FUNDACIÓ AUTISME
MAS CASADEVALL
Educant una conducta independent

MEMÒRIA 2021

PRESENTACIÓ
Benvolguts,
L’any passat començava aquest mateix escrit definint l’any,
com un any extraordinari i dramàtic alhora per la situació amb
la COVID-19.Aquest any 2021 que ja hem tancat ha seguit sent
un any extraordinari, però gracies a les mesures adoptades i a
les vacunes, crec que el podem definir com l’any de l’esperança i de sortida del túnel, tot i que tampoc ha faltat dramatisme,
sobretot en el primer semestre.Hem hagut de canviar moltes
coses de la nostra manera de viure i adaptar-nos a les circumstàncies, també a la nostra institució.Per part nostre hem seguit
fent grups bombolla, reforçament de personal, augment horari
infermeria, desinfeccions, adaptar-nos a les necessitats de la
vacunació.S’ha fet un gran esforç financer per aconseguir no
entrar en números vermells i això ho hem aconseguit amb els
esforços de tots, començant per aportacions extraordinàries
de la Generalitat i de les famílies.; També amb la implicació
dels educadors i resta de professionals del Mas; així mateix
hem rebut ajuts d’empreses i organitzacions en l’àmbit privat.
Tot l’anterior ens serveix per congratular-nos de com hem pogut “Capejar el temporal” amb l’esforç i solidaritat de tots.Així
el resultat econòmic global ha estat en positiu el que consolida
la bona marxa de la nostra institució.Tots els detalls els trobareu en les següents pagines.
Ens ha continuat sorprenent la capacitat de les persones que
atenem d’adaptar-se a les situacions canviants i això també
ens ha enriquit en el coneixement de com tractar-los, deixant
certes actituds sobre protectores i tractant-los cada cop més
com a persones amb graus de autonomia en les seves decisions.En quant al funcionament dels òrgans gestors de la
Fundació han seguit treballant, tot i que adaptant-nos a les
circumstàncies (molt de teletreball i reunions telemàtiques), el
Consell Assessor no va ser possible de reunir-lo i el Consell de
Participació tampoc. Per altra part les reunions de pares també
van haver de fer-se virtualment, hem trobat a faltar moltíssim
el contacte directe i presencial amb les persones del nostre
col·lectiu. En l’apartat de visites institucionals veureu que ens
ha visitat el MH President de la Generalitat Quim Torra. Agrair
els reconeixements per part de Forum Carlemany, Col·legi
d’API de Girona i la Federació Catalana de Voluntariat. En les
pàgines següents trobareu un resum acurat de les activitats
que els nostres usuaris han realitzat durant aquest any, tant
des de les llars com del STO.

També un resum del funcionament dels tallers amb les adaptacions necessàries per donar compliment als requeriments
del Departament de Salut derivats de la situació de la pandèmia.Així mateix hi trobareu informació sobre els nous serveis
de “TEA ACOMPANYEM” i d’“ACOMPANYAMENT PERSONAL”.
Estem molt satisfets que finalment i després de tots els esforços continuats de molts anys sempre liderats pel nostre president Jose Luis Bruned, el programa CARE-4 de la Fundació de
Prevenció ja és una realitat i està atenent a persones. FELICITATS JOSE LUIS.Us recomano el reportatge sobre la jubilació de
l’Anna i en Valentí i sobretot llegiu la carta que en Xavi Teixidor
els hi ha adreçat, no té pèrdua i és un dels estímuls més importants per motivar-nos a mantenir l’esforç per l’excel·lència
de la nostra tasca.
Des d’aquestes ratlles i en nom de tot el Patronat us he de dir
“GRÀCIES ANNA i VALENTÍ” per tants anys de dedicació al Mas
Casadevall i la gran feina feta i renovo l’agraïment perquè un
cop acabada la vinculació laboral amb MC us hàgiu apuntat
al programa de voluntariat per seguir vinculats al MC; Aquest
gest ho diu tot de la vostra gran categoria humana.
Finalment hi trobareu també les relacions que hem tingut amb
altres institucions del sector, subvencions, destacant la col·laboració de “La Caixa” que com sempre ens recolza amb gran
implicació.
Finalment deixeu que faci un agraïment pòstum molt especial
per el nostre amic Manel Ventura que en el seu llegat va es
va establir que un cop assegurat el benestar de per vida dels
seus fills, FAMC pogués utilitzar-lo en benefici de les persones
que atenem.
Amb l’ajut de tothom estem més motivats que mai per seguir
treballant pel benestar dels nostres usuaris, sempre cercant
l’excel·lència. I esperem que molt aviat ens puguem retrobar
presencialment i gaudir de la mútua companyia.
Gràcies a tots els amics, professionals, institucions i implicats
en el projecte de la FAMC.

Lluís Desoi
President del Comitè Executiu de la
Fundació Autisme Mas Casadevall
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COVID 19 A LA FUNDACIO
AUTISME MAS CASADEVALL
PREVENCIÓ I ACCIONS COVID-19
L’evolució de la situació de la pandèmia de la COVID-19 durant
el 2021 segueix essent complexa i obliga a fer ús de recursos
addicionals.
Recordem les fases anteriors del 2020.

Fase I Març 2020 - Juny 2020:
• Adquisició de material EPI.
• Cribratge massiu amb la prova PCR per poder dur a terme
la primera sectorització.
• Serologia per cribrar i sectoritzar segons IgG i IgM.
• Contractació de l’empresa Anema Plagues S.A. per realitzar les desinfeccions a les instal·lacions.
• Contractació d’una professional d’infermeria al 50% jornada laboral.

Fase II Març 2020 - Juny 2020:
• Re-estructuració horaris professionals de la FAMC per
atendre les diferents sectoritzacions sorgides de la Fase I.
• Supressió de vacances o festius
• Increment de Personal d’Atenció Directa (PAD) i reforç torn
de nits i de cap de setmana.

Fase III Juny 2020 - Desembre 2020:
• Es segueix sectorització del mes d’abril de 2020 amb l’increment de personal que això comporta.

Fase IV: Gener 2021 Desembre 2021
• Es segueixen les sectoritzacions de l’any 2020.
Durant el 2021, el Departament de Salut i de Drets Socials no
autoritza a que els usuaris de Centre de Dia comparteixin espais amb els usuaris/es de Residència. Aquest fet implica sectoritzar especialment els usuaris de Centre de Dia en diferents
espais d’activitats i al menjador. Això suposa un increment de
personal d’atenció directa, així com la necessitat d’adaptar un
nou espai (“la botigueta”) i dotar-lo d’equipament necessari
com a nou taller o espai per una part dels usuaris de Centre de
Dia. L’altre espai habilitat és el menjador del Restaurant de la
FAMC, que resta tancat per la situació de COVID-19.Tanmateix,
es segueix amb la desinfecció de les instal·lacions del Mas amb
l’empresa Anema Plagues S.A..
S’amplia l’horari de la infermera al 100% de la jornada laboral
i es finalitza l’adaptació de l’espai d’infermeria de la FAMC. A
principis d’any es fa el seguiment de la situació de la pandèmia amb la realització de dues noves analítiques serològiques
per poder saber l’evolució de la immunitat IgG de tots els professionals i usuaris/es i variar si cal la sectorització en cas de
de necessitat segons les diferents onades del 2021. Es consoliden els Plans de Contingència de la FAMC.
Aquestes accions que suposen un cost econòmic molt
elevat, propicien que el Departament de Drets Socials
hagi incrementat l’aportació a la FAMC, amb una facturació de sobrecostos per la COVID-19. També, gràcies
a l’aprovació del projecte “TEA i COVID-19: Adaptacions per una nova realitat” per part de la Fundació “la
Caixa” que ens ha ajudat, en una part molt important,
a suportar l’increment de la despesa. A més del cost
econòmic, la gestió de la pandèmia ha tingut un elevat
cost emocional pels nostres usuaris/es i pels seus familiars. L’esforç personal de tots els professionals de
la FAMC ha ajudat que aquesta situació fos més fàcil
de passar. Des de la Fundació Autisme Mas Casadevall
volem agrair les facilitats, la comprensió i la paciència
que han tingut durant tot aquest llarg 2021.
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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 Trastorn de l’Espectre Autista
(TEA), 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 2021 la FAMC haurà consolidat tots els projectes
iniciats en 2016-2021, i mantindrà el seu compromís de
qualitat en els Serveis de Residència i el 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:

