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Opinió

envolguts,

En aquesta primera Aixada del
2018 trobareu les novetats de la

nostra institució des de la publicació del
número anterior.

En aquesta ocasió volem destacar la im-
portància de la divulgació i informació de
tot allò que femper tenir visibilitat i impli-
car a la societat en la integració de les
persones amb TEA.
M'agradaria que valoréssiu la gran feina
que fa la nostra Aixada; d'una banda ens
informa a tots de la marxa de la nostra
entitat, d'una altra, i aquesta és potser
més important, divulga i dona visibilitat a
la nostra feina davant la societat.

En aquesta tasca de donar-nos visibilitat
utilitzem tots els canals al nostre abast;
estem treballant permillorar la web, dis-
posem de comptes a Twiter, Facebook i,
des de fa poc, també a Instagram; us con-
videm a compartir els nostres continguts
perquè tot allò que fem arribi encaramés
lluny.

També ens associem amb organitzacions
i federacions amb les quals compartim
objectius com ara la Federació Catalana
d’Autisme, Autismo España i Autism Eu-
ropa.

Altresmaneres de difondre el nostre pro-
jecte és l'organització d'actes on poden
participar persones i col·lectius no direc-
tament relacionats amb els nostres inte-
ressos, com ara els concerts i les
exposicions…

Enguany tenimun acte d’aquestes carac-
terístiques que ens fa especial il·lusió; em
refereixo a la celebració del 30è aniversari
de Mas Casadevall, i especialment al
dinar de celebració, a la tardor, del qual
us informarem tan bon punt tinguem els
detalls. Us demano la vostra col·labora-
ció per ajudar que sigui tot un èxit.

Us demanaria, a més, que contribuíssiu
al nostre objectiu de fer partícips a les
persones del vostre entorn d'allò que és i
representaMasCasadevall, utilitzant l’Ai-
xada comuna eina per aconseguir arribar
al màxim nombre possible de persones.

Tot aquest esforç per donar visibilitat al
nostre projecte, unit a la cerca de l'ex-

cel·lència en els serveis que prestem als
nostres usuaris, ens reporta reconeixe-
ment públic i premis que ens ajuden en
aquest objectiu de coneixement.

En el present número trobareu, comsem-
pre, detalls del funcionament tant del
centre com de la fundació.
Vull destacar el fet que ja tenim ocupades
les dues places de residència que vàrem
concertar amb laGeneralitat. Vull des d'a-
questes ratlles reiterar la benvinguda als
nous usuaris de la nostra institució.

També hi trobareu moltes millores sobre
l’atenció als usuaris, dels quals desta-
quem els equipaments de la sala d’esti-
mulació i la teràpia amb cavalls.

Així mateix, hi trobareu detalls de les mi-
llores en les infraestructures del centre,
tant les realitzades (calefacció als últims
tallers, renovació de la instal·lació elèc-
trica, instal·lacions de la llar de Banyoles,
condicionament de noves habitacions a
les llars 1 i 2…) commillores projectades
a curt i mitjà termini (aïllament dels ta-
llers, arranjament dels vials…)

És important que veieu també els canvis i
actualitzacions que es van produint en la
composició del patronat de la fundació;
properament encara se’n produiranmés,
dels quals ja us anirem informant a me-
sura que es vagin produint, uns canvis
fruit de la contínua i gradual adaptació/
evolució amb què volem evitar canvis
traumàtics.

Finalment, us convidem a llegir les infor-
macions sobre l’estat actual del projecte
CAREMas Casadevall. El moment actual
és decisiu, ja que es tracta, un cop definit
científicament i organitzativament, que
ens puguem assegurar el finançament
necessari per fer-lo viable.�

LLlluuííss  DDeessooii  GGuuiittaarrtt
PPrreessiiddeenntt  ddeell  CCoommiittèè  EExxeeccuuttiiuu  

ddee  MMaass  CCaassaaddeevvaallll

B
VISIBILITAT DEL PROJECTE
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l projecte d'envelliment actiu
TEAjudo de Mas Casadevall va
ser un dels 20 finalistes del
premis Somos Pacientes 2017

convocats per Farmaindustria i va ser
un dels premis més triats a la categoria
d'iniciativa preferida pels usuaris que
votaven per Internet. En aquesta cate-
goria es van recollir 67.000 vots en
línia, gairebé quatre vegades més que
els 17.909 sufragis acumulats en l'edi-
ció de 2016. Els vots per a Mas Casade-
vall, no obstant, van estar lluny del
projecte més votat, que va ser Wacean
Heart, de la Fundació Dravet; és una
aplicació que, al costat d'una banda de
lectura cardíaca, permet detectar crisis
epilèptiques i parades cardíaques, que
representen un 20 per cent de les
morts dels nens afectats per la Sín-
drome de Dravet. De tota manera,
estem molt contents pels 3.425 votos
aconseguits. La campanya de captació
de vots entre els seguidors de les nos-
tres xarxes socials, amics i coneguts va
ser, si més no, una bona ocasió per
donar a conèixer el nostre pojecte i, en

general, el projecte de Mas Casadevall.
Somos Pacientes és una comunitat
d'associacions de pacients que ofereix
un espai compartit d'informació, parti-

cipació, formació, serveis i treball
col·laboratiu adreçat a totes les asso-
ciacions de pacients (i de persones amb
discapacitat) d'Espanya. �

E

Mas Casadevall
Finalista dels premis Somos Pacientes

erinyà va acollir, el 21 de
gener, la III Marxa Solidària
Serinyà - Mas Casadevall, ter-
cera prova del Circuit de Cur-

ses Populars del Pla de l'Estany. Hi van
prendre part 107 corredors, que van fer

el recorregut de vuit quilòmetres, i 89
caminadors, amb un recorregut de qua-
tre. Volem agrair a tots ells la seva par-
ticipació, així com a tot l'equip de Mas
Casadevall, als nostres usuaris, a les fa-
mílies, a l'ajuntament de Serinyà, al

Consell Esportiu del Pla de l'Estany, a
l'Associació de Defensa Forestal del Pla
de l'Estany i al club bàsquet Banyoles
per la seva col·laboració perquè tot rut-
llés. Els nostres tallers, d'altra banda,
van elaborar un cop més els trofeus. �

S
III Cursa Solidària Serinyà-Mas Casadevall
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'escola Highlands d'Esplu-
gues de Llobregat i Teresia-
nes de Barcelona van
col·laborar mesos enrere

instal·lant parades amb productes de
Mas Casadevall. Això va ser possible
gràcies a la col·laboració de dues
"amigues" de Mas Casadevall, les
germanes Remolina: Ana Remolina,
mestra a la Highlands School, i Maria
Remolina, mare a Teresianes, totes
dues cunyades del nostre tresorer Jo-
aquín Bruned. Molt sensibilitzades
amb l'autisme, no van dubtar a orga-

nitzar un espai d'exposició i venda a
les jornades per a famílies d'aquests
centres escolars. Els productes del ta-
ller de ceràmica van tenir un especial
èxit i es van aconseguir unes vendes
per un import d'uns 300  euros, així
com diversos encàrrecs de productes
fets a mida. Aprofitem l'ocasió per
agrair a les germanes Remolina la
seva desinteressada col·laboració. 

Com sabeu, AAmmiiccss  ddee  MMaass  CCaassaaddeevvaallll
és una fórmula que permet a fami-
liars, amics i persones que volen

col·laborar amb Mas Casa-
devall fer una aportació eco-
nòmica anual, la que cada
amic desitja, i a canvi rebre
la nostra publicació, estar
informat de tot allò que fem
i té condicions avantatjoses
a la nostra botigueta i al
restaurant. Animeu-vos, la
vostra ajuda contribueix a
tirar endavant els nostre
projecte, que persegueixen
la millora de la qualitat de
vida dels seus usuaris. �

L
Amics de Mas Casadevall que s'impliquen

Joaquín Bruned, amb la seva neboda Margarita, a la parada de
l'escola Highlands 

Parada a l'escola Teresianes
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a psicòloga de Mas Casadevall,
Gemma Rovira, l'educador
Arnau Pibernat i l'Ignasi Calvís,
usuari de la Llar de Banyoles,

van participar el 19 de febrer a la jornada
d'Accessibilitat i Diversitat 2018  Com mi-
llorar l'experiència de les persones amb
discapacitat intel·lectual i amb Trastorn
de l'Espectre Autista (TEA).

Era una jornada organitzada per Apropa
Cultura i havia dedicat una primera ses-
sió, al gener, a la discapacitat intel·lec-
tual, mentre que la del febrer es va
centrar en l'autisme.

En primer lloc va prendre la paraula la
Gemma Rovira, que va explicar les activi-
tats ocupacionals de Mas Casadevall i les
activitats d'Apropa Cultura que es "con-
sumeixen", sobretot a Girona i els caps
de setmana.  

L'Ignasi, per la seva banda, va parlar de
la seva vida i de la seva feina a Mas Ca-
sadevall, de les activitats que es fan de
manera habitual durant la setmana, com
anar a comprar o a la biblioteca, de les
activitats que li agraden, com el cinema i
el teatre, "que és molt important per a
mi", de la directora-psicòloga Clàudia
Cedó, de la relació amb els educadors i
d'algunes activitats dins Apropa Cultura,

com la visita al museu del cinema, que li
va agradar especialment, o la visita al
museu de la joguina... però durant el cap
de setmana també van d'excursió o a la
discoteca, explicà l'Ignasi, "però depèn
de quina música posen" li agrada més o
menys. Va admetre que li agrada la mú-
sica clàssica i confessà, tot rialler, que
"m'agrada cantar a la dutxa". 

Així mateix, va parlar de la importància
de l'assemblea, un espai que, tal com ex-
plicà l'Arnau Pibernat, "serveix per expo-
sar les inquietuds" i per plantejar els
espectacles o activitats culturals a què
volen anar perquè se n'assabenten, per
exemple, per la televisió o la ràdio. A l'as-
semblea es valora si la proposta és facti-
ble, les preferències dels diferents
usuaris, el lloc on es farà, així com les
propostes que arriben des d'Apropa Cul-
tura. Generalment es trien, per proximi-
tat, les de la zona de Girona, alhora que
es fomenta i es participa, de manera ha-
bitual, en activitats culturals i populars
de Banyoles i les poblacions dels voltants
de Serinyà. 

En la valoració de les activitats d'Apropa
Cultura es té en compte fer contents els
diferents gustos i preferències, si hi
haurà o no aglomeracions, l'aspecte eco-
nòmic i que no alteri el seu horari habi-

tual de la setmana, de forma que se
solen buscar les de cap de setmana. Ara
bé, Pibernat va dir que s'ha d'evitar la sa-
turació d'activitats. I a l'hora de tirar en-
davant l'activitat se sol avisar a
responsables de l'espai perquè es tingui
en compte la visita, i s'avisa als guies de
les característiques del grup, uns guies
als quals és important posar nom i pre-
sentar al grup. Al respecte, va recalcar
que els usuaris són persones adultes i no
sempre se'ls tracta com a tals, amb pre-
sentacions de visita de vegades infantils
o lleugeres. És també important antici-
par la visita amb explicacions sobre l'es-
pai, amb imatges, per exemple, amb les
quals es dona seguretat i es treballen les
angoixes. De la mateixa manera s'ha de
preveure i informar sobre la durada de la
visita, i evitar totes aquelles coses que
els poden atabalar, com els focs artifi-
cials o estímuls massa forts. I al final és
habitual fer una valoració i conèixer les
opinions dels nois i noies, amb un refri-
geri a la mà si és possible. 

En la part final de la seva intervenció,
Gemma Rovira va fer uns suggeriments
sobre accessibilitat a partir de l'expe-
riència acumulada en els últims anys,
advertint en primer lloc que cada per-
sona és diferent i que no totes les perso-
nes amb autisme tenen les mateixes

L

Mas Casadevall explica la seva experiència a la jornada Apropa Cultura

La Gemma Rovira, l’Ignasi Calvís i l’Arnau Pibernat, durant la seva intervenció
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capacitats cognitives i habilitats que l'Ig-
nasi, per la qual cosa cal tenir en compte
les característiques de cadascuna d'e-
lles. En termes generals, però, va parlar
de la importància  de l'anticipació sobre
l'espai, ja que moltes persones amb au-
tisme poden tenir por a les escales, als
angles, de forma que un mapa que ajudi
a entendre què trobaran pot ser de gran
ajuda i evitar pors. Igualment és impor-
tant informar si hi haurà espais foscos, si
es passarà un audiovisual o si hi haurà
missatges visuals...   i explicar tot allò
que es farà i es veurà, facilitant al màxim
la comprensió i recorrent sempe que es
pugui als recursos visuals, un recurs co-
municatiu sovint més ben acceptat que el
llenguatge escrit. Així mateix, és reco-
manable explicar les diferents pautes de
comportament en cada espai, perquè sà-
piguen què han de dir si es presenta una
persona nova. O entrar en un lloc de si-
lenci. De tota manera, s'ha de ser flexi-
ble i estar preparats per adaptar-se a un
canvi de context i, en acabar, recollir les
seves impressions per no repetir possi-
bles errors.

Després de la intervenció de la Gemma
Rovira, l'Ignasi Calvís i l'Arnau Pibernat,
es van exposar diferents experiències
culturals relacionades amb l'autisme
com el projecte Codo con codo del museu
Thyssen amb l'escola Marcelo Usera de
Madrid, o el Guia'm pel monestir de visi-
tes guiades al monestir de Sant Cugat
per part de joves amb síndrome d'Asper-

ger de la fundació Friends. També es va
parlar de la iniciativa de cinema per a
tota la família que un cop al trimestre or-
ganitza l'associació Aprenem amb la
col·laboració dels cinemes Filmax Gran
Via.

