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Benvolguts, benvolgudes:

Hem tancat l’any 2018: per a Mas Casadevall ha estat un 
any especial perquè, com sabeu hem complert 30 anys 
d’existència.

Ha estat un any molt intens i amb novetats importants que 
trobareu reflectides en aquesta memòria anual.

El balanç en tots els aspectes és positiu, tot i que no tot pot 
sortir sempre com volem al primer intent.

Econòmicament hem aconseguit novament tancar l’exercici 
sense pèrdues i destinant més diners que l’any anterior en 
l’atenció als nostres usuaris.

S’ha produït algun relleu en els òrgans de Govern, aquests han 
funcionat amb regularitat i sense sorpreses.

El projecte CARE segueix endavant, tot i les dificultats per 
aconseguir el seu finançament; estem treballant per superar 
aquestes dificultats.

Quant a la celebració del 30è aniversari hem organitzat 
diferents activitats que ens han donat una feina extra, però 
recompensada amb la satisfacció que ens ha proporcionat.

Com a centre hem assignat les dues noves places de residència 
creades i concertades l’any anterior. També hem consolidat i 
ajustat els serrells en els dos serveis de transport que vàrem 
arrencar el 2017; creiem que ha estat un gran servei a les 
famílies usuàries.

En infraestructures hem fet força obres per actualitzar el 
centre; vull destacar-ne tres: d’una banda tot l’aïllament tèrmic 
dels tallers, també adequant la calefacció dels mateixos, cosa 
que ha millorat notablement el seu confort. D’altra banda, 
s’ha adequat i refet la instal·lació elèctrica de la part més 
antiga, amb el consegüent estalvi econòmic i, el que es més 
important, augmentant la seguretat de la instal·lació.

A banda, hem ampliat serveis pels nostres usuaris, augmentant 
el nombre d’hores i, arran de la jubilació de la psicomotricista 
Isabel Vidal, hem internalitzat el servei. Aprofitem l’ocasió per 
agrair a la Isabel tots els anys que ens ha dedicat.

Com a institució, hem apostat fermament per millorar formació 
dels nostres professionals, amb l’esforç que això representa: 
sabem que aquesta formació repercuteix en la qualitat dels 
serveis que oferim.

Hem seguit treballant per fer-nos visibles socialment i per 
trobar noves col·laboracions, participant en entitats que 
treballen amb objectius semblants als nostres, participant 
en actes públics de representació i convidant a persones 
rellevants a visitar les nostres instal·lacions.

Tots els certificats de qualitat i certificació s’han actualitzat i 
estan en vigor, ja que són molt necessaris a l’hora de demanar 
ajuts econòmics.

En les següents pàgines trobareu el detall d’aquest resum 
inicial.

Tota aquesta gran tasca és possible gràcies a la implicació 
entusiasta de tots els estaments vinculats al Mas Casadevall. 
A tots ... 

Moltes gràcies: comptem amb vosaltres pel futur!

Lluís Desoi, president del Comitè Executiu 
de la Fundació Autisme Mas Casadevall
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 PRESENTACIÓ

 LA FUNDACIÓ
MISSIÓ: són finalitats principals de la Fundaciódonar 
suport a 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 dig-
nitat de les persones amb TEA, Dret a la inclusió social de les 
persones amb TEA Dret a la Igualtat d’Oportunitats de les per-
sones amb TEA.

VALORS: confiança, ètica, vocació, estimació, il·lusió, mo-
tivació, lideratge, Fortaleza, qualitat.

VISIÓ: el 2018 la FAMC haurà consolidat tots els projectes 
iniciats al període 2014-2018, i mantindrà el seu compromís de 
qualitat en els Serveis de Residència i Servei de Teràpia Ocu-
pacional, basant-se en una gestió econòmica rigorosa i exem-
plar. 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
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PATRONAT
El patronat ha modificat el 2018 alguns dels seus membres, i a 
31 de desembre estava format per 11 membres; s’hi han incor-
porat Miquel Serra, Montse Oller i Laura Bosch. Agraïm la feina 
feta als patrons que han deixat les seves funcions al patro-
nat, Rosor Altaba i Marcos Bosch. El president del patronat és 
José Luis Bruned. Durant l’any 2018 s’ha reunit semestralment.

EL CONSELL ASSESSOR
Es va celebrar el vuit de maig a la Sala Manel Ventura, presidit 
per l’abat emèrit de Montserrat, Sebastià Bardolet. S’incorpora 
la patrona de la fundació Montse Oller i Miquel Serra, s’expli-
quen les darreres novetats, començant per les dues noves pla-
ces concertades, l’evolució dels diferents programes, millores 
en les infraestructures i els esforços econòmics per poder exe-
cutar els nous projectes basats en l’Autisme i Envelliment. La 
presidenta del Comitè Clínic i psiquiatra del centre, Dra. Neus Eli-
as, explica els objectius del comitè, el Dr. Aritz Aranbarri, segon 
becat de la FAMC per l’Obra Social “la Caixa” exposa els últims 
avenços en aspectes científics i assistencials, així com els seus 
treballs en l’institut MIND de la Universitat de Califòrnia Davis.

EL COMITÈ EXECUTIU
LA FAMC compta amb un Comitè Executiu, format per dife-
rents membres del Patronat i el director, Pep Mendoza; és 
l’òrgan responsable de la gestió del centre. Presidit per Lluís 
Desoi, es reuneix periòdicament. El 2018 es va reunir bimen-
sualment.

CONSELL DE PARTICIPACIO DEL 
CENTRE
El Consell de Participació del Centre (CPC) està format per la 
directora dels Serveis Territorials del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, l’alcalde de Serinyà, el president del 
comitè executiu, un representant de la fundació, quatre de les 
famílies i dos dels professionals. Presidit pel director, es reuní 
el 5 de març; aquest cop el representant de l’administració 
era el cap dels Serveis Territorials del Departament, Carles So-
ler. En la reunió es van posar al dia els diferents projectes del 
període març 2017- març 2018, d’entre els quals destaca el 
d’envelliment actiu, projecte cabdal pel període 2018-2020.

LA FUNDACIÓ

EXPOSICIÓ fangTEA’t:  
Autisme i Ceràmica
El museu Terracota de la 
Bisbal d’Empordà va acollir, 
entre el 7 de juliol i el 16 de 
setembre, el projecte Fan-
gTEA’T, amb la idea “…si 
ja tenim limitacions no 
n’hi afegim més, no ens 
limitem”, on els 38 usua-
ris/es varen poder treballar 
al taller de ceràmica dife-
rents peces relacionades 
amb la figura humana. Els 
resultats varen sorprendre 
positivament als professio-
nals de la FAMC i al públic que va visitar la mostra.