La composició del Patronat no ha sofert
cap modificació, mantenint els seus 11 membres. Degut a la
pandèmia de la COVID-19, les seves reunions semestrals s’han
realitzat per videotelefonia mitjançant la plataforma ZOOM.
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EL CONSELL ASSESSOR: El Consell Assessor està
presidit per l’abat emèrit de Montserrat, Sebastià Bardolet.
No ha estat possible convocar-lo aquest 2021 degut a la
pandèmia de la COVID-19. El president del Patronat de la
Fundació Autisme Mas Casadevall i el President del Consell
Assessor, varen informar a la resta de membres del Consell
Assessor de la gestió portada a terme des de juliol del 2019 al
juliol del 2020.
EL COMITÈ EXECUTIU: La FAMC compta amb un
Comitè Executiu format per diferents membres del Patronat i
pel Director de FAMC. És l’òrgan responsable de la gestió del
Centre. Aquest Comitè es reuneix periòdicament durant l’any
2021. S’ha reunit a través de videoconferència bimensualment.
Presideix el Comitè Executiu, el senyor Lluis Desoi Guitart.
CONSELL DE PARTICIPACIÓ 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
2021 tampoc s’ha pogut reunir a causa de la pandèmia de la
COVID-19. S’ha previst convocar-lo durant el segon trimestre
del 2022.

OBJECTIUS 2021

16%

Els objectius del 2021-2022 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 i el III PLA ESTRATEGIC 2020-2025. Durant el 2021 s’han
assolit objectius molt importants relacionats amb la pandèmia COVID-19 Adaptació
de la botigueta per facilitar l’estada dels usuaris/es de Centre de Dia; Adequar la infermeria;
Consolidar el professional d’Infermeria. Altres tambè importants per poder donar resposta als
problemes que comporta la sectorització i els canvis de rutines en els nostres usuaris/es com
serien incrementar les hores d’atenció directa per reduir les ratis d’atenció o incrementar les
hores de fisioteràpia, estimulació sensorial i estimulació cognitiva.
Dels objectius marcats pel 2021-2022 s’ha efectuat el 41% i el 43% estan en procés pendents de
consolidar el proper 2022. Durant el 2021 el 84% s’estan treballant.

41%
43%

Objectius efectuats
Objectius en procés
Objectius pendents

MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES

FAMC

Adaptació de la Botigueta per tenir un nou espai
de Tallers

Incrementar les places de RSD i STO

Adequació de la Cantina per altres usos

Implementar el projecte TEAcompanyEM

Adequar Espai Infermeria

Iniciar el Projecte Investigació CARE 0-4 Mas Casadevall

Adpatació camins del menjador a la Llar Petita

MILLORA LA GESTIO ECOMOMICA

Adquisició de material per la sala multisensorial

Facilitar els acords amb empreses sensibles a la RSC

Adquisició Projector Omni Pro per la Sala multisensorial

Incrementa el Fons de Maniobra (NOF)

Ampliar tanca perimetral espai forestal

Incrementar els ingressos per donacions

Arrenjament dels camins del Mas

Incrementar Fons Propis

Canviar la Fossa Sèptica i Legaliztació de l'abocament a
la llera

Oferir un nou servei de Formació TEA
per professionals i families

Canviar sitema Cloració de la Piscina

Potenciar la sensibiliztació i visualització
de les persones amb TEA

Cloració automàtica de l'aigua potable
Instal·lació de Plaques Fototovolltaiques
Instal·lar Aire Acondiconat Sala Multisensorial

Potenciar les accions de marketing
Reduir el deute a llarg plaç

Instal·lar Fibra a la FAMC

MILLORA SERVEI RESIDENCIA I STO

Millorar humitats zona Wc Tallers

Consolidar Professional Infermeria

Pintar menjador RSD i instal·lar Toldo a la Llar
de Banyoles

Consolidar/ Millorar Horaris RSD i STO

Pintar pasarel·la i columnes de la RSD
Remodelació zona llar pertitat en sala polivalent

Facilitar Formació Continuada a tots els professionals
Facilitar la formació als les noves incorporacions de PAD

Renovació Equips Informàtics

Facilitar la Intervenció als professionals d'atencio directa
(PAD)

Renovació Iluminació en LEDS

Incloure usuaris/es en el Consell Participació de Centre

Renovació Vehicle de Transport

Incrementar Atenció Estimulació Cognitiva

Renovar els Forns RSD i Restaurant

Inrementar/ Consolidar Fisitioteràpia i
Estimulació Sensorial

Traslladar Cuina de la Cantina a la Sala Polivalent
de les Llars

MILLORAR EL SISTEMA DE QUALITAT
El·laboració Enquesta Clima Laboral
El·laboració nova Enquesta Satisfacció
Remodelar la Web per introduir portal Transparència
Unificar Documentació

Introduir el model d'atenció Suport Conductual Positiu
Mantenir els resultats enquesta satisfacció >4
Millorar comunicació entre serveis
Oferir servei de voluntariat
Revisar Protocols
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SERVEIS
Mas Casadevall I
Espai Residencial que disposa d’una Llar on viuen 8 usuaris i que utilitza, de dilluns a divendres en horari diürn, per les activitats
ocupacionals, terapèutiques i d’oci, 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 2021. Aquest servei està concertat pel Departament Drets Socials 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 i en horari diürn, les
activitats de tallers, les terapèutiques i les 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 Drets Socials 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 hagut d’incrementar els recursos humans per donar respostes a les noves necessitats.

ACTIVITATS externes DEL 2021
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SANT JORDI

MERCAT SETMANAL

A diferència de l’any passat,
vam poder celebrar Sant Jordi
amb la ja tradicional paradeta
amb productes elaborats als tallers del Mas Casadevall. Roses
grogues, blanques i vermelles,
de paper i de parafina van ser
l’escenari d’una diada on l’alegria es palpava a la plaça. Agrair
a tots els familiars, amics i professionals que es van acostar a
la paradeta.

El mes de desembre del 2020 es va reprendre l’activitat d’anar
a vendre ous i productes de l’hort del Mas, els dimecres, al
mercat setmanal de Banyoles. Activitat cancel·lada per la pandèmia de la COVID-19 des de març del 2020. Ha estat molt
important poder reiniciar una activitat que ens agrada molt ja
que fomentem les conductes de socialització i interacció interpersonal.
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OBJECTES DE DESIG
El 9 de desembre vam visitar l’exposició “Objectes de Desig.
Surrealisme i disseny, 1924-2020” al CaixaForum Girona.

ESPORT: FONT DE SALUT
FUTBOL I BASQUET

CAP A LA
PLATJA!
La proximitat a les platges
de la Costa Brava facilita
que aquest espai sigui gaudit durant l’estiu de manera
continuada. Com en totes
les famílies, n’hi ha que es
banyen, hi ha qui gaudeix del
sol, hi ha qui camina... Veure
les cares dels participants a
les sortides no té preu. Les
activitats d’oci estan, en
part, subvencionades per
la Generalitat de Catalunya, el Departament de
Joventut i han estat tramitades per DINCAT.