EELL  LLIICCEEUU  II  LL''AAUUTTIISSMMEE
En aquest sentit, Irene Calvís, del nostre
comitè executiu i responsable del pro-
jecte social del Gran Teatre del Liceu, va
parlar de les iniciatives que s'han posat
en marxa en aquest camp: d'una banda,
la col·laboració amb Alas para el Autismo
i la càtedra de direcció hotelera de la fa-
cultat de Turisme Sant Ignasi-Ramon
Llull, que va permetre, la tardor passada,
que famílies amb nens i joves amb au-
tisme assistissin, un dissabte al matí, als
assajos d'El superbarber de Sevilla: "l'ex-
periència va ser genial i molt recomana-
ble", explicà Calvís, la qual afegí que en
acabar els artistes van saludar els nois i
noies. D'una altra banda, la participació,
il·luminant el Liceu, en la campanya Light
it up blue mitjançant la qual edificis d'a-
rreu del món es van il·luminar el 2 d'abril
passat per conscienciar sobre l'autisme.
En tercer lloc, el Liceu i la nostra funda-
ció, juntament amb Aprenem, han col·la-
borat en l'elaboració d'unes guies molt
visuals que ajuden les famílies i entitats
que organitzin visites al Liceu a "antici-
par"-la mitjançant pictogrames explica-
tius i imatges. Amb ells, es pot reduir
l'ansietat de la visita (vegeu article espe-
cífic). �

La Irene Calvís, responsable del projecte social del Gran Teatre del Liceu, explicà les iniciatives en aquest camp. 

LLLLEEUURREE  CCUULLTTUURRAALL  IINNCCLLUUSSIIUU

Apropa Cultura és una iniciativa de
lleure cultural inclusiu per a les
entitats socials. Amb ella, més de
90 equipaments culturals ofereixen
la seva programació habitual a tra-
vés d'aquesta plataforma, que ofe-
reix assistència a espectacles de
música, teatre, dansa i circ, accés
a exposicions i formació en arts
per a professionals d'entitats so-
cials i educatives.

Més de 1.800 entitats i serveis so-
cials de Catalunya estan registrats
al programa poden gaudir d'a-
questa oferta cultural, ara accessi-
ble també a les persones amb
discapacitat i col·lectius amb riscs
d'exclusió social com persones
grans, immigrants, privades de lli-
bertat, amb trastorns de salut
mental, etcètera

D'aquesta manera es promou la
transformació social a partir de la
cultura i s'aposta per una comuni-
tat inclusiva capaç de crear condi-
cions adequades a les necessitats
de totes les persones. 
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A través d’Apropa Cultura, la iniciativa que s’encarrega de po-
tenciar el lleure cultural a les entitats socials, aquest any hem
tingut l’oportunitat de gaudir de tres obres. Les tres s’han es-
cenificat a la sala La Planeta de Girona.

La primera va ser el 18 de febrer i l’obra es deia Oh my God,
Barcelona. Varen assistir el usuaris de la Llar de Banyoles. Es
tractava d’un musical. Estava ambientada a la Barcelona del
segle XXI i es feia una crítica amb tocs d’humor al turisme de
masses. Estava ambientada a la Barcelona del segle XXI.

L’altre espectacle va ser el 3 de març i aquest cop hi va anar
un grup reduït de les Llars de dalt el Mas. El seu títol era: Al-
mazuela (sota els llençols). És un espectacle de dansa molt
surrealista, amb molta fantasia i original, on res és el que
sembla. Es denota molta imaginació amb un toc de naturali-
tat i alhora divertit i tendre.

El tercer espectacle era El comediant, representada per en
Marcel Tomàs, actor polifacètic; va ser una  obra amb gran
contingut d’imaginació i molt d’humor. Es va representar el
13 de maig i hi va assistir un grup d’usuaris de les tres llars.
També a través d’Apropa Cultura, dos professionals del cen-
tre van gaudir d'unes hores de formació Educa amb l’Art el
passat 21 d’abril a Olot. Els formadors eren els components
del grup “Los Moñekos”. Va ser una experiència gratificant,
divertida i del tot especial.

Volem agrair a Apropa Cultura la possibilitat que se’ns pre-
senta de poder gaudir tots aquests espectacles a un preu
tan assequible.  

AAnnnnaa    AAbbrraass,,  
ccoooorrddiinnaaddoorraa  ddee  lleess  llllaarrss  

osteriorment a la jor-
nada, vam ser convidats
a l’acte d’inauguració
del conveni entre

Apropa Cultura i el Museu del Jo-
guet de Figueres, el primer de
les comarques gironines que
s'adhereix a la xarxa. Durant
l’acte, a part de fer un recorregut
amb guia arreu del museu, un
membre de la Fundació Altem

ens va explicar  la seva experien-
cia participant en el museu com
a “monitora” dels visitants en
l’el·laboració de sabó aromàtic.
En aquest esdeveniment assisti-
rem en Juan Ruiz, en Josep Oller,
en Xavi Teixidor i la psicòloga del
centre. A continuació us adjun-
tem l’escrit que ha realitzat en
Xavi Teixidor sobre l’experiència
en el museu. �

P
El museu del Joguet se suma a la xarxa 

D'esquerra a dreta: Juan Ruiz, Xavi Teixidor i Josep Oller

AAQQUUEESSTT  CCUURRSS,,  TTRREESS  EESSPPEECCTTAACCLLEESS  II  UUNNAA  SSEESSSSIIÓÓ  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓ    
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om ja sabeu, la caldera de bio-
massa va entrar en funciona-
ment la primavera del 2017.
D'aleshores ençà, el servei de

calefacció i aigua calenta sanitària (ACS)
ha esta excel·lent. La potència de la cal-
dera és suficient pels diferents serveis i
ens aporta una qualitat de calor diferent
a la que ens donava la caldera de gasoil. 

Un any després podem dir que hem
aconseguit els dos objectius inicials.
D'una banda, l'objectiu mediambiental
de reducció de l’emissió de gasos d’e-
fecte hivernacle. 

En el moment inicial es partia d'uns càl-
culs d'emissions anuals de 72,11 tones
de diòxid de carboni i ara s'ha arribat a
unes emissions de 7,63 tones, de ma-
nera que l'estalvi  supera les 64,48
tones en un període que va del març al
desembre, de manera que per a l'any en
curs preveiem un estalvi superior i ens
fa estar molt satisfets perquè amb el
nostre consum no alterem el cicle de
carboni.

Pel que fa al segon objectiu, de caràcter
econòmic, s’ha reduït la despesa en repa-
racions i manteniment de les calderes an-

tigues en deixar de funcionar. L'estalvi
més important, però, ha estat el relacio-
nat amb la reducció de la despesa en
combustible fòssil. En comparació amb el
2016, hem registrat una reducció del 41
per cent del consum (entre març i des-
embre). La previsió de reducció de des-
pesa pel 2018 serà al voltant del 50 per
cent, ja que el funcionament serà el de de
tot l’any. Els estalvis aconseguits els hem
destinat a augmentar les hores d'activi-
tats terapèutiques, en concret les del ta-
ller d’estimulació. Així doncs, va ser una
bona decisió que només ens ha aportat
beneficis. �

C
Menys despesa amb la caldera, més activitat d'estimulació 

mb l'arribada de les festes
del Carnestoltes, els tallers
de Mas Casadevall, per
anar fent boca, van muntar

un fantàstic aparador a Can Pons, a
la plaça Major de Banyoles, amb
imatges de "retallables" a escala real
d'algunes disfresses molt acolorides.
Com sempre, superant-se!! 

I després, amb l'arribada de Sant
Jordi, un altre aparador temàtic, amb
els llibres i les roses com a grans

protagonistes. Com ja sabeu, fa anys
que l'aparador de Can Pons ens ce-
deix el seu espai perquè expressem
tot allò de què som capaços als nos-
tres tallers i aprofitem qualsevol
festa popular o tradicional per assa-
jar tècniques noves, aprofitem mate-
rials reciclats o, senzillament,
busquem la manera de sorprendre-
us. Passat Sant Jordi, un altre apa-
rador florit, aquest cop demostrant
que sabem fer flors de moltes varie-
tats. �

A
Can Pons i els seus aparadors temàtics
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a presidenta de Junts Autisme, Neus Payerol, i la direc-
tora tècnica de la fundació, Marian Garcia Riera, ens van
visitar el sis de març per conèixer de prop el nostre pro-
jecte i intercanviar experiències. Payerol ens ha explicat

que va ser una trobada molt enriquidora: "ja havia estat fa 10 anys
al mas. En aquesta visita he vist un canvi molt positiu, sobretot en
la manera com s’involucra als nois i noies residents en el dia a dia
del Mas; per exemple a la cuina, a l’hora de fer els dinars, i en les
habitacions personalitzades amb els seus objectes personals". I
afegeix: "els professionals que ens van atendre són molt atents i es
nota que viuen el mas, el projecte i els nois/es com quelcom més
que una feina. La implicació és total". 

Payerol, que en els últims temps està visitant diferents centres per
a adults amb autisme, es va endur moltes idees. Li va sobtar, no
obstant, que "les entitats dedicades a l’atenció de persones adul-
tes amb TEA no estan utilitzant metodologies i maneres de treba-
llar que nosaltres ja hem implantat de manera sistemàtica en els
diferents serveis de l’entitat, com són els mètodes alternatius aug-
mentatius de comunicació, metodologia TEACCH, agendes perso-
nalitzades per informar del que passarà al llarg del dia, sistemes
pictogràfics que ajuden a les persones amb autisme a entendre
millor el món que les envolta i a preveure els canvis en el seu dia
a dia". Per això "ens va semblar que seria molt interessant com-
partir experiències en aquest sentit". La visita va incloure els tallers

(però no hi van entrar per no interrompre el ritme de treball), les
llars i, finalment, el restaurant, "on s’hi menja molt bé i l’atenció del
cambrer va ser perfecta. Em sembla una molt bona idea a replicar."

Junts Autisme és una fundació jove, amb seu a Arenys de Mar, que
atén actualment a 60 infants i joves amb autisme de la comarca
d’entre 2 i 21 anys. El projecte abasta tot el cicle vital de les perso-
nes amb TEA  i ara està abordant el traspàs a la vida adulta. �

L
Compartim coneixement: ens visita Junts Autisme

D'esquerra a dreta: Marian Garcia, Pep Mendoza i Neus Payerol 

l Consell de Participació de Mas Casadevall, que
aplega representants dels diferents col·lectius vincu-
lats amb la nostra institució (usuaris, educadors de les
diferents llars i tallers, patronat, administració, famí-

lies...) es va reunir al març per posar-se al dia de les novetats del
darrer any, així com de les incidències i dels projectes de futur.
Així, en primer lloc es va fer balanç econòmic de l'últim exercici
(tancat en positiu) i es van repassar els principals canvis en
aquest camp, com els relatius a noves places a centre de dia i
llars, el cost del nou servei de transport, algunes ampliacions
d'horari... a més, es va parlar de la situació dels pagaments de
la concertació amb la Generalitat en aquests temps d'incertesa
política i econòmica i es van agrair les donacions privades que
fan possible un munt de projectes. 

També es va parlar del projecte d'envelliment actiu, de la poten-
ciació del taller d'estimulació, del projecte CARE i del comitè clí-
nic creat el 2017 i que està apostant per la formació de l'equip de
professionals. Són igualment importants, per a la qualitat de vida
dels nostres usuaris, els diferents projectes de reparació i mante-
niment de les instal·lacions, els quals es van fent en funció de la
disponibilitat econòmica. En aquesta línia, es va plantejar la ne-
cessitat que els tallers d'horta i medi natural també disposin d'un
espai propi de taller, per descansar i per fer altres activitats els
dies en què el clima és advers. La reunió es va allargar durant més
de tres hores i en ella es van abordar, entre molts altres temes, la
possibilitat de revisar el grau d'afectació dels usuaris de Banyo-
les, que no ha variat en els últims 15 anys, així com l'afectació, en
el personal, dels nous horaris de tarda a les llars de Serinyà. �

E
El Consell de Participació es posa al dia

l vuit de març ens vam sumar a les diferents reivin-
dicacions de les entitats de la discapacitat relacio-
nades amb el Dia Mundial de la Dona, però vam
voler recordar la data d'una manera dolça. Per això,

vam fer un pastís amb remolatxa, que li va donar un lleuger
color lila. La Carme i la Bea us el mostren. Segur que estava
per llepar-se'n els dits. �

E
Un 8 de març molt dolç
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a Fundació Autisme Mas Casade-
vall i el grup de treball multidisci-
plinari CARE, BIO-CREA Mas
Casadevall, van rebre el 14 de

març el premi CERMI 2017 a la Investigació
Social i Científica pel projecte CARE0-4-Mas
Casadevall (Clinical Center for Autism
based on Research and Education -Mas Ca-
sadevall) per a l'atenció primerenca de l'au-
tisme.

El lliurament va tenir lloc al Palau Macaya
de Barcelona, en un acte inaugurat pel di-
rector 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 comité clínic Mas Casadevall-
MIND Institute. Tot seguit va prendre la pa-
raula el president del patronat, José Luis

Bruned, el qual va explicar els orígens del
projecte, que de seguida va veure la neces-
sitat d'"unir sensibilitats" i ha aconseguit la
implicació de l'UC Davis MIND Institute de
Califòrnia, l'hospital Sant Joan de Déu, la
universitat Blanquerna-Ramon Llull i el
Centre de Regulació Genòmica (CRG). Bru-
ned va apuntar que "si el projecte es pot im-
plementar, hi haurà un abans i un després
en la diagnosi i el tractament de l'autisme".