JORNADES DE PORTES OBERTES  
PER A FAMILIARS
El 17 de novembre vam organitzar la tradicional trobada de 
tardor de pares i familiars, però aquest cop va ser una diada 
molt especial per poder celebrar els nostres primers 30 anys 
de vida. Un cop finalitzada la reunió vàrem gaudir d’una jor-
nada de portes obertes. La visita es va centrar en la nova sala 
d’estimulació i les obres d’aïllament dels tallers. Tots gaudírem 
d’un magnífic dinar preparat pels tallers de cantina i restau-
rant. Al final de l’acte cada assistent va ser obsequiat amb una 
piruleta/espelma de commemoració dels 30 anys d’existència 
de la FAMC.

 30è ANIVERSARI
Aquest 2018 la fundació va celebrar el seu 30è aniversari. Entre els actes més destacat recordem:
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Els objectius del 2018 sorgeixen del continu replanteja-
ment de l’organització de la fundació per seguir oferint 
la màxima qualitat de servei, buscant l’estabilitat eco-
nòmica i la viabilitat del centre. La valoració dels ob-
jectius és positiva, ja que més d’un 77 per cent dels 
objectius plantejats pel 2018 s’han assolit i el 23 per 
cent restant s’han iniciat.

MILLORA SERVEIS HABITATGE I STO
Mantenir els resultats de l’enquesta de satisfacció
Millorar la comunicació entre els serveis
Increment hores d’Estimulació al servei de Residència i 
Centre Ocupacional
Increment de les hores d’atenció de Fisioteràpia
Reestructurar l’horari del servei de residència
Facilitar el transport a les famílies per les visites dels cap de 
setmana
Revisar els protocols
Facilitar la intervenció del Personal d’Atenció Directa
Oferir servei de Voluntariat a la FAMC
Dissenyar i implementar el projecte “Envelliment actiu i TEA”
Planificar els objectius dels usuaris/es amb el treball Centrat 
en la Persona (PCP)

MIILLORA SISTEMA DE QUALITAT
Facilitar i potenciar el projecte “Intercanvi de lloc de treball” 
amb la Confederació Autisme Espanya
Revisar els indicadors
Establir un Pla de Prevenció de Riscos Penals (Compliance 
Penal)
Remodelar la web i elaborar el Pla d’Igualtat
Adaptar el sistema de qualitat a la norma ISO 9001:2015

MILLORA GESTIÓ ECONÒMICA
Incrementar els ingressos per donacions de particulars o 
empreses privades
Incrementar els fons propis
Incrementar les subvencions
Adaptació de la FAMC com a entitat proveïdora de la 
Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública
Dotar de dos places més de Servei de Residència a Mas 
Casadevall II
Iniciar tramitació de canvi de mòdul del Servei de 
Residència Mas Casadevall I
Reduir el préstec
Oferir un nou servei de formació per a persones amb TEA

MILLORA INFRAESTRUCTURA DE LA 
RESIDÈNCIA
Remodelació del circuit de Baixa Tensió
Aïllament de l’espai de Tallers ( Fase I i Fase II)
• Arranjament del teulat de tallers
•  Aïllament del sostres de tallers
•  Aïllament paret nord-est dels tallers
•  Canalització de la part posterior dels tallers

Adaptació del Despatx d’educadors i WC

FORMACIÓ
Facilitar la formació continuada per als professionals de la 
FAMC
Elaboració del Pla d’Igualtat, Manual de llenguatge no 
sexista
Incrementar les jornades de Formació i obrir la possibilitat 
de formació a altres professionals externs a FAMC

 OBJECTIUS 2018

DINAR INSTITUCIONAL DEL  
30è ANIVERSARI
El 24 de novembre va ser un dia especial 
per a tots, feia molts mesos que treballà-
vem per compartir una diada amb els nois/
es de la FAMC, els principals protago-
nistes, les seves famílies, els professionals 
i les autoritats. Al restaurant de la Carpa de 
Banyoles, a l’estany, es va rebre a tots els 
que vàrem participar en aquesta festa, di-
namitzada per la periodista Helena Garcia 
Melero. El president del comitè executiu, 
Lluís Desoi, s’encarregà de la benvinguda i 
donà pas al vídeo Un dia a Mas Casade-
vall. A l’hora de les postres, i desprès del 
parlament de les diferents autoritats assis-
tents, el president del patronat i pare fun-
dador, José Luis Bruned, va tallar el pastís 
commemoratiu amb alguns nois i noies de la fundació.

Objectius consolidats el 2018

Objectius iniciats al 2018  
i pendents de la seva execució
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 SERVEIS
Mas Casadevall I 
Espai residencial que disposa d’una Llar on viuen vuit usuaris, els quals de dilluns a divendres, en horari diürn, uti-
litzen 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 seva vinculació al municipi on viuen, Banyoles, i 
gaudir dels serveis i recursos de la ciutat. Aquesta residència no ha variat quant al nombre d’usuaris o treballadors. 
És un servei concertat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. Des de gener del 2019 es-
tem acreditats com a proveïdors de serveis socials de l’àmbit de protecció social amb el número de registre S02218.

 PRINCIPALS ACTIVITATS de la llar MAS CASADEVALL I

ESCENARIS ESPECIALS
Els nou grups que formen part 
del projecte van treballar amb di-
rectors de cinema per crear nou9 
pel·lícules curtes que es van es-
trenar a la Factoria de Banyoles, 
a la Sala Planeta de Girona i al 
Teatre Lliure de Barcelona. Dins 
el grup d’alumnes d’Escenaris Es-
pecials hi ha part dels nois i noies 
de la Llar de Banyoles que són ac-
tors i alhora guionistes d’un dels 
curts. Ells van decidir de què vo-
lien parlar i van escriure les històries amb el suport de Clàudia 
Cedó en la dramatúrgia.

7 DE RADIO
Des de l’interès de potenciar activitats inclusives, un usuari 
de la Llar de Banyoles forma part des de fa dos anys del pro-
grama 7 de ràdio de Ràdio Banyoles. És un espai d’expressió 
dirigit i gestionat directament per persones amb discapacitat 
intel·lectual, en el qual es comparteixen en antena opinions 
i emocions treballades durant tot el mes al taller que es fa 
als estudis de Ràdio Banyoles. El programa té diferents secci-
ons on es repassen temes relacionats amb l’actualitat, la jar-
dineria, l’esport i entrevistes, entre d’altres.

A LLORET DE MAR GAUDIM DE 
VACANCES
El mes de maig, els nois i 
noies de la llar de Banyo-
les i els seus educadors 
van passar uns dies de 
vacances en un hotel de 
Lloret de Mar. Aquestes 
vacances ens permete-
ren descansar del dia a 
dia, trencar la rutina, visitar l’entorn i les platges que no ens 
són conegudes, fer compres i, en general, gaudir d’uns dies 
de convivència molt agradables. Les vacances entren dins del 
programa TURISME I TERMALISME de l’IMSERSO, que cana-
litza la Confederación Autismo España.