EXCURSIONS I SORTIDES
Visitar La Fageda d’en Jordà, Camprodon, Montagut i Oix, Rocacorba, les Estunes, Sant Jaume de Llierca són algunes de les
excursions que s’han fet durant el 2021. A més cal sumar-hi els
ja tradicionals tocs a la tarda. Fer un refresc i unes patates al
bar, sempre prenent les mesures de seguretat establertes per
prevenir el contagi de la COVID-19 i procurant buscar espais
tranquils i poc concorreguts.
I és que tenim un entorn que no ens cal anar gaire lluny per
poder gaudir d’un dia magnífic!

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 de Bàsquet Banyoles. El Club de Bàsquet
Banyoles manté un projecte
de bàsquet per a persones
amb altres capacitats. Amb
un stage a les instal·lacions
de Santa Maria del Collell
(Sant Miquel de Campmajor) es van iniciar les activitats del
bàsquet de la temporada 2020-2021. A la mateixa tarda, al pavelló de la Farga de Banyoles, es varen fer les presentacions
de tots els equips del bàsquet. Aquesta temporada són 12 els
jugadors que participen en aquesta activitat que any darrere
any va augmentant la participació. També cal assenyalar que
la Universitat de Girona, a través del seu programa de Voluntariat, ens ajuda en aquesta tasca. Agrair al Consell Esportiu
del Pla de l’Estany per la bona organització de les dues lligues.
Per raons de la COVID-19, les lligues de futbol i bàsquet es van
reprendre el setembre del 2021.

PRESENTACIÓ GIMCANA ‘OMPLE ELS
BUITS PER LA INCLUSIÓ’
El divendres 3 de desembre
va ser el Dia Internacional de
les persones amb discapacitat. Amb motiu de la celebració, l’Associació Banyoles
Comerç i Turisme i la Taula
de la Discapacitat del Pla de
l’Estany, de la qual en som
membres, es va posar en marxa una gimcana titulada ‘Omple
els buits per la inclusió’. L’Antonio, des de la Plaça Major de
Banyoles, va presentar la Gimcana per a TV Banyoles.
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EXPOSICIÓ DE FLORS DE BANYOLES

JORNADA DE BASKIN A BANYOLES

A la primavera vam participar al
concurs d’aparadors durant la 43a
Exposició de Flors de Banyoles. Els
tallers del Mas Casadevall, durant
tot el maig van estar preparant
l’aparador de la taberna banyolina
Can Pons de la Plaça Major. L’aparador era una recreació d’un racó
de poble costaner de Cadaqués i les
seves precioses buguenvíl·lies.

El 10 d’octubre vam participar a la Jornada de promoció i experiències inclusives,
obertes i lliures en motiu del
tancament del treball de recerca de l’alumne de batxillerat, Joan Llinàs. La intenció
de la jornada va ser apropar
el Baskin a la comarca. El
baskin és una adaptació del
basquet per facilitar que puguin jugar juntes, persones
amb diferents capacitats.
Aquest esport va néixer el 2001 a Cremona, Itàlia, en l´àmbit
escolar. El plantejament inclusiu d’aquest esport es contraposa a la tradicional pràctica dels esports adaptats, exclusivament destinats a les persones amb diversitat funcional.

TROBADA CAPACITATS 2021
Al juliol vam gaudir d’una gran jornada participant a la trobada ‘Capacitats’. L’equip de monitors del Consell Esportiu del
Pla de l’Estany van dinamitzar una
jornada proposant diverses activitats multiesportives: dansa, bitlles
catalanes i una ruta interactiva amb
reptes. L’objectiu principal de les
jornades és compartir experiències
i sensacions per apropar l’activitat
física a les persones amb diversitat
funcional.

CAMPUS RICKY RUBIO
El jugador català de bàsquet, actualment jugant a la NBA i ídol
de molta canalla, Ricky Rubio, va organitzar un campus a la
casa de colònies “el Collell”. Els participants van poder compartir un matí amb ell jugant a bàsquet. Ricky Rubio és una
persona molt propera, alegre i divertida que va entusiasmar a
tots els nostres jugadors.

ACTIVITATS internes DEL 2021
8 DE MARÇ DIA DE LA DONA
TREBALLADORA
Les dones del Mas comparteixen aquesta diada internacionalment reconeguda
amb tota la resta d’usuaris
de la Fundació Autisme Mas
Casadevall a través de l’elaboració d’un pastís més que especial per aquest dia. Enguany
la Carme Roca, conjuntament amb 20 dones de Banyoles, ha
llegit el manifest en motiu del Dia Internacional de les dones.
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!
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V MARXA SOLIDÀRIA SERINYÀ - MAS
CASADEVALL MARXA SOLIDÀRIA
SERINYÀ - MAS CASADEVALL
La V Marxa Solidària Serinyà - Mas Casadevall es va haver de
desenvolupar seguint les normes i recomanacions de seguretat descrites per la Secretaria General de l’Esport de Catalunya. Hi va haver una participació de 95 marxants. Agrair a
l’Ajuntament de Serinyà i al grup de voluntaris del poble que
any rere any ens ajuden en l’organització.

ANIVERSARIS

LA PISCINA DEL MAS

Enguany hem seguit gaudint de la celebració dels aniversaris, 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. Cada pastís és
únic i irrepetible, i sobretot, molt personal.

La piscina del Mas Casadevall té dues funcions ben definides.
Per un costat és un lloc d’esbarjo i de gaudi pels usuaris en
horari de residència i per un altre, és un espai a on es practica
la fisioteràpia a l’aigua.

