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En l’elaboració dels estatuts fundaci-
onals de la nostra entitat vàrem ser 
potser molt ambiciosos, però a la 

vegada conscients de quins eren els 
reptes que volíem assolir com a objec-
tius de la fundació. Mas Casadevall és 
un centre de vida i treball, concebut 
com teràpia, per millorar la qualitat de 
vida dels nostres residents; però això, 
sent important, encara ens va semblar 
insuficient: vàrem decidir que aquest 
treball s’enriquiria afegint-li un plus en 
l’elaboració dels productes, que haurien 
de ser de disseny exclusiu, fets pel pres-
tigiós dissenyador internacional André 
Ricard, membre del nostre Consell As-
sessor i que col·labora amb Mas Casa-
devall des dels nostres inicis, ara fa 31 
anys. Tot això significa una alta exigèn-
cia en l’elaboració, sobretot si tenim en 
compte que els treballadors són perso-
nes amb TEA. Per assolir-la ens ajuden i 
assessoren desinteressadament altres 
especialistes externs amb els quals for-
mem un gran equip:

En Joan Raventós, mestre ceramista, 
que col·labora amb el seu assessora-
ment tècnic, especialitzat en esmalt i or 
tècnic, membre de la Junta Directiva del 
Museu de la Bisbal; nna Bayo, dissenya-
dora industrial, ceramista especialitzada 
en la construcció de motlles; Jaume 
Geli, dissenyador i artista banyolí, que el 
2020 iniciarà un projecte d’ART-TERA-
PIA amb la fundació; i Ernest Corbillo, 
educador, ceramista i responsable del 
taller ocupacional, amb formació espe-
cífica a l’escola de ceràmica de la Bisbal.

Tot coordinat pel nostre director Pep 
Mendoza, que coneix el pany després 
de molts anys com a responsable del 
servei de teràpia ocupacional (STO), és a 
dir, els tallers.

És un gran equip que facilita la participa-
ció dels usuaris del taller de ceràmica. 
La conseqüència de tot plegat és l’ela-
boració als tallers de trofeus que premi-
en activitats impulsades per altres insti-
tucions. Citarem dues com a exemple:

Per a l’Obra Social “la Caixa”: el trofeu 
INCORPORA, que premia a participants 
en el programa del mateix nom, que 
promou la inserció de col·lectius en risc 
d’exclusió a empreses d’Espanya, Portu-
gal, el Marroc i Polònia. I un trofeu de 
recent creació per premiar diversos pro-
grames d’Acció Social de “la Caixa”.

Per a la Confederación Autismo Es-
paña (CAE): amb motiu del seu 25è ani-
versari, la CAE va atorgar la primera edi-
ció dels Premios Autismo España, a set 
projectes de les 64 entitats que es varen 
presentar al premi. Els trofeus pels pro-
jectes premiats van ser dissenyats pel 
nostre equip de professionals i elaborats 
pels nois i noies de Mas Casadevall. En 
l’acte de lliurament va quedar palès, da-
vant un auditori ple a vessar, que agra-
daren molt i van ser molt apreciats i va-
lorats.

Conseqüència de tot això és la projec-
ció de Mas Casadevall arreu de l’Estat i a 
escala internacional. Gràcies i felicitats a 
tots els que us heu implicat en la conse-
cució d’aquest repte. 

Opinió
Un gran equip assoleix un gran repte 

José Luis Bruned
President del Patronat 

Fundació Autisme Mas Casadevall
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Mas Casadevall 

‘Autisme: envellim junts?’ de la 
Fundació Autisme Mas Casade-
vall és un dels tres projectes de 

les comarques gironines, juntament 
amb ‘La prevenció del càncer i l’esport’, 
de l’associació contra el càncer AE-
CC-Girona, i ‘Atenció integral sociosani-
tària per malalts de càncer’, de la Funda-
ció Roses Contra el Càncer, van rebre al 
febrer un premi Territoris Solidaris BBVA, 
dotat amb 6.000 euros els dos primers i 
5.500 el tercer .

BBVA i la Fundació Antigues Caixes 
Catalanes (FACC), a través del seu 
programa ‘Territoris Solidaris’ donen 
suport a diferents projectes socials triats 
pels empleats del banc a Catalunya. 
Amb aquesta iniciativa, de la qual Mas 
Casadevall ja es va beneficiar en la seva 
tercera edició amb el projecte Ens 
ocupem de la nostra llar, els treballadors 
de l’entitat proposen i apadrinen 
projectes d’entitats del seu entorn per 
ser votats pel conjunt de la plantilla a 
Catalunya. Dels 137 projectes apadrinats 
en aquesta edició, es van seleccionar 31 
que rebran una dotació global de 
185.000 euros i que es calcula que 

beneficiaran al seu torn a gairebé 
185.000 persones. 

Destaquen els projectes vinculats a per-
sones amb discapacitat i persones en 
risc d’exclusió social, representant res-
pectivament cada àmbit el 33 per cent 
del total de projectes escollits. Els col-
lectius de gent gran, i d’infància i joven-
tut, són els principals beneficiaris.

La concessió dels premis es va fer en un 
acte celebrat a Barcelona, on el director 
territorial del BBVA a Catalunya, Xavier 
Llinares, va destacar la gran tasca 
d’aquestes entitats i agraí el compromís 
dels empleats amb aquestes iniciatives. 
Pel que fa a distribució territorial, la gran 
majoria dels premiats són entitats de la 
província de Barcelona; la meitat són de 
la ciutat comtal i l’àrea metropolitana. 
Els segueixen les comarques del Vallès 
Occidental amb cinc projectes, la de-
marcació de Lleida amb quatre i la de 
Girona amb tres. L’entitat financera ha 
destinat a aquesta sisena edició de ‘Ter-
ritoris Solidaris’ un total de 1.100.000 
euros arreu d’Espanya. 

Des del naixement d’aquest programa, 
sempre s’ha buscat arribar a tots els àm-
bits geogràfics en els quals BBVA està 
present i atendre al major nombre pos-
sible de beneficiaris. En aquestes sis edi-
cions s’han concedit un total de 180 
ajudes a Catalunya, creant oportunitats 
per a unes 956.730 persones a través de 
projectes que busquen millorar la seva 
qualitat de vida. Augmentar la qualitat 
de vida de persones amb discapacitat 
amb noves teràpies o millorar les condi-
cions de nens malalts en els hospitals 
són dos exemples dels projectes gua-
nyadors en aquesta edició.

En aquest sentit, Jaume Ribera, presi-
dent de la FACC, va assenyalar en l’acte 
de lliurament que “la col·laboració de les 
dues entitats en aquest programa mos-
tra la voluntat de continuar amb les aju-
des que les antigues caixes oferien a 
entitats catalanes a través de les seves 
obres socials”. 

Premi Territoris Solidaris per a Mas Casadevall

Representants de les entitats catalanes que enguany es beneficien dels premis Territoris 
Solidaris, amb responsables del BBBV i la fundació Antigues Caixes Catalanes
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El president del patronat de la funda-
ció, José Luis Bruned, i el tresorer, 
Joaquín Bruned, vam fer una visita 

el 20 de febrer al MIND Institute de la 
UC Davis de Califòrnia, amb seu a Sa-
cramento, amb el qual la nostra funda-
ció manté vincles científics des de l’any 
2006. 

La visita va començar amb un recorre-
gut per les instal·lacions, encapçalada 
pel Dr. Leonar Abbeduto, director exe-
cutiu del MIND, acompanyat de Maria, 
una psicòloga de Barcelona que està 
fent una formació al MIND d’un any a 
través d’una beca americana. 

Posteriorment ens vam reunir amb el 
doctor David Amaral, director de recer-
ca de la institució; en la trobada es va 
parlar de l’evolució d’aquesta relació i 
dels avenços en els últims anys. També 
es va abordar la situació dels projectes 
iCARE i BIO-CREA, així com de les gesti-
ons per aconseguir finançament per 
poder-los tirar endavant, de detalls de 

les relacions amb l’hospital Sant 
Joan de Déu i sobre la feina que 
està realitzant el comitè clínic de 
Mas Casadevall. Amaral va con-
firmar la col·laboració del centre 
amb la fundació amb indepen-
dència que els projectes Bi-
o-CREA i iCAre prosperin o no. 
La visita va incloure una trobada 
amb la Dra. Sally Rogers, crea-
dora del Denver Model, del qual 
MC té llicencia per impartir els 
cursos a Espanya a través de 
Maria Diez-Juan, psicòloga de 
Sant Joan de Déu i primera be-
neficiària de la beca Mas Casa-
devall atorgada per “la Caixa”.

Com ja hem explicat en altres ocasions, 
el MIND Institute, que enguany celebra 
els seus primers 20 anys de vida, té un 
equip de més de 200 facultatius de di-
verses disciplines mediques que treba-
llen en la recerca i tractament de l’autis-
me i altres trastorns similars o relacio-
nats. 

Joaquín Bruned
Membre del comitè executiu, germà 

de l’Alejandro

Coincidint amb el Dia Internacio-
nal de Conscienciació sobre l’Au-
tisme, que té lloc el 2 d’abril, la 

nostra fundació, juntament amb la Fun-
dació Privada Autisme Guru i Autisme La 
Garriga van tornar a organitzar una taula 
rodona conjunta. Si l’any passat per les 
mateixes dates es van reunir a Caixa 
Fòrum per parlar d’envelliment de les 
persones amb TEA i feia menys d’un 
mes que ho havien fet per parlar de 
dona i autisme, en aquesta ocasió el 

tema triat era Atenció Mèdica Integral a 
persones amb TEA. 

L’acte es va celebrar al Palau Macaya, 
que aquell vespre es va tenyir de blau 
per l’autisme; va ser presentat pel direc-
tor general de la xarxa de serveis d’Autis-
me La Garriga, Joan Cruells, el qual va 
posar sobre la taula les dificultats que, 
pel seu trastorn, tenen les persones 
amb TEA per accedir als serveis mèdics 
i sanitaris.

Són aquestes dificultats les que justifi-
quen la posada en marxa d’iniciatives 
específiques. En aquest sentit, la prime-
ra ponent de la taula va ser la directora 
del Programa d’abordatge integral 
sobre els casos de salut mental d’eleva-
da complexitat, Magda Casamitjana: és 
un programa que va néixer de la visita 
que va rebre, quan era diputada al Parla-
ment, d’un grup de famílies que tenien 
fills amb trastorn de salut mental i que 
havien anat donant tombs durant anys 

Visitem el MIND Institute de Califòrnia

Joaquín Bruned, David Amaral i José Luis Bruned

Joaquín y José Luis Bruned, davant l’accés 
al centre californià referent en autisme 

Al vestíbul del MIND hi ha aquesta càpsula  
del temps del 2003, per obrir al 2053.

Cap a una atenció mèdica integral de les persones amb TEA

Amb motiu del Dial Mundial de l’Autisme, el Palau Macaya acull una taula rodona 
organitzada per Autisme La Garriga, Fundació Privada Guru i Mas Casadevall 
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sense rebre cap resposta satisfactòria. 
La resposta era, sens dubte, una atenció 
integral que contemplés la coordinació 
dels recursos sanitaris, però també els 
socials, els educatius, els d’inserció la-
boral i fins i tot, en alguns casos, els pe-
nitenciaris. 

Magda Casamitjana: 
“no podem mirar cap a una 

altra banda quan algú es 
queixa que la conselleria no fa 

el que hauria de fer”.

Traslladada aquesta proposta a una reu-
nió del Govern, i atesa la magnitud del 
repte, va rebre l’encàrrec d’ocupar-se’n 
ella mateixa. Així, doncs, com a respon-
sable del programa, Casamitjana està al 
capdavant d’una dotzena de programes 
que atenen persones que, pel seu di-
agnòstic, de vegades són violentes, no 
accepten ajuda o bé han passat per les 
diferents fases d’atenció i han abando-
nant el circuit sociosanitari. A més, en 
aquest programa es compta amb l’opi-
nió dels familiars, que els han fet arribar, 
a través d’una enquesta, les seves ne-
cessitats i patologies (s’inclouen casos 
de violència, consums, fugues, ludopati-
es, causes judicials, intents de suïcidi...) 
Casamitjana, que va mostrar als assis-
tents les moltes línies de treball en 
marxa, va defensar el dret de totes les 
persones a viure amb tranquil·litat i 
apuntà que “no podem mirar cap a una 

altra banda quan algú es queixa que la 
conselleria no fa el que hauria de fer”.

El segon ponent de la taula era el direc-
tor del Pla Director de Salut Mental i Ad-
diccions del departament de Salut de la 
Generalitat, Jordi Blanch, el qual va ex-
posar els models i propostes que opti-
mitzen l’atenció especialitzada a les per-
sones amb TEA i, alhora, faciliten la 
tasca dels professionals. Al respecte, va 
insistir en la voluntat del departament 
que totes les persones amb TEA rebin 
un nivell d’atenció i d’accés a especialis-

tes similar amb independència del seu 
lloc de residència, ja que fins ara aquest 
accés especialitzat ha estat limitat pel 
model sanitari català, basat en “proveï-
dors”, i que ha fet que sovint depengués 
de la voluntat i iniciativa d’aquests pro-
veïdors disposar d’un servei en una 
zona, mentre que en altres zones, gene-
ralment les allunyades dels grans nuclis 
de població, els usuaris quedaven desa-
tesos. Aquest nivell de serveis similars 
s’ha de poder oferir també en el camp 
educatiu, laboral, d’orientació social... A 
més, s’ha de poder oferir un tipus de 

 D’esquerra a dreta: Joan Cruells, María José Penzol, Jordi Blanch i Magda Casamitjana

El Palau Macaya es va sumar a la iniciativa Light it up blue i es va il·luminar de blau per 
conscienciar sobre l’autisme
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tractament similar, per la qual cosa s’im-
pulsen les guies que unifiquen criteris 
d’intervenció.

Blanch assenyalà així mateix que “la in-
tegració amb altres departaments és 
crucial” i que és fonamental avançar en 
la lluita contra l’estigma, no només a la 
societat sinó també entre els mateixos 
professionals de la sanitat.

El departament de Salut 
treballa perquè totes les 

persones amb TEA rebin un 
nivell d’atenció i d’accés a 
especialistes similar amb 

independència del seu lloc de 
residència

L’experiència del Gregorio Marañon

La darrera intervenció va anar a càrrec 
de Maria José Penzol, del Servei de Psi-
quiatria del Nen i l’Adolescent de l’Hospi-
tal Gregorio Marañón de Madrid, on fa 
deu anys que va començar a funcionar 
el programa d’Atenció Mèdica Integral 
per a persones amb TEA (AMI-TEA). És 
un programa que parteix de les evidents 
dificultats de les persones amb TEA per 
comunicar-se i per establir relacions so-
cials en entorns nous i sovint ‘hostils’ 
com és el de la salut, i més quan es trac-
ta d’un hospital molt gran, per on passa 
molta gent, sorollós i ple d’estímuls que 
causen angoixa... les dificultats per co-
municar el dolor, entendre què significa 
anar al metge o sotmetre’s a una prova i 
deixar-se tocar per persones que no es 
coneixen, haver d’adoptar postures dife-

rents a les habituals; això, unit a un elevat 
llindar del dolor que fa que es detectin 
tard molts símptomes i s’iniciïn també 
tard els tractaments, fa que les visites al 
professional de la sanitat siguin les míni-
mes i provoquin un gran estrès, tant a les 
persones amb TEA com a les seves famí-
lies, i de vegades duguin a uns hàbits de 
vida no sempre saludables. Si a aquest 
context li sumem la creixent prevalença 
a casa nostra dels Trastorns de l’Espectre 
de l’Autisme, posar en marxa una aten-
ció especial quedava més que justificat. 