El projecte CARE0-4, BIO-CREA MC, perse-
gueix crear un centre clínic i investigador en
el diagnòstic precoç i atenció primerenca
dels trastorns de l'espectre de l'autisme
(TEA). Amb la seva molt propera posada en
marxa es pretén donar resposta a les famí-
lies dels nens que presenten dificultats del
neurodesenvolupament i senyals d'alarma
propis dels TEA, de manera que accedeixin
a un diagnòstic especialitzat i rebre una res-

posta terapèutica integral i comprensiva ba-
sada en l'evidència. Al centre hi treballarà
un equip multidisciplinari amb formació es-
pecífica en la identificació i intervenció pri-
merenca de l'autisme. La iniciativa, en fase
d'implementació i amb ubicació a Barce-
lona,   té com a primer objectiu facilitar la de-
tecció precoç dels TEA i, a continuació,
proporcionar tractaments adequats als
nens i les seves famílies, en coordinació
amb els suports terapèutics i educatius del
sistema d'atenció comunitari.

Des de l'HSJD, la cap de l'Àrea de Salut
Mental, Montse Dolz, va dir que el projecte
entronca perfectament amb el tarannà del
centre, que és capaç d'oferir una atenció sa-
nitària de la més alta qualitat però sense
deixar de banda la proximitat amb les famí-
lies. En la mateixa línia es va expressar Aritz
Aranbarri, investigador postdoctoral Unim

L
Rebem el premi CERMI 2017 a la investigació social i científica

l Gran Teatre del Liceu, la Fun-
dació Autisme Mas Casadevall
i l'Associació Aprenem han
col·laborat en l'elaboració d'u-

nes guies que volen respondre a les ne-
cessitats de les persones 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
caracteritzen, entre altres coses, per pre-

ferir la repetició i la rutina i rebutjar els
espais desconeguts i activitats no habi-
tuals, ja que els pot provocar ansietat,
malestar i inseguretat. Per això és molt
important facilitar-los la màxima infor-
mació 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.     

Les tres guies han comptat amb la super-
visió tant de Mas Casadevall com de l’As-
sociació Aprenem, i han tingut la
col·laboració de l’Associació Lectura Fàcil,
que ha assessorat amb els textos escrits
a la guia més extensa. 

Les tres guies responen a:

- Document més explicatiu, amb text i
imatges pensant per a TEA lleu/mo-
derat (copiant el model americà del
Museu Metropolità (MET) i el Museu
d'Art Modern de Nova York (MOMA)

- Document més sintètic per a perso-
nes amb TEA que estan aprenent a lle-
gir (lletra de pal)

- Document encara més sintètic per a
persones amb TEA sever. Passos amb
imatges i pictogrames.

Aquestes guies reflecteixen la preocupació
del Liceu per acostar-se de veritat a tots els
públics i se sumen a la tendència de dife-
rents museus d'arreu del món, on, a més
dels esmentats MET i MOMA, que a les
seves pàgines web faciliten un bon grapat
de recursos per preparar la visita, hi ha
moltes altres institucions culturals que tre-
ballen en la mateixa línia, com ara el Ken-
nedy Center de Washington, La cité de
l'automobile de Mulhouse, el Minneapolis
Institute of Arts, el parlament escocès o el
Theatre Development Arts de Nova York.

PPooddeeuu  ddeessccaarrrreeggaarr--vvooss  lleess  gguuiieess  eennttrraanntt  aa
llaa  ppààggiinnaa  wweebb  ddeell  LLiicceeuu::  hhttttpp::////wwwwww..lliicceeuu--
bbaarrcceelloonnaa..ccaatt//ccaa//aauuttiissmmee--tteeaa. �

E
El Liceu, Mas Casadevall i Aprenem elaboren unes guies que "anticipen" i faciliten
la visita a persones amb autisme

Pàgina d'una de les guies
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TEA de l'Àrea de Salut Mental de l'HSJD,
que parlà en nom del MIND Institute (ha
estat el segon beneficiari de la beca de re-
cerca MIND-Mas Casadevall), per al qual és
molt important l'ajuda "generosa" de les fa-
mílies que participaran en les mostres per
a la investigació, però també cal que hi hagi
un feedback constant amb elles i que tot el
coneixement que en surti reverteixi a la so-
cietat. 

Per la seva banda, el degà de la facultat
de Psicologia, Ciències de l'Educació i de
l'Esport  Blanquerna-Ramon Llull, Sergi
Corbella, recordà "el fort compromís so-
cial" d'aquesta universitat,  així com la
"voluntat de transferir el coneixement" a
la societat. Al seu parer, el projecte és
una evidència "que els reptes que planteja
la vida són cada cop més grans i reque-
reixen la complicitat de diferents agents".
I afegí: "és important sumar", tot recor-
dant el proverbi africà que diu que "si vas
sol arribaràs més ràpid, si vas acompan-
yat arribaràs més lluny".  També va inter-
venir la cap de neurobiologia cel·lular i de
sistemes del Centre de Regulació Genò-
mica (CRG), Mara Dierssen, qui qualificà
com a "espectacular" el CARE, BIO-CREA
en uns moments en què "els científics
trobem a faltar que les idees arribin de la

societat". A Dierssen, que en conèixer el
projecte li va cridar l'atenció la qualitat de
les organitzacions que hi ha al darrere,
explicà alguns dels camps de recerca en
què pot col·laborar el CRG, i assenyalà el
gran esforç que es farà perquè el conei-
xement no es quedi al consorci sinó que
arribi a l'assistència primària i a la socie-
tat, que és el que li donarà un veritable
valor social, i no únicament científic, i el
fa "molt esperançador". A més, és una
iniciativa "sòlida" que pot crear l'entramat
científic que permetrà a Espanya compe-
tir a escala europea perquè generarà els
recursos i eines necessaris i pot canviar
la recerca sobre l'autisme.

Finalment, el president del Comitè Espanyol
de Representants de Persones amb Disca-
pacitat (CERMI), Luis Cayo Pérez, va recor-
dar que "hem volgut premiar no només la
inspiració sinó també la capacitat d'unir i
reunir intel·ligències desbordants que volen
cooperar". En acabar, la directora del Pla
Director de Salut Mental i Addiccions de la
Generalitat, Cristina Molina, va dir que "el
repte més important que tenim en salut
mental infantil i juvenil són els Trastorns de
l'Espectre de l'Autisme"; la diagnosi precoç
i l'atenció primerenca "és el que ens dema-
nen contínuament les entitats de familiars,

entitats que són les que fan moure les ad-
ministracions".

El president del patronat, José Luis Bruned,
va agrair en nom de Mas Casadevall el
premi, però el va voler fer extensiu a les di-
ferents institucions que hi estan col·labo-
rant, així com a la col·laboradora, des del
primer dia, en el projecte, María Díez-Juan,
al president del comitè executiu de Mas Ca-
sadevall, Lluís Desoi, i al director del cen-
tre, Pep Mendoza, que han posat a l'abast
del projecte tots els recursos humans, tèc-
nics i materials de la nostra fundació per-
què pugui tirar endavant.  

El projecte CARE0-4,BIO-CREA MC té una
clara vocació social, al servei de les neces-
sitats de les famílies en procurar accés a in-
formació contrastada, oferir espais
psicoeducatius i afavorir la vinculació inter-
familiar i comunitària. Així mateix, perse-
gueix ser un centre generador de
coneixement i impulsor de línies d'investi-
gació pròpies a nivell biomèdic i psicosocial.
A aquest nivell, compta amb el suport i as-
sessorament de l'UC Davis MIND Institute
de Califòrnia (EUA), centre de referència
mundial en la investigació i abordatge clínic
de l'autisme, amb el qual hi ha una pro-
funda vinculació professional. �

Representants de les diferents institucions que participen en el projecte; d’esquerra a dreta, Lluís Desoi, Sergi Corbella, Montse Dolz, María Diez-Juan, Pep Mendoza,
Aritz Aranbarri, Mara Dierssen i José Luis Bruned
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n any més, el 2 d'abril ens vam sumar a la campanya d'Autismo España i Autisme Europa 'Trenquem junts barre-
res per l'autisme' per conscienciar la societat sobre els Trastorns de l'Espectre de l'Autisme (TEA)  �U

Trenquem barreres per l'autisme

l nostre director, Pep Mendoza, va participar el qua-
tre d'abril en la taula rodona Envelliment i TEA, rep-
tes actuals i de futur, organitzat conjuntament amb
fundació Guru i Autisme La Garriga dins dels actes

del Dia Mundial de l'Autisme. La taula rodona va tenir lloc a
Caixa Fòrum i va ser presentada pel director del Centre d'E-
ducació Especial Guru, Víctor Adé, el qual va fer un breu re-
corregut per la història de la recerca sobre l'autisme, la
transició del terme autisme a Trastorns de l'Espectre de l'Au-
tisme (TEA) i la seva actual classificació al DSM-5, última ver-
sió del principal manual sobre trastorns mentals que es fa
servir arreu del món. Tot seguit abordà els principals trets de
les persones amb autisme i les patologies associades i la pre-
valença en augment, en part per la millora del diagnòstic.
Quant a l'envelliment, "sabem molt poc com es manifesta en
les persones amb TEA" perquè ara arriben a la vellesa els pri-
mers diagnosticats. Tampoc se sap, va dir, si els tractaments
i teràpies mes moderns s'ajusten a les necessitats reals de

les persones adultes. Adé va aprofitar l'ocasió per recordar
el seu dret, com el de tothom, a viure un envelliment actiu.

En Pep Mendoza, com a director d'una entitat que enguany
celebra el seu trentè aniversari (i ell en fa 29 que hi treballa),
va explicar com amb el temps està adaptant les activitats i el
ritme de treball a l'evolució dels seus usuaris. Actualment,
més del 80 per cent té més de 40 anys, i un 53 per cent té més
de 45. A Mas Casadevall, però, "no hem volgut caure en el
model assistencialista" i s'està optant per un model on els
tallers són importants però on la persona continua decidint
sobre les activitats que fa, "és un model basat en l'atenció a
la persona". Pensant en les seves necessitats i en la seva
qualitat de vida, s'estan potenciant activitats com l'estimula-
ció, la psicomotricitat i l'activitat física. En aquest sentit, s'ha
estrenat fa poc una sala multisensorial i s'ha substituït la te-
ràpia amb gossos, que es feia al mateix Mas, per una teràpia
amb cavalls. En paral·lel s'ha creat la figura de l'acompan-

E
Què passa quan una persona amb TEA es fa gran?

Una taula rodona a Caixa Fòrum aborda els reptes actuals i de futur de l'envelliment
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yant al metge; amb l'edat, les visi-
tes són cada cop més habituals i és
recomanable que els usuaris (però
també els serveis mèdics) tinguin
una persona de referència que els
doni tranquil·litat i seguretat.
També s'està incidint en la forma-
ció continuada dels professionals.

En la taula rodona també va pren-
dre la paraula en Rafael Lozano, un
home de 64 anys que va ser diag-
nosticat fa tres de la síndrome
d'Asperger després de sentir-se
identificat amb el protagonista de
l'obra teatral El misteriós cas del
gos a mitjanit, basada en la
novel·la homònima de Mark Had-
don. A partir d'aquí va comprendre
els problemes de socialització que
ha patit tota la vida, el fracàs dels
seus dos matrimonis i les difícils, o
inexistents, relacions amb els seus
fills. Lozano no ha volgut aprofun-
dir en el coneixement de la sín-
drome d'Asperger perquè creu que no serveix de res i perquè
ara "la motxilla" que duu a sobre "està molt carregada i he
perdut molt".

Finalment va parlar el director general de la xarxa de serveis
d'Autisme La Garriga, Joan Cruells, que va incidir en els aspec-
tes sanitaris i socials de les persones grans amb TEA, unes per-
sones en les quals als problemes de l'envelliment cal afegir els
propis del TEA, que fan encara més difícil aquesta etapa vital,
com els problemes de comunicació o la baixa percepció del
dolor. També és un problema la manca de coneixement dels pro-
fessionals sanitaris sobre elx TEA. A més, cal tenir en compte
algunes patologies associades als mateixos, com una major pro-
babilitat de tenir parkinson o els problemes bucodentals. D'al-

tra banda, determinada medicació fa venir gana i, amb ella, hi ha
més risc de sobrepès i de patir, per tant, patologies associades
(colesterol, hipertensió, diabetis i malalties coronàries). A les
malalties 'físiques' s´hi sumen en moltes ocasions trastorns
mentals, als quals són més propenses les persones amb  au-
tisme. D'altra banda, Cruells es va referir a determinats proble-
mes socials, com el major risc de patir assetjament escolar o
laboral pel fet de ser diferents, i dels problemes derivats de no
disposar d'una xarxa social ni de capacitat d'adaptació a les si-
tuacions estressants. Cruells va fer una referència a la Conven-
ció de l'ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat,
al dret a participar en les decisions de tot allò que li afecta i a la
importància de la seguretat econòmica i jurídica.

Pel que fa a la preocupació de les fa-
mílies sobre què passarà amb les
persones amb TEA un cop elles no hi
siguin, va fer un reflexió sobre l'ac-
tual model, basat en residències i
pisos tutelats, al qual s'hi podrien
sumar nous models que aposten, en
aquells casos en què es possible,
per uns serveis d'atenció psicològica
i acompanyament a domicili. Són
serveis que estan reduint els ingres-
sos en residències i que s'estan as-
sajant, per exemple, al Pla de
l'Estany. 