ACCIÓ REGAL NADAL MAS OLIVER
L’empresa Comercial Mas
Oliver, una de les principals
empreses del sector de la
distribució de productes
d’alimentació i begudes de
qualitat d’Espanya, es va
posar en contacte amb nosaltres perquè féssim un detall de
nadal pels seus clients. Aquesta empresa és fidel als principis
de responsabilitat social corporativa i aquest any, l’acció de
RSC que duien a terme estava centrada en una neteja de mars.
La neteja implicava treure xarxes de pescadors del fons marí, i
amb aquestes xarxes, crear el detall pels seus clients. La idea
que ens van proposar va ser crear una espelma que contingués retalls d’aquesta xarxa. Van ser dies de reflexió i de decidir com seria aquest detall, finalment, s’hi van implicar gairebé
tots els tallers. Quan ens va arribar la xarxa al Mas, la vam
estendre uns dies perquè s’assequés, un cop seca, entre tots
vam anar separant les algues seques, les roques i les petxines
de la xarxa que no ens servirien.
Van ser dies on semblava que estiguéssim a la costa, ja que els
tallers van quedar impregnats de l’olor de fons marí. El taller
d’espelmes va ser l’encarregat d’elaborar les espelmes, unes
espelmes de colors rosa pàl·lid, el taller de manipulats i la botigueta van crear l’embalatge dels regals amb cartró reciclat. El
taller de ceràmica va elaborar, minuciosament, uns peixos petits que anirien enganxats a la xarxa, i aquesta, embolcallaria
l’espelma. Vam fer 300 detalls de nadal i va ser molt especial
perquè vam veure ben viva la sinergia dels tallers.
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SERVEI DE TERÀPIA
OCUPACIONAL
Espai diürn de 9:00h del matí a 16:30h de la tarda, a excepció
dels divendres que finalitza la seva tasca a les 16:00h. De gener fins a principis d’abril de l’any 2021 hi assisteixen 7 usuaris
de la demarcació de Girona. És a partir de l’abril, concretament després de la Setmana Santa que el servei arriba als 8
usuaris, amb la incorporació d’una persona provinent de l’Alt
Empordà. D’aquestes 8 persones, 5 d’elles resideixen al Pla de
l’Estany i es desplacen amb vehicle particular fins a les nostres
instal·lacions. Els altres 3 usuaris, residents al Gironès i a l’Alt
Empordà, disposen de transport col·lectiu proporcionat per la
Fundació Autisme Mas Casadevall. Aquest transport fa la ruta
diària de recollida i de retorn a domicili.
En l’horari del Servei de Teràpia Ocupacional els usuaris/es del
Servei de Residència comparteixen l’espai de tallers, per raons
de pandèmia de la COVID-19 durant el 2021 els usuaris/es dels
dos serveis no han pogut compartir espais de treball i vida.
Des de gener del 2019 acreditats com a proveïdors de
serveis socials de l’àmbit de protecció social amb el
número de registre S00967.
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
de la COVID-19, 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 Drets Socials 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 de 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. Es manté aquesta estructura fins el 31 de desembre del
2021.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 de la COVID-19, a 31 de desembre del 2021
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 calgui, amb el suport del personal corresponent.
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Espai de Tallers
Espai que atén de dilluns a divendres i en horari de Servei de
Teràpia Ocupacional als 30 usuaris residents de la FAMC i als
8 usuaris de Centre de Dia. El seu objectiu principal és 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 precisa. Per dur a terme
aquesta tasca disposem de diversos tallers ocupacionals:
• Restaurant: Obligats a tenir tancades al públic les seves
instal·lacions, ha donat suport a la cuina de la Cantina i
també com espai de menjador pels usuaris de Centre
de Dia.
• Cantina: És responsable de l’aprovisionament d’aliments
de tot el Centre i diàriament prepara el dinar per a 56 persones.
• Medi Natural: Recull i selecciona els residus generats
diàriament al Centre. També és responsable del manteniment de les petites zones enjardinades del Mas. Produeix
compost orgànic propi per adobar les plantes ornamentals.
• Ceràmica: Decorar i pintar productes de ceràmica.
Producció de peces mitjançant motlles pensats i creats
especialment per a nosaltres, pel reconegut dissenyador
industrial André Ricard.
• Paper: Elaboració de paper artesanal natural i paper reciclat de diferents mides i colors.
• Espelmes: Producció d’articles de decoració variats amb la tècnica d’omplir
motlles amb parafina líquida calenta.
Col·laboració amb l’empresa Ceres Roura de Figueres.
www.cerasroura.com
• Manipulats de Paper: Confecció d’articles de regal amb
paper natural i amb paper reciclat. Responsables de la
decoració de l’aparador del comerç Can Pons de la Plaça
Major de Banyoles.
• Granja: Cura del ramat d’ovelles i dels
ases. Producció d’ous de gallines camperes. Venda dels ous al mercat setmanal
de Banyoles. Col·laboració amb l’Ou de
l’Estany de Serinyà. www.ouestany.com
• Horta: Producció ecològica i sostenible d’hortalisses de
temporada amb la pràctica de la Permacultura. Venda
dels productes al mercat setmanal de Banyoles.

• Manteniment: Petits treballs de manteniment i reparació de les instal·lacions del Mas Casadevall. Responsables dels terrenys i
marges amb gespa de la finca.

NOU SERVEIS
D’ASSISTENT PERSONAL PER A PERSONES
AMB TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA
L’entitat va presentar el desembre del 2019 la sol·licitud d’activitat del servei d’ASSITENT PERSONAL FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL, oferint un servei d’assistència 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 2021 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.

TEAcompanyEM
Amb la finalitat de seguir responent a les necessitats socials i contemporànies de la nostra societat i mantenint els objectius de la
Fundació des dels seus inicis, impulsem i liderem el projecte TEAcompanyem. Un projecte que busca reforçar la feina feta durant els
últims anys i ampliar els coneixements i les bones pràctiques tot oferint reforç i suport a les persones amb TEA i les seves famílies.
Aportant noves eines multidisciplinars que els permeti empoderar-se tot adquirint eines i coneixement. El projecte té tres objectius
principals: Acompanyar a les persones amb TEA i els seus familiars en cada una de les etapes de la vida. Oferir serveis especialitzats
en la intervenció amb TEA, basant-nos amb bones pràctiques i centrant-nos en la persona i sensibilitzar a la societat de les necessitats i característiques de les persones amb TEA i les seves famílies.

ELS SERVEIS
TEAcompanyEM està format per els següents serveis:
• Intervenció Terapèutica: Estimulació Sensorial, Estimulació Cognitiva, Fisioteràpia,
Famílies, Intervenció Psicològica, Equinoteràpia i Teràpia amb Gossos.
• Activitats d’Oci i Temps Lliure
• Formació i Sensibilització de contextos socials.
FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL 11

DURANT EL PRIMER ANY

l’Estany, Cicles de Grau Mitjà (CFGM), a l’Escola d’Infermeres i
Infermers i a la Guarderia Parroquial el Almendro. Per altra costat, es comença a elaborar un projecte sobre Turisme Inclusiu
per tal de treballar i adaptar espais amables per a les persones
autistes. A més d’un segell de qualitat per tal de fer-lo arribar
aquells establiments o entitats que vulguin sumar a millorar
l’accés a les persones TEA.

Durant aquest any s’han dedicat moltes hores a donar a conèixer i publicitar el projecte. Per tal d’arribar a l’objectiu s’ha fet
ús de xarxes socials amb la inauguració del compte de Twitter
i Instagram: @teacompanyem que pretén no només donar a
conèixer els serveis, sinó també utilitzar la plataforma per sensibilitzar a la societat. Els resultats han estat satisfactoris i és
una bona eina per potenciar el projecte. Actualment tenim uns
1000 seguidors. També s’ha fet ús de tècniques més tradicionals com la presentació del projecte a serveis públics: Ajuntament de Banyoles, Serveis Socials, CDIAP’s, CSMIJ’s, EAP’s
i CRETDIC de la Província de Girona, Instituts de Secundària i
Escoles. I a entitats: Associacions de familiars: TEA Garrotxa,
TEA Alt Empordà, Viu Autisme i Pas a Pas, per tal d’actuar com
a paraigües per poder-los recolzar en els seus projectes i crear
xarxa. També s’han fet reunions amb el Consell Esportiu del
Pla de l’Estany, Gimnàs Triops, mitjans de comunicació, SYNC
(Clínica Bofill), entre d’altres.

En aquest primer any de vida del projecte ens hem
trobat reptes derivats de la complexitat que suposa
iniciar un projecte d’aquestes característiques que no
només ofereix serveis, sinó que pretén ser una eina per
a famílies i persones amb TEA per tal d’acompanyar-los
al llarg de la vida, entenent que cada persona percep
i viu de forma única el món que l’envolta. Aquesta visió
ens porta necessàriament a entendre que els professionals
que el conformen buscaran i recolzaran a la persona tenint en
compte com i de quina manera vol viure. És doncs necessari
explicar que gràcies a la feina feta durant anys per part de la
Fundació Autisme Mas Casadevall el camí ha estat més fàcil.
El coneixement que es té dins el sector ha ajudat a traçar el
camí per a poder dir a dia d’avui: que el projecte té forma,
futur i molt camí per recórrer. El projecte ha actuat en 6 de les
7 comarques de Girona.

A final d’any tots els serveis que conformen el projecte
estan inaugurats.
El servei de famílies ha estat un dels més demandats i tenim
consolidats i en funcionament un grup de pares i mares amb
infants de 0 a 6 anys i un altra grup amb nens i nenes de 6
a 12 anys. Està previst de cara l’any vinent obrir un grup de
familiars amb fills d’entre 12 i 18 anys. L’objectiu dels grups és
formar part d’un espai per a compartir, debatre, resoldre dubtes i aprendre més sobre el TEA. En totes les sessions les famílies estan acompanyades per a professionals que vetllen per
a què el grup sigui un espai de trobada agradable, on trobar
respostes i crear comunitat. Tenint en compte la bona rebuda
d’aquests grups es fa programació de Respirs: un cop el mes
de 10h a 13h ofertant diferents activitats, així com la possibilitat de realitzar colònies o estades de cap de setmana.

