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Benvolguts,

Hem tancat l’any 2019, per Mas Casadevall ha estat un any 
normal, després del any passat especial degut a la celebració 
dels 30 anys. En aquest document trobareu un resum d’aquest 
2019.

Ha estat un any amb moltes novetats i en que s’ha realitzat 
molta feina amb gran dedicació i amb molt bons resultats que 
ens preparen per avançar cap al futur. Trobareu en aquest do-
cument un resum molt acurat i que valorem com a molt posi-
tiu de tot el 2019.

Econòmicament hem aconseguit novament tancar l’exercici 
equilibradament i invertint mes diners que l’any anterior en 
l’atenció directe als usuaris, també treballem amb la Gencat 
per millorar el finançament.

Hem renovat membres del Patronat i els hem presentat al 
Consell assessor, també hem informat puntualment a les famí-
lies directament i amb les reunions de pares. El centre segueix 
augmentant tan en quantitat com amb qualitat els serveis per 
atendre als usuaris, amb la premissa de internalitzar aquells 
serveis que fan atenció directe (fisioteràpia, estimulació cog-
nitiva, servei sanitari...) el que ens permet mes dedicació. En 
relació al punt anterior els serveis que hem potenciat son so-
bretot per donar solució al repte de l’envelliment dels usua-
ris dins el programa que ja fa anys que anem implantant, en 
aquest document trobareu el detall, feu especial atenció a la 
incorporació de les tecnologies de la informació en aquest 
camp. Hem seguit treballant per actualitzar i millorar les in-
fraestructura del centre, adaptant-lo a les nostres necessitats 
i fent especial atenció a la millora del confort i de la eficàcia 
energètica, objectius que moltes vegades es complementen.

Els Serveis de transport segueixen consolidar-se i adaptant-se 
a les necessitats dels usuaris i de llurs famílies. Per tal de millo-
rar la atenció als nostres usuaris hem invertit recursos (temps 
i diners) en la formació dels nostres professionals, en l’apartat 
formació i trobareu el detall. Un altre camp que hem seguit 
treballant es en la conscienciació de la societat vers tots els 
problemes, mancances  i circumstancies que viuen les perso-
nes que pateixen de autisme. 

El projecte CARE segueix endavant, les dificultats de finan-
çament que us mencionàvem l’any passat es van esvaint i a 
hores d’escriure aquest resum us puc avançar que estan en-
carrilats  gracies a la bona disposició de la Fundació de la Obra 
social de La Caixa.

També hem seguit sent presents en les organitzacions que 
ens agrupen com a  entitats amb interessos comuns, amb la 
finalitat de ser mes forts i tenir mes recursos per aconseguir 
acomplir els nostres objectius. Tot aquest any 2019 hem estat 
treballant per fer el nou pla estratègic del període 2020-2025, 
que ja el tenim aprovat pel Patronat i així tots tenim clar cap a 
on volem anar. Això no hagués estat possible sense un munt 
de entitats que ens ajuden econòmicament, en la contrapor-
tada trobareu les entitats que ens han acompanyat aquest any 
2019, a totes elles els hi vull donar el meu agraïment personal 
i transmetre’ls-hi l’agraïment de la nostre institució per el su-
port tant necessari per aconseguir els nostres objectius, re-
flectits en la següent pagina de aquest mateix document. 

Agrair també la col·laboració en el nostre projecte a les fa-
mílies i a les institucions tant locals com provincials com 
nacionals, deixeu-me que mencioni especialment a les mes 
properes que son l’Ajuntament de Serinyà i l’Ajuntament de 
Banyoles. Vull agrair molt especialment la seva implicació en 
el projecte a tot el personal de Mas Casadevall que ens ha de-
mostrat una gran vocació i estimació als usuaris que atenem.

Com us deia l’any passat: 

Moltes Gracies a tothom i volem seguir 
comptant amb tots vosaltres
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 PRESENTACIÓ

Lluís Desoi

president del Comité Ejecutiu  
de la Fundación Autismo Mas Casadevall



 2 

 

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL  

 

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL  

 

3 2 

 

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL

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

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

VALORS: Confiança, ètica, vocació, estimació, il·lusió, 
motivació, lideratge, Fortaleza, qualitat

VISIÓ: El 2019 la FAMC haurà consolidat tots els projectes inici-
ats en 2014-2019, i mantindrà el seu compromís de qualitat en 
els Serveis de Residència i Servei de Teràpia Ocupacional, ba-
sant-se en una gestió econòmica rigorosa i exemplar. Serà un 
punt de referència en el tractament del TEA en el seu territori, 
afavorint la qualitat de servei que presta als seus usauaris/
es i potenciant la comunicació amb les seves famílies, segui-
rà desplegant la seva incidència en investigació sobre el TEA, 
aportant la seva experiència i informació

PATRONAT
Durant el 2019 el patronat ha modificats alguns dels seus 
membres , a 31 de Desembre del 2019 està format per 12 
membres, incorporant-se durant el 2019 Pep Ventura Oller. El 
president del Patronat és José Luis Bruned. Durant el 2019 s’ha 
reunit semestralment.

EL CONSELL ASSESSOR
El consell Assessor celebrat al maig  del 2019 a la Sala Manel 
Ventura, presidit per l’abat emèrit de Montserrat, Sebastià Bar-
dolet. S’incorpora la Patrona de la Fundació Montse Oller i Mi-
quel Serra,  s’expliquen les darreres novetats, començant per 
les dues noves places concertades, l’evolució dels diferents 
programes, millores en les infraestructures i els esforços eco-

nòmics per poder executar les necessitats dels nous projectes 
basats en l’Autisme i Envelliment. La presidenta del Comitè 
Clínic i psiquiatra del centre, Dra. Neus Elias explica els objec-
tius del Comitè clínic, el Dr. Aritz Aranbarri segon becat de la 
FAMC per l’obra social de la Caixa exposa els últims avanços 
en aspectes científics i assistencials, així com els seus treballs 
en l’institut MIND de la Universitat de Califòrnia Davis.

EL COMITÈ EXECUTIU
LA FAMC compta amb un Comitè Executiu, format per dife-
rents membres del Patronat i el Director de FAMC, és l’òrgan 
responsable de la gestió del centre. Aquest Comitè es reuneix 
periòdicament durant l’any 2019 s’ha reunit bimensualment. 
Presideix al Comitè Executiu Lluis Desoi Guitart.

