Mas Casadevall per facilitar la formació continuada
dels nostres professionals d’atenció Directa.
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PARTICIPACIÓ EN XARXA
PRESENTACIO ON-LINE DEL PROJECTE
TIC TEA ORANGE
La psicòloga de la FAMC, Gemma Rovira va presentar el projecte seleccionat dins de la
Convocatòria TIC TEA, una iniciativa de Fundació Orange .
El projecte forma part del projecte AUTISME:ENVELLIMENT
UNA ETAPA INVISIBLE facilita l’exploració neuropsicològica a
les persones amb TEA en edat d’envelliment: aquest resultats
es bolquen al programa NPT, una plataforma en línia de l’Institut Guttmann a partir de la qual s’elabora un pla terapèutic de
rehabilitació i estimulació cognitiva, personalitzat i supervisat
per professionals clínics. Per raons de a Pandèmia COVID19
el projecte es va executar el 2020 i e sva presentar el primer
trimestre del 2021.

ons que treballen per la disCapacitat a la comarca i FAMC hi
participa des del primer moment. És responsabilitat de tota la
societat on tots esl drets es reconeixen a la Convenció dels
Drets de les persones amb Discapacitat de la ONU. Les principals limitaicons de les persones amb discapacitat són les barreres físiques i l’actitud de la ciutadania.

TROBADA AMB EL CLUSTER DE SALUT
MENTAL DE CATALUNYA
A principis del 2020 ens vam
trobar a la FAMC amb el Cluster se Salut Mental de Catalunya per a compartir mirades en
el marc del primer Living Lab en
salut mental.El Clúster de Salut Mental és una organització
sense ànim de lucre que treballa per generar un ecosistema
que promogui la salut mental de les persones. Amb la FAMC
neix una col·laboració interdisciplinària amb suport integral
contemplant aspectes bio-psico-socials per millortar l’atenció
a les persones amb trastorn de l’Espectre Autista.

REUNIO DIRECTIUS DE LES
FEDERACIONS D’AUTISME DE
L’ESTAT A
EL mes de Gener del 2020 iniciem l’any amb l’assistència
per part del nostre Director
en Pep Mendoza i Jorge a la
reunió de la CONVOCATORIA DE DIRECTIVOS AUTISMO ESPAÑA de les
Federacions d’Autisme Espanya, com
a membre de la Junta Directiva de la
Federació Catalana d’Autisme.

DIA INTERNACIONAL DE LA
disCAPACITAT: CAPAÇ
La celebració d’aquesta diada és el punt final
de la tasca que es porta
a terme a la Taula de la
disCapacitat del Pla de
l’Estany. Aquest punt
de treball promogut pel
Consorci de Benestar
Social del Pla de l’Estany
agrupa totes les Instituci-
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PROMOCIÓ
Anualment la FAMC dedica molts esforços a visibilitzar el Trastorn de l’Espectre Autista de cares a normalitzar el
dia a dia de les persones i famílies que conviuen amb ell en l’entorn social. Aquest treball es porta a terme a través
d’actes culturals i Festius oberts a la participación de la societat en general.

SETMANA DE LA RÀDIO

LIGHT IT UP BLUE

El febrer del 2020 dins de la setmana de la Ràdio a Vilablareix
es parla de La diversitat, la patrona de la FAMC, la Sra. Fina
Burset ens representa en el col·loqui organitzat per ràdio Vilablareix amb el suport del col·legi de periodistes de Catalunya
amb el debat “Ràdio i diversitat”

Dins la promoció feta des
de Autisme Europe, Autismo España, Federació
Catalana d’Autisme i tota
la xarxa de centres, serveis i persones que vivim
l’entorn TEA es promou
el Dia Internacional de
Conscienciació de l’Autisme amb l’encesa de color blau d’edificis públics i emblemàtics. Agrair a l’Ajuntament de Banyoles,
Porqueres i Serinyà de nou la seva col·laboració i també a la
Diputació de Girona i Ajuntament de la Capital.