El projecte està subvencionat pel Departament de Drets Socials, dins de la línies a d’ajudes de la COSPE (subvencions per a
projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials)
Línia G pel 2021 i 2022. S’ha presentat també a la línia d’ajudes de la Fundació “la Caixa” per facilitar la seva continuïtat
el 2022.

Els serveis de formació i sensibilització són dels més actius
ja que la demanda per part de diferents sectors és constant.
A tall d’exemple estan previstes formacions a CEE Ventijol de
Blanes, Orió Serveis Educatius, Consell Esportiu del Pla de
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ACTES INSTITUCIONALS 2021
VISITA DEL MH PRESIDENT
SR. QUIM TORRA

PREMI API GIRONA:
RSC I SOLIDARITAT

El mes de maig, el MH president de Catalunya Sr. Quim Torra,
va venir a conèixer la Fundació Autisme Mas Casadevall. El
President de la Fundació, el Sr. José Luis Bruned i el Director
del Centre Pep Mendoza el van rebre i van poder-li explicar la
missió de la fundació, va visitar els tallers i la sala Snoezelen
d’estimulació sensorial, on va poder experimentar en primera
persona els múltiples beneficis d’aquesta sala, així com l’explicació dels altres projectes de la FAMC, com el Projecte TEA
Care 0-4 Mas Casadevall i el projecte TEAcompanyEM.

El passat desembre del Col·legi d’Agents de la Propietat de
Girona, amb la seva responsabilitat social corporativa ens van
concedir el premi i reconeixement per la millora del nivell d’autonomia personal a les persones amb TEA, per facilitar l’expressió i vivència emocional, potenciant les àrees funcionals,
cognitives, i motores dels nostres nois i noies, promovent la
participació en la vida comunitària.

PREMI LLUÍS MARTÍ DE VOLUNTARIAT
PREMI FALCÓ CARLEMANY
Al juliol, a la Gala del Fòrum Carlemany, ens van fer entrega del
guardó Falcó Carlemany per l’impacte positiu i sostenible en
l’entorn comunitari i per haver-nos convertit “en dinamitzador
i motor del progrés social i col·lectiu”. L’encarregat de recollir el premi va ser el senyor Lluís Desoi, President del Comitè
Executiu de la Fundació, que va explicar, entre altres coses,
que la clau de l’èxit de la Fundació és que està liderada per
les famílies dels usuaris, que busquen la felicitat i el benestar
dels seus.

El projecte Autisme:
una condició de
vida va rebre el premi Lluís Martí, en la
categoria local Girona
i finançat pel festival
Strenes, al valorar
que el projecte consistís en la promoció
de les activitats formatives, educatives i socioculturals orientades a millorar l’autonomia de les persones amb TEA, proporcionant-los l’adquisició i millora d’habilitats per la vida, amb
l’objectiu d’assolir un estil de vida saludable que millori el seu
benestar.
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JUBILACIÓ
ANNA i VALENTÍ

Escrit sobre la jubilació de l’Anna i en Valentí
Anna Hurtós, educadora del Mas Casadevall, és per donar-te les gràcies per tot el que has fet per nosaltres durant
tots aquests anys en els tallers i sobretot a la cuina i estimulació. Et trobarem a faltar i que tinguis una bona jubilació.
Igualment, Valentí Casanovas, educador de taller de paper i estimulació, et desitjem que també tinguis sort i que la
vida laboral hagi sigut una experiència gratificant per tu, fent que aquesta institució formi part de totes les famílies i
els nois que hi treballem, una fundació que des del 1988 ha sigut una referència per l’autisme, tan de Catalunya com
per tot l’estat espanyol.
XAVI TEIXIDOR
ABRIL 2022
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ELS PRODUCTES DELS TALLERS 2021

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’estrés 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 primera 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 aprofitant 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 viscut
amb la pandèmia, tot hi que
en alguns moments s’han
restringit activitats, el servei
de fisioterapia a continuat
formant part en la vida de
Mascasadevall. Un servei
en el qual actuem afavorint
el procès de desenvolupament, manteniment i prevenció neuropsicomotriu.
Hem estat treballant en el
sistema musculoesquelètic, el respiratori, el digestiu
i el circulatori tot utilitzant
tècniques com: mobilitzaci-

ons generals i específiques, pautes d’higiene postural, pautes
d’higiene respiratòria per millorar el fluxe de l’aire, massatges i
pautes per facilitar el trànsit intestinal, la derivació circulatòria
i la estimulació de la marxa entre d’altres. En conjunt, tot el
que fem ens permet oferir una cura global i benestar de la persona. A més d’incidir en tot lo anomenat, tenim com a prioritat
individualitzar les sessions a cada individu tenint en compte
les seves necessitats i el seu estat del moment sempre apro-
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ACTIVITATS TERAPÈUTIQUES
fitant l’espai privilegiat del qual disposem a Mascasadevall tan
en l’espai exterior com la sala de fisioteràpia. El principal objectiu és que les sessions siguin motivadores i estimulants per
ells/es, buscant oferir-los una estona de gaudir sempre a la
cerca del seu benestar.

ESTIMULACIÓ SENSORIAL
Des de Mas Casadevall valorem molt l’estimulació sensorial,
un treball individualitzat molt positiu per tots els usuaris. L’Angels Capdevila, terapeuta Snoezelen, ha treballat juntament
amb l’Anna Hurtós, que es va jubilar el mes de juny, els estímuls que els hi son plens, intentant aïllar els que no son bons
i basant-se en el seu perfil sensorial, buscar elements que els
motivin i emocionin.Des de la FAMC aquest any s’ha apostat
molt per l’estimulació sensorial, buscant financiació per poder
incorporar nous elements a la sala Snoezelen de Mas Casadevall. El fruit d’aquest fet ha sigut l’incorporació d’una doble
columna d’aigua la qual els nois poden prémer uns botons i
canviar colors. L’efecte terapèutic que fa es un efecte hipnòtic
que ajuda a relaxar-se. Uns fils de fibra òptica que interaccionen amb la llum fosca, produïnt sensacions molt agradables;
uns llums Led amb comandament que els nois i noies poden
manipular, un plafó que interacciona amb la veu, quan parlem,
depenent del to de veu s’encenen uns colors o altres, fet que
motiva a parlar; un projector d’imatges connectat a l’ordinador, un Puf propioceptiu, molt agradable i segur, amb el qual
treballem sensacions propioceptives, baixant tensions i donant consciència corporal. Destacar que el 2021 el molt honorable president de la generalitat Quim Torra va venir a conèixer
la fundació, l’Àngels Capdevila l’hi va mostrar com era una teràpia a la sala Snoezelen, va escoltar amb molta atenció tot el
que l’hi vam explicar sobre els estímuls, l’integració sensorial i
els sentits dels nois i noies. La terapeuta de la sala Snoezelen
s’ha seguit formant al llarg de l’any relacionats amb el sentit
interoceptiu i la teoria de la ment.

TERÀPIA ASSISTIDA AMB GOSSOS
L’activitat de teràpia assistida amb gossos fa anys que es fa a
Mas Casadevall amb un terapeuta del Centre CTAC de Girona que ve cada dimecres a la tarda. Malauradament, durant
la pandèmia vam haver de parar l’activitat i no es va poder
reprendre fins al novembre del 2021. Les sessions es fan de
forma individual o en grups de dos persones. D’aquesta manera, en Pere, el terapeuta, pot posar més atenció a cada resident. En aquesta activitat es treballa la part emocional de la
persona, hi ha una vinculació molt estreta entre ells i elles i els
gossos. Nosaltres hem pogut observar de ben aprop l’activitat
i hem percebut que clarament, els usuaris, cada vegada els il·
lusiona més el retrobament amb els gossos.No sempre venen
els mateixos animals, tot i que cada sessió solen venir-ne dos,
aquests van canviant, això vol dir que el vincle que es crea
entre un gos o altre pot canviar.