CONSELL DE PARTICIPACIO DE CENTRE
El CPC, està format per la Directora dels Serveis Territorials del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, , l’alcalde de 
Serinyà, el president del CE de la FAMC, un representar de la 
FAMC, i quatre representants de les famílies, i 2 representants 
dels professionals de la FAMC, està presidit pel Director de la 
FAMC es reuneix el 5 de març del 2019, aquest cop el repre-
sentant per part de l’administració és el cap dels Serveis Terri-
torials del Departament de Treball, Afers Socials i Família, el Sr. 
Carles Soler. En la reunió és posa al dia els diferents projectes 
portats a terme durant el març 2018- març 2019 . Es centra en 
el projecte d’envelliment actiu , projecte cabdal pel 2018-2020. 
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Els objectius del 2019-2020 sorgeixen del continu re-
plantejament de la Fundació en la seva organització 
amb la intenció de seguir oferint una màxima qualitat 
de servei buscant l’estabilitat econòmica i la viabilitat 
del Centre. La valoració dels objectius és positiva ja 
que més d’un 77% dels objectius plantejats pel 2019 
s’han assolit i la resta el 23 % s’han iniciat.

 OBJECTIUS 2019
Objectius consolidats el 2019

Objectius iniciats al 2019  
i pendents de la seva execució

MILLORA SERVEIS HABITATGE I STO MILLORA GESTIÓ ECONÒMICA

Mantenir els resultats de l’enquesta de satisfacció
Incrementar els ingressos per donacions de particulars o 
empreses privades

Millorar la comunicació entre els serveis Incrementar els Fons Propis

Ampliació del servei d’Infermeria
Adaptació de la FAMC com a entitat proveïdora de la 
Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública

Increment de les hores d’atenció de Fisioteràpia
Canviar el mòdul de Servei de la Residència  
Mas Casadevall I

Re-estructurar l’horari del servei de RSD
Oferir el servei d’assistent personal per a persones amb 
TEA des de la FAMC

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

Reduir el préstec

Crear l’aula d’estimulació cognitiva Oferir un nou servei de formació per a persones amb TEA

Facilitar la intervenció del Personal d’Atenció Directa
MILLORA INFRAESTRUCTURA DE LA 
RESIDÈNCIA

Oferir servei de Voluntariat a la FAMC Remodelació d’un dels vehicles de la FAMC

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

Aïllament Sala Polivalent

Renovar radiadors de la 
Sala Polivalent

Renovar la fossa sèptica de 
l’espai de la Masia

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

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

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

MIILLORA SISTEMA DE QUALITAT
Renovar els matalassos de 
MCII

Renovació de la furgoneta 
de transport 

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

Instal·lació de plaques 
fotovoltaiques a MCII

Canviar el sistema de 
coloració de la piscina de 
la FAMC

Revisar els Indicadors FORMACIÓ

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

Facilitar la formació continuada per als professionals de la 
FAMC

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

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

Incrementar les jornades de Formació i obrir la possibilitat 
de formació a altres professionals externs a FAMC. Oferir 
formació de l’ESDM- formació bàsica i avançada-
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 SERVEIS
Mas Casadevall I 
Espai Residencial que disposa d’una Llar on viuen 8 usuaris  i utilitza de dilluns a divendres en horari diürn les ac-
tivitats ocupacionals, terapèutiques i d’oci de la Finca de Serinyà. Aquest Espai atén a persones amb un nivell més 
alt de capacitats socials que poden aprofitar i molt la pertinença a un municipi com Banyoles gaudint dels serveis i 
recursos de la ciutat. Aquesta residencia no ha estat objecte de canvis pel que fa al nombre d’usuaris o treballadors 
durant el 2019. Aquest servei està concertat pel Departament de Treball Afers Socials i Família de la Generalitat de 
Catalunya. Des de Gener del 2019 Acreditats com a proveïdors de serveis socials de l’àmbit de protecció social amb 
el número de registre S02218.

 PRINCIPALS ACTIVITATS DEL 2019 de la llar MAS CASADEVALL I

ESCENARIS ESPECIALS
Els 9 grups que for-
men part del projecte 
han treballat amb di-
rectors de cinema per 
crear 9 pel·lícules cur-
tes que s’han estrenat 
aquest 2019 a la Fac-
toria de Banyoles, a la 
Sala Planeta de Girona 
i al Teatre Lliure de Barcelona    Dins el grup d’alumnes d’EE 
trobem part dels nois i noies de la Llar de Banyoles que són 
actors però també guionistes d’un dels curts. Ells són els que 
han decidit de què volien parlar i han escrit les històries amb 
el recolzament de Clàudia Cedó en la dramatúrgia. 

7 DE RADIO
Des de l’interès de 
potenciar activitats in-
clusives un usuari de 
la Llar de Banyoles, ja 
fa dos anys que forma 
part del programa 7 de 
ràdio de Ràdio Banyo-
les. És un espai d’ex-
pressió portat i gestio-
nat directament per persones amb discapacitat intel·lectual, 
on es comparteixen en antena opinions i emocions treballa-
des durant tot el mes en el taller que es fa als estudis de Ràdio 
Banyoles. El programa té diferents seccions on es repassen 
temes relacionats amb l’actualitat, la jardineria, notícies espor-
tives i entrevistes, entre d’altres. 

A PALAMÓS  GAUDIM DE VACANCES 
El mes de maig, els nois i noies de la llar de Banyoles i els seus 
educadors van gaudir de nou d´unes vacances en un hotel de 
Palamós. Aquestes vacances ens permeteren descansar del 

dia a dia, visitar l’entorn 
i les platges que no ens 
són conegudes, fer com-
pres, i en general gaudir 
d’uns dies de convivèn-
cia molt agradables. Les 
vacances entren dins del 
programa “TURISME I 
TERMALISME” de l’IMSERSO, que canalitza la Confederación 
Autismo España.

ESPORT : FONT DE SALUT –FUTBOL i 
BASQUET
D’altra banda, dins del pla per potenciar l’activitat física, ja fa 
uns anys que alguns nois participen en l’equip de Fútbol 7 de 
Junts i Endavant, estructurat dins el mateix Club Esportiu Ba-
nyoles.  

El Club de Bàsquet Banyoles manté un projecte de Bàsquet 
per a persones amb altres capacitats.  
Amb un estatge al Vilà han començat les 
activitats del bàsquet de la temporada 
2019-2020. A la mateixa tarda es varen fer 
les presentacions de tots els equips del 
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SERVEIS
bàsquet al pavelló de la Farga. Aquest any són 12 els juga-
dors que participant en aquesta activitat que any darrera any 
va augmentant la participació També hem d’assenyalar que la 
Universitat de Girona, a través del seu programa de Voluntari-
at ens ajuda en aquesta tasca. Aquest 2019 es va finalitzar la 
temporada amb la visita de l’equip a Port Aventura amb la col-
laboració dels voluntaris de la Fundació Bancària “la Caixa”.