La taula va finalitzar amb la partici-
pació dels assistents, que van posar
sobre la taula situacions tan diver-
ses com els problemes d'adaptació
a la feina d'un home amb asperger,
la vida en una residència d'un jove
d'uns 30 anys, la diagnosi d'un altre
als 18 després d'un llarg pelegri-
natge i la incomprensió de molts
metges i l'angoixa d'uns pares que
no reben resposta de les administra-
cions.  �

D'esquerra a dreta: Joan Cruells, Víctor Adé, Pep Mendoza i Rafael Lozano

Pep Mendoza, durant la seva intervenció a la taula rodona.  
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Per fer cada rosa hi ha tot un procés de petites feines manipulatives i artísti-
ques, de més o menys dificultat, que permet la participació de tots els usuaris
del taller, en funció dels seus gustos i habilitats

ntre els objectius dels tallers del Mas Casadevall hi
ha el respecte per la natura i el compromís  amb el
medi ambient. Tenim molt interioritzada la regla de
les 3R (reduir, reutilitzar, reciclar) i la posem en

valor a l’hora d’idear una proposta o un producte.

El taller de manipulats usa habitualment material reciclat per
elaborar els seus productes (marcs de fotos, centres de taula,
punts de llibre, àlbums de fotos, felicitacions de Nadal...).
Fem servir des del paper reciclat al nostre centre, pel taller
de paper, a llaunes de productes d’alimentació generats al
taller de cantina. Res es llença si es creu que pot tenir un
segon ús. 

Fa tres anys vam decidir vendre roses fetes amb material re-
ciclat al nostre taller en comptes de vendre roses naturals
comprades a un majorista. Aquest any el taller de manipulats
ha dissenyat per a la diada de Sant Jordi una rosa seguint
aquetes idees. El resultat, un disseny que busca l’equilibri
entre allò diferent i atractiu amb la facilitat de creació. 

Tenint en compte, abans de començar, les habilitats manipu-
latives de les persones que treballen al taller, vam decidir tre-
ballar amb peces de cartró recuperades i safates de cartró
d’ous. Primer de tot vam fer un model de rosa. Aleshores,
vam treure un parell de plantilles de cada part de la rosa. El
cartró es va pintar amb els colors proposats. Tot seguit, amb
les plantilles es van resseguir les formes sobre el cartró. Es
van retallar minuciosament i es van guardar per ser utilitza-
des quan correspongués. Un cop es van tenir totes les parts
retallades va arribar el moment de la confecció de la rosa.
Amb cura es va anar posant cada element al seu lloc fins a
convertir un grup de peces retallades en una peça ornamen-
tal que feia força  goig. Una peça feta de material recuperat i
reciclat. Ningú ho diria perquè el resultat és magnífic. Una
demostració més de la creativitat de les persones que estan
als tallers del Mas Casadevall. �

JJooaann  JJoosseepp  VVeerrddaagguueerr..  
CCoooorrddiinnaaddoorr  ddee  ttaalllleerrss .

E
Per Sant Jordi, roses amb materials reciclats
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a potenciació de les diferents teràpies que facin pos-
sible l'arribada a la tercera edat amb el millor estat
de salut possible, els estalvis aconseguits amb la
caldera de biomassa i que reverteixen, precisament,

en aquest augment del temps de les teràpies, les millores als
tallers i a les llars per fer-los més confortables i els diferents
actes relacionats amb el trentè aniversari de Mas Casadevall
van ser alguns dels molts temes del Consell Assessor 2018,
que va tenir lloc el vuit de maig a la Sala Ventura.

Va ser un Consell Assessor al qual s'incorporava Montse
Oller, germana de l'usuari Josep Oller, i del qual s'acomia-
dava Rosor Altaba, que serà substituïda pel seu marit, Miquel
Serra. Com sempre, l'acte va ser presidit per l'abat emèrit de
Montserrat, Sebastià Bardolet, i va començar amb una inter-
venció del president del comitè executiu, Lluís Desoi. Desoi
va explicar algunes de les darreres novetats de l'últim any,
començant per les dues noves places concertades, que eleva
a 38 el nombre d'usuaris. Va parlar així mateix de l'evolució
de diferents programes, com el del suport a l'envelliment, el
de reciclatge i reutilització, el dels serveis de transport per
als caps de setmana i per al centre de dia. Destacà d'altra
banda la consolidació del taller de cantina, del qual destacà
no només que els mateixos usuaris fan el dinar sinó també la
qualitat dels àpats, la positiva valoració que es fa que hagin
estat els companys els que l'han fet o la satisfacció d'haver
treballat per a la resta de companys.

A més, s'ha acabat el Pla d'Igualtat i està en marxa un pro-
jecte de compliance per mostrar que es fan les coses bé. Des
del punt de vista del "manteniment", parlà de les dues noves
màquines noves de bugaderia adquirides gràcies a una sub-
venció de la fundació Girbau i de  com l'elevat rendiment de
la caldera de biomassa ha fet que es pensi a instal·lar radia-
dors a dos tallers. 

PPRROOJJEECCTTEESS    

De cara al futur, amb altres subvencions, aquest cop de Fun-
dació ONCE i del 0,7% de l'IRPF, es vol aïllar els tallers, tan-
car la sala Cullell i adaptar-la per reubicar l'activitat de
fisioteràpia. I s'està treballant per adaptar les línies elèctri-
ques de baixa tensió a la normativa vigent; només la unifica-
ció de comptadors, per exemple, i gràcies a un estudi fet pels
tècnics d'Agrienergia, pot traduir-se en uns bons estalvis eco-
nòmics    

En l'apartat de projectes de futur, el director Pep Mendoza es
va referir, entre molts altres, al Restaurant TEA de formació
pràctica per a persones amb TEA que no siguin de Mas Ca-
sadevall, tot aprofitant que la cuina i el restaurant estan fora
d'ús. D'aquesta manera, i en conveni amb els departaments
de Treball i Ensenyament i amb escoles d'hostaleria, "po-

L

La potenciació de les teràpies, l'estalvi energètic, la millora de les instal·lacions i el
trentè aniversari, al Consell Assessor

Lluís Desoi, durant la seva intervenció
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dríem oferir la nostra experiència a altres persones amb
TEA". 

Per la seva banda, Fina Burset, membre del comitè executiu
i mare de MC, explicà els actes del trentè aniversari, comen-
çant pels ja tradicionals concerts del festival Art i Altruisme
del mes de maig, seguint pel dinar de famílies del mes de
juny, en què es comptaria amb el suport de diversos patroci-
nadors, habituals proveïdors de Mas Casadevall, i pel dinar
institucional del novembre, també amb col·laboracions de pa-
trocinadors. A més, es preparen diverses exposicions, una
d'elles entre el juliol i el setembre, amb obres fetes pels nos-
tres nois i noies, que es podran veure al Terracotta Museu de
la Bisbal i que té el suport de la Fundació Coromina.  Per re-
captar fons s'han dissenyat, a més, unes polseres comme-
moratives.

Quant a personal i organització, Mendoza exposà els canvis

organitzatius d'estructura dels últims temps, alguns d'ells
aprofitant la incorporació dels nous usuaris, altres derivats
de les prejubilacions i tots ells pensant en les necessitats
d'uns usuaris cada cop més grans. Amb aquest mateix ob-
jectiu s'està potenciant la formació continuada, on les noves
tecnologies estan jugant un paper fonamental.

FFIINNAANNCCEESS

De les finances parlà el tresorer, Joaquín Bruned, el qual
destacà "una gestió que aprofita al màxim tots els recursos"
i que ha permès, als últims anys, aconseguir un "petit resul-
tat positiu".  Fent una comparació amb anys enrere, va expli-
car que, per exemple, entre el 2010 i el 2017 s'han multiplicat
per 10 les despeses per a activitats terapèutiques. Una altra
dada: durant aquest temps s'han doblat, fins als 180.000
euros, els ingressos per donacions i vendes dels tallers.

En el transcurs del Consell també va prendre la paraula la
presidenta del comitè clínic, Neus Elías, la qual va explicar
els objectius del comitè, que són l'assessorament i formació
dels professionals de Mas Casadevall, la formació de l'equip
tècnic i l'assessorament per posar en marxa formacions es-
pecífiques, així com facilitar noves dinàmiques de treball en la
xarxa d'atenció als usuaris.

Continuant amb aspectes científics i assistencials, va parlar
el doctor Aritz Aranbarri, segon beneficiari de la beca Mas
Casadevall-Obra Social "La Caixa". Aranbarri va explicar el
contingut dels seus treballs a l'Institut MIND de la universi-
tat de Califòrnia Davis durant els dos anys d'estada, així com
la seva feina, ara, al capdavant del projecte CARE BioCrea, la
part científica del projecte CARE. 

En la part final de la trobada, el president del patronat, José
Luis Bruned, va elogiar la preparació dels joves professionals
que aborden l'autisme dient que "el futur de l'autisme passa
per aquestes noves generacions". També l'abat emèrit con-
fessà estar "admirat i entusiasmat perquè aquest jovent ti-
rarà endavant la recerca", mentre que el president del comitè

Neus Elías va explicar els objectius del comitè clínic

Fina Burset va parlar dels actes del trentè aniversari 
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executiu va voler recordar que tot allò que ha aconseguit Mas
Casadevall no hauria estat possible "sense la implicació i par-
ticipació de moltes persones".           

Com sempre, les darreres paraules les va pronunciar el doc-
tor José Ramon Valdizán arran de les últimes dades sobre
prevalença d'autisme en onze estats donades a conèixer per
les autoritats nordamericanes (vegeu Quadern Cientific). I va
ressaltar els grans avenços que hem viscut a Espanya en els
últims anys en diagnosi, tot i estar molt endarrerits respecte
els Estats Units. Al seu parer, "és una tasca molt meritòria de
totes les administracions a partir de les trobades que es van
promoure des de l'Institut Carlos III per impulsar l'atenció
primerenca de l'autisme". �

Aritz Aranbarri és el responsable del projecte CARE BioCREA

n any més, la tradicional exposi-
ció de flors de Porqueres, que se
celebra a mitjans de maig, va ser
una bona ocasió per donar a co-

nèixer les nostres creacions i la imagina-
ció dels nostres tallers, que se superen
cada any en idees, colors, materials i sug-
gestió. �

U

Noves creacions a 
l'exposició de flors de 
Porqueres quest any el treball teatral

que es fa des d’Escenaris
Especials es planteja de ma-
nera diferent. D'una banda hi

ha la tasca i els assajos que es realit-
zen cada dilluns a la sala de la Facto-
ria de Banyoles on participen tots els
usuaris de la Llar de Banyoles i des-
prés es fa una representació final. 

El que s’ha de destacar, en compara-
ció amb altres anys, és que l’obra final
és filmada. És a dir, que el dia de l’ac-
tuació es poden veure els curtmetrat-
ges que ha fet cada entitat que
participa per separat. De fet, l’obra o
representació ja es diu “Curtmetrat-
ges”. Aquesta recull totes les filma-
cions finals que s’han fet amb cada
centre que participa en l'activitat tea-
tral. Els actors i actrius només surten
al final a saludar. L’obra que represen-
ten els usuaris de Mas Casadevall es
diu “Boda maldita”. Crec que el fet que
siguin diverses obres obliga a que cada
participant tingui un paper més ferm i
alhora fa que tots puguin destacar més
individualment. Aquesta obra es repre-
senta, com cada any, a La Factoria de
Banyoles i a la sala La Planeta de Gi-
rona.

D'altra banda, l’equip d’Escenaris Es-
pecials ens va plantejar a principi d’a-
quest curs la possibilitat que un grup
representatiu pogués fer una altra obra
totalment aliena a l’obra general. Grà-
cies a una proposta que els va arribar
del teatre Lliure de Barcelona, se’ls va
obrir la possibilitat de fer un treball di-
ferent. Per facilitar la feina, el tema que
varen plantejar els professionals d’Es-
cenaris Especials va ser treballar la
mateixa temàtica a les dues obres. De

Mas Casadevall han participat en
aquesta segona obra l’Antonio i l’Ignasi.
Així que ells dos anaven també cada di-
mecres, a partir del mes de gener, a
assajar a la Factoria. En aquesta obra,
que es titula Cinema, hi ha un grup de
participants de diferents centres. Els
actors i actrius escenifiquen una es-
cena mentre al fons de l’escenari, i a
través d’unes pantalles, els especta-
dors poden visionar una escena rela-
cionada amb l’actuació que s’està fent.
Aquesta obra, a més a més del teatre
Lliure de Barcelona, on es va veure els
dies 12 i 13 de maig, també s’ha pogut
veure a la sala La Planeta de Girona i a
La Factoria de Banyoles. �

AAnnnnaa  AAbbrraass
CCoooorrddiinnaaddoorraa  ddee  lleess  LLllaarrss

A
'Escenaris Especials': del teatre als curtmetratges
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l president del nostre patronat,
José Luis Bruned, va decidir dei-
xar la representació de Mas Ca-
sadevall a Autisme Europa

després de 12 anys (tres legislatures) de
participació. Ho va fer el 12 de mag a Rot-
terdam en el transcurs de l'Assemblea Ge-
neral Ordinària, en la qual es van renovar
els càrrecs dels membres del Consell
d'Administració. D'aquesta manera donava
pas, segons deia ell mateix "a noves per-
sones que aportin noves idees, inquietuds
y saba nova a l'organització". De les moltes
iniciatives en què ha participat des del
2006, any d'entrada a Autisme Europa,
Bruned destaca, per exemple, l'organitza-
ció de l'exposició Jo veig el que tu no veus,
juntament amb Autisme Alemanya, amb
obres fetes per persones amb autisme de
Catalunya, la resta d'Espanya i Alemanya,
una mostra que va comptar amb el suport
de l'Obra Social "La Caixa" i que es va
poder veure en diversos centres culturals i
Caixa Fòrums d'aquesta Obra Social. Al
maig del 2015, amb motiu de l'exposició,
es va organitzar a Barcelona l'Assemblea
General i el Consell d'Administració d'Au-
tisme Europa, i la tardor del 2017 a Madrid.