L’ESPORT, FONT DE SALUT – FUTBOL i 
BASQUET
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 diumenge 14 d’octubre de 
2017 a Olot s’iniciava la temporada de la Lliga Territorial de 
Futbol Sala de les comarques de Girona. 16 jugadors  de Junts 
i Endavant, dels quals dos eren de Mas Casadevall, van parti-
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 PRINCIPALS ACTIVITATS de la llar MAS CASADEVALL II

Mas Casadevall II
Aquest espai residencial disposa de dues llars, que atenen 11 usuaris cada una. 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, per a les quals un entorn rural i amb baixa presència d’estímuls 
ajuda a mantenir un benestar personal idoni a les seves característiques. Des de gener de 2019 estem acreditats com 
a proveïdors de serveis socials de l’àmbit de protecció social amb el número de registre S06365.

Aquest espai residencial va incorporar dues places el mes de maig, la qual cosa va comportar una reestructuració a diversos nivells:

• Al febrer va augmentar el nombre d’educadors que formaven els equips educatius amb un nou professional en espais nocturns.
• Les incorporacions dels usuaris es fan al segon trimestre, moment en què el departament d’Afers Socials dóna el vistiplau per a 

l’ingrés, tot i que el centre disposava de tots els recursos estructurals (habitacions), humans (educadors) i metodològics (canvis 
en els grups de treball) des de febrer.

• Aquestes incorporacions van permetre posar en marxa noves metodologies, sobretot les eines relacionades amb la comunicació 
augmentativa (PECS i TEACCH)

Donat que els usuaris d’aquest espai presenten necessitats més assistencials, la seva participació en accions comunitàries fora del 
centre és més reduïda pel que fa a activitats continuades al llarg de l’any.

SERVEIS
cipar a la lliga de Futbol Sala i es van dividir en dos equips per 
defensar els colors del club.

D’altra banda, el Club de Bàsquet Banyoles manté un projec-
te de bàsquet per a persones amb altres capacitats. Amb un 
estatge al Colell van començar les activitats del bàsquet de la 
temporada 2018-2019. A la mateixa tarda es varen fer les pre-
sentacions de tots els equips del bàsquet al pavelló de la Far-

ga. Aquest any són 12 els jugadors que participant en aquesta 
activitat que any darrera any va augmentant la participació. Un 
dels entrenadors dels nois/as, el director Pep Mendoza, ha 
rebut el reconeixement de Forjador de l’esport a Banyoles, fet 
que ens omple de satisfacció. Volem recordar, a més, que la 
Universitat de Girona dóna suport a l’activitat a través del seu 
programa de Voluntariat..
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SERVEIS

ACTIVITATS EXTERNES

FEM VOLUNTARIAT: VOLTA SOLIDÀRIA 
A L’ESTANY
L’1 de juliol, al matí, la Fun-
dació Esclerosi Múltiple or-
ganitzà una marxa solidà-
ria a l’Estany de Banyoles. 
L’activitat ‘FEM una volta 
a l’Estany!’ tenia com a 
objectiu recaptar fons per 
lluitar contra aquesta ma-
laltia degenerativa, així com 
sensibilitzar la ciutadania 
sobre la seva existència. 
Els nois i noies de Mas Ca-
sadevall mostraren la seva 
solidaritat amb els afectats 
promocionant la volta i acompanyant els participants.

8ena TROBADA CAPACITATS
El Consell Esportiu del Pla de 
l’Estany organitza les troba-
des esportives Capacitats 
per promoure l’esport entre 
les persones amb discapacitat 
intel·lectual. Els nois i noies de 
les llars en són beneficiaris. La 
proposta continuada al llarg 
del temps ens facilita la par-
ticipació, conèixer l’activitat 

ens permet gaudir 
de les propostes 
noves, conèixer els 
usuaris dels altres 
serveis de Banyoles. 
A més, facilita la in-
corporació de noves 
coneixences (cada 
jornada es convida un grup extern a la comarca) i mica 
en mica anem augmentant l’esforç esportiu i els vincles 
amb l’entorn.

DIA INTERNACIONAL DE LA 
DISCAPACITAT
La plaça Major de Ba-
nyoles va acollir du-
rant tot el dissabte 1 
de desembre els actes 
del Dia Internacional 
de les Persones amb 
Discapacitat, on es va 
llegir un manifest i es 
va presentar l’expo-
sició Atura’t, observa i pensa. Construïm una comarca 
sense barreres, que recollia imatges de barreres arquitectò-
niques, sensorials, cognitives i també de conductes incíviques. 
La jornada va estar organitzada per la Taula de la Discapacitat 
del Pla de l’Estany, formada per diverses organitzacions i enti-
tats, entre les quals la nostra fundació. .

ACTIVITATS internes

CAMINADES I EXCURSIONS
Sempre hem volgut 
oferir un vida sana i 
saludable als residents 
del centre. Aquest in-
terès, unit a l’entorn 
que ens envolta, ens 
permet aprofitar al 
màxim uns espais a 
l’aire lliure que ens garanteixen un dia a dia meravellós i que 
aprofitem molt per caminar, observar la natura, descansar, etc.

ANADES A LA PLATJA
La proximitat a les 
platjes de la Costa Bra-
va facilita que aquest 
espai sigui gaudit du-
rant l’estiu de manera 
continuada. Com a 
totes les famílies hi ha 
qui es banya, qui gau-
deix del sol, qui camina,... veure les cares dels participants a 
les sortides no té preu.

Des del Mas s’ofereixen, a més, altres activitats d’oci i lleure dirigides de forma exclusiva als seus usuaris.

 PRINCIPALS ACTIVITATS de la llar MAS CASADEVALL II
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MUSICOTERÀPIA
Activitat terapèutica que 
es realitza dins l’espai 
horari de les Llars. L’any 
2017 es va triplicar l’hora-
ri de dedicació a aquesta 
activitat i es va mantenir 
durant tot el 2018. Amb 
ella es busca optimitzar la 
interacció social i estimular i millorar el desenvolupament en 
diverses dimensions: fisiològicament, emocionalment i cogni-
tivament.

VACANCES: ELS REFUGIS DE SERINYÀ
L’activitat estrella que-
da concretada a l’estiu 
amb la sortida de CO-
LÒNIES. Van tenir lloc 
al setembre, amb una 
estada de tres dies a 
Els refugis de Serinyà.

 SERVEI DE TERÀPIA 
OCUPACIONAL

Espai diürn de 9 del matí a 16’30h de la tarda, a excepció dels divendres, que acaba a les 16h. Assisteixen vuit usuaris de la demarca-
ció de Girona que es desplacen en cotxe particular, cinc d’ells procedents de Banyoles. Els altres tres disposen de transport col·lectiu 
proporcionat per la fundació. Des de gener del 2019 estem 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 juntament amb els 30 usuaris atesos per la fundació, comparteixen l’espai de Tallers.