Mas Casadevall II  
Espai Residencial que disposa de dues llars que atenen a 11 usuaris cada una. Utilitza de dilluns a divendres en horari 
diürn les activitats de tallers, terapèutiques i d’oci de la Finca de Serinyà. Aquest Espai atén a persones amb necessi-
tats assistencials  i/o conductuals més altes a qui un entorn rural i amb baixa presència d’estímuls ajuda a mantenir 
un benestar personal I idoni a les seves característiques. Des de Gener del 2019 Acreditats com a proveïdors de 
serveis socials de l’àmbit de protecció social amb el número de registre S06365.
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SERVEIS

ACTIVITATS EXTERNES 2019

FEM VOLUNTARIAT_ VOLTA SOLIDÀRIA 
A L’ESTANY
La cita un matí de Setem-
bre del 2019. La Fundació 
Esclerosi Múltiple organitza  
una marxa solidària a l’Es-
tany de Banyoles. L’activitat 
‘FEM una volta a l’Estany!’ 
té com a objectiu recap-
tar fons per lluitar contra 
aquesta malaltia dege-
nerativa, així com sensi-
bilitzar la ciutadania so-
bre la seva existència. Els nois i noies de Mas Casadevall 
mostren la seva solidaritat amb els afectats promocio-
nant la volta i acompanyant als participants.

9ena TROBADA 
CAPACITATS
El Consell Esportiu del Pla de l’Es-
tany organitza les trobades espor-
tives sota el lema Capacitats desti-
nades a promoure l’esport entre les 
persones amb discapacitat intel·lec-
tual. Els nois i noies de les llars en 
són beneficiats. La proposta continu-
ada al llarg del temps ens facilita la participació, conèi-
xer l’activitat ens permet gaudir de les propostes noves, 

conèixer els usuaris 
dels altres serveis 
de Banyoles, facilita 
la incorporació de 
noves coneixences 
(cada jornada es 
convida un grup ex-
tern a la comarca) i 
mica en mica anem augmentant l’esforç esportiu i els 
vincles amb l’entorn.

DIA INTERNACIONAL DE LA 
DISCAPACITAT
La plaça Major de Ba-
nyoles va acollir du-
rant tot el dia els actes 
del Dia Internacional 
de les persones amb 
discapacitat, on es va 
llegir un manifest i es 
va presentar l’exposi-
ció «Atura’t, observa 
i pensa. Construïm una comarca sense barreres», que recull 
imatges de barreres arquitectòniques, sensorials, cognitives i 
també de conductes incíviques. La jornada va ser organitzada 
per la Taula de la Discapacitat del Pla de l’Estany, formada per 
diverses organitzacions i entitats entre d’altres la Fundació 
Autisme Mas Casadevall.

ACTIVITATS INTERNES DEL 2019 

CAMINADES I EXCURSIONS
Mas Casadevall ha 
cercat sempre oferir 
un vida sana i saluda-
ble als residents del 
centre. Aquest aspec-
te si el sumem a l’en-
torn que ens envolta, 
podem assegurar que 
gaudim d’uns espais a 
l’aire lliure que ens garanteixen un dia a dia meravellós i que 
aprofitem molt per caminar, observar la natura, descansar, etc.

ANADES A LA PLATJA
La proximitat a les platjes 
de la Costa Brava facilita 
que aquest espai sigui gau-
dit durant l’estiu de manera 
continuada. Com a totes les 
famílies hi ha qui es banya, 
qui gaudeix del sol, qui ca-
mina,... Veure les cares dels 
participants a les sortides no 
té preu.

Des del Mas s’ofereixen a més d’altres activitats d’oci i Lleure dirigits de forma exclusiva als usuaris de  Mas Casa-
devall.

 PRINCIPALS ACTIVITATS de la llar MAS CASADEVALL II
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MUSICOTERÀPIA
Activitat terapèutica que 
es realitza dins l’espai 
horari de les Llars. L’any 
2017 es va triplicar l’hora-
ri de dedicació a aquesta 
activitat i s’ha mantingut 
durant tot el 2019. Cerca 
optimitzar la interacció soci-
al i estimular i millorar el desenvolupament en diverses dimen-
sions: fisiològicament, emocionalment i cognitivament. 

VACANCES- ELS REFUGIS DE SERINYÀ
L’activitat estrella queda 
concretada a l’estiu amb 
l’anada a COLÒNIES. Aquest 
2019 es realitzaren durant 
el mes de setembre i gaudi-
rem d’una estada de 3 dies 
a els refugis de Serinyà. Es 
porten a terme diferents 
activitats lúdiques on com-
partim entre totes unes me-
rescudes vacances, no gaire 
lluny del Mas però si en un 
nou espai.

 SERVEI DE TERÀPIA 
OCUPACIONAL

Espai diürn de 9 del matí a 16’30h de la tarda, a excepció dels divendres, que acaba a les 16h. Assisteixen vuit usuaris de la demarca-
ció de Girona que es desplacen en cotxe particular, cinc d’ells procedents de Banyoles. Els altres tres disposen de transport col·lectiu 
proporcionat per la fundació. Des de gener del 2019 estem acreditats com a proveïdors de serveis socials de l’àmbit de protecció 
social amb el número de registre S00967.

En l’horari del servei ocupacional, i juntament amb els 30 usuaris atesos per la fundació, comparteixen l’espai de Tallers.

SERVEIS

LA PISCINA DEL MAS
Aquest és un dels recursos estrella del Mas a l’estiu. Gaudir 
d’aquest espai ens permet realitzar fisioteràpia a l’aigua, des-
cansar després de la calor que es viu a l’hort i a la granja a 
l’estiu. Un bany a tot el grup de manteniment de jardins abans 
de dinar,... Les tardes fresques i gustoses tan a dins de l’aigua 
com en l’entorn de l’espai on berenem, banyem, descansem,... 
són font de gaudi i descans de tots els residents del centre.
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 ESPAI DE TALLERS
Espai que atén en dies no festius i en horari de Servei Ocu-
pacional als 38 usuaris de la FAMC. El seu objectiu principal 
es dotar a les persones adultes amb TEA de la FAMC d’eines 
adients per a desenvolupar les capacitats ocupacionals, rela-
cionals i de vida adulta que cada un dels usuaris té. Per dur a 
terme aquesta tasca disposem de diversos tallers:

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

Disposem també de dos espais més de treball, ara ja totalment 
consolidats, i que requereixen d’un gran esforç per part dels 
usuaris i els educadors que els acompanyen:

TALLER DE CUINA-RESTAURANT TALLER DE CANTINA

El Taller de Cuina- Restaurant ofereix a diari el servei de menja-
dor obert al públic i atès per a nois i noies de la FAMC. 

El Taller de cantina s’encarrega de l’alimentació general del 
Mas, preparant els més de 40 menús diaris que consumim a 
l’hora de dinar, encarregant-se del rebost i les compres d’ali-
ment per a tots els residents. Ambdós tallers comporten als 
seus integrants (usuaris i educadors) la necessitat de complir 

amb els objectius fixats 
pel dia doncs d’ells depèn 
directament una tasca im-
prescindible d’obtenir re-
sultat.