Bruned recorda així mateix la seva "parti-
cipació en debats i propostes dins el Con-
sell d'Administració, i destaca la reunió a

Brussel·les a la seu del Consell d'Europa"

i d'altres a Liverpool, Praga i Catània, al
Congrés Internacional sobre Autisme.

Aquesta representació ha permès explicar
a Europa "el treball realitzat i els èxits as-
solits". Precisament, a la recent reunió de

Rotterdam es va presentar el projecte mul-
tidisciplinari de diagnosi primerenca, trac-
tament i investigació desenvolupat
conjuntament amb l'hospital infantil Sant
Joan de Déu, la Universitat Blanquerna-
Ramon Llull, el MIND Institute d'UC Davis

E
José Luis Bruned s'acomiada d'Autisme Europa després de 12 anys representant
Mas Casadevall

D'esquerra a dreta, la presidenta d'Autisme Europa,  Zsuzsanna Szilvasy,  José Luis Bruned i María Díez-Juan

Foto de família de la reunió d'Autisme Europa a Rotterdam 
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loret de Mar ha estat enguany la destinació de les va-
cances dels usuaris de la Llar de Banyoles. Va ser del 14
al 17 de maig a l’hotel Aquarium. Volem deixar cons-
tància que  l’estada a l’hotel va ser molt plaent. Les ha-

bitacions eren còmodes, grans i agradables. Totes tenien una
terrassa que donava a la piscina. Disposava d’un Spa, del qual
vàrem treure molt profit, ja que les tardes del primer i segon dia
vàrem buscar una estona per anar-hi. Hi havia dues piscines, ja-
cuzzi i sauna. Els usuaris ens comentaven que els agradava poder
gaudir d’aquella zona, no solem anar-hi gaire a aquests llocs i
quan podem accedir-hi et recorda que estàs de vacances.

El dimarts al matí vàrem agafar el tren de l’estació de Blanes i
vàrem arribar fins Arenys de Mar; allà vàrem fer una passejada
agradable. El dimecres al matí va tocar caminar força estona, tot
el passeig de Blanes, incloent la part vella i el port. A la tarda, amb
les furgonetes, vàrem arribar a Tossa, sempre és agradable pujar
fins el castell, després a la baixada ens vàrem recompensar amb
un gelat. 

L’últim dia, dijous al matí, tots tenen l’ocasió de comprar-se un
detall com a record d’aquest dies. Les compres les vàrem fer al
centre de Lloret, a la part vella.

La intenció era que hi hagués una mica de tot, relax (gràcies a
l'Spa, tots el varen gaudir), caminades (força i agradables), des-
cobertes (buscant llocs nous) i bons àpats. El menjar de l’hotel
era bo, sempre vàrem menjar allà menys l’últim dia que vàrem
dinar en un restaurant que ja coneixíem d’un altre any i realment
va valdre la pena anar-hi. Llàstima que la visita cultural no va
ser possible, teníem intenció de visitar el Museu del Mar de Llo-
ret, però estava tancat per reformes.

La valoració general, com sempre que hem anat de vacances,
és molt positiva, tothom va gaudir d’aquests dies, trencant una

mica la rutina diària i aprofitant l’ocasió al màxim. Un cop més,
els nostres nois i noies han pogut gaudir d'aquests dies de des-
connexió gràcies al programa de turisme de l'Instituto de Ma-
yores y Servicios Sociales (Imserso), del Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat. �

AAnnnnaa  AAbbrraass

L
Tornem de vacances a Lloret

El castell de Tossa, una de les visites d'aquestes vacances 

De passeig per Blanes 

Califòrnia i  la nostra fundació. El Projecte
CARE, BioCrea Mas Casadevall, va ser pre-
sentat per Bruned i els doctors -que van
completar el postdoctoral training de dos
anys de durada al MIND Institute- Maria
Díez-Juan i Aritz Aranbarri. Des de Rússia
i França s'han interessat pel nostre pro-
jecte i ja han demanat la nostra col·labo-
ració, a fi d'implementar alguna iniciativa
similar al seu país.

Per al nostre president va ser un comiat
molt emotiu, ja que, a banda de tot l'ex-
pressat anteriorment, "el més destacat
d'aquests 12 anys és haver fet molt bons
amics i amigues, units per una especial
sensibilitat".

En ser membre fundador d'Autisme Eu-
ropa, Mas Casadevall vol seguir formant
part del seu Consell d'Administració. Per

substituir-lo, ha presentat a Miquel Serra,
membre del patronat i del Comitè Executiu
i pare del Pere, resident de Mas Casade-
vall. Miquel Serra va ser elegit per unani-
mitat, garantint així la continuïtat de la
nostra institució a Autisme Europa. "Estem
segurs que el Miquel complirà amb èxit la
seva funció com a nou representant de
Fundació Autisme Mas Casadevall", as-
senyala Bruned. �
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Mara Dierssen: investigadora, responsable del grupo de Neurobiologia Celular y
de  Sistemas del Centro de Regulación Genómica (CRG)

"El BioCrea es el claro exponente de una investigación clínica con 
una intención traslacional inmediata"

Entrevista

aarraa  DDiieerrsssseenn  SSoottooss  eessttuuddiióó
mmeeddiicciinnaa  ccoonn  llaa  iiddeeaa  ddee  ddee--
ddiiccaarrssee  aa  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn
ppoorrqquuee  ""uunnoo  ddee  mmiiss  oobbjjeettiivvooss

ssiieemmpprree  hhaa  ssiiddoo  ppooddeerr  aayyuuddaarr  aa  llaa
ggeennttee""  yy  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  ""ppuueeddoo  aayyuuddaarr
mmuucchhoo  mmááss  iinnvveessttiiggaannddoo,,  ppoorrqquuee  llooss
hhaallllaazzggooss  ppuueeddeenn  iimmppaaccttaarr  eenn  uunnaa  ppoo--
bbllaacciióónn  mmuucchhoo  mmááss  aammpplliiaa""..  MMuuyy  iinnttee--
rreessaaddaa  ddeessddee  ssiieemmpprree  ppoorr  eell
ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddeell  cceerreebbrroo,,  qquueerrííaa  eenn--
tteennddeerr  ""ccoommoo  llaa  aaccttiivviiddaadd  mmeennttaall  ppuueeddee
ssuurrggiirr  ddee  uunnaa  mmaassaa  cceelluullaarr  yy  mmoolleeccuullaarr,,
ddee  llaa  mmaatteerriiaa,,  eess  aallggoo  qquuee  mmee  ppaarreeccee
ffaasscciinnaannttee"",,  ddee  aahhíí  ssuu  ddeeddiiccaacciióónn  aa  llaa
nneeuurroocciieenncciiaa..  CCoonn  eell  ttiieemmppoo,,  ssee  hhaa  eess--
ppeecciiaalliizzaaddoo  eenn  eessttuuddiiooss  rreellaacciioonnaaddooss
ccoonn  llaa  ddiissccaappaacciiddaadd  iinntteelleeccttuuaall,,  yy  mmááss
ccoonnccrreettaammeennttee  ccoonn  eell  ssíínnddrroommee  ddee
DDoowwnn,,  uunn  ccaammppoo  eenn  eell  qquuee  eess  uunnaa  rreeffee--
rreenncciiaa  iinntteerrnnaacciioonnaall..  EEnn  eessttee  áámmbbiittoo,,  ssuu
eeqquuiippoo  hhaa  ccoonnttrriibbuuiiddoo  aa  eenntteennddeerr  llaass
bbaasseess  bbiioollóóggiiccaass  yy  ccóómmoo  eell  cceerreebbrroo
ppuueeddee  mmooddiiffiiccaarrssee  ccoonn  eell  eennttoorrnnoo,,  lloo
qquuee  ssee  ccoonnooccee  ccoommoo  ppllaassttiicciiddaadd,,  uunnaass
aalltteerraacciioonneess  qquuee  nnooss  ppeerrmmiitteenn  aapprreenn--
ddeenn  yy  qquuee  ttaammbbiiéénn  ssee  hhaallllaann  eenn  eell  aauu--
ttiissmmoo..  AA  ppaarrttiirr  ddee  ttooddoo  eell  ccoonnoocciimmiieennttoo
aaddqquuiirriiddoo  ccoonn  eell  ssíínnddrroommee  ddee  DDoowwnn  ssee
ppuueeddee  ttrraassllaaddaarr,,  ccoonn  ssuuss  mmooddiiffiiccaacciioo--
nneess,,  aa  oottrrooss  ttrraassttoorrnnooss  qquuee  lllleevvaann  aappaa--
rreejjaaddaa  uunnaa  ddiissccaappaacciiddaadd  iinntteelleeccttuuaall  oo
ttrraassttoorrnnooss  ddeell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  mmááss  oo
mmeennooss  ddiivveerrssooss  ppeerroo  qquuee  ttiieenneenn  bbaasseess
ccoommuunneess..  AAhhoorraa,,  ccoonn  eell  CCRRGG,,  ppaarrttiicciippaa
eenn  eell  pprrooyyeeccttoo  BBiiooCCRREEAA,,  ppaarrttee  cciieennttííffiiccaa
ddeell  pprrooyyeeccttoo  CCAARREE  ((mmááss  iinnffoorrmmaacciióónn  ddeell
mmiissmmoo  eenn  llaa  sseecccciióónn  MMaass  CCaassaaddeevvaallll))  

PPaarraa  qquuiieenn  nnoo  lloo  ccoonnoozzccaa,,  ¿¿qquuéé  ssiiggnniiffiiccaa
ttrraabbaajjaarr  eenn  eell  CCeennttrroo  ddee  RReegguullaacciióónn  GGee--
nnóómmiiccaa  ((CCRRGG))??

El CRG es uno de los centros de biome-
dicina más prestigiosos de Europa, un
centro de investigación de excelencia,
con diversos reconocimientos naciona-
les e internacionales, entre ellos el Se-
vero Ochoa, y forma parte de un
consorcio de centros internacionales in-
teresados en la biomedicina, tanto
desde el punto de vista de la investiga-

ción básica como de su traslado a la in-
vestigación clínica. Por eso me parecía
un centro ideal para realizar mi activi-
dad científica.

¿¿CCóómmoo  lllleeggóó  hhaassttaa  eell  CCRRGG??  

Yo trabajaba en el Centro de Medicina
Genética y Molecular con Xavier Estivill,
eminente investigador del campo de la
genética, y éste fue llamado por Miquel
Beato, el director del proyecto de lo que
iba a ser el CRG. Estivill decidió llevarse
con él a su equipo de investigadores, y

con él nos trasladamos. Era el año 2001
y evidentemente hemos pasado nues-
tras evaluaciones y demostrado nuestra
excelencia. Aquí fundé un equipo propio,
dirigido a la comprensión de los meca-
nismos cerebrales que subyacen al
comportamiento y a sus alteraciones
con enfermedades de origen genético.
En este campo hemos estudiado desde
el síndrome de Down al síndrome de
Rett, el síndrome de X frágil, otros tras-
tornos del espectro del autismo,  el sín-
drome Williams Beuren…

YY  eenn  eell  mmoommeennttoo  aaccttuuaall……  ccuuááll  eess  eell  eejjee
ddee  ssuuss  ttrraabbaajjooss??

Nuestros estudios siguen centrados en
esos aspectos, pero gracias a todo el
trabajo de estos últimos años estamos
en una muy buena posición para iniciar
estudios de biomarcadores y hemos
conseguido importantes éxitos en el
descubrimiento de nuevas terapias far-
macológicas y no farmacológicas que
son útiles, no solo en el síndrome de

M

"El autismo no es sencillo 
de investigar porque es 

muy diverso y los 
mecanismos 

patofisiológicos 
son complejos"
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Down sino también en el síndrome de X
frágil. Por eso creemos que debido a
que hay cierto solapamiento de meca-
nismos podríamos encontrar terapias
“transversales” que fueran útiles para
diferentes trastornos.

EEssoo  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  eexxiissttee  uunnaa  bbuueennaa  rreellaa--
cciióónn  eennttrree  llaa  cciieenncciiaa  bbáássiiccaa  yy  llaa  aapplliiccaaddaa,,
qquuee  nnoo  vviivveenn  mmuunnddooss  ttaann  ddiiffeerreenntteess
ccoommoo  aa  vveecceess  ppooddrrííaa  ppaarreecceerr??  

Sí, por supuesto. En el caso del autismo
sabemos que el conocimiento de la fi-
siopatología  es importantísimo, es una
pieza clave en cualquier patología que
tenga que ver con el cerebro, porque
permite sentar las bases moleculares
para que se puedan desarrollar trata-
mientos que sean eficaces. Es decir, si
existe una alteración genética que im-
pide que se produzcan los cambios ce-
rebrales que se requieren para aprender
o ajustar un comportamiento, y conozco
en cierta medida el defecto molecular
subyacente, podré utilizar ese conoci-
miento para diseñar fármacos que pue-
dan favorecer que las intervenciones no
farmacológicas o psicológicas sean
mucho más eficaces.

EEnnttiieennddoo,,  ppoorr  ttaannttoo,,  qquuee  eell  pprrooyyeeccttoo  BBiioo--
CCrreeaa,,  llaa  ppaarrttee  cciieennttííffiiccaa  ddeell  pprrooyyeeccttoo
CCAARREE,,  iirráá  ppoorr  eessttee  ccaammiinnoo..  