SERVEIS

LA PISCINA DEL MAS
Aquest és un dels recursos estrella a l’estiu. Disposar 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 de tot el grup de manteniment de jardins abans de 
dinar... les tardes fresques i gustoses tant a dins de l’aigua com 
en l’entorn de l’espai on berenem, ens banyem, descansem... 
són font de plaer i benestar de tots els residents del centre.
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 ESPAI DE TALLERS
Espai que atén en dies no festius i en horari de Servei Ocu-
pacional als 30 usuaris de la fundació. El seu objectiu princi-
pal és dotar a les persones adultes amb TEA de la fundació 
d’eines adients per desenvolupar les capacitats ocupacionals, 
relacionals i de vida adulta que cada un dels usuaris té. Per fer 
aquesta tasca disposem de diversos tallers:

TALLER DE CERÀMICA TALLER D’HORTA
TALLER DE PAPER TALLER DE GRANJA
TALLER D’ESPELMES TALLER DE MANTENIMENT
TALLER DE MANIPULATS TALLER DE JARDÍ i RECICLATGE

Disposem de dos espais més de treball, ara ja totalment con-
solidats, i que requereixen d’un gran esforç per part dels usu-
aris i els educadors que els acompanyen:

TALLER DE CUINA-RESTAURANT TALLER DE CANTINA

El Taller de cuina- restaurant ofereix a diari el servei de menja-
dor obert al públic i atès per usuaris.

El taller de cantina s’encarrega de l’alimentació general del 
Mas, preparant els més de 40 menús diaris que consumim a 
l’hora de dinar, encarregant-se del rebost i les compres d’ali-
ment per a tots els residents. Els integrants dels tallers (usu-

aris i educadors) han de 
complir amb els objectius 
diaris fixats, ja que d’ells 
depèn directament una tas-
ca imprescindible d’obtenir 
resultat.?

Els tallers de Mas Casa-
devall són una targeta de 
presentació de les capaci-
tats dels nostres usuaris. 
És des d’aquest espai que 
participem en el mercat 
dels dimecres de Banyoles, 
aportant els productes de la 
granja i l’horta del centre. 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 em-
preses i Administracions. Mantenim el lligam amb Can Pons de 
la Plaça Major de Banyoles a través de la construcció d’apara-
dors temàtics al llarg de l’any i és també aquest espai ocupaci-
onal l’encarregat de donar sortida a tots els premis i regals que 
ens encarregues des de diverses entitats i empreses.

MARXA SOLIDÀRIA SERINYÀ- MAS 
CASADEVALL
El 21 de gener es va 
celebrar la III Cursa 
Solidària Serinyà-Mas 
Casadevall que forma 
part del circuit de Cur-
ses Populars del Pla 
de l’Estany, un circuit 
que pretén fomentar 
la participació, la pràc-
tica de l’esport popular al Pla de l’Estany. La cursa Solidària de 
Mas Casadevall inclou un circuit de vuit quilòmetres, que van 
fer 107 corredors, o bé una caminada popular de quatre kilò-
metres, a la qual s’hi van apuntar 89 caminadors.

APARADORS 
TEMÀTICS A CAN 
PONS
Aquest 2018 vam dissenyar qua-
tre aparadors. El primer, al febrer, 
dedicat al Carnestoltes. Per Sant 
Jordi un que ha esdevingut un 

clàssic, el dedicat a aquesta celebració, ple de llibres i roses i 
que se supera any rere any. Durant el mes d’octubre, Can Pons 
ens va cedir l’aparador per compartir amb tot el municipi de 
Banyoles la celebració dels nostres 30 anys. Finalment, durant 
el mes de desembre vam engalanem l’aparador amb motius 
nadalencs.

8 DE MARÇ, DIA DE LA DONA 
TREBALLADORA
Les dones del Mas 
c o m p a r t e i x e n 
aquesta diada inter-
nacionalment reco-
neguda amb tota la 
resta d’usuaris de la 
fundació elaborant 
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 de tots els moviments socials i siguem agents 
socials actius.

 ACTIVITATS
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SANT JORDI i NADAL a la PLAÇA 
MAJOR DE BANYOLES // TOTS SANTS 
a GIRONA
A l’abril i al desembre, 
i seguint les tradicions 
iniciades fa més d’una 
dècada, noves cites 
amb una mostra de 
productes elaborats 
pels usuaris i exposats 
en una parada a la Pla-
ça Major de Banyoles. 
A la primavera, una 
fira d’un sol dia refor-
çada amb l’aparador 
de Can Pons, i un xic 
abans de les Festes 
de Nadal, un cap de 
setmana a la plaça 
mostrant i compartint 
el nostre treball.

EXPOSICIÓ DE FLORS de PORQUERES
De nou una de les nostres creacions, 
fruit de la col·laboració de tots els ta-
llers, va formar part de l’Exposició de 
Flors que organitza anualment l’ajun-
tament de Porques. Aquest treball ens 
permet no només mostrar a la contra-
da la tasca de què som capaços, sinó 
donar peu a un treball conjunt i com-
partit de tots els tallers i que fem amb 
especial il·lusió.

PROGRAMA “EL FORASTER” de TV3
El passat juliol ens va vi-
sitar en Quim Masferrer, 
el presentador del pro-
grama de TV3 El Foras-
ter: van ser dos dies de 
gravacions molt agrada-
bles, una molt bona ex-
periència pels nois/es de 
la fundació. L’Antonio va ser la nostra cara visible i va poder 
explicar el que fem, així com ensenyar-li les instal·lacions del 
centre.

ESPAI DE TALLERS

Aquest 2018 la Fundació Bancaria “la Caixa”, ens va encarregar, un any més, l’elaboració 
dels premis Incorpora del programa del mateix nom que té com a objectiu facilitar la 
integració laboral de persones en situació de risc o d’exclusió social. A més, enguany el 
taller de ceràmica ha fet la peça per la jornada d’entrega de reconeixements del progra-
ma Reincorpora del Departament de Justícia de la Generalitat i el Ministeri de l’Interior. 
És un programa que ofereix a persones privades de llibertat l’oportunitat de lluitar per un 
futur diferent mitjançant un itinerari personalitzat d’integració sociolaboral. El 2018 van 
participar 1.668 persones i es va aconseguir la contractació de 1.571 persones en 771 
empreses; així, 3 de cada 4 persones són contractades. Des de la fundació ens sumem 
al reconeixement a aquesta tasca amb l’elaboració de la peça Reincorpora.

RECONEIXEMENTS DEL PROGRAMA REINCORPORA

ELS PRODUCTES DELS TALLERS

Celebració  
dels 25 anys 
d’EAL 
ASESORES, 
especialitzada 
a assessorar 
startups

Trofeus 
del Circuit 
de Curses 
Populars  
del Pla de 
l’Estany

Engalanem 
l’Arbre de 
Nadal del 
FORN  
CAN JEPET
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 ACTIVITATS TERAPÈUTIQUES
Com ja queda reflectit en les darreres memòries, la fundació ha fet una aposta decidida pel programa d’atenció a l’envelliment 
de les persones amb TEA. Aquest treball va acompanyat del reforç de la metodologia de treball ja emprada també des 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 reforç de totes 
les àrees de la vida de les persones que viuen i treballen al Mas Casadevall.