El programa arrencà a dos petits despat-
xos amb un equip reduït de metges i 
infermeres; l’objectiu, facilitar l’accés al 
sistema sanitari i coordinar-se amb al-
tres recursos no sanitaris i amb especia-
listes de patologies que són habituals en 
les persones amb autisme (d’entre les 
quals les relacionades amb nutrició), 
que són més susceptibles a malalties or-
gàniques i presenten una elevada taxa 
de comorbilitat psiquiàtrica, unes espe-
cialitats a les quals són derivades des del 
servei i amb una discriminació positiva, 
és a dir, reben atenció preferent. Les 
persones amb TEA ateses pel servei ja 
arriben diagnosticades i es pretén que 
puguin rebre atenció al llarg de tota la 
vida, a poder ser sempre amb els matei-
xos metges i infermeres. A més, s’inten-
ta que sigui sempre en els mateixos es-
pais; s’adapta el protocol de cada prova 
a cada persona i es treballa perquè 
aquest sigui previsible, estructurat i ex-
plicable, amb pictogrames i imatges si 
cal, minimitzant les variables noves. 

Tenint cura de cada visita d’una persona 

amb TEA es redueix notablement l’es-
très del pacient i la seva família en tot el 
que té a veure amb els actes mèdics. El 
balanç del programa és molt positiu, 
amb unes 3.000 revisions cada any i 
unes 1.900 visites a especialitats, essent 
les més sol·licitades les de psicologia, 
neurologia i aparell digestiu. Un 88 per 
cent de les visites són de nens. Ara, 
aquesta unitat s’està quedant petita i es 
treballa perquè arribi a altres hospitals 
un model similar. 

Al torn de preguntes, les famílies van 
plantejar que estaria molt bé disposar a 
casa nostra d’unitats com la del Grego-
rio Marañón. Aquí, es va respondre, s’es-
tà avançant en aquesta línia, amb unitats 
específiques a Sant Joan de Déu, Mútua 
de Terrassa i Vall d’Hebron. 

M.José Penzol parlà de la unitat Ami-TEA 
de l’hospital Gregorio Marañón de Madrid

Magda Casamitjana, a la dreta, explicà amb detalls el Programa d’abordatge integral sobre els casos de salut mental d’elevada complexitat
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Mica en mica, els tallers de la 
FAMC s’han anat especialitzant 
en cadascuna de les tasques 

que porta a terme. En el cas del taller de 
ceràmica, en la utilització de noves tècni-
ques i en l’adaptació d’aquestes a les ca-
racterístiques específiques dels usuaris/
es d’aquest taller. Com tota la tasca ocu-
pacional que es realitza a Mas Casade-
vall, es treballa per a l’obtenció de pro-
ductes amb acabats per a la seva promo-
ció en el mercat econòmic normalitzat. 
No treballem sota l’objectiu de producti-
vitat, però sí que ens importa, i molt, la 
consecució de productes amb acabats 
més que correctes, de cara a reforçar la 
vivència i responsabilitat dels usuaris/es, 
facilitant així una vida adulta real.

El taller de ceràmica va iniciar el seu tre-
ball comprant a la Bisbal material de ce-
ràmica per treballar, continuació la de-
coració de la peça i posterior cocció. 
Poc a poc va anar augmentant la tipolo-
gia de treball perquè més usuaris/es po-
guessin introduir-se en el procés de 

l’elaboració de les peces, trofeus i d’al-
tres encàrrecs.

Gràcies al dissenyador André Ricard, 
molt implicat amb la nostra fundació, 
iniciàrem la creació de peces pròpies 
amb motlles, la qual cosa va permetre 
que més usuaris/es gaudissin del treball. 
Es treballa amb motlles per collatge, fet 
que facilita la tasca al taller

Actualment disposem ja de peces pròpi-
es i dissenys dels propis nois/es, peces 
que l’estiu passat es van poder veure a 
l’espai de Exposició de Cervera i Girona 
sota el títol de FangTEA’t: Autisme i fang.

Per cobrir les necessitats tècniques ens 
era necessari l’adquisició d’un nou forn 
de ceràmica, ja que l’anterior era molt 
antic. Ens calia un per poder coure 
peces de gres i altres materials d’alta 
cocció. Des de la Fundació Bancària “la 
Caixa” i Caixabank ens varen facilitar un 
crowdfunding i van aportar els primers 
3.000 euros; gràcies a l’aportació de 

més de 120 persones es varen poder 
comprar dos forns, un gran d’alta coc-
ció i un petit per a proves, també amb la 
capacitat de coure peces d’alta tempe-
ratura. Les proves a un forn petit són 
molt importants per seguir amb política 
de respecte amb el medi ambient i fer 
un món més sostenible. 

Pep Mendoza
Director de Mas Casadevall

Estrenem forn de ceràmica gràcies al crowdfunding 

L’educador de ceràmica, Ernest Corbillo, i 
nois i noies del taller agraeixen les vostres 

aportacions. D’esquerra a dreta: Carmen R. 
Ernest, Carmen C. i Francec F.

La potenciació de les diferents terà-
pies i activitats relacionades amb la 
salut i el benestar d’uns usuaris 

cada cop més grans va ser un dels 
temes protagonistes del Consell Asses-
sor que, una primavera més, va tenir lloc 
a la sala Manel Ventura de Mas Casade-
vall.

Presidida, com ja és habitual, per l’abat 
emèrit de Montserrat, Sebastià Bardolet, 
la trobada va començar amb la benvin-
guda a la pianista i compositora Mariona 
Sarquella com a nou membre del Con-
sell Assessor. Com sabeu, des de fa sis 

anys Sarquella organitza els tradicionals 
cicles de concerts ‘Música i Altruisme’ a 
benefici de la nostra fundació, que aju-
den a fer visible la nostra tasca. En 
aquest sentit, José Luis Bruned va apro-
fitar l’ocasió per agrair-li el seu suport i 
per recordar que no és la primera perso-
nalitat del món de la música que forma 
part del Consell Assessor, on anterior-
ment hi va ser la cantant gironina de 
música tradicional Maria Dolors Laffitte.

A continuació, el president del Comitè 
Executiu, Lluís Desoi, va esmentar al-
guns dels principals esdeveniments de 

l’any passat, començant pel projecte de 
l’exposició Fang’TEA, que va tenir els 
seus orígens en un projecte del taller de 
ceràmica en què es demanà als usuaris 
que expressessin cóm veuen el cos 
humà i en la qual va quedar reflectit el 
nivell de creativitat dels nostres usuaris. 
L’exposició es va veure entre juliol i se-
tembre al Terracotta Museu de la Bisbal 
d’Empordà i, posteriorment, a la Casa 
de Cultura de Girona. El dinar de cele-
bració del trentè aniversari, els concerts 
de música clàssica i el suport al Light it 
up blue (que il·lumina de blau els edifi-
cis) van ser altres activitats de visibilitza-

L’impuls a les teràpies que milloren la salut i benestar dels usuaris, 
protagonista del Consell Assessor 2019
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ció de la fundació. Desoi esmentà així 
mateix algunes obres del centre, com 
les relatives a l’aïllament i climatització 
dels tallers, que han millorat notable-
ment les condicions de confort i els es-
talvis energètics, la renovació de la ins-
tal·lació de baixa tensió i la unificació de 
consums en un sol comptador. Final-
ment, explicà els canvis de tipus admi-
nistratiu relacionats amb el concert amb 
la Generalitat.

Tot seguit, el director del centre, Pep 
Mendoza, arrencà la seva intervenció 
recordant els valors que impregnen tota 
la feina i la forma de treballar de l’equip 
de Mas Casadevall: confiança, il·lusió, 
fortalesa i vocació. Recordà que “l’autis-
me no ens defineix com a persones” 
sinó que “nosaltres definim l’autisme” i 
que “a partir d’aquí construïm”. Amb 
aquesta “declaració d’intencions” passà 
a exposar algunes novetats del 2018, 
com ara el nou encàrrec de peces de 
ceràmica de l’Obra Social ‘La Caixa’ 
com a reconeixement a les empreses 
que durant anys han col·laborat amb el 
programa “únic i singular” Reincorpora. 
Mendoza va distingir les activitats que 
fomenten la inclusió de les persones 
amb TEA en el seu entorn (les vacances, 
el projecte Escenaris Especials, el pro-
grama Set de Ràdio a Ràdio Banyoles...) 
amb les de sensibilització i visualització 
(la marxa popular de Serinyà, els apara-
dors de Can Pons, les exposicions de 

flors de Porqueres i Banyoles, la partici-
pació en xerrades, en el programa El fo-
raster i en la iniciativa Apropa Cultura, 
entre d’altres. Sobre aquesta última inici-
ativa, a banda d’agrair tot el que està 
fent, va avançar que ara arriba a Banyo-
les i farà molt més senzill l’accés a les 
seves activitats.

Teràpies

El director de Mas Casadevall va dedicar 
part del seu temps a destacar el notable 
increment d’hores que es dediquen a 
activitats terapèutiques com l’estimula-
ció, la fisioteràpia, la musicoteràpia, la 
teràpia amb gossos i cavalls... tot plegat 
per fer front amb les millors condicions 
possibles a l’envelliment dels usuaris i a 
la prevenció de les patologies que hi 
solen anar associades. La sala d’estimu-
lació, per exemple, s’està equipant amb 
nous recursos i ha rebut un important 
ajut del programa d’envelliment de 
l’Obra Social ‘La Caixa’. A més, han aug-
mentat de 4 a 24 les hores (setmanals?) 
de la psicomotricista, que s’ha incorpo-
rat a l’equip, i s’estan fent adaptacions a 
la sala, amb la instal·lació de parquet i la 
divisió d’espais, entre altres millores.

Els comptes

Per la seva banda, el tresorer, Joaquín 
Bruned, va exposar les principals xifres 
econòmiques de l’exercici, tot recor-

dant que tots els projectes i fites de Mas 
Casadevall no es podrien assolir sense 
recursos econòmics. Va destacar que ja 
fa una dècada que la fundació tanca els 
exercicis amb resultat positiu, tot incre-
mentant, any rere any, el seu pressu-
post, la qual cosa es tradueix en un aug-
ment dels serveis que s’ofereixen a les 
persones. A més, continua sent essenci-
al buscar fonts de finançament alternati-
ves per dependre menys del sector pú-
blic “i que ens permetin millorar i aug-
mentar els serveis”. El 2018, sobre un 
pressupost d’1’7 milions d’euros, uns 
206.000 procedien d’ajuts i subvenci-
ons. Pel 2019, el pressupost augmentarà 
lleugerament. Bruned assenyalà els di-
versos estalvis derivats de la nova cale-
facció a base de biomassa i de la unifi-
cació dels comptadors i acabà dient 
que el 2019 “si podem complir amb els 
nostres objectius i ens queda un petit 
resultat ja podem estar contents”.

En la darrera part del Consell es va parlar 
dels problemes per aconseguir finança-
ment per al projecte CARE-BIOCARE 
atesa l’elevada competència de projec-
tes que aspiraven a uns mateixos ajuts, i 
es van exposar les diferents activitats de 
formació i difusió del coneixement de 
Mas Casadevall que es van impulsar el 
2018 a través del seu comitè clínic, 
”amb gent jove i preparada”. Així mateix 
s’esmentà el projecte de “fer marca Mas 
Casadevall” com a referent de formació 

Un any més, la trobada va tenir lloc a la sala Manel Ventura
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D’esquerra a dreta: Josep M.Cullell, Marc Simon, José Luis Bruned 
(durant la seva intervenció, Sebastià Bardolet i Lluís Desoi)

a Catalunya i Espanya en temes d’autis-
me. 

D’altra banda, Pep Ventura explicà els 
avenços en la preparació del nou Pla Es-
tratègic de Mas Casadevall, “en el qual 
volem que tot l’equip se senti implicat”, 
cadascú des de la seva àrea de treball. Al 
Consell també es van fer cinc cèntims 
de la participació a Autismo España, que 
va renovar junta l’any passat i on José 
Luis Bruned continua com a vicepresi-
dent, i a Autisme Europa, amb Miquel 
Serra al seu consell d’administració. 
D’altra banda, la fundació també és pre-
sent a la junta de la Federació Catalana 
d’Autisme, on Pep Mendoza n’és el tre-
sorer. 

Ja en acabar, José Luis Bruned explicà 
els últims projectes de ceràmica en què 
està treballant el dissenyador i col·labo-
rador André Ricard i el felicità pel recent 
premi Bonart que ha rebut per la seva 

positiva col·laboració de l’art amb la dis-
capacitat, en aquest cas l’autisme, ja 
que fa més de 20 anys que col·labora 
amb la nostra fundació. Com cada any, 
la reunió va concloure amb un dinar de 
germanor al restaurant.. 

La climatologia va voler tenir prota-
gonisme a la Diada de Sant Jordi 
2019 a Banyoles. La inestabilitat va 

ser present al llarg del dia, fet que va su-
posar que tots els que paràvem a la 
plaça Major ens haguéssim de ressituar 
sota les voltes per evitar la pluja. Això no 
va ser impediment per posar una parada 
amb els nostres productes artesanals i 
les nostres roses fetes amb paper reci-
clat. Com sempre, els productes que 
presentem per Sant Jordi tenen molt 
bona acceptació entre els visitants a la 
fira. A més, ens permet establir nous 
contactes i podem saludar un bon gra-
pat de clients que ens coneixen de fa 
anys. També és una oportunitat pels 
usuaris de la llar de Banyoles de vendre 
en grup a la parada. Ells són els encarre-
gats de gestionar la parada per la tarda i 
fins acabar la fira.. 

Joan Josep Verdaguer
Coordinador del servei de Teràpia 

ocupacional de MC

Parada de Sant Jordi a la Plaça Major 
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El mes de maig, ja per ell mateix es-
pecialment bonic i desitjat, pel Mas 
Casadevall té un valor afegit: arriba 

el festival d’Art i Altruisme, enguany el 
quinzè, per si algun lector no ho sap. 
L’organitza la Mariona Sarquella i Riera, 
gran virtuosa del piano, i consta de dos 
concerts.