El proyecto BioCrea es un claro expo-
nente de una investigación clínica con
una intención traslacional inmediata
porque pretendemos, por un lado, esta-
blecer laos herramientas a nivel clínico
que permitan un diagnóstico temprano.
¿Cómo? Primero utilizando sistemas
diagnósticos que ya existen y que, com-
binadas con pruebas genéticas y mole-
culares, nos permitirán identificar
biomarcadores que además, espera-

mos, serán útiles para estratificar, es
decir, clasificar la población de TEA,
porque hay mucho tipos. Y no sólo eso,
en BioCREA, un número restringido de
pacientes tendrá también la posibilidad
de realizar pruebas de neuroimagen.
Combinando esos diferentes niveles de
información, moleculares, biológicos y
psicológico estamos convencidos de que
obtendremos finalmente biomarcadores
de detección temprana y una visión más
clara de cuáles son las diferencias bio-
lógicas entre os diferentes tipos de TEA
con los que nos podemos encontrar. Y
todo eso, obviamente, redundará en un
beneficio directo para los afectados. A
medio plazo esos estudios también nos
van a permitir identificar candidatos
moleculares para iniciar estudios pre-
clínicos de nuevas terapias farmacoló-
gicas. Pero eso vendrá después. Para
empezar queremos tener una visión de
la fisiopatología en estadios tempranos,
que en estos momentos no existe. Todo
ello es muy importante porque la litera-
tura sobre el tema ha demostrado que
un diagnóstico precoz va a permitir un
muchísimo mejor pronóstico. Estamos
convencidos de que las familias van a
ver el beneficio.

EEssaa  vviissiióónn  ssee  hhaarráá  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaass  mmuueess--
ttrraass  ddee  llooss  pprriimmeerrooss  ppaacciieenntteess  ddeell  cceenn--
ttrroo    ddee  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  pprreeccoozz,,  qquuee  eess  eell  eejjee
ddeell  pprrooyyeeccttoo  CCAARREE  MMaass  CCaassaaddeevvaallll……

Intentaremos informar a todas las fami-
lias con niños, y también a los que sean
atendidos en la esfera de actuación del
Hospital Sant Joan de Deu y su red de
centros de asistencia primaria. A partir
de ahí se definirán los niños que partici-
parán, obviamente si sus familias acep-
tan, en el BioCrea. Además tenemos la
suerte de contar entre los investigado-
res del equipo con dos jóvenes médicos
que han realizado una estancia en el
MIND Institute (María Diez y Aritz Aran-
barri), de nuevo gracias a la iniciativa de
Mas Casadevall, y que ahora se han in-
corporado al Hospital Sant Joan de Deu.
Ellos han recibido una excelente forma-
ción y son terapeutas certificados del
Early Start Denver Model. Así, a las fa-
milias se les va a ofrecer esta interven-
ción que tiene su origen en el MIND
Institute, que sabemos que funciona y
que para los padres de niños pequeños
va a ser de gran ayuda para manejar las
situaciones que se les van a presentar. 

EEnn  qquuéé  vvaann  aa  ccoonnssiissttiirr  llooss  eessttuuddiiooss  mmoo--
lleeccuullaarreess  qquuee  hhaa  ccoommeennttaaddoo??

Son estudios que incluirán la parte ge-
nética, la metabolómica, la transcriptó-

mica (cómo se expresan esos genes) y
la microbiótica, porque muchos estu-
dios sugieren que los microbios de la
flora bacteriana pueden también influir
en el autismo. Existe una relación di-
recta entre los problemas intestinales
que sufren muchas personas con au-
tismo y el microbioma. 

HHaayy  aallggúúnn  eessttuuddiioo  ssiimmiillaarr  eenn  aallggúúnn  oottrroo
cceennttrroo  eell  mmuunnddoo??

Como éste no. Es pionero y tenemos la
enorme ventaja de contar con investiga-
dores de primera línea en autismo como
son los del MIND Institute de la univer-
sidad de California Davis, el centro que
además formó a los dos estudiantes
postdoctorales que han regresado. Esa
ha sido la gran visión de Mas Casadevall
y de su presidente, José Luis Bruned,
cosa que no ocurre en todas las funda-
ciones. Su visión fue que para apostar
por la investigación hay que ir al mejor
centro, y que alguien formado en ese
centro luego vuelva. Es algo que me pa-
rece espectacular.

AAhhoorraa  eell  pprrooyyeeccttoo  eessttáá  ppeennddiieennttee  ddee  ffii--
nnaanncciiaacciióónn..

Sí, nos hemos presentado a una convo-
catoria de la Obra Social "La Caixa",
pero hay que tener en cuenta que es
muy competitiva y que hemos de com-
petir con muchos otros proyectos. En
cualquier caso, si no es de esta convo-
catoria, buscaremos otras fuentes de fi-

"A las familias les 
facilitaremos toda la 

información pero hemos de
ser conscientes de que los 
estudios moleculares que 

realizaremos no se 
traducirán en tratamientos
en el corto ni quizás en el
medio plazo.", pero "lo 

cierto es que si no empiezas,
nunca vas a llegar"

"Hay muy pocos grupos 
que hagan investigación 

clínica como la que 
pretendemos".
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nanciación. Nuestro compromiso lo te-
néis y ahí estamos, el proyecto ha sido
arduo de escribir y preparar, pero ahora
ya está ahí, con todas las piezas encaja-
das y realmente ha resultado excelente.
Es factible.

UUnnaa  vveezz  aarrrraannqquuee  eell  pprrooyyeeccttoo,,  hhaayy  aallggúúnn
ccaalleennddaarriioo??

De entrada comenzaremos con una ac-
ción que supondrá un beneficio directo
de las familias como va a ser la creación
de un sistema sanitario especialmente
diseñado para permitir y favorecer el
diagnóstico temprano del autismo, de la
mano de un equipo de especialistas.
Esos especialistas lo son también en
nuevas estrategias terapéuticas comu-
nitarias de las que los pacientes y sus
familias se beneficiarán directamente.
En cuanto a los resultados de los estu-
dios biológicos, dependerán, por su-
puesto, de las pruebas que se hagan.
Está claro que a las familias les facilita-
remos toda la información, pero todos
hemos de ser conscientes de que los
estudios moleculares que realizaremos
no se traducirán en tratamientos en el
corto ni quizás en el medio plazo. A
nuestro grupo de investigación le ha
costado 20 años hallar un tratamiento
para el síndrome de Down. Pero lo
cierto es que si no empiezas, nunca vas
a llegar, pero no se puede esperar un
resultado inmediato, no sería realista,
sería engañar.

EEll  BBiiooCCRREEAA  ¿¿ppooddrrííaa  ccaalliiffiiccaarrssee  ddee  eejjeemm--
pplloo  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  ccoollaabboorraattiivvaa,,  aahhoorraa
qquuee  eell  ttéérrmmiinnoo  eessttáá  ttaann  ddee  mmooddaa  eenn  ttooddooss
llooss  áámmbbiittooss??

Claro que sí, precisamente lo que quere-
mos es aunar esfuerzos, experiencia y
competencia, que es lo que nos permitirá
que salga adelante y sea un éxito.

AAddeemmááss,,  eenn  eell  ccaassoo  ddeell  CCAARREE  ssuuss  iimmppuull--
ssoorreess  ssoonn  llaass  ffaammiilliiaass  ddee  MMaass  CCaassaaddeevvaallll  

Eso es algo que me parece fantástico,
porque surge de la inquietud de las fami-
lias, de cómo han expresado sus necesi-
dades y con una visión que va más allá de
sus propios hijos, que ya son mayores.

¿¿CCóómmoo  vvaalloorraa  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaa--
cciióónn  ddeell  aauuttiissmmoo  eenn  EEssppaaññaa??

El problema es que el autismo no es sen-
cillo de investigar porque es muy diverso y
los mecanismos patofisiológicos son com-
plejos, lo cual hace a menudo desistir del
intento en nuestro país porque la financia-
ción es escasa e impide embarcarse en

proyectos muy arriesgados o ambiciosos.
Es verdad que hay grupos que estudian
genes específicos, en modelos experimen-
tales, o a nivel molecular. Pero hay muy
pocos grupos que hagan investigación clí-
nica como la que pretendemos. Sin duda,
la referencia hoy es Estados Unidos. En el
resto de Europa hay grupos en el Reino
Unido, también en Francia, pero en inves-
tigación clínica son aún escasos.  

¿¿QQuuéé  llee  ddiirrííaa  aa  uunnaa  ffaammiilliiaa  qquuee  aaccaabbaa  ddee
rreecciibbiirr  uunn  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  ddee  aauuttiissmmoo??

Respecto a BioCREA, le diría que venga
a conocernos, pregunte y se informe,
estamos a su disposición. Aún no
hemos empezado el proyecto pero esta-
mos a su servicio para cualquier duda o
pregunta. En la unidad de autismo de

Sant Joan de Déu tienen a unos profe-
sionales absolutamente brillantes, que
les atenderán de la mejor manera. Y si
tienen dudas sobre el proyecto científico
sólo tienen que preguntarnos. Hablando
del autismo, les diría que a veces hay
que aprender a ver las capacidades y no
las discapacidades. Y es que podemos
hacer mucho daño con la falta de con-
fianza. La vida viene como viene y lo im-
portante no es aquello que te pasa sino
cómo lo afrontas. �

"Queremos aunar 
esfuerzos, experiencia 

y  competencia"

a música es una de las pasiones de Mara Dierssen. De pequeña
cantaba en una coral y explica orgullosa que era tiple solista de ba-
rroco español. Con el tiempo, y ya de adulta, se pasó al rock y fue
invitada a formar parte de un grupo. Entonces pensó "¿por qué no

aprovechar todo este talento y potencial para ayudar a la gente?". Así fue
como montó su propia formación, From Lost to the river (De perdidos al río)
y lo primero que hizo fue editar un disco, Realidades paralelas, que daba voz
a las personas con síndrome de Down. Fue el punto de partida de unos con-
ciertos solidarios donde lo más importante, además de la solidaridad, era
"que la gente de la calle entendiese y se pusiese en la piel de las familias de
los pacientes". Esas familias, o personas afectadas, subían al escenario y
explicaban su experiencia por medio de un miniteatro, o de una lectura, o de
mimo, de una forma pedagógica… el grupo ha ofrecido varios  conciertos
para personas con afasia, para personas con esclerosis múltiple, en una
época en la que se conocía muy poco. El próximo día 30 de Junio a las 9 de
la noche celebrarán un concierto solidario para celebrar su décimo aniver-
sario en la sala Sidecar, en la plaza Real de Barcelona.

L
From Lost to the River

tra faceta de la investigadora es su colaboración, como asesora,
de La Casa de Carlota, un estudio de diseño en el que trabajan,
entre otras, personas con autismo y con síndrome de Down, codo
con codo con diseñadores, creativos y estudiantes, una con-

fluencia de talentos diversos que está dando muy buenos frutos. Todo sur-
gió nos cuenta, cuando le explicaba a una persona que acababa de conocer,
y que ahora es un estupendo colaborador suyo, José María Batalla, sus
proyectos musicales, su disco, en el que intentaba unir a personas con dis-
capacidad y sin discapacidad, porque al conocerse es cuándo se rompen las
barreras y se consigue que poco a poco la sociedad integre a esa personas.
"A mi amigo se le encendió la bombilla y puso en marcha dos proyectos",
uno de ellos relacionado con cuentos que hacían niños pequeños con y sin
discapacidad. El otro La Casa de Carlota, "en el que intento colaborar de
vez en cuando en lo que puedo".   

O
La Casa de Carlota

aixada_38:Maquetación 1  1/7/18  20:25  Página 26



Reportatge

las para el autismo és un pro-
jecte que va néixer ara fa gai-
rebé tres anys a partir de la
inquietud personal de Mònica

Cerdán, directora de la Càtedra de Turisme
Responsable i Hospitalitat de la facultat de
turisme Sant Ignasi de la Universitat
Ramon Llull. En aquesta facultat ja existia
un observatori de turisme responsable i,
juntament amb el degà, Ricard Santomà,
van plantejar buscar nous continguts; s'-
havien adonat que, en general, el turisme i
les activitats d'oci són poc inclusives per al
col·lectiu, de manera que hi havia un llarg
camí per recórrer en recerca. 

Això, unit a la creixent sensibilitat sobre els
Trastorns de l'Espectre de l'Autisme (TEA)
i al fet que començava a haver-hi expe-
riències de bones pràctiques en alguns ae-
roports del món, la va dur a contactar amb
AENA i Vueling per organitzar una visita a
l'aeroport per a famílies de nens amb au-
tisme, "una col·laboració que va ser a totes
totes, van creure en el projecte". 

I és així com es va fer l'Open day a l'aero-
port del Prat, coincidint amb el Dia Mun-
dial de l'autisme del 2015. Aquest visita,
que va tenir una demanda de participació
molt alta i en la qual van poder participar
25 famílies, es va fer conjuntament amb
l'associació Aprenem, després de fer una
formació amb professionals de l'aeroport.
L'objectiu de la visita era "conèixer de ma-
nera anticipada les sensacions que podia
provocar una visita a un aeroport" i fer tots
els passos que es fan habitualment per
agafar un avió, ens explica Mònica Cerdán,
que qualifica l'experiència de "molt posi-
tiva" i que va servir perquè "les famílies es-
tiguessin més tranquil·les" en el moment
d'haver d'agafar, de veritat, un avió. Va ser,
alhora, "un acostament del col·lectiu a
l'empresa i una forma de sensibilització".
Hi va haver, fins i tot, el simulacre d'entrar
en un avió, i només un nen no hi va voler
pujar. És cert, apuntava la investigadora,
que molts aeroports tenen servei d'atenció
a persones amb discapacitat, però es
tracta sobretot de serveis adreçats a per-
sones amb discapacitat física.