PSICOMOTRICITAT
La persona que du-
rant més de 15 anys 
ha estat al capdavant 
d’aquesta activitat va 
informar de la seva 
voluntat de jubilar-se. 
Aquest fet va compor-
tar que l’activitat tant 
en espais individuals com grupals finalitzés a l’agost. Aprofi-
tem aquestes ratlles per agrair a la psicomotricista Isabel Vidal 
el temps de dedicació i la gran qualitat de la mateixa en l’aten-
ció i seguiment dels diferents usuaris del centre.

FISIOTERÀPIA
El 2018 van augmentar 
les hores de dedicació 
de la fisioterapeu-
ta Alba Resplandis. 
Actualment atén de 
manera continuada 
a 22 usuaris. Aquest 
treball es realitza tant 
en horari diürn com en 
espai de tardes, potenciant d’aquesta manera no només una 
millora física dels usuaris, sinó l’oferta d’activitats als residents 
una vegada s’inicia l’estada a la Llar.

ESTIMULACIÓ SENSORIAL
L’Àngels Capdevila ha 
continuat formant-se 
en aquesta discipli-
na amb el suport de 
la fundació. Això ha 
permès que durant 
aquest l’any iniciés la 
formació d’una altra 
professional del cen-
tre, Anna Hurtós, i que ambdues puguin oferir aquest espai 
d’intervenció individual a més nois i noies, augmentant així 
mateix les hores de dedicació.

ESTIMULACIÓ COGNITIVA i NPT
La psicòloga del cen-
tre, Gemma Rovira, 
ha continuat el treball 
amb usuaris del cen-
tre a través d’activitats 
individualitzades que 
promouen la millora 
i estimulació de les 
capacitats cognitives.

Vam introduir el treball amb NPT (Neuro Personal Trainer) grà-
cies a l’ajuda rebuda, a través d’Autismo España, de la funda-
ció Orange dins el programa TIC-TEA Envejecimiento acti-
vo y TEA: taller de estimulación cognitiva a través 
de la plataforma online NPT de Guttmann. (Falta 
logotip)

L’NPT de Guttmann és un treball a través d’una plataforma on-
line de rehabilitació i estimulació cognitiva on trobem un apar-
tat específic en Trastorns del Neurodesenvolupament - TEA. És 
un sistema de rehabilitació cognitiva acreditat com a Producte 
Sanitari de Classe I per l’Agència Espanyola de Medicaments 
i Productes Sanitaris, característica que conjuntament amb el 
mètode d’intervenció clínica patentat internacionalment (PCT/
ES2008/00677),confereix un valor diferencial respecte a altres 
plataformes i aplicacions.

TERÀPIA ASSISTIDA AMB ANIMALS
Des de fa anys treba-
llem amb teràpia as-
sistida amb animals; 
el curs 2017-2018 vam 
desenvolupar un pro-
grama d’hipoteràpia, 
és a dir, teràpia amb 
cavalls. A la tardor 
vam recuperar la te-
ràpia assistida amb gossos amb els tècnics de CTAC Girona. 
Cada dimecres tenim cita amb l’activitat amb un grup d’usu-
aris/es. D’altra banda, també a la tardor vam potenciar la te-
ràpia amb cavalls amb més usuaris/es i amb una altra sessió 
els dijous al matí.
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 TREBALL AMB FAMÍLIES I TUTORS
Des de sempre hem mantingut un lligam molt estret amb les 
famílies de tots els usuaris dels serveis. La relació s’estableix a 
través de dues trobades que anualment se celebren al centre i 
es complementen amb entrevistes a petició de les pròpies fa-
mílies o dels professionals; són també habituals els contactes 
per telèfon, correu electrònic i postal.

Coincidint amb el trentè aniversari, la trobada de pares de no-
vembre es va completar amb un dinar familiar on tots junts 
compartírem una estona de fraternitat amb la idea de reforçar 
els vincles existents.

L’esforç que fem per implantar el programa d’envelliment té 
efectes directes en les famílies. Així, doncs, el 2018 va comen-

çar l’estructuració del 
treball de seguretat fu-
tura dels usuaris. Mica 
en mica, i compartint 
espais formatius i 
trobades particulars, 
es va anar facilitant a 
cada família l’establi-
ment de mesures de 
seguretat futures pels seus fills/es i tutorats relatives a tutories 
legals, elements de garanties econòmiques i judicials, etc... Tot 
i que es tracta d’un treball dinàmic en el temps, es preveu la 
seva consolidació durant el 2019 i 2020.

SERVEI DE TRANSPORT
El que ja s’ha consolidat és el servei de transport. Els residents de la demarcació de Barcelona disposen de manera quinzenal d’un 
bus que els recull a la residència, els acompanya a Barcelona divendres i els retorna diumenge. 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 residència 
allunyada de Banyoles.

EDUCA AMB L’ART- APROPA CULTURA
Un luxe de formació de la mà dels creadors de la companyia 
Los Monekos al Sismògraf d’Olot. Aquesta formació s’emmar-
ca en les activitats que Apropa Cultura ofereix de manera con-
tinuada a educadors i professionals i que ens proporciona més 
eines i recursos en la nostra feina quotidiana amb els usuaris.

PROGRAMA INTEGRAL DE 
DESENVOLUPAMENT DIRECTIU
El nostre director Pep Mendoza va assistir al Programa Integral 
de Desenvolupament Directiu organitzat per Autismo España 
i l’Escola d’Organització Industrial (EOI), amb finançament del 
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Amb una dura-
da de 112 hores, una part de les quals presencials, l’objectiu 

del programa era desenvolupar habilitats directives dels alts 
comandaments de les entitats associades, fomentar la gestió 
estratègica de les mateixes i enfortir el lideratge dels equips, 
així com atraure recursos per econòmics per tenir un impacte 
i més eficàcia en la seva funció social.

DIRECCIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES
El coordinador de tallers, Joan Josep Verdaguer es va formar, 
a través d’Autismo España, en Direcció i Gestió de Projec-
tes. Aquest era el primer cop que Autismo España impulsa-
va aquest programa, que busca contribuir a l’enfortiment i 
la cohesió associativa i, alhora, 
atendre les demandes formatives 
ddels professional que treballen a 
les entitats federades. És un pro-
grama adreçat a comandaments 
intermedis per tal de millorar les 
seves capacitat en la gestió estra-
tègica i de projectes, amb eines 
per fer una adequada gestió eco-
nòmica i facilitar la implantació 
de sistemes de qualitat i proce-
diments d’execució i control dels 
projectes.

 FORMACIÓ
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El 2018 va continuar la millora de les infraestructures de ta-
llers; és la segona fase d’un projecte arrencat l’any anterior de 
millora de les instal·lacions calefacció, climatització i electrici-
tat de la finca.

Es va fer la reestructuració de teulades i parets dels diversos 
tallers, així com el canvi de tancaments per assolir un aïlla-
ment tèrmic adequat. També es va intervenir en la part poste-
rior dels tallers amb la neteja del bosc, consolidació d’un espai 
de separació i canalització correcte de l’aigua de pluges. El 
resultat: una millora en l’aïllament dels tallers.