Els tallers de Mas Casade-
vall són una targeta de pre-
sentació de les capacitats 
dels nostres usuaris. És des 
d’aquest Espai que de ma-
nera setmanal participem 
en el Mercat dels dimecres 
de Banyoles aportant els 
productes de la Granja i 
l’Horta del centre. També s’estructuren i omplen de contingut 
les participacions a Fires artesanals i  es potencien les ven-
des dels nostres productes tan a particulars com a empreses 
i Administracions. Mantenim el lligam amb Can Pons de la Pla-
ça Major de Banyoles a través de la construcció d’aparadors 
temàtics al llarg de l’any i és també aquest espai ocupacional 
l’encarregat de donar sortida a tots els premis, regals, ... que 
ens sol·liciten des de diverses entitats, empreses, etc..

MARXA SOLIDÀRIA SERINYÀ MAS 
CASADEVALL
El dia 20 de Gener es va dur a terme 
la IV Cursa Solidària Serinyà-Mas 
Casadevall que forma part del cir-
cuit de Curses Populars del Pla de 
l’Estany, un circuit que pretén fo-
mentar la participació, la pràctica de 
l’esport popular al Pla de l’Estany. La 
cursa Solidària de Mas Casadevall 
inclou un circuit de vuit quilòmetres 
o bé una caminada popular de qua-
tre quilòmetres.

APARADORS CAN 
PONS
Aquest 2019 hem realitzat 4 apara-
dors. El primer a febrer amb la te-
màtica de Carnestoltes. Per St. Jor-
di el que cada any coincidint amb 
aquesta celebració tan de la nostra 
Terra, un aparador ple de Roses i 
Llibres. Finalment, durant el mes de 

desembre, engalanem l’aparador amb motius nadalencs. Un 
dels aparadors, en concret el de Temps de Flors organitzat per 
l’ajuntament de Banyoles, va estar premiat amb un accèssit 
per part del jurat del Concurs. Una motivació més pels nostres 
nois i noies

8 de MARÇ DIA DE LA DONA 
TREBALLADORA
Les dones del Mas 
comparteixen aquesta 
diada internacional-
ment reconeguda amb 
tota la resta de usuaris 
de la Fundació Autis-
me Mas Casadevall a 
través de l’elaboració 
d’un pastís més que 
especial per aquest dia. Creiem important que les persones 
que convivim al Mas mantinguem un lligam amb tot el que 
succeeix en el nostre entorn i així formem part de manera di-
recte i implicada amb els moviments socials i siguem agents 
socials actius. 

 ACTIVITATS 2019
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ST. JORDI i NADAL  - PLAÇA MAJOR DE 
BANYOLES //  TOTS SANTS - GIRONA
A Abril i Desembre, i seguint 
les tradicions iniciades fa més 
d’una dècada, noves cites amb 
una mostra de productes ela-
borats pels nois i nois del Mas 
Casadevall i exposats en una 
parada a la Plaça Major de Ba-
nyoles. A la Primavera un Fira 
d’un sol dia reforça-
da amb l’aparador 
de Can Pons i un xic 
abans de les Festes 
de Nadal, un cap de 
setmana a la Plaça 
mostrant i compar-
tint el nostre treball.

EXPOSICIÓ DE FLORS- AJUNTAMENT 
DE PORQUERES
De nou una de les 
nostres creacions  
de col·laboració  
entre tots els ta-
llers va formar 
part de l’Exposició 
de Flors que orga-
nitza l’Ajuntament de Porques. Aquest treball ens per-
met no sols mostrar a la contrada la tasca de que som 
capaços, sinó que a més dona peu a un treball conjunt i 
compartit de tots els tallers.

ESPAI DE TALLERS

Durant el 2019 la Fundació Bancaria “la Caixa”, a part de l’elaboració dels pre-
mis Incorpora que tenen com a objectiu facilitar la integració laboral de perso-
nes en situació de risc o d’exclusió social. Des del taller de ceràmica també es 
realitza la peça del programa REINCORPORA amb el Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de l’Interior, ofereix a persones 
privades de llibertat l’oportunitat de lluitar per un futur diferent mitjançant un 
itinerari personalitzat d’integració sociolaboral. Durant el 2019 el programa IN-
CORPORA va facilitar gairebé 37.000 llocs de treball a persones vulnerables, 

gràcies a les 16.613 empreses col·la-
boradores. 9.428 d’aquestes persones 
amb alguna discapacitat. Així el Pro-
grama REINCORPORA ha facilitat 1878 
contractacions laborals .Des de la FAMC afegim el nostre reconeixement a 
aquesta tasca amb l’elaboració de les peces. La peça que s’entrega a diferents 
empreses com a reconeixement al seu treball dins del projecte INCORPORA ha 
estat dissenyada pel prestigiós dissenyador André Ricard.

INCORPORA de “la Caixa”

ELS PRODUCTES DELS TALLERS 2019

Trofeu 
dissenyat pels 
premis de la 
Confederació 
Autisme 
Espanya

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

Engalanem 
l’Arbre de 
Nadal del 
FORN  
CAN JEPET
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 ACTIVITATS TERAPÈUTIQUES
Com ja queda reflectit en les darreres memòries, la Fundació ha fet una aposta molt forta per engegar el programa d’atenció a 
l’envelliment de les persones amb TEA.  Aquest treball va molt de la mà amb reforçar la metodologia de treball ja emprada tam-
bé de fa temps d’Atenció Centrada en la Persona (ACP) i d’arribar cada vegada a disposar de més eines d’intervenció per garantir el 
reforçament de totes les àrees de conformen les persones que viuen i treballen a Mas Casadevall.

FISIOTERÀPIA 
Durant aquest 2019 hem 
mantingut les hores de 
dedicació de la fisiote-
rapeuta, Alba Resplan-
dis. Actualment atén de 
manera continuada a 22 
usuaris.  Aquest treball es 
realitza tan en horari diürn com en espai de tardes potenciant 
d’aquesta manera no sols una millora física dels usuaris, sinó 
que augmenta l’oferta d’activitats als residents una vegada 
s’inicia l’estada a la Llar. 

ESTIMULACIÓ SENSORIAL 
L’Àngels Capdevila ha 
continuat formant-se en 
aquest treball amb el su-
port de la Fundació. Això 
ha permès que durant 
aquest 2019 iniciés la for-
mació d’una altre profes-
sional del centre, Anna Hurtós i que ambdues puguin oferir 
aquest espai d’intervenció individual a més nois i noies de Mas 
Casadevall augmentant també les hores de dedicació.

ESTIMULACIÓ COGNITIVA i NPT
La psicòloga del centre ha 
continuat el treball amb 
usuaris del centre a tra-
vés d’activitats individua-
litzades que promouen la 
millora i estimulació de les 
capacitats cognitives.