El primer l’interpreta ella mateixa, el 
segon és a càrrec d’un artista coral o 
grup musical de gran vàlua, que la Mari-
ona convida i que solidàriament i gene-
rosament actua a benefici de la nostra 
fundació. Enguany vam tenir el goig 
d’escoltar la Glòria Garcés, cantautora i 
pianista.

Els dos concerts es van interpretar, com 
ja és habitual, a les vuit del vespre, a l’au-
ditori Josep Viader de la Casa de Cultura 
de la Diputació de Girona.

Abans de seguir, permeteu-me unes 
pinzellades sobre la formació de la Mari-

ona Sarquella; comença els seus estudis 
musicals al conservatori Isaac Albéniz 
de Girona, i a Barcelona cursà el grau 
superior de piano; a Rotterdam estudia 
una nova llicenciatura i un màster en in-
terpretació. El 2004 és becada pel con-
servatori de Rotterdam: segueix la for-
mació amb un altre màster a Suècia i 
rep diversos premis i beques. Diversos 
compositors han escrit obres per a ella, 
molts dels seus recitals han estat eme-
sos per diverses cadenes de ràdio i tele-
visió i actualment compagina la seva 
capacitat pianística amb la docència.

Amb tant de talent i un currículum com 
aquest no és d’estranyar que el seu con-
cert, que va tenir lloc el dos de maig, 
sigui d’una gran qualitat i molt esperat. 
La Mariona se supera any rere any, tant 
en interpretació com en la dificultat de 
les peces i autors escollits, enguany Je-
an-Philippe Rameau, Johannes Brahms, 
Claude Debussy, Frederic Chopin, Ser-
gei Prokofiev.

Ens va delectar amb una interpretació 
magistral; estima la música i el piano i 
els seus coneixements i habilitats li per-
meten dominar totalment la tècnica i fer 
vibrar els cors; sap transmetre l’emoció 
que ella sent quan toca el piano. El pú-
blic que omplia l’auditori ho va agrair 
amb forts aplaudiments.

Després la Bea Pi, en Joan Ruiz i en Car-
les Bosch, molt contents, varen pujar a 
l’escenari per donar a la intèrpret un ram 
de flors i un obsequi fet als tallers del 
Mas; van ser uns moments molt entra-
nyables... La Mariona ens estima i ja 
forma part de Mas Casadevall.

Abans, però, de començar el concert, el 
president del comitè executiu, Lluís 
Desoi, la va presentar amb molt d’afecte 
i li va donar les gràcies per dedicar-nos 
el festival. També va agrair a les dues re-
gidores de l’ajuntament de Girona, Maria 
Àngels Planas i Eva Palau, la seva pre-
sència. Així mateix, va agrair també a la 

Al maig, el festival ‘Art i Altruisme’, i ja en van quinze

 La Glòria Garcés va rebre un obsequi de mans del Gabi Trallero i el David Moreno.
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Generalitat, a la Diputació i a la Casa de 
Cultura la seva ajuda continuada a Mas 
Casadevall, i al públic assistent la seva 
fidelitat envers nosaltres.

Un gran concert Mariona !!!!! Què ens 
oferiràs l’any vinent? És un repte fer-ho 
tan bé i cada vegada més...

L’altre concert va ser una setmana des-
prés, el 9 de maig, i com sempre com-
pletament diferent del primer. El va 
oferir la Glòria Garcés, veu i piano. Pia-
nista de formació i cantautora per voca-
ció, comença el 1998 la seva vinculació 
a la música, primer com a pianista clàs-
sica i després estudiosa del clavicèmbal 
i el cant. Participa en projectes i enregis-
traments en el gènere clàssic: música 
antiga, teatre musical i grups a capella. 
La seva faceta de compositora la desco-
breix escrivint i arranjant per a grups vo-
cals com les Sixters o la Coral Gironina, 
sobretot per a teatre infantil amb la fun-
dació Cia Gala Contes i des d’on ha 
coproduït tres espectacles que han girat 
arreu de Catalunya .

Ha col·laborat com a pianista i cantant 
en diferents companyies com El Cor de 
Teatre, ha actuat al Teatre Nacional de 
Catalunya (TNC) i ha fet gires a França, 
Suïssa, Bèlgica i Catalunya. El 2015 co-

mença a escriure els seus propis temes 
i publica Nits en Blanc, el seu primer tre-
ball com a cantautora. El maig de 2018 
presenta al Sunset Jazz Club de Girona 
el seu segon treball discogràfic en soli-
tari, Nu. Precisament, l’espectacle Nu és 
el que ens va oferir en aquest concert, 
una música d’autora senzilla i profunda 
alhora, amb unes cançons molt perso-
nals que beuen dels diferents estils i que 
s’han anat integrant en la seva música, 
únicament vestida per la veu i el piano. 
Un espectacle molt digne i selecte, tant 
en qualitats interpretatives com creati-
ves. El públic que omplia l’auditori va 
aplaudir amb entusiasme.

I com és costum en acabar el concert, 
dos nois del Mas, en David i en Gavi, 
varen donar a la Glòria Garcès un obse-
qui fet als tallers i un ram de flors. I com 
també és habitual, Lluís Desoi, en nom 
de Mas Casadevall, va donar les gràcies 
a la Mariona Sarquella, la Glòria Garcès, 
al públic assistent i les institucions (Ge-
neralitat, Diputació de Girona, Casa de 
Cultura i ajuntament de Girona) el seu 
suport. Després, Sarquella va presentar a 
la Glòria Garcés, destacant la seva vàlua 
com a persona i com a artista. Va expli-
car que quan li va proposar fer el con-
cert per la causa de l’autisme va accep-
tar encantada .

Moltes gràcies Glòria! Moltes gràcies 
Mariona

Un agraïment especial a la Rosó, Sofia, 
Joaquima, Nuri, Maria Teresa per la seva 
ajuda i col·laboració els dies dels con-
certs. I als educadors de Mas Casadevall 
Àngels Izquierdo i Noemí López. Els 
nois i noies varen tenir un comporta-
ment exemplar. A totes les persones 
que ens hi acompanyeu, esperem que 
l’any vinent també hi sigueu.. 

Fina Burset
Membre del comitè executiu i mare 

del Josep M. 

El Lluís Desoi, adreçant-se al públic, amb Garcés al darrere
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La seu d’Autismo España, a Madrid, 
va acollir a finals de maig una jorna-
da de presentació dels projectes 

guanyadors de la Convocatòria TIC 
TEA, una iniciativa de Fundació Orange i 
la mateixa confederació. L’objectiu: 
dotar de recursos tecnològics i digitals a 
les organitzacions que ofereixen serveis 
directes a persones amb trastorn de 
l’espectre de l’autisme (TEA), perquè pu-
guin implantar programes específics 
d’intervenció a través de les Tecnologies 
de la Informació (TIC) que afavoreixin el 
seu desenvolupament personal i la seva 
inclusió en la societat.

En total, es van presentar 18 projectes a 
la III Convocatòria TIC TEA, que es va fa-
llar el juny de l’any passat. Es van selecci-
onar vuit, d’entre els quals un de Mas 
Casadevall, d’acord amb criteris com la 
necessitat social detectada, la qualitat 
tècnica del programa, l’equipament dis-
ponible, el nombre de beneficiaris direc-
tes o la sostenibilitat del programa. 
Aquests projectes s’han executat durant 
un any en vuit entitats sòcies, en tots els 
casos amb resultats satisfactoris. Gràcies 
a la informàtica, la robòtica i equipament 
tecnològic divers, adaptat a les necessi-
tats dels usuaris i usuàries de cada enti-
tat, les persones amb TEA (nens/es, 
joves i adults/es) han pogut millorar les 
seves habilitats cognitives, socials, co-
municatives i la seva motricitat.

Autismo España creu que les noves tec-
nologies poden jugar un paper molt im-
portant en la millora de la qualitat de 
vida de les persones amb TEA, aju-
dant-les a adquirir noves competències 
necessàries per al seu desenvolupa-
ment personal ple i la inclusió en la so-
cietat. Per això, agraeix (i nosaltres 
també) la implicació de Fundació Oran-
ge i el seu impuls a aquests projectes.

Els projectes

Ariadna Cloud. Presentat per l’associa-
ció Ariadna, ha permès implementar un 
sistema d’emmagatzematge en xarxa 
amb alts estàndards de seguretat, amb 
l’objectiu que les famílies i els professio-
nals puguin accedir en remot i estar en 
contacte de manera continuada per as-
segurar la fluïdesa de comunicació 
entre tots els agents implicats en el tre-
ball diari amb les persones amb TEA.

 TE Acerco a la realidad. VR. Pprojecte 
de l’associació Asteamur, basat en l’ús 
d’unes ulleres de realitat virtual connec-
tades per wifi a una plataforma online, 
que permeten simular determinades si-
tuacions. Amb elles s’ha treballat perquè 
els nens i nenes amb TEA disminueixin 
la seva ansietat o possibles fòbies espe-
cífiques davant de situacions concretes 
(ansietat social, por als gossos, por a les 
injeccions, la foscor, etc.).

Taller de programació inclusiu. El seu 
objectiu general és promoure la inclusió 
de les persones amb TEA en un entorn 
favorable per a elles com el de la pro-
gramació i la informàtica, en un grup 
d’aprenentatge i oci en què puguin ins-
criure’s per igual persones amb i sense 
TEA. El director tècnic de l’Associació 
ASTRADE, Salvador Martínez, va explicar 
que el projecte permet millorar les des-
treses de programació dels participants i 
fomentar les habilitats socials i l’empatia 
dins d’un treball en grup en què cal po-
sar-se al lloc de l’altre per poder resoldre 
dubtes i explicar coneixements.

Robopedia. Intervenció logopèdica a 
través de la robòtica educativa. Sílvia 
Martín, logopeda de l’Associació Autis-
me Segòvia, explicà les claus del projec-
te, que ha beneficiat 24 usuaris a partir 
dels tres anys. Per això, s’ha incorporat 
material de robòtica a les classes de lo-
gopèdia i s’han organitzat classes espe-
cífiques de programació i de construc-
ció de robots més complexos. Aquestes 
classes han permès treballar aspectes 
com l’atenció conjunta, la imitació, fo-
nètica i fonologia, consciència fonolò-
gica, morfosintaxi, vocabulari o concep-
tes espacials.

Teràpia Motriu per a persones amb 
TEA a través de l’ús d’eines digitals. 
Aquest projecte ha beneficiat a infants, 
joves i adults de l’Associació Autisme 
Valladolid, tant del centre de dia com de 
la Llar-residència. Mari Paz Pérez, psi-
copedagoga i directora del centre de 
dia, explicà que s’ha aconseguit millorar 
aspectes motrius de les persones adul-
tes amb TEA, així com fomentar la parti-
cipació activa en sessions de fisioteràpia 
i teràpia ocupacional, millorar la interac-
ció social mitjançant jocs interactius di-
gitals i millorar estats emocionals.

Projecte RoboTec. Marta Navarro, edu-
cadora TIC de l’Associació Desenvolu-
pament-Autisme Albacete, apuntà que 
el projecte s’emmarca dins el programa 
d’Oci Inclusiu de l’entitat. Es van organit-
zar tres tallers inclusius grupals per edats 
(de 4 a 21 anys), amb participació de 
nens i joves d’entre 4 i 21 anys al costat 
d’amics i familiars. Aquests tallers han 
proporcionat alternatives d’oci relacio-
nades amb la robòtica i tecnologia, fo-
mentant així el desenvolupament de la 

Presentació a Madrid dels projectes TIC-TEA d’Autismo España i la 
Fundación Orange

Un d’ells és el nostre projecte d’Envelliment Actiu i TEA 

 Imatge de família dels responsables dels diferents projectes seleccionats per Autismo España i 
Fundación Orange
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socialització, comunicació, flexibilitat i 
imaginació, partint d’interessos de les 
persones amb TEA.

Envelliment Actiu i TEA: Programa 
d’Estimulació Cognitiva. Impulsat per la 
nostra fundació, aquest projecte parteix 
de la base que, com assenyala l’Organit-
zació Mundial de la Salut, “un envelli-
ment actiu, participatiu, saludable i satis-
factori és un dret al qual ningú ha de 
renunciar”. Com va explicar la psicòloga 
Gemma Rovira, el procés comença 
amb una exploració neuropsicològica a 
les persones amb TEA en edat d’envelli-
ment; aquests resultats es bolquen al 
programa NPT, una plataforma en línia 
de l’Institut Guttmann a partir de la qual 
s’elabora un pla terapèutic de rehabilita-
ció i estimulació cognitiva, personalitzat 
i supervisat per professionals clínics.

Iniciació a la programació en alum-
nes amb TEA a través de l’ús de ro-
bots i altres materials. Pat Sánchez, 
mestra d’educació especial, psicopeda-
goga i coordinadora TIC de la Fundació 
Privada Autisme GURU, va explicar que 
l’objectiu principal d’aquest projecte és 
aconseguir que les persones amb TEA 
s’iniciïn en la programació, alhora que 
es fomentin les seves habilitats de co-
municació i llenguatge, raonament, 

atenció, planificació i interacció social a 
través de l’ús de robots i altres materials 
tecnològics motivadors per a elles.

Per a Merche Peraita, responsable de 
l’àrea de Desenvolupament i Cohesió 
Associativa d’Autismo España, jornades 
com aquesta són molt interessants per-
què afavoreixen l’intercanvi d’experièn-
cies entre els professionals de les dife-
rents entitats i permeten conèixer els 

projectes en què estan treballant cadas-
cuna d’elles. Des de Fundació Orange, 
Esther González, cap de projectes d’au-
tisme, es va mostrar molt satisfeta per 
conèixer com s’han executat cadascun 
dels projectes seleccionats en aquesta 
III Convocatòria TIC TEA, i va manifestar 
la seva disposició a seguir apostant per 
aquestes iniciatives que milloren la qua-
litat de vida de les persones amb TEA a 
través de la tecnologia.  

L’aparador floral que 
el taller de manipu-
lats de paper, encap-

çalat per la Fina Geli, va 
muntar a Can Pons, va 
guanyar un accèssit a 
l’exposició de flors de Ba-
nyoles que va tenir lloc el 
primer cap de setmana 
de juny a diferents espais 
de la ciutat. Era un apara-
dor amb unes flors i plan-
tes d’inspiració tropical, 
amb flamenc inclòs, que 
semblava ben bé de 
debò. Els premis es van 
lliurar al claustre del mo-
nestir.. 