Tot aquest treball va ser possible amb l’ajuda de Fundació 
ONCE i Generalitat de Catalunya, a través del departament de 
Treball i Afers Socials, en la convocatòria de subvencions des-
tinades a càrrec del 0,7% de l’IRPF.

Aquesta gran inversió als tallers era molt necessària. L’aïlla-
ment de sostres i parets, la instal·lació de noves obertures i la 

neteja de la zona bos-
cosa de la part poste-
rior van millorar el 
benestar i, alhora, el 
consum energètic, la 
qualitat estructural de 
la zona i la seguretat. 
Amb aquesta inversió 
han millorat la qualitat 
de les condicions de treball als tallers i s’ha reduït la despesa 
energètica.

 MANTENIMENT / OBRES

També va acabar 
l’adaptació a la nor-
mativa actual del re-
glament electrotècnic 
dins el programa de 
Millora en la Baixa 
Tensió, que va comp-
tar amb el suport de la 
Diputació de Girona i del el Ministeri de Salud, Asuntos Soci-
ales y Familia. Amb aquesta adaptació complim els requisits 
electrotècnics i legaIs de les instal·laci-
ons de baixa tensió; hem assegurat el 
funcionament de les nostres instal·laci-
ons i hem millorat la fiabilitat tècnica i 
eficiència de les instal·lacions.
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AUTISMO: ¿ENVEJECEMOS JUNTOS?
Incrementar las hores d’atenció amb 
rati 1:1 (un educador, un usuari) amb 
una planificació centrada en la persona 
a diferents nivells per part d’un equip 
multidisciplinar de professionals (educadors, fisioterapeuta y 
psicòloga).

A nivell físic: treballar la correcció postural, millorar la flexibili-
tat, prevenir contractures i lesions musculars.

A nivell cognitiu: avaluar tots els usuaris/es de més de 40 anys. 
Realitzar un perfil neuropsicològic.

A nivell emocional: treballar la percepció i integració d’estí-
muls en el plànol somàtic-sensorial.

MEJORA DEL CONOCIMIENTO SOBRE 
LA SALUD DE LAS PERSONAS CON TEA
Ens ha permès incidir en la 
millora del coneixement so-
bre salut de les persones amb 
TEA al nostre àmbit d’actuació, 
així com a Catalunya, disposant d’informació actualitzada que 
contribueix directament en el disseny de serveis i suports i a la 
planificació de polítiques publiques.

FEM-NOS EL MENJAR
Aquesta ajuda ens permet consolidar el nou taller de cantina, 
oferint formació específica als usuaris 
i dotant-los de més eines de comuni-
cació augmentativa que els faciliti la 
comprensió de la tasca. És un taller que 
manté la funció ocupacional alhora que 
ajuda a incorporar l’aprenentatge salu-
dable del menjar i la manipulació correcta dels aliments.

HÀBITS SALUDABLES I PROMOCIÓ DE 
LA SALUT
A través d’aquesta ajuda hem reforçat 
les activitats d’estimulació i també les 
accions esportives amb la utilització 
dels Parcs de Salut i la formació espe-
cífica que els nostres educadors rebe-
ren per obtenir el màxim de rendiment 
dels parcs de la Diputació

EQUINOTERÀPIA PER A PERSONES 
AMB TRASTORN DE L’ESPECTRE 
AUTISTA
Aquest és un espai de treball que ja 
portem anys realitzant de manera no 
continuada. Ens resulta difícil trobar els 
professionals idonis però durant tot el 
2018 i amb l’ajuda de l’hípica Equina’t 
de Serinyà hem gaudit no només de 
l’acció lúdica sinó de l’acció terapèutica que suposa el vincle 
del cavall amb la persona amb TEA.

ENVELLIMENT ACTIU
És un projecte cabdal per a la fun-
dació: els nostres usuaris han entrat a 
l’etapa de la vellesa. L’actuació se cen-
tra en tres eixos, que corresponen a 
aquells en els quals els nostres usuaris 
ja presenten problemes: Seguretat; Salut 
i Participació. El projecte és vital per donar resposta al procés 
d’envelliment de les persones amb Trastorn de l’Espectre Au-
tista. El 2018, més del 80 per cent dels usuaris tenia més de 40 
anys , i un 53 per cent més de 45 anys.

RENOVACIÓ DEL FORN DEL TALLER  
DE CERÀMICA
Per seguir amb la tasca iniciada fa 30 
anys, calia renovar els forns del taller 
de ceràmica i, concretament, l’adqui-
sició d’un forn per poder coure peces 
de gres i altres materials a alta cocció.

 AJUTS I SUBVENCIONS
Desenvolupar amb qualitat la nostra feina i els nostres projectes és possible amb les ajudes de diferents estaments 
públics i privats. Una gran part de la tasca de direcció, equip directiu i tècnic i, per descomptat, del patronat, consis-
teix a contactar amb institucions i persones que donin suport a la nostra missió, ja sigui amb aportacions econòmi-
ques, de material, de promoció... El 2018 vam aconseguir les següents aportacions:
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COMITÈ CLÍNIC

 PRESENTACIONS I APORTACIONS CIENTÍFIQUES

 INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

El 2018 van veure la llum els primers resultats del treball del comitè, que és la força impulsora de l’aposta en formació específica en 
TEA per a professionals de tot l’Estat. Té efectes directes en els nostres professionals, ja que disposen de la informació i formació 
amb les tècniques més avançades de tractament i atenció a persones amb TEA; alhora promou en l’entorn la formació dels profes-
sionals, tant de la xarxa pública com privada.

Durant el 2018 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 Elías, 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.

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA EM-
LINE DE REHABILITACIÓ COGNITIVA
Al gener es va pre-
sentar públicament, 
a l’auditori Josep Irla 
de Girona, l’EM-LINE, 
el programa online de 
rehabilitació cognitiva 
per a pacients neu-
rològics. Ha estat dis-
senyat perquè pugui 
utilitzar-se des de casa gratuïtament, sense interferir en les 
activitats personals o professionals. El programa va ser con-
cebut pel neuropsicòleg Jordi Gich i per Lluís Ramió-Torrentà, 
membre del comité clínic.

TAULA RODONA SOBRE AUTISME I 
ENVELLIMENT
Taula Rodona sobre autisme i 
envelliment al CaixaForum dins 
els actes del Dia Mundial de l’Au-
tisme. Va ser el 4 d’abril en una 
sessió organitzada conjuntament 
per la nostra fundació, fundació 
Guru i Autisme La Garriga. Com a 
ponents van prendre la paraula el 
nostre director, Pep Mendoza, per 
parlar del projecte d’envelliment actiu; Joan Cruells, d’Autisme 
la Garriga,per incidir en els aspectes sanitaris i socials, i Víc-
tor Adé, de Guru, coma moderador. També es va poder conèi-
xer l’experiència del Rafael Lozano diagnosticat d’autisme en 
l’edat adulta.