Hem introduït el treball amb NPT gràcies a l’ajuda rebuda a 
través de la CAE per part de la Fundació ORANGE_ Programa 
TIC-TEA TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA A TRAVÉS 
DE LA PLATAFORMA ONLINE NPT DE GUTTMAN. NPT de 
Guttmann: és un treball a través d’una plataforma online de 
rehabilitació i estimulació cognitiva on trobem un apartat es-
pecífic en Trastorns del Neurodesenvolupament - TEA. 

TERÀPIA ASSISTIDA AMB ANIMALS
Des de fa anys la Fundació Autisme 
Mas Casadevall treballa amb teràpia 
assistida amb animals, durant 2019 
hem portat a terme el programa de 
Hipoteràpia, aquesta tardor hem 
tornat a iniciar el treball amb Teràpia 
Assistida amb Gossos amb els tèc-
nics de CTAC Girona. Cada dimecres portem a terme l’activi-
tat amb un grup d’usuaris/es. Destaquem que aquesta tardor 
també hem incrementat la teràpia amb cavalls amb més usu-
aris/es i un altre sessió els dijous al matí.

 TREBALL AMB FAMÍLIES I TUTORS
Fundació Autisme Mas Casadevall manté un lligam molt estret 
amb les famílies de tots els usuaris dels serveis.  La relació 
s’estableix a través de 2 TROBADES que anualment es cele-
bren dins el recinte de MAS CASADEVALL  a Serinyà i es com-
plementen amb entrevistes a petició de les pròpies famílies o 
dels professionals, contactes telefònics, relacions per mail o 
cartes, etc... 

L’esforç que la Fundació realitza per a la implementació del 
programa d’envelliment té efectes directes en les famílies. Així 
doncs en aquest 2019  s’ha iniciat l’estructuració del treball 
de seguretat futura dels usuaris. Poc a poc i compartint espais 

formatius i trobades 
particulars es va fa-
cilitant a cada una de 
les famílies del centre 
l’establiment de me-
sures de seguretat 
futures pels seus fills/
es i tutorats relatives 
a Tutories legals, ele-
ments de garanties econòmiques i judicials, etc... Tot i que es 
tracta d’un treball dinàmic en el temps, es preveu la seva con-
solidació durant el 2019 i 2020.
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Cal destacar el treball continu en la  millora de les infraestruc-
tures de Tallers aquestes obres formen part d’una segona Fase 
ja iniciada a 2017 de millora de les infraestructures de cale-
facció, aclimatació  i d’electricitat de la Finca. Durant el 2019 
es treballa en l’Aïllament de la Sala Polivalent i es presenta el 
projecte de renovació de la fossa sèptica que resta pendent 
de resolució.

S’ha realitzat la reestructuració de teulades i parets dels di-
versos tallers així com el canvi de tancaments assolint un 
aïllament tèrmic adequat. També s’ha intervingut en la part 
posterior amb la neteja del bosc, consolidació d’un espai de 
separació i canalització correcte de l’aigua de pluges. Asso-
lint una millora en l’aïllament de les instal·lacions de la 
FAMC.Tot aquest treball s’ha pogut realitzar gràcies a l’ajuda 
de Fundació ONCE i Generalitat de Catalunya des del Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Famílies en la convocatòria 
de  subvencions destinades a càrrec del 0,7% de l’IRPF ( la 
presentació de projectes es porta a terme amb l’ajuda de la 
Federació Catalana d’Autisme)

Una gran i necessària inversió s’ha produït en els tallers. Du-
rant el 2018 es va dur a terme l’aïllament de sostres i parets, la 
instal·lació de noves obertures i la neteja de la zona boscosa 
de la part posterior han suposat un guany en el benestar mi-
llorant el consum energètic, la qualitat estructural de la zona 

i la seguretat. Es 
segueix en aques-
ta línia de treball i 
aquest 2019 es pot 
finalitzar l’aïllament 
de la Sala Polivalent 
així com el canvi 
dels radiadors elèc-
tric per radiadors 
que s’alimenten de 
la caldera de Bio-
massa instal·lada 
a la FAMC al 2017.
Aquesta inversió 
era important per 
millorar la qualitat 
dels nostres usuaris/es en els espais dels tallers i reduir la 
despesa en consum energètic. 

SERVEI DE TRANSPORT
Els residents de la Demarcació de Barcelona disposen de manera quinzenal d’un Bus que 
els recull a la residencia i els acompanya a Barcelona el divendres retornant-los el diumenge. 
Encara ens cal ampliar aquest recurs a més usuaris. També el centre de dia disposa de trans-
port propi, facilitant l’arribada diària al Mas de persones que tenen la residencia allunyada de 
Banyoles.

El transport a Barcelona es porta a terme amb l’acompanyament d’un educador i un conductor 
professional de l’empresa AUTOCARS SOLA.

 MANTENIMENT / OBRES
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AUTISME: ENVELLIMENT 
UNA ETAPA VITAL 
INVISIBLE
És un projecte cabdal per a la FAMC, 
els nostres usuaris han entrat a l’etapa 
de la vellesa. L’actuació ha estat cen-
trada a partir de tres eixos: Seguretat; Salut i Participació. El 
projecte és vital per donar resposta al procés d’envelliment de 
les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista. La nostra po-
blació a partir dels 40 anys presenta dificultats a nivell de sa-
lut, participació i seguretat. Un dels projectes més importants 
de la Fundació Autisme Mas Casadevall dona resposta a unes 
necessitats dins d’una etapa vital invisible: L’envelliment, i cen-
trant-nos en l’àmbit de la salut a nivell – emocional, cognitiu 

i físic- es fa necessari treballar amb una planificació centrada 
en la persona i això requereix d’un elevat cost de personal, ja 
que la majoria de les intervencions es fan necessàries en una 
relació 1 :1 . La subvenció de la Fundació “la Caixa” dins 
de la convocatòria Promoció de l’autonomia personal i 
atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia 
2019 ha facilitat portar a terme el Treball de l´educadora del 
taller d’estimulació sensorial. La necessitat constant de su-
ports i el treball a nivell de salut, emocional i cognitiu és molt 
important per poder oferir nivells d’autonomia adequats i ar-
ribar a una bona qualitat de vida. La necessitat de les teràpies 
que millorin la salut i benestar dels usuaris és una realitat vital 
invisible.

ACOMPANYAMENT 
MÈDIC D’ADULTS  
AMB TEA
El 2019 el Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya ens 
va concedir una subvenció per al foment de la salut i el suport 
a pacients i les famílies ( fons provinents d’herències intes-
tades)  pel Projecte d’acompanyament mèdic d’adults amb 
Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Com venim comentant 
en la memòria projectes cabdals i molt necessaris en l’etapa 
d’envelliment de la majoria dels nostres usuaris/es.