Aquesta activitat va ser la llavor d'aquesta
càtedra, que té un àmbit dedicat a l'acces-
sibilitat i que ha seguit impulsant activitats.

La segona va ser al Liceu, la tardor del
2016, en col·laboració amb la Irene Calvís,
membre del nostre comitè executiu i res-
ponsable del projecte social d'aquesta ins-
titució. Es tracta de l'assistència a l'assaig
general de El Superbarber de Sevilla i a la
qual s'hi va apuntar un grup de Mas Casa-
devall. A banda d'activitats concretes, la
càtedra  està recollint tota l'experiència i el
que s'ha fet en turisme accessible i parti-
cipa des del punt de vista acadèmic en la
redacció de la nova norma ISO sobre ac-
cessibilitat, projecte que lidera l'ONCE. A
l'experiència del Liceu s'aprofità per fer re-
cerca i preparar casos pràctics per a l'Or-
ganització Mundial de Turisme: "és una
manera de posicionar-nos i d'aportar més
a la societat".  

Les iniciatives amb l'autisme han estat el
punt de partida d'un projecte més ambi-
ciós, donar el salt al camp de la discapa-
citat intel·lectual. En aquest context
s'inclou l'elaboració per al Liceu d'unes
guies d'accessibilitat per a persones amb
discapacitat intel·lectual, i en lectura fàcil,
(i finançat per la Diputació de Barcelona i
la càtedra URL-Unesco), i a col·laborar
amb els districtes de Les Corts i de Sarrià
en l'organització de rutes accessibles per
a tothom, en aquest cas una petició dels
districtes. La visita de Les Corts tenia com
a punt fort el monestir de Pedralbes, i la
de Sarrià l'avinguda Tibidabo i Cosmo-
caixa. "Són rutes que s'omplen a les dues
hores d'obrir les inscripcions", tot i la mí-
nima difusió que se'n fa, explica Cerdán.
També amb el districte de Les Corts s'ha
treballat en un projecte per facilitar l'ac-
cessibilitat de comerços i hotels del dis-
tricte, per a la millora de les persones amb
discapacitat intel·lectual, dins del qual
s'integren uns tallers a l'Illa Diagonal, com
el que es va fer el 25 de novembre sobre
l'advent, per als quals es preparen un ma-
terials d'anticipació, en lectura fàcil i amb
pictogrames, per facilitar als nens amb
autisme la informació sobre l'activitat.
Sota el mateix paraigües cal incloure unes
formacions per a personal de diversos ho-
tels i formació a l'eix comercial de Les
Corts en eines per adreçar-se i atendre les
persones amb discapacitat intel·lectual. A
banda, la càtedra treballa en diversos ma-
nuals i informes per a institucions públi-
ques i privades. �

A
“Alas para el autismo”: un projecte per facilitar la inclu-
sió de les persones amb TEA 
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na de les últimes ac-
cions de la càtedra ha
estat l'elaboració d'un
manual amb consells

útils per poder volar amb tran-
quil·litat amb nens amb autisme.
El manual, fruit de l'experiència
de recerca d'Alas para el Autismo,
comença explicant, a grans trets,
les principals característiques
dels nens i nenes amb autisme i, a
continuació, ofereix un seguit de
consells per fer front a tot allò que
succeeix a cada etapa d'un viatge
en avió, començant per l'arribada
a l'aeroport i a la terminal, la fac-
turació de les maletes, el control
de seguretat i zona de preembar-
cament, l'embarcament i l'arri-
bada a casa o al destí. El manual
inclou així mateix un  seguit de re-
cursos per a famílies per facilitar
al nen l'anticipació i la preparació
de cadascuna de les diferents eta-
pes, amb imatges i un senzill joc
en què el nen haurà de marcar
aquelles que vegi durant el viatge.        

Manual per volar amb
tranquil·litat

U

Mònica Cerdán, a les portes de la facultat 
de Turisme Sant Ignasi 
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l Centro para el Control y la
Prevención de Enfermedades
de Estados Unidos (Center for
Disease Control and Preven-

tion, CDC) publicó a mediados de abril
su actualización bienal de la prevalen-
cia estimada del TEA en Estados Uni-
dos. Este informe recoge la prevalencia
de niños y niñas con ocho años con TEA
en once estados americanos en el año
2014. La información obtenida proviene
de centros de salud, sistema educativo
y programas específicos que atienden a
niños y niñas con discapacidad.

Los datos muestran diferencias en la
prevalencia en función del Estado o la
zona, lo que probablemente refleja dife-
rencias en el acceso al diagnóstico de
los niños/as con TEA. Por ello, la esti-
mación de la prevalencia combinada de
estos estados no puede ser generali-
zada a todos los niños/as de Estados
Unidos, ya que no supone una muestra
representativa y tampoco puede ser ge-
neralizada a la prevalencia de otros pa-
íses.

Atendiendo a los datos obtenidos a par-
tir de la muestra seleccionada, el CDC
ha encontrado un dato estimado de pre-
valencia de 1 niño/a entre cada 59 a la
edad de ocho años, lo que supone un in-
cremento respecto al anterior estudio
de datos, de 2012, que estimaba una
prevalencia de 1 entre 68. En 2007, la
red de centros del CDC informó por vez
primera de una prevalencia de 1 de cada

150 niños (según los datos de 2002 de
los registros de salud y educación espe-
cial de 14 estados).

En cuanto a la edad media de diagnós-
tico, continúa siendo de más de cuatro
años (52 meses), lo que supone una
edad tardía teniendo en cuenta que el
TEA puede ser diagnosticado a partir de
los dos años y la sabida importancia que
tiene un diagnóstico temprano en la ca-
lidad de vida de las personas con TEA.

Los datos también reflejan que, aunque
se van reduciendo, continúan existiendo
desigualdades de género en identifica-

ción y diagnóstico para esta muestra.
Las diferencias tradicionalmente obser-
vadas en el número de niños y niñas
diagnosticados se están reduciendo, lo
que atribuyen a la mejora en la identifi-
cación del TEA en niñas, que no encajan
con los rasgos estereotípicos que se ob-
servan en niños. Por otro lado, entre los
niños con autismo con datos sobre coe-
ficiente intelectual, casi un tercio tam-
bién tenían discapacidad intelectual. Un
42 por ciento de los niños con autismo
fueron evaluados por problemas de des-
arrollo a la edad de tres años. El texto
original, en este enlace:
https://bit.ly/2Kdcdg7 �

E

Cuaderno científico
Crece, hasta 1 de cada 59 niños/as de ocho años, la prevalencia en once esta-
dos de EE.UU. 

n estudio internacional diri-
gido por el catedrático de psi-
quiatría y medicina molecular
y celular de la Universidad de

California-San Diego (UCSD) y director
del Beyster Center de genómica psi-
quiátrica, Jonathan Sebat, con la cola-
boración del equipo de investigadores
de Amaia Hervás, coordinadora de la
Unidad de Psiquiatría Infantil y Juvenil
del Hospital Univesitario  Mútua de Te-

rrassa, revela por primera vez el im-
pacto de las variantes genéticas raras
heredadas en el autismo. 

El hallazgo se ha publicado en línea en
la revista Science bajo el título Pater-
nally inherited noncoding structural va-
riants Contribute to autism. Pone de
manifiesto que este tipo de mutaciones
incrementan el riesgo de los Trastornos
del Espectro Autista (TEA) en mayor me-

dida que las mutaciones genéticas y son
predominantemente heredadas de los
padres. 

Como sabemos, los factores genéticos -
junto con los ambientales- son muy im-
portantes en la etiología del autismo. En
los últimos años se ha evidenciado que
las mutaciones genéticas de nueva apa-
rición (denominadas de novo) contribu-
yen aproximadamente a una tercera

U
Un estudio con participación  de Mútua de Terrassa identifica variantes genéticas
raras que contribuyen al riesgo de autismo hereditario

aixada_38:Maquetación 1  1/7/18  20:25  Página 28



aixada_38:Maquetación 1  1/7/18  20:25  Página 29



30 L’aixada

parte de los casos de TEA y en el nuevo
estudio se han identificado nuevas cau-
sas de riesgo de TEA: variantes hereda-
das raras a las zonas no codificantes del
ADN. Estos descubrimientos difieren,en
dos puntos importantes, los factores ge-
néticos de riesgo conocidos hasta el
momento: estas variantes no alteran
nada directamente, modifican elemen-
tos situados en zonas adyacentes regu-
ladoras de la actividad del gen
(denominadas cis o CRES por sus siglas
en inglés) y no son de nueva aparición
en los niños afectados sino que son he-
redadas de los padres. 

Según Sebat, es sabido que las mutacio-
nes de novo en las secuencias proteicas
de genes contribuyen al desarrollo de
autismo, pero este tipo de mutaciones
representan únicamente el dos por
ciento de la totalidad del genoma hu-
mano, por lo que otro tipo de factores ge-
néticos puede contribuir a los TEA. El
análisis del genoma completo de 9.274
individuos pertenecientes a 2.600 fami-
lias con niños afectados por TEA reveló
que variantes estructurales (SVS) consis-
tentes en inserciones o deleciones de
fragmentos de ADN, en zonas Cres de

origen parental, contribuyen al desarro-
llo de TEA. Estas variantes CRE-SVS se
heredan prioritariamente de los padres
de niños afectados por TEA. En conse-
cuencia, estos resultados sugieren que
la contribución genética heredada de
madres y padres puede ser cualitativa-
mente diferente, aunque se desconocen
sus mecanismos específicos. La doctora
Amaia Hervás, coordinadora de los equi-
pos clínicos participantes de Barcelona,   y
la doctora  María Jesús Arranz, coordi-
nadora de los investigadores genéticos
asociados -ambas colaboradoras inter-
nacionales principales del estudio- con-
firman que los avances de estas
investigaciones ayudan a conocer mejor
los mecanismos que contribuyen a la
aparición del autismo hereditario. "Estos
descubrimientos son de gran importan-
cia, ya que mejoran nuestro conoci-
miento sobre los factores causantes del
TEA, facilitan su diagnóstico y pueden
ayudar al desarrollo futuro del trata-
miento farmacológico de estos trastor-
nos", aseguran. Sin embargo, factores
ambientales y epigenéticos aún no de-
tectados también pueden jugar un papel
importante en el desarrollo de los  TEA.
En la actualidad, el equipo de Mútua Te-

rrassa, en colaboración con investigado-
res de la Universidad de California, tra-
baja en la identificación de otros factores
ambientales, genómicos y epigenómicos
que contribuyen al desarrollo de estos
severos trastornos. �

a Federació Catalana d'Au-
tisme, de la qual formem part
i en som membres fundadors,
va reclamar a finals de març

a les administracions els recursos ne-
cessaris per a un diagnòstic precoç i
atenció primerenca dels nens i nenes
amb TEA. Ho va fer coincidint amb la
preparació els actes del Dia Mundial de
Conscienciació sobre l'autisme. Alhora,
va reclamar “més formació per als ser-
veis de pediatria i infermeria”, ja que si
bé no són els que han de fer el diagnòs-
tic, poden detectar símptomes que al-
guna cosa va bé, així com més
neuropediatres, “perquè no pot ser que
només n’hi hagi un per a tota la zona del
Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès”,
segons assenyalava la seva presidenta,
Rosa Serrano. 
La Federació Catalana d’Autisme (FECA)
aplega una quinzena d'associacions de
famílies de persones amb Trastorns de

l'Espectre de l'Autisme (TEA). Rosa Se-
rrano va fer una crida als professionals
perquè no els faci por diagnosticar els
TEA, ja que tot i representar un shock
per a les famílies, pot ser un alleuja-
ment de l’angoixa que pateixen. A  més,
“sense diagnòstic ni dictamen no es pot
accedir a ajudes ni suports”.  

Com hem explicat en moltes ocasions,
els Trastorns de l’Espectre de l’Autisme
(TEA) no tenen una causa única però en
el seu origen la genètica té un pes molt
important. Actualment ja es consideren
com el trastorn mental més greu en la
població infantil i juvenil. Des d'Autisme
Europa o la Confederació Autismo Es-
paña es calcula una prevalença d’un 1
per cent de la població, amb un creixe-
ment exponencial en els darrers anys.
Sabem, també, que tot i no tenir cura
una intervenció primerenca un cop fet el
diagnòstic, amb les teràpies i tracta-

ments adients, és bàsica per minimitzar
els efectes dels TEA i afavorir l’autono-
mia i plena inclusió dels nens i nenes en
tots els àmbits de la societat, així com
millorar la seva qualitat de vida i la de
les seves famílies.  Malgrat això, un
diagnòstic que es podria fer al voltant
dels 18 mesos de vida (per a alguns ex-
perts abans fins i tot), a Catalunya pot
trigar fins a tres i quatre anys, amb la
consegüent angoixa per a la tota la fa-
mília fins que s’hi arriba. A  més, no
sempre es fa de manera correcta i es
perd un temps molt valuós en el desen-
volupament físic i intel·lectual dels nens
i nenes i en l’adquisició d’habilitats co-
municatives i de relació.

D'altra banda, la federació demana agi-
litzar els tràmits dels ajuts, especial-
ment els derivats de la Llei d'autonomia
personal i atenció a les persones  en si-
tuació de dependència, que són clau per

L

Miscel·lània
La FECA reclama recursos per a un diagnòstic precoç i atenció primerenca
dels TEA 

Amaia Hervás ha dirigido el equipo de 
Mútua de Terrassa
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fer front al sobrecost de tenir fills amb
autisme i per pagar unes teràpies i trac-
taments que requereixen intensitat per
ser efectius i que al sistema públic són
insuficients. A més, insisteix que siguin
tractaments de modificació de conducta
recomanats internacionalment i basats
en evidències científiques.