UNIVERSITAT POMPEU FABRA: GRAU
PUBLICITAT I RRPP
La col·laboradora de la FAMC , Maite Baratech proposa un treball amb els alumnes de 4rt de Grau de Publicitat i RRPP de la
Universitat Pompeu Fabra, dins de l’assignatura “Taller social
de comunicació” ens han fet diferents propostes de millora
en varis àmbits relacionats amb la imatge i comunicació de la
Fundació Autisme Mas Casadevall. Ens acompanyen els professor Toni Aira, Josep M Brugues i Jordi Cadena.
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23 ESPINES
El artista Banyolí i col·laborador de la FAMC , Jaume Geli un
projecte on més de 200 artistes de diferentes vessants de les
arts plàstiques col·laboren en el projecte de participació col·
lectiva creat a les xarxes socials en època de confinament i
ideat inicialment per mostrar la cara B del panorama artístic.
Artistes d’arreu fins i tot dels EEUU i Japó han col·laborat, la
FAMC ha col·laborat amb obres d’alguns dels seus usuaris/es.
S’expossa a la Fundació Valvi el mes de Juliol del 2020

FORMACIÓ
SEXUALITAT I TEA

ALTRES FORMACIONS

La psicologa Gemma Deulofeu , llicenciada en Piscologia per
la Universitat Autònoma de Barcelona i postgrau d’especialització en l’àmbit de la sexualitat i terapia de parells a l’ISEP i
potgrau sobre treball Corporal i arts creactives aplicades a la
psicoteràpia. Ofereix una formació sobre Sexualitat i TEA organitzada per la FAMC amb el suport de la Federació Catalana
d’Autisme. La dformació dirigida a personal d’atenció directa,
educadores, piscolegs i professionals que atenen a persones
adultes amb TEA, la formació ens aporta un marc teòric comú
justificactiu en l’abordatge de la sexualitat en les persones
amb TEA, i ens oferiix suports i recursos per exericir els diversos drets i estartègies d’intervenció.

Altres formacions que s’han portat a terme durant el 2020 tot
i la dificultat de la Pandèmia COVID19 han estat dirigides a formar els professionals en diferents àrees:

RISCOS LABORALS
Formació en Riscos Laborals; curs intern de 2 hores el mes
de març realitzada per Pau Llagostera i Duran, Tècnic PRL, de
l’empresa Gabinetesme i Prevenció.

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS
Curs de Manipulador d’Aliments, formació de 2 h intern on
participaren 48 professionals del Mas Casadevall realitzada
per Xavier Vila, de l’empresa ASHIAL, Assessoria en Higiene
Alimentària.

SUPORT CONDUCTUAL POSITIU
Introducció en l’Abordatge de situacions de Crisi de les persones en TEA (Introducció al SCP). Formació interna de 2 hores
realitzada per la psiquiatra de Mas Casadevall la Dra. Neus Elias Carbonell el mes de juliol.

i-Calidad

FORMACIO FINANCES
Jornada de Formació en finances a càrrec de Jorge Serrano Paradinas a Barcelona. Jorge Serrano ingenyier de camins , màster en gestió de la EOI Business School i en Macroeconomia
per la London School of Economics i director de la Fundació
per la Ciudadania Global, la formació està organitzada per la
Federació Catalana d’Autisme, assiteix el Director de la Fundació Autisme Mas Casadevall el Sr. Pep Mendoza i Jorge amb
l’ajuda de la Diptació de Barcelona.

Formació en i-Calidad, programa de la Confederació Autisme
Espanya (CAE) per avaluar la qualitat de vida de les persones
amb Autisme d’arreu de l’estat. Sessió es va fer en streaming i
va durar 4 hores on participà l’Equip Tècnic de Mas Casadevall.
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ENTITATS COL·LABORADORES

Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
Departament d’Empresa
i Coneixement

COL·LABORADORS 2019-2020

MEMBRE DE

Associació Mundial d’Autisme (OMA)
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