 AJUTS I SUBVENCIONS
Fundació Autisme Mas Casadevall pot desenvolupar l’especificitat de la seva tasca de manera qualitativa gràcies a 
les ajudes que percebé  de diferents estaments públics i privats. Una gran part de la tasca de Direcció, Equip Direc-
tiu i Tècnic i per descomptat del Patronat es concentra en la recerca d’Institucions i Persones que donin suport a la 
nostra missió ja sigui amb aportacions econòmiques, de material, de promoció. Aquest 2019 s’han executats algunes 
aconseguit les següents aportacions de
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SUBVENCIONS A CÀRREC DEL 0,7% 
DE L’IRPF
Les subvencions de la Convocatò-
ria del 2019 destinades a càrrec de 
l’assignació del 0,7% de l’IRPF per 
part de la Generalitat de Catalunya i en 
concret del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies als projectes: 
Programa d’atenció Festiva i noc-
turna de suport a les famílies de 
la FAMC, TEAcompanyem a casa 
dels pares, Envelliment i Autisme, 
TEajudo Anem al Metge són d’una enorme importància per 
poder atendre millor a les necessitats de les persones amb 
TEA, tenint en compte la ESPECIFICITAT i nivell d’atenció que 
necessiten per assolir els objectius marcats a principi de cada 
any. Tanmateix la mateixa línia de subvenció facilita part de 
les despeses per adquirir material i equipament pel taller de 
teràpia Cognitiva, per la sala de Fisioteràpia i en equipament 
per les residències. La presentació de les subvencions, el seu 
seguiment i la seva justificació posterior es porta terme amb la 
col·laboració de la Federació Catalana d’Autisme. 

TERRRITORIS SOLIDARIS
La FAMC és un dels projectes seleccio-
nats de la província de Girona, el projec-
te es destina a incrementar las hores de 
atenció con rati 1:1 con una planificació centrada en la per-
sona a diferents nivells per un equip multidisciplinar de pro-
fessionals (educadores, fisioterapeuta y psicòloga). Nivell 
Físic: Treballar correcció postura, millorar flexibilitat, prevenir 
contractures y lesiones musculars. Nivell Cognitiu: Avaluar a 
tots usuaris/as > 40 anys i realitzar el perfil neuropsicològic. 
Cal destacar la implicació del nostre padrí per part del BBVA 
Dani del Almo que sense ell no hauria estat possible assolir 
aquesta ajuda tan necessària per la FAMC.

EL TALLER DE RESTAURANT UNA 
REALITAT DIÀRIA
 Aquesta ajuda ens permet consolidar el  ta-
ller de cantina, oferint formació específica als 
usuaris i dotant-los de més eines de comu-
nicació augmentativa que els faciliti la com-
prensió de la Tasca. És un taller que manté 
la funció ocupacional alhora que ajuda a in-
corporar l’aprenentatge saludable del menjar i la manipulació 
correcte dels aliments..

CONDICIONS I ESTILS DE VIDA-
AUTISME UNA CONDICIÓ DE VIDA
Aquest projecte, es coordina amb el 
projecte d’AUTISME: ENVELLIMENT 
UNA ETAPA VITAL INVISIBLE, potenci-
ant aspectes que facilitin una millora 
social en la comunicació  i en relació 
a la millora dels hàbits saludables: in-
corporar pautes alimentàries saluda-
bles així com potenciar l’assistència 
als parcs de salut millorant l´índex  de 
l’escala Gencat de Qualitat de Vida 
dels nostres usuaris/es en els ítems de benestar físic, autode-
terminació, desenvolupament personal i inclusió social,  sense 
oblidar la importància de dirigir el projecte a millorar els Ob-
jectius de Desenvolupament Sostenible amb diferents accions 
que tenen en compte la millora del nostre entorn.

EQUINOTERÀPIA I 
TERÀPIA AMB GOSSOS
 Aquest és un espai de treball que ja 
portem anys realitzant de manera no 
continuada. Ens resulta difícil trobar els 
professionals idonis però durant tot el 
2019 i amb l’ajuda de l’hípica Equina’t 
de Serinyà i la hípica COSTA de Corne-
llà del Terri , hem gaudit no sols de la 
diversió sinó de l’acció terapèutica que 
suposa el vincle del cavall amb la per-
sona  amb TEA. Així CTAC de Girona ha 
coordinat la teràpia amb els gossos que tant esperen els nois 
i noies de la FAMC. Dipsalut ha subvencionat part del projecte.

RENOVACIÓ FORN 
TALLER DE CERÀMICA
Necessitem per seguir amb la tasca 
iniciada farà 30 anys, la renovació dels 
forns del taller de ceràmica i concreta-
ment l’adquisició d’un forn per poder 
coure peces de gres i altres materials 
a alta cocció. La Fundació Roviralta i el 
crowdfunding de Caixabank, l’aporta-
ció de la Fundació “la Caixa”i  les apor-
tacions de molts amics de la FAMC ha 
fet possible poder adquiriri dos nous 
forns de ceràmica, tots dos per poder 
dur a terme cuita d’alta temperatura, 
un d’ells més petit per poder realitzar 
les proves necessàries per seguir do-
nant qualitat als nostres productes de ceràmica.
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COMITÈ CLÍNIC

 PRESENTACIONS

 PROMOCIÓ DE LA FORMACIÓ ESPECÍFICA

 INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

El Comitè clínic és la força impulsora de l’aposta en formació específica amb TEA per a professionals de tot l’Estat. Reverteix di-
rectament en els professionals de la FAMC doncs disposen de la informació i entrenament amb les tècniques més avançades que 
existeixen per a la millora a l’atenció al TEA alhora que promociona a l’entorn la formació dels professionals tan de la xarxa pública 
com privada. Aquest 2019 l’objectiu era poder dur a terme la formació a diferents professionals en el mètode DENVER EARLY START 
DENVER MODEL.

Durant el 2019 el Comitè clínic està format per la psiquiatra de Mas Casadevall i de l’equip de salut mental infanto-juvenil de Sant 
Joan de Déu, Neus Elias, mentre que la psicòloga de Mas Casadevall, Gemma Rovira, n’és la secretària. Completen el comitè el 
neuròleg Lluís Ramió - Torrentà (cap del departament de Neurologia dels hospitals Josep Trueta (Girona) i Santa Caterina (Salt), les 
psicòlogues expertes en autisme Noemí Balmaña (a l’hospital Mútua de Terrassa) i Maria Díez-Juan (a Sant Joan de Déu) i el director 
de Mas Casadevall, psicòleg i educador, Pep Mendoza.