ESTIMULACIÓ COGNITIVA I NPT
L’Equip d’Estimulació Cognitiva de la Fundació Autisme Mas
Casadevall, format per la Psicòloga i 3 Educadores acreditades, aquest 2021 ha continuat realitzant les sessions terapèutiques individualitzades que promouen l’entrenament de
les àrees cognitives com: la memòria verbal i visual, l’atenció
selectiva o sostinguda, el llenguatge en aspectes com la comprensió auditiva, les funcions executives, etc.
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 Neuro Personal
Trainer de l’Institut Guttmann “GNPT”: un treball a través d’una
plataforma online d’ Estimulació de les Habilitats Cognitives on
trobem un apartat específic en Trastorns del Neurodesenvolupament - TEA. Aquest sistema de rehabilitació cognitiva està
acreditat com a Producte Sanitari de Classe 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.
Aquest programa a part de l’estimulació en sí, també ens permet fer el seguiment de l’evolució cognitiva dels participants
en etapa adulta i envelliment a través de dispositius tecnolò-
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gics, en aquest cas, ordinadors portàtils tàctils. Els dispositius
tecnològics en el servei serveixen per crear un triangle terapèutic molt positiu entre els participants i l’Equip d’Estimulació
Cognitiva. S’observa un alt grau de motivació durant l’execució
de l’entrenament cognitiu així com una gran predisposició en
assistir setmanalment a l’activitat. Al llarg de les sessions hem
percebut una millora en el control tecnològic així com més
agilitat en l’execució de les tasques.

TREBALL AMB FAMÍLIES I TUTORS
La Fundació Autisme Mas Casadevall segueix potenciant la comunicació amb els familiars i referents tutelars dels residents
i nois/es de centre de dia per tal d’atendre les seves necessitats com també per facilitar-los i informar-los dels serveis,
mesures i accions que es desenvolupen a l’entitat. Durant el
2021 i a través del contacte telefònic i les videotrucades s’ha
seguit mantenint el vincle familiar i confirmant les visites i sortides de cap de setmana a casa. Degut a les oscil·lacions de
la pandèmia ens hem hagut d’adaptar a les noves mesures i
protocols de prevenció de la COVID-19 com són les declaracions responsables, desinfeccions i els TARs periòdics per tal
d’assegurar i protegir la convivència de tots els nois i noies
a les llars i la sectorització dels diferents espais de la FAMC.
Aquesta nova realitat ha suposat un gran esforç per part de
tots usuaris/es, familiars i /o referents tutelars i professionals
que afortunadament s’ha procurat organitzar sense cap incidència important. La relació amb les famílies i tutors/es també
es complementen amb les entrevistes presencials i/o online
a petició de les pròpies famílies o dels professionals i a través de mails i cartes. Aquestes trobades particulars permeten
compartir 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. El 2021 es van duen a terme dues reunions de
pares: una a finals de juny i l’altre a principis de desembre de
forma online a través de la plataforma Zoom. Es va parlar de la
situació actual de la FAMC, els serveis i activitats per s’estaven
realitzant com també els projectes, obres, formacions i accions que es desenvolupen al llarg de l’any.

VOLUNTARIAT
La Fundació Autisme Mas Casadevall des del passat mes de
novembre ha estat admesa com a nova entitat a la Federació
Catalana de voluntariat Social (FCVS). La FCVS és una xarxa
d’entitats sense ànim de lucre que treballa per la promoció i
el reconeixement del voluntariat social. Ofereixen serveis i accions que promouen el treball del voluntariat, intercanvi d’experiències i bones pràctiques, recursos formatius i treball en
responsabilitat social.

PLA DE VOLUNTARIAT DE LA FAMC
Mas Casadevall a través d’aquest Pla de Voluntariat vol consolidar i reforçar la seva tasca amb el suport de les persones
voluntàries. L’objectiu és aconseguir una estructura de voluntariat. La intervenció dels voluntaris dins la nostra entitat està
diferenciada amb 3 modalitats: 1. Voluntariat d’acció directe:
Acompanyament i suport en diferents activitats lúdiques concretes. 2. Voluntariat de suport: Suport i reforç a la productivitat de les diferents tasques ocupacionals. 3. Voluntariat de la
fundació: Suport en tasques d’organització en celebracions i/
o actes promocionals puntuals. Els objectius principals del Pla
de voluntariat de la FAMC seran crear una borsa de voluntariat
amb perfils diferents, promoure vincles entre els usuaris/es
amb TEA i voluntaris i una formació i sensibilització sobre el
col·lectiu de persones amb TEA. Pensem que aquest voluntariat complementari al treball professional de l’entitat ajudarà
a complir els objectius i alhora ser un agent potenciador de
l’autonomia de les persones amb TEA i la promoció de la seva
integració i sensibilització social.

SERVEI DE TRANSPORT
Els residents de la demarcació de Barcelona disposen de manera quinzenal del servei
de transport. Aquest
bus, el divendres, els
recull a la residència i
els acompanya a Barcelona i 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 fora de la comarca del Pla de
l’Estany. Projecte subvencionat per la Generalitat de Catalunya- Departament de Drets Socials amb la línia de
subvencions a càrrec del 0,7% de l’IRPF del 2020.
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MANTENIMENT / OBRES
Cal destacar el treball continu en la millora de les infraestructures de la FAMC i la dotaci ó de nou equipament en diperents
espais de la Residència i dels Tallers. Aquestes obres segueixen el treball fet des del 2017 am b 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, adquació espai Botigueta, canvi de la fossa sèptica
i la legalització de l’abocament a llera. Aquest 2021 l’objectiu
principal era remodela l’espai de l’antiga bogaderia de la Masia, on estava ubicada la Llar petita. Ha estat remodelada per
adaptar l’espai en una nova sala polivalent.

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
2021 sota la influència de 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

TEA I COVID-19: ADAPTACIONS
PER UNA NOVA REALITAT
És un projecte cabdal per a la
FAMC per poder oferir una millor
atenció amb la situació de COVID-19,
part del projecte s’ha executat amb
l’ajuda de l’Obra Social de “la Caixa”.
El projecte desenvolupat s’ha realitzat amb la seva totalitat
oferint una atenció sanitària de prevenció i seguiment per
cada usuari/a degut a les noves necessitats detectades du-
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rant la pandèmia de la població amb TEA que atén la FAMC. La
situació del COVID-19 i el procés d’envelliment han constatat la necessitat de revisar l’equip mèdic (psiquiatra, psicòloga,
responsable acompanyament mèdic i director) i ampliar els
nostres serveis, és a dir, la incorporació de la nova infermera i
ampliar el seu contracta al 100% de la jorndada, per tenir cura
i cobrir les necessitats mèdiques adequades i continuada en el
temps, prestant especial atenció els usuaris/es que precisen
un seguiment més continuat i en especial atenció al procés
d’envelliment actiu promovent una atenció integral i preventiva així com generar canvis de conductes favorables en salut.

El projecte ha facilitat crear l’Equip d’Àrea
Mèdica redefint les funcions i configurant les
funcions del professional d’infermeria. Equip Mèdic ( Psiquiatra, Infermera, Responsable Acompanyament Mèdic, Psicologa
i Director).Tanmateix s’han incrementat les hores de suport del
personal d’atenció directe (PAD) en el Servei Residencial, en el
Servei de Teràpia Ocupacional i en el Servei d’Estimulació Cognitiva i s’ha reforçat el Servei d’Estimulació Sensorial per tal de
donar una atenció més personalitzada. L’adequació de nous
espais per tal de poder garantir unes sectoritzacions correctes
i el conjunt de mesures de prevenció i seguretat per garantir
una bona atenció, convivència i benestar en general dels nois/
es amb TEA de Mas Casadevall.