Accèssit per a l’aparador de Can Pons a l’exposició de flors de Banyoles 

La psicòloga Gemma Rovira explica el projecte de Mas Casadevall

El Francesc, l’Ignasi i la Carme van 
recollir el premi.
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La passada primavera ens vam 
presentar a la proposta solidària 
organitzada pels laboratoris far-

macèutics Cinfa amb motiu del seu 
cinquantè aniversari. Es tracta de 
“Amb tu, 50 i més”, a la qual les enti-
tats sense ànim de lucre que treballen 
en benefici dels pacients podien pre-
sentar les seves iniciatives de millora 
de la qualitat de vida física, mental i 
emocional, dirigides tant als pacients 
com als seus familiars. Els 50 projec-
tes que més suport aconseguissin en 
una votació oberta rebrien una apor-
tació econòmica de 5.000 euros per 
a la seva realització. Per això vam pre-
sentar el nostre projecte sobre enve-
lliment actiu a través de la plataforma 
de rehabilitació cognitiva de l’Institut 
Guttmann i vam convidar amics, fa-
miliars, veïns, coneguts i reconeguts 
a votar el projecte. A banda de dema-
nar el vot, era una ocasió excepcional 
per explicar, un cop més, el projecte 
específic sobre envelliment actiu i els 
projectes generals i la missió de la 
nostra fundació. 

La nostra proposta, però, va quedar la 
número 112 de més de 600 presenta-
des, amb un total de 1.974 vots. 
Volem agrair a totes i cadascuna de 
les persones que ens van votar el seu 
suport. El projecte amb més vots (va 
superar els 48.000) va ser el de l’asso-
ciació ‘La Cuadri del Hospi’, i consistia 
a fer una sala de Respir a l’hospital per 
a nens en tractament oncològic a 
Cruces-Barakaldo. Enhorabona!. 

L’experiència que tenen els usuaris 
de la Llar de Banyoles a l’hora de 
fer teatre es nota. Ja són molts 

anys de treball, d’aprenentatge i dedi-
cació. Aquest any, però, els partici-
pants s’han reduït a quatre, una mica 
per fer un descans i donar l’oportunitat 
d’obrir nous reptes a tots aquells que 
els venia de gust.

L’espectacle d’aquesta temporada es 
deia Love: amb el nom ja ens podem 
fer una idea que la temàtica és fresca i 
divertida. Els personatges aconseguei-
xen que l’espectador estigui tota l’esto-
na pendent i no perdi el fil. Ho van as-
solir fàcilment fent una barreja d’histò-
ries diverses i embolics, on la imagina-
ció brolla durant tota l’obra.

En aquest treball van participar alhora 
altres entitats; de fet no és la primera 
vegada que això succeeix, però sí és 
veritat que aquest any s’han obert pla-
ces a tothom que estigués interessat a 
fer teatre i no tan sols a les persones 
amb risc d’exclusió social. Estem par-
lant d’una integració a la inversa. El re-
sultat ha estat positiu i segurament no 
es descartarà continuar per aquesta 
línia en un futur.

Una altra novetat que va sorgir aquesta 
temporada i que ens va alegrar a tots 
va ser que l’obra ha format part de la 
programació del reconegut festival 
Temporada Alta de Girona. Cada any la 
funció es realitzava a La Factoria de 
Banyoles i a la sala La Planeta de Giro-
na, però enguany el treball es va repre-
sentar al Canal de Salt el 30 de novem-
bre. Pensem que és un reconeixement 
de tota la trajectòria que s’ha fet fins 
ara i el treball que hi ha al darrera d’Es-
cenaris Especials, projecte que dirigeix 
Clàudia Cedó, i dels seus artistes. . 

Anna Abras
Coordinadora de les llars

Ens presentem al 
concurs de Cinfa 50y+

Teatre: la veterania és un grau

L’Eva, amb una tauleta, dins el projecte 
d’Envelliment Actiu
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Aquest passat juliol vàrem acabar la 
temporada de basquet 2018-
2019 amb una sortida a Port 

Aventura i, sens dubte, va ser un dia ple 
d’emocions. Alguns pujaven per primera 
vegada en determinades atraccions; les 
d’aigua eren les més sol·licitades. El bus 
va sortir de Banyoles ben d’hora al matí, 
a les 7, i ens tornava a un quart d’onze 
del vespre. Ens varen acompanyar els 
nostres entrenadors (la Júlia F., Roger 
D., Benet R., Gerard M., Pep M., i l’estudi-
ant Maria) el president del Banyoles, 
Jordi M. i la seva dona Maria M., l’educa-

dora de Mas Casadevall Fina G. i un grup 
de nou voluntaris de ‘La Caixa’, cosa que 
ens va permetre dividir els grups, adap-
tar les necessitats de cadascú i gaudir 
de les atraccions amb més comoditat. 
Volem agrair als voluntaris de ‘La Caixa’ 
el fet de subvencionar tota la sortida, el 
desplaçament, l’entrada al parc i el dinar, 
i a l’ Associació Junts i Endavant per 
confiar en nosaltres una temporada 
més amb el projecte de bàsquet i capa-
citats..  

Pep Mendoza

Dissabte 15 de juny ens vam sumar a la 
iniciativa Trobada Plogging, una jornada 
familiar de recollida de brossa al Parc de 
la Draga de Banyoles. I la trobada, amb 
un to festiu, va començar de bon matí 
amb una classe de Zumba per activar 
mica en mica tots els participants. Des-
prés d’aquest escalfament van arribar 
les explicacions dels tècnics de Reciclos 

sobre l’activitat de Plogging i es va pro-
cedir al repartiment de material entre els 
voluntaris. 

L’activitat consistia a caminar pel parc a 
la recerca de la brossa que queda ama-
gada, o no tan amagada, i que està es-
campada per tota la zona verda i pels 
recs del voltant de l’estany. Un grup 

d’usuaris de Banyoles perfectament 
identificats amb una armilla de la FAMC 
es van posar els guants, van agafar una 
bossa groga i es van disposar a remenar 
entre la vegetació a la recerca de bros-
sa. Al final del matí van recollir uns 10 
quilos de material no desitjat com ara 
llaunes, ampolles de plàstic, bosses de 
plàstic i vidre. Una vegada més Mas Ca-

sadevall demostra amb fets 
el seu compromís amb el 
respecte al medi ambient, 
així com la seva participació 
i inclusió en les activitats 
que es proposen al munici-
pi, fent visibles les capaci-
tats de les persones amb 
autisme.. 

Joan Josep Verdaguer 

 Trobada de bàsquet de Junts i Endavant i final de temporada a Port Aventura

Col·laborem a recollir brossa del Parc de la Draga
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Conveni amb Fundació Bancària “la Caixa” per al projecte 
‘Autisme i envelliment: una etapa vital invisible’

A 
principis de juliol vam signar un 
conveni de col·laboració amb la 
Fundació Bancària ‘La Caixa’ per 

al finançament del nostre projecte ‘Au-
tisme i envelliment: Una etapa vital invi-
sible’. La nostra fundació és, juntament 
amb la fundació Drissa i TresC, una de 
les entitats beneficiàries de les comar-
ques gironines de les ajudes que l’Obra 
Social ‘la Caixa’ ha concedit a tres pro-
jectes per a col·lectius amb discapacitat 
i/o trastorns de la salut mental, amb una 
aportació econòmica total de 51.280 
euros. El nostre projecte en rep 24.000.

Són projectes que formen part de la 
convocatòria de promoció de l’autono-
mia personal i atenció a l’envelliment, a 
la discapacitat i a la malaltia, que destina 
aquest any a tot l’Estat 4,2 milions d’eu-
ros a 187 projectes, amb més de 65.000 

beneficiaris directes. 
‘Autisme i envelliment: 
una etapa vital invisible’ 
és la iniciativa en què 
treballem des de fa 
anys per aconseguir 
que els nostres usuaris 
visquin un envelliment 
actiu i amb la millor 
qualitat de vida possi-
ble..  

L’estiu a Mas Casadevall: trencar la rutina

L’estiu és una època que sol marcar 
una separació; acabes el curs esco-
lar, arriben les vacances esperades i 

fas una pausa de la rutina diària. També 
val a dir que fa molta calor i el cos no 
segueix un ritme gaire intens. Una mica 
per això, i també perquè les ganes de fer 
una parada i un canvi sempre suposen 
un repte, l’estiu al Mas l’agafem una 
mica com un descans, les activitats pro-
gramades a l’hivern s’aturen i en fem 
d’altres més de lleure. Entre tots expo-
sem tasques per fer, tenint en compte 
els gustos, preferències i necessitats 
dels nostres usuaris. 

La programació és ben senzilla, inten-
tem que hi hagi sortides a llocs on hi 
hagi ombra i puguin caminar una esto-
na, indrets on es puguin banyar, ja sigui 
platja, rius o gorgues, i sortides més lúdi-
ques, sobretot pensades per a la llar de 
Banyoles. Escoltem els interessats a 
veure si tenen propostes i entre tot 
l’equip educatiu fem la planificació.

La piscina del Mas és un recurs bàsic i 
important; en aquell petit espai solen 
gaudir d’unes tardes estiuenques ben 
llargues. M’encanta veure com la pisci-

na està plena d’usuaris i educadors gau-
dint de moments intensos, refrescants, 
plens d’emocions i jocs.

De fet, nosaltres comencem la pretem-
porada d’estiu anant de colònies, quan 
aquestes arriben ja és un indicador que 
aviat farem una pausa, que el bon temps 
és a la cantonada i que la piscina ben 
aviat estarà a punt. És ben veritat que 
anar de colònies requereix d’un esforç 
per part de tots i mai tenim clar si aquest 
esforç val la pena per a tothom. Pensem 
que alguns estarien més bé dins el seu 
entorn habitual i el fet de desplaçar-se i 
canviar el seu hàbitat els trasbalsa. Per 
aquest motiu alguns usuaris van a dor-
mir cada dia al Mas, pensem que 
poder descansar a la nit al seu llit 
els ajuda.

En canvi, per a altres trencar amb 
la monotonia diària i emplenar el 
dia de jocs i activitats diferents els 
emociona i veient-los t’adones de 
la importància que té que d’algu-
na manera tot l’equip d’educadors 
del Mas es bolqui per aconseguir 
que aquells dies siguin memora-
bles per ells.

Parlar dels usuaris del Mas en general és 
tan injust com dir que tots som iguals i 
ens agrada el mateix. Ser únics és el que 
més ens costa a l’hora de treballar i 
també el que més enriqueix la nostra 
tasca. Segurament els nois i noies que 
viuen a la Llar de Banyoles es diferenci-
en per la seva autonomia i també per-
què a ells els resulta més senzill explicar 
els seus gustos, preferències, senti-
ments... En certa manera t’ho posen 
més fàcil, perquè es poden comunicar 
amb el llenguatge. Segurament gaudiri-
en d’unes colònies com les que fan els 
seus companys, però tenen l’avantatge i 
la sort de poder gaudir d’unes vacances 
en un hotel, que estan subvencionades 

Pep Mendoza, director de Mas Casadevall, i Jaume Massana, 
director Territorial de Catalunya de Caixa Bank



20 L’aixada

per l’Imserso, si més no una bona part 
de les seves despeses. Aquest grup ja fa 
anys que es desplaça una mica més 
lluny, aquest any han anat a Palamós. 
Qui coneix una mica el Baix Empordà 
sap que té racons molt atractius per ex-
plorar.

El mes de maig els vuit usuaris de la Llar 
de Banyoles i dos més de centre de dia 
varen tenir l’oportunitat d’anar a passar 
quatre dies a l’Hotel Àncora, situat a la 
Fosca (Palamós); l’hotel era petit, famili-
ar, molt confortable i el personal va ser 
molt agradable i atent amb nosaltres. El 
menjar va ser exquisit, requisit important 
per a tothom.

Intentem sempre que la programació 
sigui una mica variada; visitar pobles 
nous, fer caminades, fer alguna visita 
cultural a algun museu de la zona, anar 
a fer un bany si el temps ho permet i 
quan arriba el vespre poder anar a fer un 
gelat o un refresc, a vegades anar a ba-
llar una estona, buscar un restaurant 
que els hi agradi i gaudir d’un dia de 
compres. Quan les vacances s’acaben 

sempre fem una valoració general, tots 
exposen les seves impressions i, since-
rament, quan arriba aquest moment 
tots deixen clar que poder retornar el 
proper any seria un plaer. 

Anna Abras

Entre el 14 de setembre i el 20 d’oc-
tubre es va poder veure a Cervera  
‘Elogi a les empremtes’ la segona 

edició de l’exposició Art Singular a la 
Casa Dalmases, en què es van poder 
veure obres fetes per usuaris d’onze en-
titats de persones amb discapacitat, 
d’entre les quals Mas Casadevall. Dirigi-
da i coordinada per Eva Calatayud, és 
una iniciativa impulsada per la Fundació 
Josep Santacreu, fruit del seu compro-
mís i passió per l’art i per la voluntat de 
dignificar i posar en valor les capacitats i 
talent artístic de les persones amb dis-
capacitat, trastorn mental o risc d’exclu-
sió social.

L’exposició tenia un caràcter integrador 
i volia que artistes allunyats del circuit 
oficial de l’art –persones amb discapaci-
tat intel·lectual o malaltia mental de dife-
rents entitats socials-, poguessin expo-
sar les seves obres al costat d’artistes de 
reconegut prestigi internacional com 
Juanma Castro, Gregori Iglesias Mayo o 
Garikoitz Cuevas i les obres de l’artista 
xilè Andrés Belmar, comissari de l’expo-
sició.

En l’exposició d’aquesta segona  edició 
es van poder contemplar obres de 48 
artistes diferents vinculats a 11 entitats 
socials. A més de Mas Casadevall, hi 
havia obres del Grup Alba -que hi col·la-

bora des de la primera edició-, la Funda-
ció Estimia; Fundació Estany, Fundació 
Ampans i la Fundació la Fageda, entre 
d’altres.  

Participem en l’exposició ‘Elogi a les empremtes’
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El cicle de xerrades ’Escola de Famí-
lies’ que convoquen periòdicament 
Dincat (la plataforma de la discapa-

citat intel·lectual a Catalunya), amb les 
fundacions Estany i Autisme Mas Casa-
devall, va organitzar el 16 de setembre 
una nova trobada, en aquesta ocasió a 
la Granés Fundació, a la qual agraïm la 
seva col·laboració. Amb el títol ‘Acom-
panyar el meu fill des de la diversitat’, va 
tenir com a ponent pel psicòleg Eduar-
do Brignani.

La Rosó Altaba, mare del Pere, fins fa 
poc membre del patronat i actualment 
presidenta de la fundació Estany, feia 
aquesta valoració de la xerrada: “el psi-
còleg Eduardo Brignani ens fa reflexio-
nar sobre com podem ajudar als nostres 
fills amb discapacitat a decidir sobre el 
seu futur i com volen viure. Acompa-
nyar vol dir donar suport perquè sigui 
mes autònom, això no és el mateix que 
dirigir. Res sobre nosaltres sense nosal-

tres. Ha estat una xerrada molt interacti-
va amb les famílies i ens ha fet replante-
jar la manera de millorar la comunicació 
amb els nostres fills per aconseguir que 
siguin mes independents”.

Cóm sempre, les xerrades intenten ser 
útils a les famílies, conviden a la reflexió, 
a aprendre bones practiques i a com-
partir experiències. 