En línia amb les demandes d'Autismo
España, la Federació Catalana d'Au-
tisme va  traslladar a la societat les
principals reivindicacions per a les per-
sones amb autisme i les seves famílies:  

- Garantir la detecció precoç dels
TEA en diferents contextos (sani-
tari, educatiu i social), el diagnòstic
especialitzat (en qualsevol etapa
vital) i una atenció primerenca in-
terdisciplinària, específica i basada
en l'evidència.
- Assegurar una atenció integral i
específica a la salut de les perso-
nes que formen part d'aquest
col·lectiu.

- Afavorir l'accés de la persona
adulta amb TEA a l'ocupació i a la
vida independent.

- Promoure una educació especia-
litzada, inclusiva i de qualitat per a
l'alumnat amb TEA, flexibilitzant i
innovant l'oferta educativa existent
en les diferents etapes educatives i
vitals (prèvia a l'escolaritat obliga-
tòria i també en la vida adulta). En
aquest punt, Rosa Serrano consi-
dera que cal molta més formació
dels docents en TEA i que aquests
“facin pressió als equips d’adapta-
ció pedagògica per aconseguir els
suports que els calen”.  

- Fomentar l'accés igualitari de les
persones amb TEA a tot el territori
català als recursos, béns i serveis
especialitzats, garantint la seva
existència, viabilitat, sostenibilitat i
qualitat, així com els suports a les
seves famílies.

D'altra banda, la federació es va sumar

un any més a la campanya a nivell euro-
peu en què participen les principals or-
ganitzacions europees de l'autisme.
Enguany duia novament per lema Tren-
quem junts les barreres per l'autisme.
Fem una societat accessible. També es
va sumar a la campanya internacional
Light It Up Blue (Il·lumina'l de blau, en
català), que promou Autism Speaks i
que ha aconseguit il·luminar de blau
edificis tant emblemàtics com l'Empire
State, el Crist Redemptor del Brasil, les
cataractes del Niàgara, la torre Eiffel, la
torre de Pisa o l'Òpera de Sidney, entre
d'altres. A Catalunya uns 70 edificis i
monuments catalans es van il·luminar
de blau, d'entre els quals destaquen la
façana de l'ajuntament de Barcelona, la
Casa Batlló, la Sagrada Família, el Gran
Teatre del Liceu, el Macba, el Teatre Na-
cional de Catalunya (TNC), l’Arc de
Triomf, la nòria del Tibidabo, el teatre
Kursaal de Manresa, l'ajuntament de
Banyoles o la torre de la Miranda de
Cornellà. Al conjunt de l'estat espanyol
es calcula que es van il·luminar uns 300
edificis i monuments. �

La presidenta de la Federació Catalana d'Autisme, Rosa Serrano, i el director, Alfred Hidalgo, durant la roda de premsa del Dia Mundial de l'Autisme
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l Pla d'Acció de l'Estratègia
en trastorns de l'espectre de
l'Autisme es fa esperar. Havia
d'estar aprovat des del 2016,

però diferents tràmits ministerials i de
consells fan que encara no ho estigui.
En l'acte institucional celebrat a princi-

pis d'abril al Ministeri de Sanitat amb
motiu del Dia Mundial de l'Autisme, l'a-
leshores secretari d'Estat de Serveis
Socials i Igualtat, Mario Garcés, asse-
gurà que esperava que fos una realitat
en dos mesos. El secretari d'Estat va
afirmar que el Pla està preparat des de

l'any passat, però que ha hagut de pas-
sar pel Consell Territorial de Serveis
Socials dues vegades per ser analitzat.
També havia d'estar en "observació"
dels ministeris perquè determinin les
partides necessàries; el següent pas, el
Consell Interterritorial de Sanitat. �

E
L'estratègia del govern espanyol sobre autisme es fa esperar

l Salt Lake City’s Vivint Smart
Home Arena, estadi de l'equip
Utah Jazz de l'NBA, la lliga
americana de bàsquet (un es-

port amb un nivell de seguiment com el
futbol a casa nostra) ha obert recent-
ment una "sala sensorial" per als seus
seguidors amb autisme coincidint amb
el Dia Mundial de Sensibilització sobre
l'Autisme. 

L'objectiu d'aquesta sala és que els nens
i nenes aficionats al bàsquet puguin se-
guir en un entorn de calma  els partits
del seu equip. I és que les condicions de
soroll extrem, aglomeració, llums i mo-
viment són difícilment suportables per a

les persones amb autisme, unes perso-
nes generalment hipersensibles als es-
tímuls externs. D'aquesta manera, les
famílies amb persones amb autisme po-
dran gaudir de l'espectacle esportiu
sense angoixar-se. Ha estat possible
gràcies a la col·laboració de l'empresa
Vivint Gives Back.

Aquesta no és la primera sala pensada
per a nens amb autisme o altres tras-
torns del desenvolupament, ja que altres
equips havien pres anteriorment la ini-
ciativa, en concret el Cleveland Cava-
liers, el Sacramento Kings i l'Oklahoma
City Thunder. De fet, la lliga americana
de basquet preveu, a través d'un acord

amb l'ONG Kulture City aixecar una vin-
tena d'espais sensorial-inclusius a,
entre d'altres, els estadis del Chicago
Bulls, Los Angeles Lakers i Miami Heat.
Tal com explicava al canal CBS de Pitts-
burg Wendy Fournier, presidenta de la
National Autism Association, "és habi-
tual en les persones amb autisme sen-
tir-se aclaparats sensorialment per les
llums brillants, el volum sonor, les gen-
tades, molta gent parlant o cridant al-
hora. Necessiten un espai per deixar
fora tots aquests estímuls i estar tran-
quils, on tot estigui controlat. Com tan-
tes altres iniciatives, fer aquestes sales
va sorgir a partir de la frustrant nit d'una
família amb un nen amb autisme.   �

E
Estadis de l'NBA habiliten sales sensorials per als seguidors amb autisme
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a biblioteca infantil de la Fundación ONCE incorpora
un nou títol, Ramon, paleontólogo de profesión, un
conte que ofereix als petits lectors l'oportunitat de co-
nèixer a algú molt especial. Es tracta del Ramon, un

nen de 9 anys amb TEA apassionat pels dinosaures. A través de
les seves divertides aventures, els nens i nenes aprendran què
és l'autisme i descobriran el talent i les capacitats de les per-
sones amb aquest trastorn.

El conte, escrit per Eva Latonda i il·lustrat per Maru García,
està disponible tant per la seva lectura online com per a baixar
o reproducció en àudio. A més, també es poden imprimir al-
tres materials per pintar, retallar, enganxar... amb els quals
els més petits es divertiran.

Altres títols de la col·lecció biblioteca infantil de Fundació
ONCE són, per exemple, Aitor, aviador, sobre el TDAH (Tras-
torn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat); Rosalia, la espia,
sobre la sordesa o Aurora, locutora, sobre la ceguesa. Podeu
accedir al conte en aquest enllaç:  https://bibliotecainfantil.fun-
daciononce.es/es/cuentos/ramon.html �

L
Ramon,  paleontólogo de profesión 
Fundación ONCE  

Llibres

Obra que sorgeix de l'interès
de Rubén Palomo, psicòleg
de l'associació Pauta i pro-
fessor associat de la univer-

sitat Complutense de Madrid, per
conèixer les bases funcionals de l'au-
tisme; gran part del text és la introduc-
ció teòrica se la seva tesi doctoral. En
ell fa una revisió, detallada i crítica, de
les teories que han intentat explicar
l'alteració psicològica que hi ha a la
base funcional de l'autisme i el seu
efecte en el desenvolupament. Es re-
munta, com era obligat, a Leo Kanner i
a les primeres publicacions del 1943
sobre les fascinants peculiaritats
d'onze nens que el van dur a descriure
una nova síndrome, l'autisme, que en
grec vol dir "tancat en sí mateix". Tra-
çant l'evolució dels estudis sobre l'au-
tisme, explica el seu reconeixement
oficial, el 1980, al 3r Manual Diagnòstic
i Estadístic dels trastorns mentals
(DSM) de l'Associació Americana de
Psiquiatria, manual de referència a ni-
vell mundial i que ha anat modificant la

definició d'autisme a mesura que avan-
çava la recerca. Al llibre, molt docu-
mentat i amb interessants esquemes
aclaridors, inclosos els símptomes que
evidencien autisme en els primers anys
de vida, va desgranant un munt de teo-
ries, moltes d'elles relacionades. Diu
l'autor que "l'autisme és un trastorn
d'origen biològic, multicausal i proba-
blement d'origen poligènic. Aquest ori-
gen biològic, no obstant, es desconeix".
Així, el nou enfoc parla de multicausa-
litat, però cap model és capaç d'expli-
car del tot l'aparició i desenvolupament
del trastorn. Queda, per tant, molt camí
per recórrer, un camp on poden ser
clau els estudis amb germans. "S'obre
davant nostre un temps de descobri-
ments  apassionants, que esperem que
ens ajudin a entendre l'autisme i rever-
teixi en desenvolupar suports i inter-
vencions primerenques que  millorin
sensiblement el progrés d'aquests
nens i nenes i, qui sap, es disposi de la
possibilitat de prevenir-lo o reconduir la
desviació del seu curs evolutiu". �

C

Autismo. Teorías explicatives actuales
Rubén Palomo

Alianza Editorial
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bra guanyadora de la tercera
edició del premi Feel Good™,
és la crònica d'un viatge  de dos
germans, Juanma i Sergio. El

Sergio és un jove cec i amb autisme. Tot
va començar quan el Juanma, que es de-
dica a la producció audiovisual i és un in-
cansable aventurer, va voler fer-li un regal
valuós al seu germà, que recordés tota la
vida, i després de pensar-ho molt va deci-
dir que seria un recorregut en tàndem,
d'uns 1.300 quilòmetres, al cor de l'Atlas,
perquè es trobés amb una amiga seva, la
Mati. El viatge seria, alhora, recollit en un
documental, amb el qual volia reflectir
com d'especial és en Sergio. L'obra està

escrita per la mare, Mari Ros Rosado, pe-
riodista fins el 2003, i relatat de forma
imaginària pel Sergio, ja que explica tot el
que ell diria si pogués descriure l'expe-
riència i parlar des del moment del seu
naixement. Així, parla de la seva forma
d'entendre el món, de la seva passió pel
piano i el cant, però també de la seva ne-
cessitat d'ordre i de rutines, dels proble-
mes que va tenir de petit a l'escola. "És la
història d'un noi diferent, absurd de vega-
des, però sempre tendre i bondadós: una
experiència que va estrènyer la nostra re-
lació de germans i que ha estat la recom-
pensa simbòlica al somni que vam
començar des de petits". �

O

La sonrisa verdadera 
Sergio Aznárez, Juanma Aznárez i Mari Ros Rosado

Plataforma Editorial  

a doctora Maria José Portella,
mare d'un fill amb autisme, és
l'autora d'aquest llibre, que vol
aportar una perspectiva doble

sobre l'autisme: la materna i la neurocientí-
fica, per deixar constància que sovint és di-
fícil veure una situació amb claredat, tot i
tenir les evidències davant dels ulls. Profes-
sional i mare, Portella es converteix en por-
taveu del seu fill. Li ha motivat escriure el
llibre "la necessitat de compartir el procés
que m'ha portat a esbrinar que tinc un fill
extraordinari, amb les dificultats que ha su-
posat, però també amb l'alegria que ell em
dóna". Maria José descobreix de manera va-
lenta aspectes personals i explica de ma-
nera commovedora la seva perplexitat i

culpabilitat davant el seu fill "diferent", amb
missatges contradictoris dels professionals.
El llibre és una barreja d'autobiografia, de
recerca personal i de descobriment d'uns
mons fascinants que encara ens resulten in-
visibles. I és que només quan tenim l'opor-
tunitat de conèixer a una persona amb
autisme podem començar a intuir com és.

Es tracta d'una aproximació a l'autisme
plena de tacte i subtilesa, dirigida als pares
com ella i aquesta vegada molt menys als
professionals. L'autora es pregunta si no és
la societat la que ha de canviar acceptant les
particularitats i individualitats de les perso-
nes com el seu fill i no ells o les seves famí-
lies, com passa actualment. �

L

Mundos invisibles 
María José Portella

Tibidabo Ediciones

om pot ser que allò que tots evi-
tem generalment, el dolor i el
mal, pugui ser buscat de manera
intencionada i recurrent per algu-

nes persones cap a si mateixes? Isabel Paula
tracta en aquest llibre del problema de com-
portament més sever que afecta les persones
amb autisme: l'autolesió. Aquesta pot provo-
car greus dificultats per a la salut, presenta
una alta tendència a cronificar i persistir, im-
pacta considerablement en la qualitat de vida

de la persona i provoca una significativa an-
goixa en famílies i professionals. L'autora del
present volum afronta tan complexos as-
sumptes amb delicadesa, empatia, experièn-
cia i coneixements, i advoca per no catalogar
l'autolesió com un comportament desafiant
sinó com un comportament "inadequada-
ment útil" per a la persona amb autisme. Què
podem fer perquè no s'autolesioni és una
qüestió que no s'ha de resoldre sense abans
dilucidar per què s'autolesiona. �
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La autolesión en el autismo
Isabel Paula 
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• Extracción de aire, polvo, humos, neblinas y 

• Transporte y distribución de sólidos y partículas 
en líneas de producción.

• Ventilación, climatización y refrigeración de 
procesos industriales.
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