INTERVENCIÓ EN PERSONES AMB TEA: 
BONES PRÀCTIQUES AL LLARG DEL 
CICLE VITAL
Taller d’Aritz Aranbarri (doctor en 
psicologia i guanyador de la se-
gona beca de Mas Casadevall a 
l’Institut MIND de Califòrnia) en el 
centre Ibercaja de Huesca i orga-
nitzada per Autismo Huesca. En 
el marc d’aquesta jornada, cele-
brada el 27 d’octubre, Neus Elías, 
psiquiatra de Mas Casadevall, i 
Gemma Rovira, psicòloga, pre-
sentaren la ponència Envelliment 
actiu en TEA: experiència a Mas 
Casadevall. En la seva intervenció van descriure les accions 
que hem posat en marxa dins aquest projecte, tant des de la 
vessant de la salut física com mental, emocional i cognitiva.

III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 
FAMÍLIES Y DISCAPACITAT
Neus Elías, psiquiatra 
de Mas Casadevall i 
presidenta del comitè 
clínic, Gemma Rovi-
ra, psicòloga, i Anna 
Abras, coordinadora 
de Llars, van presen-
tar a finals de maig un 
pòster sobre Atenció 
sanitària de les persones amb TEA i discapacitat intel·lectual 
com a indicador de qualitat de vida. Va ser a Barcelona, en el 
marc del III Congrés Internacional de Famílies i Discapacitat. 
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Competència social en la infància: un repte urgent, organitzat 
per Dincat, la plataforma que agrupa les entitats de la discapa-
citat intel·lectual a Catalunya i de la qual formem part.

CONGRESO AETAPI
Neus Elías i Gemma Rovira assistiren 
al Congreso AETAPI 2018 de professi-
onals especialitzats en TEA, que va te-
nir lloc a Cartagena entre el 15 i el 17 
de novembre. Presentaren un pòster 
sobre el programa d’acompanyament 
mèdic dels nostres usuaris. Era el pri-
mer cop que el personal clínic de mas 
Casadevall presentava un treball d’in-
vestigació en un marc d’aquest nivell 
a escala estatal.

 PROMOCIÓ DE LA FORMACIÓ ESPECÍFICA

FORMACIÓ EN METODOLOGIA 
TEACCH
A mitjans de juny vam 
organitzar una forma-
ció sobre metodolo-
gia TEACCH (Treat-
ment and Education 
on Autistic related 
Communication Han-
diccaped Children) en 
l’etapa adulta. Adre-
çada als nostres educadors, estava també oberta a profes-
sionals externs (treballadors socials, psicòlegs, educadors, 
logopedes...). La formació anava a càrrec d’Alex Gimeno, 
psicòleg de la Unitat Hospitalària Especialitzada en Discapaci-
tat Intel·lectual (UHEDI) a Salt,  Girona. 

FORMACIÓ EN SISTEMA DE 
COMUNICACIÓ PECS
Al setembre, sessions 
de formació en siste-
ma de comunicació 
PECS al Puntal de la 
Fundació Lluís Coro-
mina (Laboratori de 
les Arts) a càrrec de 
la formadora Sònia 
Vilaltella. Sessions per 
implementar el Sistema de Comunica-
ció per Intercanvi d’Imatge. La Fundació 
Lluis Coromina va col·laborar amb el fi-
ançament de part de la formació i amb 
la cessió de l’espai.

INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA
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SEGON FORO TEA
Participació activa 
de la fundació al 2on 
Foro TEA celebrat els 
dies 21 i 22 de setem-
bre a Madrid sota el 
paraigua de la Confe-
deración Autismo Es-
paña i amb més d’un 
centenar de participants. L’objectiu era molt clar: ampliació 
de xarxa i estructura col·laborativa entre els diferents agents 
socials que intervenen en persones amb TEA. Es van marcar 
les línies establertes al Pla d’Actuació d’Autismo España: inci-
dència política, incidència social, recerca i transferència de co-
neixement, enfortiment i cohesió associativa. Destaquem així 
mateix la molt interessant visita organitzada per l’Associació 
Argadini al Museu Nacional de les Arts Decoratives, a càrrec 
de Mickey Mondejar, auxiliar cultural d’aquesta associació.

VISITA A FUPAR- FEM XARXA AMB 
DINCAT
Visita molt enriquidora 
i sessió de treball so-
bre comunicació d’allò 
més profitosa. Gràcies 
a Dincat i a Fupar (en-
titat de Terrassa que 
ofereix diversos ser-
veis, inclòs un centre 
especial de treball, 
teràpia ocupacional i activitats específiques per a persones 
amb autsme) ens reunirem una gran part dels responsables 
de comunicació de les entitats federades per intercanviar ex-
periències i proposar sessions de formació.

RENOVACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 
D’ AUTISMO ESPAÑA
A finals de juny es va 
fer la renovació de la 
junta directiva d’Autis-
mo España, en la qual, 
en una aposta por la 
continuïtat Miguel Án-
gel de Casas (vocal de 
la Federacin Autismo 
Castilla y León i vocal de l’Associació Autismo León), va ser 
renovat en el seu càrrec de president de la confederació, men-
tre que el president del nostre patronat, José Luis Bruned, va 
ser renovat en el càrrec de vicepresident.

ASSEMBLEA D’AUTISMO ESPAÑA
El president del nos-
tre patronat i vice-
president d’Autismo 
España, José Luis 
Bruned, va presidir a 
Madrid l’assemblea de 
la confederació, a la 
qual també hi assistí el 
director Pep Mendoza i que va tenir lloc abans de la votació 
dels membres de junta.

RELLEU A AUTISME EUROPE
Miquel Serra, membre del pa-
tronat i pare del Pere Serra, 
usuari de Mas Casadevall, va 
estrenar-se com a represen-
tant al Consell d’Administra-
ció d’Autisme Europe. Al de-
sembre va prendre part en la 
reunió d’aquest òrgan a Brus-
sel·les, on es van discutir les 
iniciatives en marxa de la prin-
cipal plataforma europea de 
l’autisme. Va prendre el relleu 
de José Luis Bruned, el qual ha 
estat 12 anys representant-nos a Europa.

DIA INTERNACIONAL DE LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT
La celebració d’aques-
ta diada és el punt 
final de la tasca que 
es porta a terme a la 
Taula de la discapaci-
tat del Pla de l’Estany. 
Aquest punt de treball 
promogut pel Consor-
ci de Benestar Social 
del Pla de l’Estany agrupa totes les Institucions que treballen 
per la discapacitat a la comarca i nosaltres i participem des del 
primer moment.

 PARTICIPACIÓ EN XARXA
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RESPONSABILITAT SOCIAL 
CORPORATIVA
La Setmana de la Res-
ponsabilitat Social va 
aterrar el 2018 a Giro-
na per primera vegada 
amb una jornada de 
conferències que va 
reunir grans empreses com Borges, UDON o GAES amb pimes, 
empreses socials, entitats del tercer sector i administració pú-
blica. Va ser el matí del dijous 25 d’octubre al CaixaForum de 
la ciutat. La jornada va comptar amb tres taules rodones. La 
primera d’elles es va centrar en les bones pràctiques en RSC 
d’organitzacions de diferents tipologies i sectors: Fundació 
GAES Solidària, UDON, Fundació Autisme Mas Casadevall, la 
Universitat de Girona i el Grup Oller. 