El carrer Ballesteries de Girona va 
tornar a acollir la Mostra d’artesans 
de Girona coincidint amb la festivi-

tat de Tots Sants. Un any més, l’organit-
zació de l’esdeveniment ens va convidar 
a participar-hi per poder mostrar als as-
sistents quins articles produïm als nos-
tres tallers. Així doncs vam portar arti-
cles de ceràmica, cera i paper. L’organit-
zació ens va demanar que féssim de-
mostracions de creació de productes 
nostres i la nostra proposta ve ser portar 
un petit taller infantil de confecció d’es-
pelmes. 

La mainada que s’apropava a la parada 
tenia l’oportunitat de fer ella mateixa 
una espelma a partir d’un motlle i de di-
ferents figures que ja dúiem fetes; i un 
cop refredada la peça, el seu creador se 
la podia endur cap a casa. La proposta, 
a l’igual que el darrer any, va tenir molt 
bona resposta per part de la mainada. 
Aquest tipus de fira ens ajuda a ser visi-
bles per la població i ens ajuda a donar 
sortida als productes que diàriament es 
creen als nostres tallers.  

Joan Josep Verdaguer

‘Acompanyar el meu fill des de la diversitat’:  
nova xerrada de l’Escola de Famílies 

Les xerrades de l’Escola de Famílies, un 
bona oportunitat per aprendre i compartir 

experiències.

Eduardo Brignani durant la xerrada.

Mostra d’artesans de Tots Sants a Girona 
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Un any més, i gràcies al grup de 
música solidària Por Fin Viernes, 
el 14 de novembre es va celebrar 

a la Sala Luz de Gas de Barcelona, un 
concert solidari a benefici, entre altres, 
de la nostra fundació. 

Por Fin Viernes el composen persones 
de diferents àmbits que comparteixen la 
seva sensibilitat per la música i per aju-
dar els més necessitats. Per aquest 
motiu tots els seus concerts són benè-
fics, de tal manera que les recaptacions 
obtingudes es destinen íntegrament a 
projectes solidaris a favor d’associaci-
ons o fundacions privades que necessi-
ten ingressos atípics per finançar els 
seus objectius en benefici de la societat.

Aquest ha estat el darrer dels 4 concerts 
que als darrers anys s’han dut a terme a 
la Sala Luz de Gas per recaptar fons per 
a la nostra fundació. 1.805€ es va acon-
seguir gràcies a la solidaritat d’aquest 
grup amateur i a la complicitat de la Sala 
Luz de Gas que facilita en tot món que 
Por Fin Viernes pugui tenir un espai on 
dur a terme el seu projecte solidari.  

La Fundació Autisme Mas Casadevall vol 
agrair un any més la solidaritat de Pon 
Fin Viernes i la complicitat de la Sala Luz 
de Gas en pro a les  persones més vul-
nerables. Un any més, moltes gràcies!  

Irene Calvís
Membre del comitè executiu,  

germana de l’Ignasi

Mas Casadevall sempre cerca for-
macions específiques per anar 
millorant l’expertesa dels seus 

professionals que els ajudin a oferir una 
atenció i suports de qualitat a tots els ni-
vells.

A més de pensar en els seus professio-
nals, va organitzar, juntament amb l’UC 
Davis Mind Institute, el curs Introductori 
ESDM (Early Start Denver Model. Rogers 
and Dawson, 2009), amb certificació 
oficial de l’UC Davis Mind Institute de 
Califòrnia (EEUU), amb el qual mante-
nim una col·laboració des de fa anys. 
Aquest curs es dugué a terme el 16 de 
novembre al CaixaForum de Girona.

La psicòloga María Díez-Juan, terapeuta 
i entrenadora acreditada en el model 
Denver i membre del Comitè Clínic de 
Mas Casadevall, fou l’encarregada de 
mostrar-nos aquest programa d’inter-
venció centrat en nadons i nens de 12 a 
48 mesos amb TEA amb l’objectiu de 
reforçar al màxim les seves potenciali-
tats de desenvolupament.

La formació constava d’una introducció 
general del marc de treball de l’ESDM en 
atenció precoç, el seu currículum i l’en-
senyament dels principis teòrics i pràc-
tics del model. Les intervencions es fan 
en el medi natural del nen amb TEA; és 
per aquest motiu que les famílies juguen 
un paper molt important en tot el pro-
cés, ja que l’èxit d’assoliment dels objec-
tius és la generalització dels aprenentat-
ges en el context natural de la persona. 
A part, el model va evolucionant i ja hi 
ha un programa ESDM en context fami-
liar i un ESDM en entorns grupals.

A banda del manual ESDM, la lectura del 
qual era indispensable abans del curs, hi 
ha un manual traduït a l’espanyol dirigit 
a les famílies, Atención temprana para 
su niño o nina con autismo. Cómo uti-
litzar las actividades cotidianas para en-
señar a los ninos a conectar, comuni-
carse y aprender”, Sally J. Rogers, Geral-
dine Dawson y Laurie A. Vismara. En 
aquest manual es converteixen rutines 
diàries com l’esmorzar o l’hora del bany 
en experiències d’aprenentatge orienta-

des a adquirir habilitats fonamentals en 
el desenvolupament.

La formació anava dirigida a psicòlegs, 
psiquiatres, terapeutes ocupacionals, 
analistes de conducta, professionals de 
la salut, educadors, cuidadors, famílies i, 
en general, per a totes aquelles perso-
nes interessades a aprendre més sobre 
ESDM. El curs va tenir un gran èxit d’as-
sistència ja que les places eren limitades 
a 108 persones i aquestes van quedar 
exhaurides.  

Gemma Rovira
Psicòloga de Mas Casadevall 

Torna la solidaritat de “Por fin Viernes” a Luz de Gas

Més d’un centenar de persones al curs sobre el mètode Denver a Girona
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Com ja és costum, Mas Casadevall 
organitza dues reunions semes-
trals on es convoquen a les famí-

lies per tal de fer un balanç de tot l’any i 
apropar-los encara més al nostre dia a 
dia. La primera es realitzà el mes de juny 
i la darrera el 23 de novembre. A conti-
nuació els exposaré un resum de les in-
formacions més destacades.

En la darrera reunió, i en començar, el 
president del comitè executiu, Lluís 
Desoi, donà la benvinguda a totes les 
famílies presents i informà de la incor-
poració dels germans Bouchikh, en 
Youssef i en Soliman, al Servei Residen-
cial de Mas Casadevall II a finals de no-
vembre. Ambdós ja formaven part del 
Servei de Teràpia Ocupacional del cen-
tre. Benvinguts!

A continuació el director, Pep Mendoza, 
exposà la situació econòmica actual del 
centre. Com a novetat Mas Casadevall 
realitzà enguany un Crowdfounding per 
l’adquisició d’un forn pel taller de cerà-
mica; cal dir que va ésser tot un èxit i 
que el forn ja està en ple funcionament. 
Un cop presentada tota la part de finan-
ces informà de la reestructuració de 
l’equip tècnic, que tindrà lloc a inicis del 
2020, amb la incorporació de dues 
noves figures a l’equip, la fisioterapeuta i 
la infermera, que se sumen als mem-
bres que ja en formaven part: equip di-
rectiu, que el conformen el director i els 
dos coordinadors dels serveis, junta-
ment amb la psiquiatra, la treballadora 
social i la psicòloga.

Un dels temes de gran interès per a les 
famílies és l’envelliment dels seus famili-
ars i com Mas Casadevall afrontarà 
aquesta “etapa invisible” per molts sec-
tors de la societat, de les persones amb 
diagnòstic de TEA. El nostre projecte 
d’Envelliment Actiu segueix les direc-
trius marcades per les Guies sobre En-
velliment de la Confederación Autismo 
España, en l’elaboració de les quals vam 
prendre part de manera molt activa. 

Basat en tres eixos (salut, participació i 
seguretat), treballem per oferir suports 
centrats en cadascuna de les persones 
que estan ja en aquesta “etapa invisible”. 
D’aquí la incorporació i, mica en mica, 
la consolidació d’activitats terapèuti-
ques com l’estimulació sensorial, la fisi-
oteràpia i l’estimulació cognitiva per tal 
d’anar donant resposta als reptes que 
van sorgint. 

Cada vegada més es treballa per un 
model d’atenció on els propis usuaris 
siguin els protagonistes i participin en la 
presa de decisions pel que respecta a la 
seva vida. La treballadora social del Mas 
Casadevall posà algunes de les qüesti-
ons sobre la taula tant pel que fa a as-
pectes legals com també obrint debat 
en temes com el “dret a vot”.

Seguidament, el coordinador del Servei 
de Teràpia Ocupacional, Joan Josep 
Verdaguer, va mostrar un recull de foto-
grafies de tots els usuaris realitzant les 
tasques laborals diàries, tot fent un re-
corregut pels diferents tallers del centre. 
Comentà, entre d’altres, la preparació 
dels productes per la Fira de Tot Sants 
de Girona, així com per a la Fira de Nadal 
de Banyoles, durant la qual s’organitza 
un taller d’espelmes per a aquells nens 
que vulguin participar. Comentà, a més, 
la gran feinada que tenen els usuaris 
amb l’elaboració de trofeus per a diver-
ses proves esportives com la “Marxa So-
lidària de Serinyà-Mas Casadevall”, així 
com també per a diverses entitats de la 
comarca i de la província. En l’execució 
dels productes participen de manera 
coordinada diversos tallers com els 
d’Espelmes, Paper, Manipulats i Mante-
niment, aquest últim fent tasques de 
fusteria. 

No va oblidar les activitats de la granja i 
horta; en aquest sentit mostrà una imat-
ge de la parada del mercat de Banyoles, 
on se’ns pot trobar tots els dimecres ve-
nent ous de les nostres gallines i les ver-
dures del nostre hort. I finalment, veiem 
les imatges dels tallers de Cantina i Res-
taurant, a ple rendiment, cuinant el 
menú del dia i servint als clients, així 
com les tasques de jardineria i de reci-
clatge del taller de Medi Natural.

Un cop finalitzada l’exposició del Servei 
de Teràpia Ocupacional, l’Anna Abras, 
coordinadora del servei de Llars, es dis-
posa a explicar la vida a les diverses llars 
del centre, amb un altre recull de foto-
grafies que palesen activitats de la vida 
quotidiana, l’oci, lleure i promoció de la 
salut. Entre d’altres, podem veure imat-
ges de com fan galetes, festes d’aniver-
sari, sopars a la fresca i arrossades al pati 
de les Llars 1 i 2, a banda de celebraci-
ons de tradicions com la Pasqua, la cas-
tanyada, etcètera. Sortides d’oci a les 
Fires de Banyoles i Girona, a sopar i a fer 
el “toc” a diversos restaurants de la co-
marca, anant d’excursió amb carro per 

la Fageda, assistint a esdeveniments cul-
turals com museus, espectacles i con-
certs, sovint gràcies a Apropa Cultura... 
Sobretot a l’estiu, imprescindibles les 
activitats d’aigua; podem veure imatges 
dels usuaris gaudint a la platja de Sant 
Pere Pescador, del riu a les gorgues de 
la Garrotxa i sobretot de la piscina del 
centre. Caminades per l’entorn, marxes 
populars com la “volta a l’Estany per l’es-
clerosi Múltiple”, els dissabtes pel matí 
als parcs de salut, etc. També ens expli-
ca les vivències de les colònies a la casa 
Els Refugis de Serinyà per part dels nois 
que viuen a les llars de Serinyà 1 i 2 i d’al-
guns usuaris del centre de dia; i veiem 
moments de les vacances a Palamós, 
amb algun usuari de centre de dia 
també a Palamós adherint-nos al pro-
jecte de “Termalisme” que ofereix l’IM-
SERSO amb la Confederación Autismo 
Espanya.

I, en la part final de la reunió, però no 
menys important, es fa un repàs a tots 
els actes realitzats al llarg de l’any per 
potenciar la sensibilització sobre el TEA 
i per promocionar MC, especialment en 
el seu entorn més proper. Alguns 
d’aquests actes són:

• II·luminació en blau de monuments 
i edificis públics el 2 d’abril, Dia 
Mundial de l’Autisme.

• Exposició FangTEA’T, Autisme i 
fang, on alguns dels nostres artistes 
exposen les seves obres amb 
aquest material. Aquesta mostra va 
fent un recorregut itinerant, ja que 
s’inaugurà al Museu de Ceràmica 
de la Bisbal, ha estat exposada un 
temps també a la Casa de la Cultura 
de Girona i està programat que vagi 
a diverses poblacions més. Tot un 
èxit, l’ enhorabona als artistes!

• Participació en el concurs de dis-
seny del “galardón de los premios 
Autismo España”. Mas Casadevall 
ha guanyat el concurs i el taller de 
ceràmica va treballar a ple rendi-
ment elaborant els trofeus.

• Participació en l’Exposició de Flors 
de Porqueres i de Banyoles.

• Decoració, al llarg de l’any, de l’apa-
rador del bar de la Plaça Major de 
Banyoles, Can Pons.

• Concert de música solidària a la 

Reunions de pares, una ocasió per fer balanç
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sala Luz de Gas amb el grup “Por 
Fin Viernes”. 

• XV Festival d’Art i Altruisme a la 
Casa de Cultura de Girona.

• Xerrades a Barcelona al Palau Ma-
caya organitzades pels centres 
Guru, Autisme la Garriga i MC 
sobre:

a) La dona treballadora amb TEA, 
on participà la Mariona, protagonis-
ta del documental ‘Peixos d’aigua 
dolça (en aigua salada) juntament 
amb la psicòloga Noemí Balmaña, 
membre del Comitè Clínic de Mas 
Casadevall. 

• Atenció Integral a les persones amb 
TEA, (vegeu informació detallada la 
pàgina 8) 

• Participació del programa de TV3 
‘El Foraster”.

• Participació a la Marxa Solidària 
Serinyà-Mas Casadevall.

• Col·laboració amb el Liceu en la 
redacció de guies per preparar visi-
tes de persones amb TEA.

En resum, les reunions són una bona 
opció per les famílies per conèixer de 
primera mà el present i els projectes de 
futur del Mas. Però no és la única via, 
per aquest motiu un dels objectius que 

es consideren primordials i en què ja 
s’està treballant és en la potenciació de 
la comunicació a través de xarxes soci-
als per tal que la informació sigui més 
dinàmica i interactiva. 

Gemma Rovira

El trofeu que ha estat seleccionat 
per les entitats que pertanyíem a la 
Confederació Autisme Espanya. Un 

concurs amb quatre candidatures es 
van votar arreu de l’Estat Espanyol. L’ar-
tista banyolí Jaume Geli, que propera-
ment treballarà en un projecte d’art amb 
els nostres usuaris/es i el taller de cerà-
mica, va recollir la idea que els nois/es 
varen elaborar en relació a les lletres A i 
E (Autisme i Espanya) i a partir d’aquí es 
va treballar en el disseny del trofeu; des-
près de donar-li moltes voltes i pensar: 
amb quins materials el podríem fer?, 
com participaran els usuaris/es en la 
seva elaboració?, amb quins materials 
treballarem?. Són aspectes que hem de 
tenir clar a l’hora de dissenyar-lo, ja que 
s’ha de procurar que l’elaboració de la 

peça sigui el màxim participativa pels 
nois/es del taller de ceràmica. Aquest va 
ser un llarg treball del grup de disseny i 
elaboració del projecte, on els nois/es 
aportaven les seves idees. 