Taula Rodona on parlem de la necessitat d’una atenció mèdica integral per les persones amb 
TEA. L’acte es va celebrar al Palau Macaya amb una primera intervenció de la directora del 
Programa d’abordatge integral sobre els casos de salut mental d’elevada complexitat a càrrec 
de la Sra. Magda Casamitjana, posteriorment el Director del Pla de Salut Mental del Departament 
el Sr. Jordi Blanch exposa els models i propostes que optimitzen l’atenció especialitzada 
per a persones amb TEA i tanca la sessió la Dra. Maria José Penzol on explicà la interessant 
experiència de la Unitat AMITEA de l’Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Amb  l’objectiu de donar a conèixer el marc teòric i els 
principis d’aplicació empírica, així com els avenços  científics 
de la intervenció i les eines d’ensenyament del Model Denver. 
La Fundació Autisme Mas Casadevall organiatza el taller 
introductoti ESDM, un primer pas per apropar-se al Model 
Denver en format oficial. L’Early Start Denver Model és un 
programa d’intervenció en el desenvolupament, dirigit a 
diferents professionals es va dur a terme el passat novembre 
del 2019 a Caixa Forum de “la Caixa” de Girona. El curs va 
estar impartit per María Díez psicologa i membre del Comitè 
Clínic de la FAMC terapeuta acreditada per l’UC Davis MIND 
Institute. La formació ha estat becada pels professionals de 
la Fundació Autisme Mas Casadevall per facilitar la formació 
continuada dels nostres professionals d’atenció Directa.

LA NECESSITAT D’UNA ATENCIÓ MÈDICA INTEGRAL DE LES PERSONES AMB TEA

FORMACIÓ EARLY START DENVER MODEL
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PRESENTACIO A MADRID DEL PROJEC-
TE TIC TEA ORANGE
A la seu d’Autisme Espanya, 
a Madrid la psicòloga de la 
FAMC, Gemma Rovira va pre-
sentar el projecte seleccionat 
dins de la Convocatòria TIC TEA, una iniciativa de Fundació 
Orange . El projecte forma part del projecte AUTISME:ENVELLI-
MENT UNA ETAPA INVISIBLE facilita l’exploració neuropsico-
lògica a les persones amb TEA en edat d’envelliment: aquest 
resultats es bolquen al programa NPT, una plataforma en línia 
de l’Institut Guttmann a partir de la qual s’elabora un pla tera-
pèutic de rehabilitació i estimulació cognitiva, personalitzat i 
supervisat per professionals clínics.

ESCOLA DE FAMÍLIES : ACOMPANYAR 
EL MEU FILL DES DE LA DIVERSITAT
El 16 de setembre 
del 2019 és va dur a 
terme la primera xer-
rada d’enguany de 
l’ESCOLA DE FAMÍLIES. 
Gràcies a tots els parti-
cipants, gràcies a DIN-
CAT per l’oferta i amb 
ganes de continuar 
treballant de forma con-
junta amb Centre El Puig 
i Fundació Estany i sense 
oblidar el suport de la Fundació Granés. Acompanyar el meu 
fill/a des de la diversitat, xerrada a càrrec de d’Eduardo Brigna-
ni, psicoleg, piscoterapeuta, docent i formador. “Acompanyar 
el meu fill des de la diversitat”.

ATENCIO MÈDICA INTEGRAL
La FAMC, conjunta-
ment amb la Fundació 
Privada Autisme Guru 
i Autisme La Garriga 
va organitzar una tau-
la rodona cojunta per 
debatre amb espe-
cialistes la necessitat 
de definir una atenció 
Médica Integral per a 
les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista. L’acte es va 
celebrar el Palau Macaya amb la participació de la Generali-
tat de Catalunya – Departament de Salut- i L’Hospital Gregorio 
Marañón de Madrid.

ASSAMBLEA CONFEDERACIÓ AUTISME 
ESPANYA
El president del nostre Patronat i 
vicepresident de la Confederació 
Autisme Espanya  José  Luis 
Bruned, presideix a Madrid 
l’assemblea de la confederació, a la qual també hi assisteix el 
director Pep Mendoza. 

DIA INTERNACIONAL DE LA 
disCAPACITAT
La celebració d’aquesta 
diada és el punt final de la 
tasca que es porta a terme 
a la Taula de la disCapacitat 
del Pla de l’Estany. Aquest 
punt de treball promogut 
pel Consorci de Benestar 
Social del Pla de l’Estany 
agrupa totes les Instituci-
ons que treballen per la 
disCapacitat a la comarca i 
FAMC hi participa des del primer moment.

 PARTICIPACIÓ EN XARXA
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FANGTEA’T A LA CASA DE CULTURA 
DE GIRONA
L’exposició al museu de Terracota 
de la Bisbal de l’Empordà, entre els 
dies 7 de juliol i 16 de desembre 
del 2018 ens va obrir les portes per 
exposar el projecte FangTEA’T, amb 
la idea “…si ja tenim limitacions no 
n’hi afegim més, no ens limitem”, 
els 38 usuaris/es varen poder 
treballar al taller de ceràmica 
diferents peces relacionades 
amb la figura humana. Els resultats varen sorprendre 
positivament als professionals de la FAMC i del públic que va 
tenir l’oportunitat de visitar 
l’exposició a la CASA DE 
CULTURA DE GIRONA durant 
la primavera del 2019.

XV FESTIVAL 
ART I 
ALTRUISME
 El mes de maig, ja per 
ell mateix és especial-
ment bonic i desitjat, 
pel Mas Casadevall té 
un valor afegit: arriba 
el festival d’ART I AL-
TRUISME, enguany el XVè . 
L’organitza MARIONA SAR-
QUELLA I RIERA gran virtuo-
sa del piano i consta de dos concerts  a l’Auditori Josep Via-
der , el primer concert va estar a càrrec de la pròpia Mariona 
Sarquella el dos de maig i un segon el 9 de maig a càrrec  de 
Glòria Garcès, veu i piano oferint el seu espectacle Nu. Poste-
riorment els nois de FAMC David i Gabi van oferir un obsequi 
dels tallers de la Fundació

3ª EDICIÓ FESTIVAL de 
CURTMETRATGES AMATEURS 
DISCAPACITAT INTELECTUAL·LECTUAL
La FAMC es va presentar a 
la 3ª Edició de curtmetrat-
ges Amteurs i DisCapacitat 
Intel·lectual, una experiència 
innovadora i inclusiva que 

cerca l’expressió de les persones 
amb discapacitat intel·lectual a 
través del llenuatge audiovisual, la 
sessió del curtmetratge Boda Mal-
dita de la Fundació Autisme Mas 
Casadevall i Escenaris Especials es 
va passar el dimecres 16 d’octubre 
en la segona sessió. Dos dels seus 
protagonistes estaven nominats a 
una distinció com a millors actors/
actrius.

TORNA LA SOLIDARITAT  
“Por fin Viernes” A LUZ DE GAS
Un any més i gràcies 
al grup de música Por 
Fin Viernes al novem-
bre del 2019 es va ce-
lebrar a la Sala Luz de 
Gas un nou concert 
solidari a benefici, en-
tre altres de la nostra 
Fundació. Des de la Fundació Autisme Mas Casadevall agraïm 
un any més la solidaritat del grup Por Fin Viernes i la compli-
citat de la sala Luz de Gas en pro a les persones més vulne-
rables.