XIV FESTIVAL ART I ALTRUISME
La Casa de Cultura de Girona acollí 
de nou els concerts benèfics del 
Festival Art i Altruisme promoguts 
per la pianista Mariona Sarquella. 
El 2018 van comptar amb la col·la-
boració de Titon Frauca i Joan Sa-
durní i, com sempre, van agradar 
molt el públic. Uns concerts que 
ens acosten a la ciutat de Girona 
i ens ajuden en la nostra tasca de 
divulgació i sensibilització.

SOPAR BENÈFIC DE L’ASSOCIACIÓ 
MUSSOL POPULAR de SANT QUIRZE 
DEL VALLÈS
L’associació Mussol 
Popular de Sant Quir-
ze del Vallès va orga-
nitzar, coincidint amb 
la festa de Sant Quirze 
i Santa Julita, el seu so-
par anual solidari, en-
guany a benefici de la 
nostra fundació. Hi van assistir una trentena de persones, que 
van rebre una petita explicació sobre els orígens, objectius i 
activitats de la fundació. Moltes gràcies per ajudar-nos a fer 
visible i conscienciar sobre l’autisme.

COMPARTIM LA NOSTRA EXPERIÈNCIA 
EN UNA JORNADA D’APROPA 
CULTURA
La psicòloga de Mas Casade-
vall, Gemma Rovira, l’educador 
Arnau Pibernat i l’Ignasi Calvís, 
usuari de la Llar de Banyoles 
(que es va posar els assistents 
a la butxaca amb la seva inter-
venció), van participar el 19 de 
febrer a la jornada d’Accessibi-
litat i Diversitat 2018 Com millo-
rar l’experiència de les persones amb discapacitat intel·lectual 
i amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).

Era una jornada organitzada al Born Centre Cultural per Apro-
pa Cultura, que havia dedicat una primera sessió, al gener, a la 
discapacitat intel·lectual, mentre que la del febrer es va cen-
trar en l’autisme i en la qual es van posar sobre la taula experi-
ències molt interessants per acostar i faciilitar la cultura a les 
persones amb autisme.

COL·LABOREM AMB EL LICEU EN LA 
REDACCIÓ DE GUIES PER PREPARAR 
LA VISITA DE PERSONES AMB TEA
El Gran Teatre del 
Liceu, l’Associació 
Aprenem i la nostra 
fundació van col·la-
borar en l’elaboració 
d’unes guies que vo-
len respondre a les 
necessitats de les per-
sones amb TEA que vulguin anar al Liceu. Són tres guies que 
estan penjades a la web de la institució i que són fruit d’una 
trobada que van tenir amb Apropa Cultura per posar sobre la 
taula les dificultats que les persones amb TEA es troben quan 
van a visitar espais culturals i quines eines haurien de tenir a 
l’abast quan surten a gaudir de la cultura i l’oci. Com sabem, 
les persones amb Trastorns de l’Espectre de l’Autisme es ca-
racteritzen, entre altres coses, per preferir la repetició i la ru-
tina i rebutjar els espais desconeguts i activitats no habituals, 
ja que els pot provocar ansietat, malestar i inseguretat. Per 
això és molt important facilitar-los la màxima informació sobre 
l’activitat a la qual assistiran, les característiques físiques de 
l’espai i de tot allò que veuran i faran, la durada, els sons i les 
llums, les persones que els atendran, etcètera.

 PROMOCIÓ
Anualment dediquem molts esforços a fer visibles els Trastorn de l’Espectre de l’Autismes (TEA) per normalitzar el 
dia a dia de les persones i famílies que conviuen amb l’autisme. Aquest treball es materialitza amb actes culturals i 
festius oberts a la participació de la societat en general.
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PRE-ESTRENA DEL DOCUMENTAL 
PEIXOS D’AIGUA DOLÇA
Dins els actes de celebració dels 30 anys de Mas Casadevall, 
a finals de setembre es va fer una projecció de preestrena, 
als cinemes Albéniz de Girona, del documental Peixos d’ai-
gua dolça (en aigua salada), de Marc Serena i Bien Mauri, 
en el qual participaven usuaris dels tallers i la psicòloga María 
Díez-Juan. El documental va ser produït per la Federació Cata-
lana d’Autisme, de la qual formem part. Va ser un acte molt en-
tranyable que va omplir de bons moments a tots els assistents.

MARC BUXADERAS PRESENTA EL SEU 
MONÒLEG
Juntament amb la resta d’institu-
cions que treballen per a perso-
nes adultes amb disCapacitat al 
Pla de l’Estany, vàrem oferir a tota 
la població de Banyoles la possi-
bilitat de pensar des de l’humor 
en les dificultats, però sobretot en 
les CAPACITATS que les persones 
amb TEA i discapacitat intel·lectu-
al tenen en el seu dia a dia.

LIGHT UP BLUE
Dins la promoció feta des de Autisme Europe, Autismo España, 
Federació Catalana d’Autisme i tota la xarxa de centres, ser-
veis i persones que vivim l’entorn TEA es promou el Dia Inter-
nacional de Conscienciació sobre l’Autisme, amb l’encesa de 
color blau d’edificis públics i emblemàtics. Volem agrair un any 
més als ajuntaments de Banyoles, Porqueres i Serinyà la seva 
col·laboració, això como a la Diputació de Girona i a l’ajunta-
ment de la caapital gironina que se sumessin a aquesta inicia-
tiva d’abast mundial.

PROMOCIÓ

La nostra fundació, i el grup de treball multidisciplinari CARE, 
BIO-CREA Mas Casadevall, van rebre el 14 de març el premi 
CERMI 2017 a la Investigació Social i Científica pel projecte CA-
RE0-4-Mas Casadevall (Clinical Center for Autism based on Re-
search and Education -Mas Casadevall) per a l’atenció prime-
renca de l’autisme. El lliurament va tenir lloc al Palau Macaya 
de Barcelona, en un acte inaugurat pel director corporatiu de 
recerca i estratègia de la fundació bancària “La Caixa”, Àngel 
Font, i conduït per María Diez-Juan, coordinadora Clínica Unim 
TEA de l’Àrea de Salut Mental de l’Hospital Sant Joan de Déu 
(HSJD) i membre del comitè clínic Mas Casadevall-MIND Insti-
tute. En l’acte va prendre la paraula el president del patronat, 
José Luis Bruned, el qual va explicar els orígens del projecte, 
que de seguida va veure la necessitat d’”unir sensibilitats” i ha 
aconseguit la implicació de l’UC Davis MIND Institute de Califòr-

nia, l’hospital Sant Joan de Déu, la universitat Blanquerna-Ra-
mon Llull i el Centre de Regulació Genòmica (CRG). Bruned va 
apuntar que “si el projecte es pot implementar, hi haurà un 
abans i un després en la diagnosi i el tractament de l’autisme”.

 PREMIS
PREMI CERMI 2017
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