Un cop es va definir que s’utilitzaria ce-
ràmica, en concret gres porcel·lànic, es 
treballa amb les idees que els nois/es 
presenten, amb les lletres A/E i a partir 
d’aquí el procés de creació arriba al re-

Fem el trofeu per als Premis Autismo España
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sultat final; parteix de la forma de flor 
que ens presenten els nostres usuaris/
es, un concepte de flor que dona la 
forma final a la peça. Per fi tenim el dis-
seny, ens presentem al concurs i som 
l’opció més votada, la Confederació Au-
tisme Espanya ens demana la possibili-
tat de donar el trofeu en posició més 
vertical, enlloc de la posició horitzontal 
del principi. Un nou repte: respectant la 

idea de flor, treballem amb diferents op-
cions, i diferents materials, peus de 
fusta, peus metàl·lics, Al final l’opció que 
ens sembla millor es seguir amb la base 
de fusta blanca per la peça de ceràmica 
i valorem la possibilitat de donar-li una 
base de ferro amb òxid per incorporar la 
peça i seguir amb la idea de flor inicial. 
El resultat final és una peça formada per 
una base de fusta blanca, on incorpora-
rem les lletres E i A dissenyades en 
forma de flor, superposant la A damunt 
la E i respectant els colors de la Confe-
deració Autisme Espanya. Aquesta peça 
de ceràmica i fusta la incorporem a la 
base triangular metàl·lica (ferro rovellat) 
que ens donarà la forma de peu (tija) de 
la flor que vol representar. Esperem, en 
la propera entrega, millorar la participa-
ció dels nois/es i seguirem treballant per 
poder trobar la millor fragmentació en 
les diferents tasques que portem a 
terme als tallers, i en aquest cas al taller 
de ceràmica per facilitar la participació 
dels nostres usuaris/es adaptant –ho a 

les seves possibilitats. En un futur estudi-
arem la possibilitat d’elaborar aquest 
trofeu amb collatge per facilitar la seva 
elaboració i reduir el cost del producte 
final.  

Pep Mendoza

Amb el mes de desembre, la crea-
tivitat i capacitat de treball de tot 
l’equip es posa a prova, i són 

molts els exemples que ho proven, com 
l’aparador de Can Pons, un any més de-
corat pels nostres artistes, i la fira de 
Nadal de Banyoles, on mostrem il·lusio-
nats gran part dels nostres productes, 
ideals per fer regals originals i únics. És, 
alhora, una oportunitat per donar-nos a 
conèixer a les famílies de la comarca. 

Un dels atractius de la fira és, nova-
ment, el taller d’espelmes per als més 
petits: els menuts aprenen a fer-ne i se 
l’emporten després a casa amb molta 
il·lusió.  

Nadal a Can Pons i a la fira de la plaça Major
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El taller de ceràmica està darrera-
ment molt atrafegat pels encàr-
recs, els nous reptes i diverses 

iniciatives que contribueixen a fer vi-
sible, d’una banda, la tasca de Mas 
Casadevall com a espai de vida i de 
treball per a persones adultes amb 
autisme i, de l’altra, per mostrar la 
gran creativitat dels seus usuaris/es. 
Tant és així que fins i tot s’ha hagut de 
adquirit gràcies a un crowdfunding 
amb ‘La Caixa’. Una d’aquestes inicia-
tives ha estat l’exitosa exposició Fan-
gTEA’t, que es va poder veure el 2018 
al Terracotta Museu de la Bisbal d’Em-
pordà i, posteriorment, a Girona. En 
parlem, de tot plegat, amb l’educador 
Ernest Corbillo

Havies tingut abans contacte i/o for-
mació amb el món de la ceràmica?

No, el meu primer contacte amb la ce-
ràmica va ser aquí al Mas, cobrint una 
baixa. Així va ser com em vaig iniciar en 
aquest món tan extraordinari i pocs dies 
després de començar em vaig matricu-
lar a l’Escola de Ceràmica de La Bisbal. 
Després he anat ampliant la meva for-
mació amb diferents cursos. També he 
tingut la sort de conèixer grans professi-
onals i col·laboradors del Mas com l’An-
na Balló o en Joan Raventós, sempre 
disposats a ajudar. 

Parlem ara del projecte FangTea que 
us ha tingut força distrets darrera-
ment. Com va arrencar la idea?

La primera idea va sorgir d’una conversa 
amb en Joan Raventós, tot parlant de 
les capacitats artístiques dels nois i noies 
del taller i ens va fer saber del seu desig 
que poguessin mostrar les seves obres 
en un espai tan assenyalat com és el 
Terracotta Museu de La Bisbal. A partir 
d’aquí vam començar a pensar quin 
podia ser el fil conductor de l’exposició. 
Vam escollir, en un primer moment, la 
figura humana pensant en la dificultat 
que suposa per a molts usuaris realitzar 
una peça sense un model i el cos humà 
és quelcom que tenen molt present i 
que veuen en tot moment.

I els resultat han superat totes les ex-
pectatives...

Sí, ens va sorprendre molt perquè per a 
molts treballadors del taller era el seu 
primer contacte amb el modelatge 
amb fang. La feina de cada dia al taller 
és força diferent i tot i això van demos-

trar força traça. Veure com els prestat-
ges del taller s’anaven omplint de peti-
tes obres ens feia engrescar més i més. 
Al final tots es van deixar anar i van co-
mençar a sortir peces que poc tenien a 
veure amb el cos humà com ara ca-
mells, gats, peixos, extraterrestres, et-
cètera

Entrevista
Ernest Corbillo, educador del taller de Ceràmica de Mas Casadevall 

“La meva intervenció en la realització de moltes peces cada vegada és menor  
i això suposa una satisfacció personal”



27L’aixada

Cóm han viscut els “artistes” l’experi-
ència de veure la seva obra exposada?

El dia de la inauguració es notava l’ale-
gria de molts d’ells; un no acaba de tenir 
clar si per l’exposició o per la festa que 
suposava. El que sí em va cridar molt 
l’atenció va ser la reacció que va tenir un 
noi tot veient la seva escultura exposa-
da. La va reconèixer, s’hi va apropar i la 
va estar mirant detingudament durant 
força estona, sense dir res. 

Tenim entès que heu tingut ofertes de 
compra de les peces...

Si, de fet ja hem fet unes quantes ven-
des. 

Del Terracotta Museu l’estiu passat a la 
Casa de Cultura de Girona, i d’aquí, 
properament, a Calella de Palafrugell i 
Barcelona...

Sí, sembla que l’exposició continuarà 
voltant per diferents llocs. Al taller, quan 
les tasques diàries ens ho permeten, 
continuem fent alguna peça més per 
anar completant i millorant l’exposició.

A més del Fang TEA’t, esteu amb nous 
projectes amb André Ricard per fer 
una peça per a les olives, amb pinyoler 
incorporat. Ens en pots fer cinc cèn-
tims? Cóm evoluciona la “criatura”?

Bé, es tracta d’una peça que el senyor 
Ricard ha dissenyat perquè nosaltres la 
realitzem i que ara mateix està en fase 
de proves. Estem intentant adaptar el 
motlle per facilitar l’extracció de la 
peça. Crec que una de les tasques més 
importants que tenim és la facilitació i 
adaptació de les tasques a les capaci-
tats dels treballadors i treballadores del 
taller.

Això sense oblidar les peces per a l’In-
corpora i, de manera puntual, les de 
Reincorpora, així com les peces de ce-
ràmica que veneu a la botigueta i a les 
fires... teniu novetats al respecte? Hi 

ha peces amb més sortides que d’al-
tres? 

Anem augmentant la cartera de clients 
poc a poc. Cada vegada tenim més 
clubs esportius que ens demanen la re-
alització dels seus trofeus, també fem 
els premis de la fira dels animals de Sant 
Martirià i de les diferents curses i proves 
esportives de la comarca. Això ens su-
posa un volum de feina que de vegades 
se’ns fa difícil assumir i que dificulta la 
feina educativa, però també som cons-
cients que els ingressos que represen-
ten aquestes tasques són molt necessa-
ris.

La cara i la creu de la bona feina

Exacte, aquestes èpoques amb excés 
de feina seria la creu; la cara és que 
sembla que uns dels objectius del taller, 
que és el de tenir comandes i vendes 
per la qualitat del productes, es va com-
plint.

Del teu contacte diari i al cap dels anys 
amb les persones ateses de Mas Casa-
devall, cóm definiries la seva relació 
amb la ceràmica i la seva progressió? 
Cóm els ajuda en la seva vida?

He vist progressió en tots els treballa-
dors del taller. He vist com nois que te-
nien por a començar una peça per la 
dificultat que els suposava escollir el di-
buix a fer, ara són capaços de fer els tro-
feus d’una cursa de principi a fi. La meva 
intervenció en la realització de moltes 
peces cada vegada és menor i això su-
posa una satisfacció personal.

En la realització de cada peça podem 
treballar diferents objectius que ens 
hem proposat, com ara la presa de deci-
sions, el treball en grup i altres que els 
ajuden després en altres aspectes de la 
seva vida.

Hi ha alguna anècdota o moment que 
recordis amb especial estimació de la 
teva relació amb els usuaris de MC? 
Algun moment (segur que tos, però 
algun de concret) que et fa pensar que 
val la pena el que fas?

En aquesta feina, gairebé casi cada dia 
vius anècdotes i moments especials, 
però en tinc dos que recordo amb es-
pecial satisfacció. Suposo que depenent 
del teu estat emocional un petit detall 
que en un altre moment passaria desa-
percebut, pel que sigui, et queda gravat 
per sempre. Una va ser a la tornada de 
vacances quan M.B. es va apropar i em 
va dir que m’havia trobat a faltar. Això és 
una cosa que ella fa sovint amb dife-
rents educadors, però pel que sigui, 
aquella vegada em va tocar la fibra. L’al-
tra anècdota va ser amb en C.B. Ell és 
una persona que respon tot el que li 
preguntes però son poquetes les vega-
des que ell enceta una conversa i un dia 
caminant en direcció a l’aparcament de 
nostre restaurant em va dir: “ayer fui al 
cine”. Sembla poca cosa però a mi em 
va obrir una porta per a poder establir 
una conversa amb ell sobre quelcom 
que li va agradar. 

Què has après tu, tots aquests anys, 
del teu contacte diari amb les perso-
nes de Mas Casadevall?

Cada dia pots aprendre coses noves 
sobre les qualitats i capacitats de les 
persones que treballen al Mas i també 
aprens sobre les limitacions i també 
capacitats personals en l’establiment de 
relacions amb ells i en el desenvolupa-
ment de les tasques pròpies del taller. 

“En la realització de cada  

peça podem treballar  

diferents objectius que 

ens hem proposat, com ara  

la presa de decisions, el treball 

en grup i altres que els ajuden, 

després, en altres aspectes  

de la seva vida.

“Cada dia pots aprendre  

coses noves sobre les qualitats 

i capacitats de les persones 

que treballen al Mas”

“Nois que tenien por a 

començar una peça per la 

dificultat que els suposava 

escollir el dibuix a fer, ara són 

capaços de fer els trofeus 

d’una cursa de principi a fi”
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El servei de Psiquiatria de l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron compta 
des del 2016 amb l’únic programa 

d’autisme de la ciutat de Barcelona que 
fa un seguiment dels trastorns del neu-
rodesenvolupament al llarg de tota la 
vida del pacient. Tot i que tenir cura de 
l’etapa infantil és fonamental, i a ella es 
dediquen les unitats d’autisme de l’hos-
pital Sant Joan de Déu, l’hospital Mútua 
de Terrassa o l’Hospital Clínic, “no es 
poden concebre unitats funcionals 
d’autisme que no tinguin una perspecti-
va al llarg de tota la vida”, assenyala el 
cap de Servei de Psiquiatria de Vall d’He-
bron, el doctor Josep Antoni Ramos 
Quiroga.

En declaracions a l’Aixada, Ramos 
Quiroga explicà que aquest programa 
va arrencar 2001; en aquells moments 
va ser pioner en el camp dels trastorns 
per dèficit d’atenció amb hiperactivitat 
al llarg de la vida. Amb el pas del temps, 

els seus responsables es van adonar que 
un 25 per cent d’aquests adults també 
tenien autisme, “detectant així la neces-
sitat no coberta d’un programa especia-
litzat que donés cabuda tant a nens 
com a adults amb autisme”. El programa 
va néixer amb la filosofia design thinking 
de la universitat d’Stanford, amb la qual 
es van reunir amb les associacions de 
familiars per conèixer quines eren les 
seves necessitats no cobertes i què de-
manaven (i de forma periòdica s’avalua 
el nivell de satisfacció d’acord amb el 
que es demanava). Alhora es va tenir en 
compte l’experiència que ja acumulen 
centres del Regne Unit en abordatge i 
tractaments al llarg de la vida, ja que van 
molt més avançats que nosaltres en 
aquest àmbit. 

D’aquesta manera el programa es mate-
rialitzà el 2016, amb la incorporació de 
Ramos Quiroga a la direcció del servei 
de Psiquiatria, i s’organitzà amb recur-

sos interns, amb una redistribució i grà-
cies a diversos ajuts i beques europees 
externes per poder tenir personal i fer 
recerca: “no oblidem que som un cen-
tre universitari, de forma que a banda 
d’oferir una bona atenció a les persones 
la nostra missió és conèixer i donar pau-
tes a la comunitat”. El programa vol, 
mica en mica, avançar en els tracta-
ments de l’autisme i millorar de forma 
constant l’atenció als pacients, una 
atenció que inclou teràpies grupals, ja 
sigui amb els pares, amb adolescents, 
amb adults (on són capdavanters) i amb 
les quals es pot demostrar, des de la sa-
nitat púbica, la utilitat d’aquestes teràpi-
es. 

El programa està actualment coordinat 
per la doctora Laura Gisbert, i en ell tre-
ballen també els psicòlegs Jorge Lugo i 
Imanol Setién, aquest últim vinculat a 
recerca. L’equip es completa amb Mariví 
López, una infermera que està pendent, 

Reportatge
El programa d’autisme de Vall d’Hebron, també per a adults

Impulsat pel servei de Psiquiatria, té en compte i escolta les necessitats de les famílies

El doctor Josep Antoni Ramos Quiroga està al capdavant del Servei de Psiquiatria de Vall d’Hebron.
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entre altres coses, dels nens amb autis-
me que ingressen: ella s’ocupa d’asses-
sorar les infermeres de les plantes on 
són aquests nens, i acompanyar-los si 
cal en proves exploratòries; en aquest 
sentit, funciona de manera similar a 
com ho far el programa AmiTEA de 
l’hospital Gregorio Marañón de Madrid 
(llegiu més informació sobre aquest 
programa a la pàgina 8)

El programa atén de manera habitual 
més de 150 nens i uns 65 adults. La mis-
sió del mateix, explica el doctor, no és 
que passin per ell de manera crònica els 
pacients: el que pretén és, en primer 
lloc, fer un bon diagnòstic i un primer 
tractament per estabilitzar la situació clí-
nica, de manera que les persones ateses 
puguin tornar a la seva àrea de comuni-
tat i aquestes els puguin consultar sem-
pre que sigui necessari. 