AUTISME I INTERVENCIONS
TERAPÉUTIQUES: AFAVORINT UNA
MILLOR QUALITAT DE VIDA
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 d’agost del 2020 a juliol del 2021.
Dipsalut ha subvencionat part del projecte.

ASIO DIPSALUT: INVERSIONS I
EQUIPAMENT DE CENTRES
D’ACCIO SOCIAL
Des de DIPSALUT s’obra la convocatòria de subvencions per a finançament
de despeses dinversions d’acció social
(ASIO), on se’ns subvenciona accions
de millora portades a terme durant el
2019 – 2020 -2021. Les accions portades a terme van estar la millora en
la climatització de la sala Polivalent,
l’equipament de l’espai de la botigueta
adaptant-la com a nou taller de centre
de dia, l’adaptació del nou espai d’infermeria amb l’equipament de mobiliari específic i instal·lació d’aigua calenta sanitària.

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/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.

PERMACULTURA-HORTA
L’objectiu principal del projecte que presentem: Permacultura-horta i autisme és introduir al taller d’horta la metodologia de la
Permacultura (Agricultura permanent), seguint la línia de treball de la FAMC en el seu
compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, en concret amb la
salut, benestar i acció pel clima, al taller
de l’horta des dels seus inicis no s’utilitzen
productes químics per raons de filosofia de
la Fundació i seguretat cap a les persones que treballen en
l’horta i / o consumeixen els nostres productes, oferint una
horta ecològica, el projecte “Permacultura-hort i autisme” a
més pretén millorar i facilitar la feina a les persones amb TEA
que assisteixen a el taller d’horta adaptant els bancals a les seves necessitats, cognitives, sensorials i físiques. El projecte ha
estat finançat en part per la FUNDACION ONCE i la FUNDACIO
PRIVADA GIRBAU.
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AJUTS I SUBVENCIONS
LA CANTINA: una realitat diària.
TEAjudo a fer el menjar?

ACOMPANYAMENT MÈDIC
D’ADULTS AMB TEA

El 2021 en la convocatòria de Promoció de l’autonomia personal i atenció
a l’envelliment, a la discapacitat i
malaltia 2021. La FAMC va presentar
el projecte LA CANTINA: una realitat
diària. TEAjudo a fer el menjar?. Vam estar seleccioants amb
el AD21-00132 per executar des de Juliol del 2021 a Juliol del
2022. Es treballa ODS 2023. El projecte:La cantina una realitat diari.TEAjudo a fer el menjar? té com a eix principal
fomentar la vida independent oferint els suports necessaris
adaptats a les necessitats específiques de cada persona per
promoure i potenciar la seva autonomia personal.Oferint
condicions d’igualtat d’oportunitats per promoure el respecte
a la seva dignitat inherent El projecte es centrarà en treballar
aspectes funcionals de l’activitat però potenciant la pressa de
decisions per dur a terme l’activitat flexibilitzant i adaptant a
cada nivell de desenvolupament i sobretot les seves preferències.Adquirir aprenentatges pre-laborals i facilitar la seva implicació en la vida quotidiana els oferirà la responsabilitat de dur
a terme les activitats, moltes d’elles implicades en el seu dia a
dia de la vida diària. El projecte potencia la vida independent
des del resultat de la suma de les habilitats i capacitats de la
persona amb els suports necessaris.Vidaindependent= (Habilitats+Capacitats)x SUPORTS. Amb un OBJECTIU GENERAL molt
clar: Facilitar un espai de treball per incrementar l’adquisició
de nous aprenentatges laborals que puguin ser generalitzats
en diferents entorns especialment en àmbits de vida quotidiana, potenciar la pressa de decisions per oferir la màxima
autonomia personal a les persones amb TEA, incrementar les
relacions interpersonals -el sentiment de pertinença al grup i
l’autoestima amb el fet de sentir-se útil- i potenciar hàbits de
salut, des d’una sostenibilitat i cura amb l’entorn.

El 2021 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 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.

LLEURE : CONEIXENT LA PROVÍNCIA
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. 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.

MATERIAL SALA MULTISENSORIAL
Des de CAIXABANK
s’ha fet una aportació per la compra de
diferent material per
la sala multisensorial
de la FAMC. Paral·lelament ens ha facilitat
la possibilitat de dur a
terme un crowdfounding per poder assolir el 100% de l’objectiu. La professional d’Estimulació Sensorial, Angels Capdevila
va facilitar-nos la relació de material necessari per millorar la
sala multisensorial. Agraïr a Caixabank i a tothom que ha participat en el crowdfounding.
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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 2021. El Comitè clínic de la Fundació Autisme Mas
Casadevall està format per:
• Presidenta: Dra. Neus Elias Carbonell, Psiquiatra de la Fundació Autisme Mas Casadevall i de l’Equip de Salut Mental
Infanto-Juvenil en la Unitat Unim TEA de Sant Joan de Déu.
• Secretària: Gemma Rovira, Psicòloga de la Fundació Autisme Mas Casadevall.
• Dr.Aritz Aranbarri Paredes, Neuropsicòleg Clínic Infantil de la
Unitat UnimTEA de l’Hospital Sant Joan de Deu i Membre de
l’Equip de l’Institut CARE0-4- Mas Casadevall.

• Maria Díez Juan, Psicòloga Clínica de la Unitat UnimTEA de
l’Hospital Sant Joan de Deu i Directora de l’Institut Care0-4Mas Casadevall.
• Noemí Balmaña Gelpí, Doctora en Psicologia i actualment
Coordinadora del Programa d’Hospitalització Parcial de la
Unitat Multidisciplinària de la Unitat UnimTEA de l’Hospital
Sant Joan de Déu.
• Pep Mendoza Jorge, Director de la Fundació Autisme Mas
Casadevall.

• Dr. Lluís Ramió Torrentà, Cap del Departament de Neurologia
de l’Hospitals Josep Trueta de Girona i l’Hospital Martí i Julià
- Santa Caterina de Salt.

FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
FORMACIÓ EARLY START DENVER
MODEL
L’Early Start Denver Model és un
programa d’atenció
precoç per nens petits amb TEA centrat
en el desenvolupament. Aquest està
basat pels principis
bàsics de la Psicologia del desenvolupament i de l’Anàlisi
de Conducta Aplicat. Les intervencions didàctiques del model s’apliquen en rutines basades en el joc i orientades a
fomentar les relacions interpersonals. El Model Denver proporciona estratègies pràctiques estructurades per treballar
amb nens molt petits en entorns individuals i grupals, per
fomentar els desenvolupament en àmbits claus com la imitació, la comunicació, la motivació social i les habilitats socials, cognitives, motores, la conducta adaptativa i el joc.

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
Introductori ESDM”, un primer pas per apropar-se al Model Denver en format oficial dirigit a professionals, famílies
i a qualsevol persona interessada en tenir coneixement en
aquest model. Es realitzaren dues formacions que es van
dur a terme el maig i novembre del 2021 en format on-line,
condicionats per la pandèmia de COVID-19. El curs va estar
impartit per María Díez Psicòloga i Terapeuta acreditada per
l’UC Davis MIND INSTITUTE, Membre del Comitè Clínic de
la FAMC i directora del Programa CARE. La formació ha estat becada pels professionals de la Fundació Autisme Mas
Casadevall per facilitar la formació continuada dels nostres
Professionals d’Atenció Directa.
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.
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Aquest treball es porta a terme a través d’actes culturals i Festius oberts a la participación de la societat en general.

en el context de la FAMC amb totes les implicades (Personal
d’Atenció Directe i Equip Tècnic).
El Suport Conductual Positiu és un enfoc que té com objectiu
reduir les Conductes Problema posant èmfasi en la intervenció sobre l’Ambient i el control dels Antecedents de la Conducta. Per modificar el context cal tenir en compte quins són
els desencadenants i antecedents de la Conducta. S’afavoreix
l’anticipació introduint o reforçant altres conductes per minimitzar o eliminar el comportament des adaptat. Aquest també es focalitza en potenciar les habilitats personals, buscant
l’empoderament de la persona per tal de poder aprendre comportaments més adaptats al context reforçant comportaments
alternatius.