RE-ESTRENA DE L’OBRA DE TEATRE 
LOVE A TEMPORADA ALTA DE GIRONA 
Diferents grups del 
Projecte Escenaris 
Especials, va presen-
tar al Festival de tem-
porada alta de Girona 
les obres LOVE, his-
tòries estranyes que 
succeeixen en un lloc 
estrany, un bar ano-
menat LOVE. Un local de jazz fosc i solitari. La Fundació Autis-
me Mas Casadevall amb un grup de nois i noies de la Llar de 
Banyoles expressen el treball dut a terme durant tot l’any sota 
la direcció de Claudia Cedò.

 PROMOCIÓ
Anualment la FAMC dedica molts esforços a visibilitzar el Trastorn de l’Espectre Autista de cares a normalitzar el 
dia a dia de les persones i famílies que conviuen amb ell en l’entorn social. Aquest treball es porta a terme a través 
d’actes culturals i Festius oberts a la participació de la societat en general.
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IES PLA DE L’ESTANY
Els alumnes de l’optativa d’Emprenedoria de 3r d’ESO de l’IES 
PLA DE L’ESTANY al llarg del curs han desenvolupat tot el pro-
cés necessari per crear una cooperativa, des de la redacció 
dels estatuts fins a la definició de l’organigrama o el disseny 
d’un logo identificatiu. Els estudiants han contactat amb em-
preses de l’entorn per negociar la compra de productes, que 
inclouen al seu catàleg, per després intercanviar-los amb les 
cooperatives d’altres centres escolars, i així posar en pràc-
tica el procés real de compra-venda.Amb els beneficis que 
s’aconsegueixen es fa una aportació a una entitat social, que 
enguany han decidit que fos la Fundació Autisme Mas Casa-
devall.

SUFRAGI ACTIU
Acabat d’estrenar el 
dret a SUFRAGI ACTIU 
per molts dels nostres 
usuaris, ara ens cal 
apendre també que 
elegim quan anem a 
votar. Ahir, l’Equip d’Alcaldia de l’ Ajuntament de Banyoles ens 
va rebre i ens va explicar quines funcions fan, com es prenen 
les decissions en un Ajuntament,... Una xerrada formativa més 
que interessant. Agraïr a tot l’Equip d’Alcaldia per la rebuda i 
les explicacions.

LIGHT IT UP BLUE
Dins la promoció feta des de Autisme Europe, Autismo España, 
Federació Catalana d’Autisme i tota la xarxa de centres, ser-
veis i persones que 
vivim l’entorn TEA es 
promou el Dia Inter-
nacional de Consci-
enciació de l’Autisme 
amb l’encesa de color 
blau d’edificis públics i 
emblemàtics. Agrair a 

l’Ajuntament de Banyoles, Porqueres i Serinyà de nou la seva 
col·laboració i també a la Diputació de Girona i Ajuntament de 
la Capital. Aquest 2019 el Palau Macaya es sumar a la inciativa 
Light it up blue

ELOGI  A LES 
EMPREMTES
Des del setembre a l’octubre del 
2019 es va poder veure a Cervera 
“Elogi a les empremtes” la segona 
edició de l’Exposició Art Singular a 
la casa Dalmases on alguns usuaris/
es de la FAMC van participar amb les 
seves obres. Una iniciativa de la Fun-
dació Josep Santacreu, fruit del seu 
compromís i passió per l’art i per la 
voluntat de dignificar i posar en valor 
les capacitats i talent artístic de les 
persones amb altres capacitats.

PREMIS AUTISMO ESPAÑA
El trofeu que ha estat seleccio-
nat per les entitats que pertanyí-
em a la Confederació Autisme 
Espanya (CAE) , un concurs amb 
quatre candidatures es va votar 
arreu de l’Estat Espanyol. L’artis-
ta Banyolí Jaume Geli va disse-
nyar el projecte tenint en com-
tpe el logo de la CAE, a partir 
d’un treball amb varis usuaris/
es de la FAMC que van treballar 
les diferents formes de les lle-
tres A i E l’idea es va anar dirigint 
cap a una flor, respectant la idea 
dels nois i noies es dissenya la 
peça de gres porcelànic damunt 
d’una peça de fusta blanca i 
amb una base de metall rovellat. 

PROMOCIÓ
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PROGRAMA INTEGRAL DE 
DESARROLLO DIRECTIVO
El nostre director Pep Men-
doza, assisteix a la forma-
ció Programa Integral de 
Desarrollo Directivo i el 
coordinador de Tallers, Joan 
Josep Verdaguer dur a terme 
la formació Direcció i Gestió 
de Projectes organitzat CAE 
i l’Escola d’Organització Industrial, EOI, amb finançament del 
Ministerio de Sanidad. La formació es va inciar el novembre 
del 2019  i va finalitzar el març del 2019 amb formació on-line i 
presencial a la universitat Complutense de Madrid. Compartim 
experiències per millorar l’atenció als nostres usuaris/es

TOPHOUSE
La Coordinador de les 
Llars Anna Abras  i Tre-
balladora social han 
participat al taller/pre-
sentació del programa 
tophouse que estan 
duent a terme 5 enti-
tats Europees entre elles Fundació SUPPORT de Girona.Apre-
nen per a una millor atenció als nois i noies de la FAMC

FORMACIO HANDYCAT
El personal atenció 
directa ha assistit a 
la formació per part 
de Handycat a conèi-
xer els nous recursos 
existents per a poder 
millorar el treball pro-
pioceptiu, handycat és 
una empresa especialitzada 
en el disseny i instal·lacions 
de sales multi sensorials, en 
el concepte Snoezelen per 
a persones amb Trastorn de 
l’Espectre Autista i amb discapacitats intel·lectual

JO DECIDEIXO
Professionals de la 
Fundació Autisme Mas 
Casadevall van parti-
cipar en la jornada “JO 
DECIDEXO”. Cada ve-
gada més l’entorn so-
cial s’adapta millor als 
principis de la Carta de 
les Nacions Unides que 
proclamen que la llibertat, la justícia i la pau al món tenen per 
base el reconeixement de la dignitat i el valor inherents i dels 
drets iguals i inalienables de tots els membres de la nostra 
societat. La necessitat de cercar suports adequats per millorar 
la qualitat de vida i l’autonomia de les persones amb Discapa-
citat facilitant-los a ser membres actius de la societat.

 FORMACIÓ



Barri dels Casals, 13 - 17852 Serinyà
T 972573313 - F 9725581712

Apartat correus 172 - 17820 Banyoles
www.mascasadevall.net
info@mascasadevall.net

www.facebook.com/mascasadevall
Twitter: @AutismeMC

ENTITATS COL·LABORADORES

COL·LABORADORS 2018-2019

MEMBRE DE

Associació Mundial d’Autisme (OMA)

CERTIFICAT ISO 9001
Des de 2007

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL
Fundació privada

Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies

Departament d’Empresa
i Coneixement