Recerca

És un equip petit, la qual cosa no és un 
obstacle per, per exemple, liderar un as-
saig clínic pioner sobre el tractament de 
la conducta agressiva amb impulsivitat 
que es dona sovint en adults amb autis-
me. D’altra banda lidera un estudi inter-
nacional, i el coordina a Espanya, i un 
tractament per millorar la sociabilitat. 

A més, treballa en un estudi sobre pa-
trons de son en nens amb autisme: a 
partir del coneixement que es té que els 
nens tenen alteracions del son, junta-
ment amb la unitat del son del mateix 
hospital i el centre especialitzat del son 
AdSalutem, es vol conèixer, per exem-
ple, quins són els nivells de ferritina, els 
ritmes del son... és a dir, fer una avalua-
ció del son dins de les avaluacions habi-
tuals per tal de, posteriorment, poder fer 
recomanacions de suplements de ferro, 
o de melatonina, entre altres, que con-
tribueixin a millorar el seu descans (i el 
de tota la família, no ho oblidem). 

Teràpia amb gossos

Un altre camp de treball molt interes-
sant d’aquest programa és el de la terà-
pia amb gossos, impulsat juntament 
amb Probitas i molt vinculat amb el pro-
grama que s’adreça als nens afectats 
per la síndrome d’alcoholisme fetal, “ja 
que tenen sovint alteracions molt sem-
blants a les dels nens amb autisme: de 
fet són cosins germans”. És una iniciati-
va que està funcionant molt bé, “sobre 
la qual tindrem en breu una publicació 
internacional de resultats”. Segons 
Ramos Quiroga, atès que la teràpia psi-

cològica pot resultar sovint avorrida per 
al nen, treballar amb gossos és molt 
més atractiu per a ells “i fa que tinguin 
ganes de venir aquí”. Alhora, quan “es 
vol treballar la socialització, l’empatia, 
l’autocontrol... el gos és un molt bon 
instrument per posar en pràctica en re-
lació amb la teràpia... estem supercon-
tents”. Després d’haver rebut el suport 
de la fundació Probitas (dels laboratoris 
Grífols) aquest últim any, continuarà du-
rant dos anys més. Aquest suport, co-
menta el psiquiatra, és una mostra de 
les complicitats que s’estan teixint fora 
de l’àmbit públic, seguint les tendències 
que des de fa anys funcionen en països 
del nostre entorn.

En aquesta mateixa línia, participa en un 
projecte europeu, al paraigua de la In-
novative Medicine Iniciative de la Co-
missió Europea, que ha creat una gran 
xarxa de centres europeus d’autisme 
per desenvolupar noves molècules i 
tractaments per l’autisme, amb la idea 
que “des dels centres de recerca hi hagi 
consens sobre cóm fer els estudis clí-
nics perquè quan la indústria vulgui fer 
un estudi clínic el faci amb els mateixos 
paràmetres”. Vall d’Hebron i el Gregorio 
Marañon de Madrid són els dos centres 
espanyols participants. 

Un altre estudi en què treballa l’hospital 
barceloní és el MencalCat sobre tras-
torns del neurodesenvolupament (autis-
me i TDA) a Catalunya per conèixer el 
rol de la part genètica, de la microbiota 
intestinal, dels factors ambientals... i 
com impacta tot plegat en la neuroi-
matge del pacient. Forma part del pro-
grama PERIS (Pla estratègic de recerca i 
innovació en salut 2016-2020) de la Ge-
neralitat i on també col·laboren el Clínic, 
Sant Joan de Déu, Parc Taulí de Sabadell 
i el departament de Biologia de la UB, 
entre d’altres

Tecnologies

A més de fer recerca, des de Vall d’He-
bron es vol facilitar l’accés, la comuni-
cació i la “comoditat” de les famílies. 
Partint de la base que molts “actes mè-
dics” com ara emplenar qüestionaris no 
precisen obligatòriament ser físicament 

al centre mèdic, s’estudia avançar en la 
implantació de recursos del que ara co-
neixem com la medicina virtual o e-he-
alth per, per exemple, poder fer aquests 
qüestionaris i tests de forma online, és a 
dir, per Internet, còmodament des de 
casa i evitant els desplaçaments, o per 
fer tractaments virtuals, o facilitant víde-
os sobre cóm tractar en el dia a dia els 
diferents aspectes de l’autisme. Potser 
no cal seguir in situ tots els cursets que 
s’imparteixen. Per això es treballa en una 
plataforma que el doctor Ramos-Quiro-
ga (a banda de dirigir Psiquiatria està al 
capdavant el departament d’innovació 
del campus) considera “bàsica”, perquè 
ha d’obrir l’hospital a la societat, oferint 
als seus usuaris un munt de recursos 
que els connectaran de forma directa. 

Carta als Reis

De cara al futur, al responsable de psi-
quiatria de Vall d’Hebron li agradaria 
més personal per poder oferir més trac-
taments, tenir treballadors socials que 
puguin acompanyar en els recursos a 
l’abast de la població amb autisme i 
poder apoderar pares i persones amb 
autisme fins al punt que, en el seu dia a 
dia, tinguin el suport constant i diari, 
mitjançant progames e-health, i recur-
sos per poder atendre els adults, així 
com contactes amb empreses sensibles 
a l’autisme, capaces d’aprofitar tot el seu 
potencial quant a capacitat de focalitza-
ció, entre d’altres, i accedeixin més fàcil-
ment al mercat de treball. 

Diagnòstic d’adults: un alleujament

Amb una xarxa pública de salut infantil i 
juvenil que data del 1994, moltes perso-
nes que ara tenen 40-50 anys no van 
tenir en el seu moment facilitat per ac-
cedir a serveis de salut mental i avalua-
ció: això fa que, encara ara, es trobin 
persones amb diagnòstics de trastorn 
límit de la personalitat, fòbies socials o 
trastorn esquizoide de la personalitat 
quan, en realitat, tenen autisme. En 

Com que la teràpia 
psicològica pot resultar 

sovint avorrida per al nen, 
treballar amb gossos és  

molt més atractiu per a ells  
“i fa que tinguin ganes de 

venir aquí”

S’estudia avançar en la 
implantació de recursos del 

que coneixem com la medicina 
virtual o e-health per, per 

exemple, poder fer aquests 
qüestionaris i tests de forma 
online, és a dir, per Internet, 
còmodament des de casa i 
evitant els desplaçaments
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conèixer el seu diagnòstic, “de vegades 
la gent plora”, explica l’expert, perquè es 
produeix un cert alleujament, és quan 
entenen moltes coses del que els passa, 
per què eren “els raros” del seu entorn.

Certament, l’administració s’està posant 
les piles en aquest camp i l’autisme és 
ara a la seva agenda “però no està resol-
ta l’atenció al llarg de la vida, amb uns 
usuaris que han d’anar saltant de servei 
en servei”; entre tots (usuaris i associaci-
ons, administració i professionals) hem 
de fer entendre a l’administració que la 
salut mental necessita tenir el mateix 
rang que tenen altres especialitats si 
tenim en compte la seva prevalença a la 
població en general. Al seu parer, a cada 
província (segons el volum de població) 
hauria d’haver algun centre de referèn-
cia en autisme que fes aquest segui-
ment al llarg de la vida, atengués els 
casos de major gravetat, avançant en 
coneixement i recerca i formant “amb 
honestedat i accessibilitat” a la comuni-
tat, atenent de forma fluïda els professi-
onals de cada comunitat de referència.

Continuant amb les reivindicacions, el 
cap de Psiquiatria de Vall d’Hebron asse-
nyala que “no pot ser que en un país on 

la sanitat és universal i tots els nens van 
al pediatra hi hagi encara un retard tan 
important en la identificació de l’autis-
me”. I no pot ser que paguem “tracta-
ments megacars per a altres patologies i 
se’ns digui que el tractament per l’autis-
me és car”, per la qual cosa “demanem 
més recursos per fer més teràpies psi-
cològiques que han demostrat que 
poden canviar la direcció del tracta-
ment”.

Ramos Quiroga va voler fer una menció 
especial a les mancances pel que fa al 
diagnòstic d’autisme en nenes i dones; 
tal com admeten autors de referència 
en autisme com Simon Baron-Cohen, 
tenim una generació perduda de noies 
que no han rebut un diagnòstic en la in-
fantesa i passen per altres diagnòstics 
per un mal coneixement de l’autisme, 
caient en etiquetes de fòbies, trastorns 
de personalitat i fins i tot esquizofrènia. 

Afortunadament, en molts casos era au-
tisme lleu o moderat, però amb prou 
intensitat per provocar dificultats soci-
als. Precisament, el psicòleg de la unitat 
d’autisme ha presentat una tesi doctoral 
sobre les psicopatologies en adults amb 
autisme. 

Mica en mica, amb pas ferm, es va avan-
çant. El camí, però, segueix sent llarg.  

Tenim una generació perduda 
de noies que no han rebut un 

diagnòstic en la infantesa i 
passen per altres diagnòstics 
per un mal coneixement de 

l’autisme

Cuaderno científico

Son numerosos los estudios que in-
tentan asociar el riesgo de desarro-
llar un Trastorno del Espectro del 

Autismo (TEA) en relación con factores 
ambientales expuestos desde el emba-
razo. A pesar del gran volumen de in-
vestigaciones, seguimos sin entender 
bien los mecanismos, ni tener identifi-
cados factores ambientales concretos 
que se puedan considerar causales (fac-
tores ambientales que se identifiquen 
como causa). Algunos estudios han en-
contrado una asociación entre infeccio-
nes bacterianas, o el consumo de deter-
minados antidepresivos durante el em-
barazo, mientras que otros estudios no 
han replicado estos hallazgos. El mayor 

número de estudios que encuentran 
asociación entre contaminantes ambi-
entales expuestos durante el embarazo 
nos facilita el conocimiento de la asoci-
ación de riesgo de este diverso universo 
de químicos ambientales a los que esta-
mos principalmente expuestos a través 
de los alimentos. El problema de estos 
estudios epidemiológicos es que no de-
muestran una causa-efecto de estos 
contaminantes de forma específica y 
concreta sobre el autismo, sino que 
apuntan a un riesgo asociado al neuro-
desarrollo prenatal y postnatal tempra-
no, que luego además también se aso-
cia al autismo (pero no demuestra 
causa). En esta relación de riesgo, en la 

actualidad sabemos que las complicaci-
ones durante el embarazo y parto (ele-
vada presión arterial, sangrado o proce-
sos febriles durante el embarazo, así 
como el consumo de fármacos para la 
bipolaridad o la epilepsia durante el em-
barazo o la lactancia, complicaciones 
en el parto que llevan a cesárea, prema-
turidad extrema etc.) muestran una am-
plia evidencia científica en su asocia-
ción de riesgo con el autismo. No obs-
tante, todavía necesitamos un mayor 
número de estudios que faciliten la 
comprensión de porqué y cómo estos 
factores se asocian al autismo.  

Factores ambientales de riesgo para el autismo, ¿por qué no sabemos más?

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29950101 | www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28729328

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28607458
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Desde las publicaciones de Lovaas 
en 1987 con los métodos con-
ductistas que llegaban a 40 horas 

de intervención semanal, ha habido 
otras muchas publicaciones basadas en 
el mismo método y alterando el núme-
ro de horas de intervención a la sema-
na. Algunos estudios han remarcado la 
importancia de la intensidad (horas a la 
semana), pero otros muchos no han 
conseguido arrojar datos concluyentes 
sobre cuánto de importante es esta vari-
able para todos los tipos, perfiles, ne-
cesidades y familias que se encuentran 
en la diversidad de la intervención con-
ductual para el TEA. Un programa de 
intervención temprana de 40 horas es 
someter a un niño con apenas 3 años a 
una jornada completa de trabajo de un 

adulto. Según una publicación de este 
año de un panel de expertos, no existe 
una recomendación de “dosis” (intensi-
dad de horas a la semana) que sea ade-
cuado recomendar para todas las situa-
ciones familiares, así como para todos 
los perfiles clínicos del TEA. Las investi-
gaciones deben de profundizar más 
sobre qué tipo de intervenciones basa-
das en la evidencia son las más efectivas 
en la atención temprana de cada tipo de 
perfil conductual de TEA, y estudiar así 
también cuál es la intensidad clínica-
mente recomendable teniendo en 
cuenta aspectos como la edad, la afec-
tación del desarrollo global, la severidad 
de TEA y la situación y particularidades 
de la familia donde la intervención debe 
contextualizarse. Los estudios demues-

tran que existen grupos de niños que 
realizan avances muy significativos con 
20 horas a la semana, y que sin embar-
go también hay un 30 por ciento de 
casos que, a pesar de una alta intensi-
dad de intervención, tiene avances mí-
nimos y ni siquiera adquieren el lengua-
je verbal tan alentado por la mayoría de 
los padres. Los esfuerzos públicos actu-
ales deberían de focalizar sus esfuerzos 
en que todas las familias puedan acce-
der a una intervención temprana de ca-
lidad y basada en la evidencia científica, 
con profesionales adecuadamente for-
mados.  

¿Cuál es la intensidad de intervención conductual temprana necesaria para 
observar mejoras? Intensidad vs. calidad

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31169024 | https://kopernio.com/viewer?doi=10.1177/1362361319854844&route=6

Hace tiempo que los investigado-
res empezaron a centrar sus es-
tudios en la búsqueda del “gen” 

del autismo. Estudios con gemelos han 
demostrado que el autismo tiene un 
alto componente hereditario (en torno 
al 80 por ciento, según el estudio), y por 
otro lado existen evidencia suficiente 
para hablar del riesgo genético familiar, 
teniendo en cuenta que los niños/as 
con un hermano/a con autismo, pasan 
del 1-2por ciento de prevalencia de la 
población general, hasta casi el 20 por 
ciento. En la actualidad hay más de 100 
genes asociados a algún tipo de riesgo 
con un TEA, y los genetistas estiman 
que se terminarán asociando más de 
1000 genes. Cuando agrupamos los 
distintos estudios genéticos, se deben 
resaltar los hallazgos asociados a altera-

ciones del neurodesarrollo como la 
transmisión sináptica (conexión entre 
neuronas), así como alteraciones en el 
desarrollo de los axones y dendritas 
(todos ellos partes de la arquitectura 
neuronal asociados a la conectividad 
del cerebro). Cada vez hay un mayor 
conocimiento sobre las alteraciones y 
mutaciones genéticas que co-existen 
con un diagnóstico de TEA, aun así el 
estudio genético no está estandarizado 
y establecido en todos los protocolos 
clínicos de diagnóstico del TEA. Los re-
sultados de estas pruebas muchas 
veces no facilitan una información útil 
para el tratamiento clínico y tienen cos-
tes significativos, pero según avanza el 
conocimiento científico, cada vez se 
encuentra más utilidad clínica para las 
familias. Algunos resultados pueden 

predecir que la alteración genética 
cursa con ataques epilépticos, obesidad 
o problemas de riñón, que pueden ser 
cruciales conocer para un tratamiento 
personalizado, o incluso iniciar accio-
nes médicas preventivas. También es 
importante realizar un estudio genético 
familiar, para conocer si esa mutación 
genética es nueva en esa persona con 
TEA, o es heredada, para que así la fami-
lia pueda acceder a un “consejo genéti-
co” sobre el riesgo de ser portadores de 
esa mutación, y su riesgo en la transmi-
sión de hijos o nietos.  