PLATAFORMA TEAEDUCA
Amb motiu del Dia Mundial de la Conscienciació de l’Autisme,
que es commemora el dia 2 d’abril, la Federació Catalana
d’Autisme va presentar la plataforma TEAEduca (www.teaeduca.cat), de la qual en som organitzadors. TEAEDUCA és una
plataforma virtual de difusió i gestió d’activitats dirigides a tothom que vulgui ampliar els seus coneixements sobre el Trastorn de l’Espectre Autista. Aquesta Plataforma informa de les
formacions especialitztades en TEA que es realitzen a Catalunya avalades per un Comitè expert de la pròpia Federació Catalana d’Autisme. Des del seu inici, Mas Casadevall n’ha fet ús
per promocionar i gestionar la formació de carácter tan intern
com extern a la Fundació.

SUPORT CONDUCTUAL POSITIU
El 27, 29 d’abril i 4 de maig del
2021, la Dra. Neus Elias Carbonell i Gemma Rovira Mendoza, Psiquiatra i Psicòloga
de la Fundació Autisme Mas
Casadevall respectivament,
van realitzar la formació bàsica en relació a la Metodologia en
Suport Conductual Positiu.
Aquesta formació sorgeix de la iniciativa de l’Equip Tècnic de
Mas Casadevall a partir dels objectius marcats en el Pla Estratègic de la FAMC 2020-2025.
L’objectiu de la formació era la de dotar d’eines i coneixement
sobre l’abordatge a les persones amb Autisme i Discapacitat
Intel·lectual als professionals de la FAMC. Així com oferir formació teòrica i pràctica en Suport Conductual Positiu a tot el
personal de la Fundació Autisme Mas Casadevall. La d’unificar
les estratègies utilitzades en l’atenció a les persones que viuen i treballen a la FAMC. I, compartir el procés d’implementació de la metodologia basada en Suport Conductual Positiu
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i-Calidad
i-Calidad és una eina tecnològica per la promoció, innovació i
millora continuada de la Qualitat de Vida de les persones amb
TEA i el seu entorn. Creat per la Confederación Autismo España (CAE) té com a objectiu promoure la innovació en els
sistemes de suport i en els serveis que les entitats faciliten a
les persones amb Autisme.
Aquest programa té un sistema d’indicadors que permeten a
les entitats observar de forma objectiva i contrastada l’impacte dels suports que faciliten la Qualitat de vida de les persones
amb TEA, així com promoure la innovació i la millora continuada.
i-Calidad permetrà aplicar aquests indicadors al incorporar un
sistema de registre d’evidències que podrà complimentar la
pròpia persona amb TEAa així com les persones significatives
per ella, tant de l’entorn familiar com profesional. I-Calidad
recull tres punts de vista diferents per valorar els aspectes
que més incidexien en la Qualitat de Vida d’una persona en
concret, així individualitzar les actuacions necessàries per optimitzar-les.
Fundació Autisme Mas Casadevall s’adhereix al programa el
2020. Membres de l’Equip Tècnic de Mas Casadevall, Mercè
Freixas Planagumà i Gemma Rovira Mendoza, Treballadora Social i Psicòloga respectivament s’han estat formant en streaming durant aquest temps amb el suport d’un Equip de la CAE
per implementar el programa i està en procés un projecte pilot
amb 5 persones de l’entitat.

ORIÓ SERVEIS EDUCATIUS
Orió Serveis Educatius
és una empresa destinada a oferir serveis
i assessorament a
centres educatius, entitats i departaments
de l’administració en
el camp de l’educació
social, la psicologia i la pedagogia. Des del projecte TEAcom-

panyEM s’ha dut a terme formació sobre “Què és el TEA i
senyals d’alarma” per a les professionals que conformen les
18 llars d’infants que gestiona l’empresa, amb un total de 65
participants.

ALTRES FORMACIONS

GUARDERÍA PARROQUIAL
EL ALMENDRO

• INTRODUCTORI TEA: SANT JOAN DE DEU. Formació de
6h. 2 Professionals

Es dur a terme formació sobre el TEA a tot
l’equip que conforma la
Guarderia Parroquial el
Almendro de República Dominicana amb un
total de 20 persones. El
conveni firmat entre les
dues entitats suposa la col·laboració i recolzament internacional per part de Fundació Autisme Mas Casadevall i concretament des del projecte TEAcompanyEM a una entitat amb 24
anys d’història que s’ha dedicat a l’atenció integral d’infants
entre 1 i 5 anys, així com a les seves famílies del barri de Villa
Mella. En els últims anys, l’augment de casos d’infants amb
TEA ha posat de relleu la necessitat de formar i conèixer el
Trastorn de l’Espectre Autista per part de l’equip de professionals i famílies.

• RISCOS LABORALS

PROJECTE PLEI
El projecte PLEI neix
de la dedicació i ferma
convicció de Marta Rodriguez, mare d’un fill
amb TEA sobre la importància de fer activitat
física. De l’experiència
pròpia per tal que el
seu fill aprengués anar
amb bicicleta, comença a elaborar el Projecte PLEI. Des de
TEAcompanyEM donem suport aportant professionals per a
realitzar les activitats. El projecte s’iniciarà el Març del 2022 i
previament es fa formació per tal que l’equip de professionals
es formi en autisme i esport. A dia d’avui s’han realitzat 2 de
les 3 formacions previstes: la primera la va fer Mario Montero
sobre TEA i esport, la segona Maika Tro per a parlar de Teràpia
Ocupacional i Sensorialitat. S’han beneficiat d’aquestes formacions l’equip que conforma el servei d’Oci i Temps Lliure amb
un total de 6 persones.

Altres formacions que s’han portat a terme durant el 2021 tot
i la dificultat de la Pandèmia COVID19 han estat dirigides a formar els professionals en diferents àrees:

• 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.
• NOMINES I SEGURETAT SOCIAL. 30 hores 2 professionals
• CAPACITACIÓ SNOZELEN: 25 hores 1 professional
• JOC VIU: ESTIMULACIO SENSORIAL I: 25 hores. 1 professional
• AVALUACIÓ I DIAGNOSTIC EN TEA: 8 hores. 3 proefessionals
• FORMACIÓ SOL·LICITUD I JUSTIFICACIÓ
SUBVENCIONS: 21 hores. 5 professionals
• INTEGRACIÓ SENSORIAL I CARACTERÍSITIQUES
NUCLEARS DEL TEA: 12 hores. 1 professional
• ASSISTÈNCIA PERSONAL: 2 hores. 3 professionals
• INTERVENCIÓ AVALUACIÓ PSICOSOCIAL EN GRUPS:
5 hores. 1 professional

LIGHT IT UP BLUE
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 i
d’altres poblacions que s’han adherit a la campanya.
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Associació Mundial d’Autisme (OMA)

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL
Fundació privada

Barri dels Casals, 13 - 17852 Serinyà
T 972573313 - F 9725581712
Apartat correus 172 - 17820 Banyoles
www.mascasadevall.net
info@mascasadevall.net
www.facebook.com/mascasadevall
Twitter: @AutismeMC
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