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27468247

 ¿Por qué deberíamos incluir el estudio genético en el proceso de 
diagnóstico del autismo?
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Tanto instituciones de salud públi-
ca, como campañas de sensibili-
zación sobre los riesgos ambien-

tales, deben empezar a ser parte de las 
políticas de acción que se realizan sobre 
las embarazadas y lactantes en la pre-
vención de exposición a contaminantes 
que se han demostrado neurotóxicos y 
presentes en nuestros alimentos. Asi-
mismo, la evidencia sobre factores de 
asociación de riesgo para TEA, como 
son por ejemplo la población de prema-
turidad extrema, debe de llevar a la apli-
cación de protocolos clínicos estandari-
zados en todos los hospitales que facili-
ten la detección y diagnóstico tempra-
no de TEA en poblaciones de riesgo 

asociado. Por otro lado, el estudio eti-
ológico debe incorporar un estudio 
genético de los casos diagnosticados 
de TEA, que faciliten así un mejor abor-
daje médico integral de cada caso. Por 
último, las recomendaciones de una 
atención temprana de calidad de los 
casos detectados deben de poner el 
acento en la formación de los profesio-
nales en métodos de intervención basa-
dos en la evidencia científica, por enci-
ma del número de horas de interven-
ción. 

Reflexiones generales 

Aritz Aranbarri 
Doctor en psicología

Neuropsicólogo del Desarrollo 
especializado en TEA

Coordinador de Investigación de 
UnimTEA (Unidad Multidisciplincar del 

Trastorno del Espectro del Autismo) del 
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Colaborador clínico en IDAPP (Institut 
de Diagnòstic i Atenció Psiquiàtrica i 

Psicològica)
Asesor Científico de FAMC 
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Miscel·lània

‘Peixos d’aigua dolça… en aigua 
salada’ el documental produït 
l’any 2018 per la Federació Ca-

talana d’Autisme, de la qual formen part, 
ha recollit un munt de premis des que 
es va estrenar, al setembre de 2018. Di-
rigit per Marc Serena i Biel Mauri, el do-
cumental mostra el dia a dia de dues 
persones amb autisme: el Marc de 10 
anys, i la Mariona, de 23. Al documental 
hi havia algunes escenes del nostre res-
taurant i d’una conversa de diversos 
adults amb autisme amb la psicòloga de 
Sant Joan de Déu i col·laboradora Maria 
Díez-Juan. Un dels darrers guardons ha 
estat el Concha García Campoy de Pe-
riodisme Científic en la categoria de te-
levisió pel retrat que fa de l’autisme. El 

va recollir, a finals de setembre, la res-
ponsable de comunicació d’Autismo 
España, Amparo Rey, en representació 
de la federació catalana.

Amb anterioritat, el documental va ser 
reconegut com a millor pel·lícula al XI 
Festival Internacional de Cine sobre Dis-
capacitat de Collado Villalba (FECIDIS-
COVI) i amb el premi Ragazzi Cineclub 
al festival ASFF d’Itàlia, organitzat per 
persones amb Asperger al Museu Naci-
onal de les Arts del Segle XXI de Roma. 
També va rebre una menció al festival 
de cinema de Girona i un premi especial 
Xavier Cugat. A més, el programa Sense 
Ficció de TV3, que el va emetre a l’octu-
bre del 2018, també va rebre el premi 

Zapping per l’emissió del mateix i d’al-
tres com “La música és vida” i “Utopia 
iogurt”. Estem molt contents perquè 
amb premis com aquest es fa palès l’es-
forç de les persones amb autisme, les 
seves famílies i els professionals per fer 
possible la seva plena participació a tots 
els àmbits de la societat, alhora que es 
reivindiquen més recursos i sensibilitza-
ció per a uns trastorns que tenen una 
prevalença cada cop més elevada. 

 

El Jaime és un jove amb autisme 
sever i epilèpsia que mai ha pogut 
desenvolupar-se i dur una vida au-

tònoma. En la seva vida, el dibuix ha 
estat fonamental perquè és la principal 
forma de comunicació i expressió amb 
els seus germans i amb els seus pares, 
arquitecte ell (Javier) i dissenyadora de 
moda ella (Sole). Van ser ells, habituats a 
conviure professionalment amb el món 
del dibuix i de la il·lustració, que van 
adornar-se de les possibilitat dels seus 
dibuixos, de traç ferm i segur, on els ani-

mals són els grans protagonistes. Va ser 
a partir de l’organització d’una exposició 
amb les seves creacions que van pensar 
a anar més enllà i donar alguna sortida 
productiva a la seva creativitat. Dedi-
cant-se al món de la moda, la seva 
mare, Sole, va plantejar fer samarretes 
estampades amb els seus dinosaures i 
girafes. Les primeres, del 2017, es van 
esgotar de seguida i els van deixar sense 
vacances per poder fer una segona 
sèrie. D’aquí van saltar a la posada en 
marxa d’una botiga online, Algo de 
Jaime (https://algodejaime.com/), dis-
senyada per Juan, un dels seus ger-
mans, que és informàtic. Per als seus 
pares, a més de canalitzar la creativitat i 
capacitats del Jaime, la seva feina vol 
ser una crida per fer visibles les necessi-
tats de les persones adultes amb TEA, 
per a les quals hi ha actualment molt 
pocs recursos i fórmules d’ocupació. 

‘Peixos d’aigua dolça… en aigua salada’, multipremiat 

‘Un poco de Jaime’: samarretes i catifes dissenyades per un jove amb 
autisme sever

La zebra, animal preferit del Jaime
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Aconseguir un moviment associa-
tiu de l’autisme únic, fort i cohesi-
onat, que representi i agrupi totes 

les persones amb trastorn l’espectre de 
l’autisme (TEA) i les seves famílies a Es-
panya és l’objectiu que va dur a la Con-
federació Autismo España i a la Federa-
ció Espanyola d’Autisme FESPAU a unir 
les seves forces després de 25 anys de 
trajectòries paral·leles.

Aquesta decisió és fruit del treball con-
junt de més tres anys en què s’han con-
sensuat posicions i que ha comptat 
amb el suport principal de Fundación 
ONCE, el Ministeri de Sanitat, Consum i 
Benestar Social i el Comitè Espanyol de 
Representants de Persones amb Disca-
pacitat (CERMI Estatal).

El 25 de maig, FESPAU va acordar en la 
seva Assemblea General Anual modifi-
car els seus estatuts per convertir-se en 
Federació i va aprovar la sol·licitud d’in-
grés a la Confederació Autismo España 

com a entitat sòcia, sol·licitud ratificada 
per unanimitat en l’Assemblea General 
Extraordinària de la confederació.

Aquesta convergència entre les entitats 
beneficiarà, sens dubte, les persones 
amb TEA i les seves famílies, ja que per-
metrà tres objectius fonamentals per al 
moviment associatiu de l’autisme a Es-
panya:

Tenir un únic interlocutor davant 
l’Administració Pública i la resta 
d’agents clau per exposar les princi-
pals necessitats i demandes del col-
lectiu i que treballi en la defensa i en 
l’exercici efectiu dels seus drets.

Millorar en l’optimització i gestió 
dels recursos, que ens pot dur a un 
major finançament per als projectes 
comuns que promoguin la millora 
de la qualitat de vida de les perso-
nes amb TEA i les seves famílies.

Enfortir el teixit associatiu específic i 
especialitzat de les persones amb 
TEA i les seves famílies a Espanya, 
com a moviment únic i unit que 
agrupa més de 140 entitats, promo-
vent la defensa dels drets i la millora 
de la qualitat de vida del col·lectiu.

Coincidim amb Autismo España i amb 
FESPAU que la unió fa la força, ja que 
afavoreix l’aprenentatge mutu i ens 
permet treballar en l’objectiu comú de 
millorar la qualitat de vida de les perso-
nes amb TEA i les seves famílies, pro-
movent el desenvolupament de serveis 
específics i especialitzats de qualitat i 
reivindicant l’exercici efectiu dels seus 
drets per aconseguir la igualtat d’opor-
tunitats. 

FESPAU s’uneix a Autismo España: avancem cap a un moviment associatiu 
més fort i cohesionat
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Llibres

Autismo. Cómo intervenir, desde  
la infancia a la vida adulta
Víctor Ruggieri/ José Luis Cuesta (comp) 
Paidós 

Adreçat a professionals i famílies, aquest manual aborda en 
profunditat les diferents necessitats I opcions actualment 
a l’abast per tractar les persones amb Trastorns de l’Es-

pectre de l’Autisme (TEA). L’obra té un enfoc eminentment pràc-
tic gràcies a l’experiència en intervenció dels diferents professi-
onals que hi han participat, d’entre els quals alguns d’AETAPI i de 
l’associació Autismo Burgos. El llibre parla d’aspectes com la 
intervenció precoç i el desenvolupament de programes per a 
persones amb un major o menor desenvolupament cognitiu, la 
comprensió dels processos psicològics i cognitius, la medica-
ció… També es parla de tecnologia i d’eines per afavorir la co-
municació, de la sexualitat, de suports a l’educació superior i a 
l’oci i del necessari suport a les famílies. Per als compiladors, 
estem davant un llibre que “és fruit d’una tasca intensa, amb un 
alt nivell científic i acadèmic, però sobretot del respecte als co-
neixements i l’experiència de cadascun dels autors, que real-
ment comparteixen el concepte del treball interdisciplinari”. 

Manual per ajudar els pacients amb 
autisme a comunicar les seves 
dolències

Alumnes del grau superior de Tècnics de Laboratori Clínic i 
Biomèdic del col·legi Sant Josep de Calassanç, de Santur-
ce, han elaborat un projecte que consisteix en un manu-

al, patrocinat per Petronor, de 40 pàgines en què es recopilen 
prop de 70 pictogrames que al·ludeixen a malalties comunes, 
segons informava el portal Consalud.

Es tracta d’una mena de diccionari que recull pictogrames re-
ferits a diversos tipus de dolors, tremolors, sudoracions, ardors, 
tos, caigudes, cansament, cremades, visió, entre d’altres.

Editat per Hebras de Tinta, el llibre es diu Piktegi i compta amb 
uns 150 unitats impreses impreses que els seus creadors van 
començar a distribuir al setembre a diferents centres de salut de 
la zona minera i algunes associacions de caràcter social. Una 
iniciativa social que de moment a nivell escolar ha obtingut una 
molt bona qualificació. A més va ser premiat en el concurs Banc 
d’Idees empresarials de Ezkerraldea / Meatzaldea. 
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Diego en la botella
Mar Pavón/ Roger Olmos (il·lustracions) 
Edebé

Història que narra amb naturalitat, humor i grans dosis de realisme màgic el 
dia a dia d’un nen que pateix un Trastorn General del Desenvolupament 
(TGD) relacionat amb l’espectre autista, així com les tensions que aquesta 

circumstància genera al seu voltant. Diego és un nen que viu en una “ampolla”. 
La seva família, com és lògic, vol treure-l a qualsevol preu, però la cosa no és tan 
fàcil. I pel que sembla, l’ampolla i Diego són inseparables. La visita a la doctora 
experta en tractar casos com el de Diego dissiparà els seus dubtes, i de quina 
manera!

Tot i que la història gira al voltant d’un nen que viu tancat en si mateix, no es trac-
ta d’un text d’autoajuda, amb molt poca ficció i molta pedagogia psicològica, 
sinó que l’autora, encara que té un fill com en Diego, ha prioritzat la seva tasca 
d’escriptora i ens proposa un text literari. 

El coleccionista de besos
Pedro Ramos 
Edebé

La novel·la ens acosta a la vida d’un jove amb síndrome d’Asperger en el con-
text actual de les xarxes socials i la generació virtual. El lector coneixerà els 
sentiments i les dificultats del protagonista a través d’un llenguatge i un for-

mat molt original i fidel als canals de comunicació dels joves. L’Ian té 18 anys i té 
síndrome d’Asperger. Està preocupat perquè s’ha enamorat d’una universitària 
italiana que està fora del seu abast. Després de saber que uns nois han divulgatun 
vídeo d’ella sense el seu consentiment, el noi decideix ajudar-la.

Com que no pot verbalitzar oralment les seves emocions, aviat descobreix que 
és capaç de relacionar-se millor per missatges escrits que en persona. Una intri-
gant i ràpida trama plena d’emoció i superació, que portarà al seu protagonista a 
lluitar contra si mateix i a superar-se.

L’autor, Pedro Ramos, conscient que aquest tipus de trastorns no tenen prou vi-
sibilitat ni l’ajuda necessària, decideix presentar-nos a Ian des de la normalitat i la 
realitat d’un jove amb Asperger que troba l’oportunitat de fer-se valer gràcies a 
Internet i les xarxes socials; però haurà d’enfrontar-se primer a si mateix i després 
a la resta de la societat, trencant prejudicis, estereotips i complexos que tots car-
reguem a sobre, siguin diagnosticables o no. 

El camino de la vida
Miquel Segalés 
Círculo rojo

Un nen amb 9 anys coneix que té Síndrome d’Asperger, la qual cosa li can-
viarà la vida ja que haurà de començar de zero preguntant perquè es com-
porta diferent, la seva actitud és negativa i el seu entorn social es va tan-

cant davant la dinàmica social que l’envolta. A través de l’ajuda familiar, anirà 
comprenent el món en si i això l’ajudarà a obrir-se davant la societat i anar pre-
nent decisions que faran créixer a la persona i deixar en petit al problema, el qual 
sempre podrà aparèixer quan la situació li limiti personalment. A través dels con-
sells de superació relata les diferents etapes del camí de la vida, amb les seves 
ventures i desventures, parlant-nos des de l’origen del problema perquè enten-
guem com va sorgir tot i quines barreres ha anat superant aquests anys. 
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• Extracció d’aire, pols, fums, boirines d’oli i
subproductes amb sortida lliure o conducció
a �ltres i ciclons.

• Transport i distribució de sòlids i partícules
per a línies de producció.

• Ventilació, climatització i refrigeració de
processos industrials.
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