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Editorial
VELOCITAT DE CREUER

E

ns fa molta il·lusió fer-vos a mans un nou número de l'Aixada perquè, com podreu comprovar, les activitats que impulsem, desenvolupem o en les quals participem són cada cop més nombroses. No
ens fa por arrencar noves iniciatives i projectes per anar-nos adaptant a les canviants necessitats dels nostres usuaris, com ara el fet que es
fan grans i, després de molts any amb nosaltres, requereixen unes atencions i uns serveis diferents. En aquest sentit, i amb la mirada posada en la
millora del seu benestar i condicions de vida, des de Mas Casadevall participem, conjuntament amb altres entitats d'Autisme Espanya, en un projecte
sobre Envelliment i TEA que ens ha de facilitar eines perquè l'adaptació a
aquestes noves necessitats es faci de la millor manera.
D'aquest projecte en parlem a les nostres pàgines, com parlem també d'altres relacionats amb la gestió del centre, com ara la instal·lació d'unes
noves calderes de biomassa, que contribuiran a la reducció de les emissions
de CO2 a l'atmosfera, a banda del fet que el combustible que s'utilitza és
més econòmic, un detall que no podem oblidar atesos els equilibris pressupostaris que sempre hem de fer. Aquest projecte, com tants altres, és possible gràcies a ajuts i subvencions externs i el vam presentar el 19 d'octubre
a Barcelona dins la Setena Setmana de la Responsabilitat Social a l'Empresa.
També hem rebut suport extern per poder continuar amb les tradicionals
colònies d'estiu, en les quals els nostres nois i noies conviuen en un entorn
diferent i trenquen la rutina amb activitats d'oci i relax.
I estem contents de parlar-vos dels molts cursos de formació, de tots tipus,
que els nostres professionals, i fins i tot alguns usuaris, han realitzat en els
darrers mesos, tot reflectint la ferma aposta per la formació continuada, el
reciclatge de coneixements i l'actualització a tots els nivells. D'aquests
aprenentatges sorgeixen idees i propostes que, novament, repercuteixen en
una millor atenció.
En aquest número trobareu també, entre molts altres temes, una entrevista en profunditat al president del nostre comitè executiu, Lluís Desoi, que
ens obre el seu cor amb les seves reflexions, i unes planes especials sobre
el projecte Escenaris Especials, que aquesta temporada compleix 10 anys
de trajectòria.

Les opinions expressades en les col·laboracions no es corresponen necessàriament
amb les de la Fundació. Ni la Fundació ni
els autors dels treballs no es fan responsables del resultat de l’ús de les informacions i opinions emeses.
Portada
Les activitats a les colònies són més relaxades, ajuden a trencar la rutina i són el
tret de sortida de la temporada d'estiu. En
la Imatge, en Joan Ramon Gómez gaudint
de la piscina
Novembre 2016
Dipòsit legal: B-4599-2010
Tiratge: 1.000
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Mas Casadevall
Els canvis en l’organització de Mas Casadevall protagonitzen el Consell Assessor
del 2016
El projecte de diagnosi precoç avança mica en mica

Un moment de la celebració del Consell Assessor

E

l Consell Assessor del 2016, celebrat a la sala Manel Ventura el
21 d’abril i presidit per l’abat
emèrit de Montserrat, Sebastià
Bardolet, va tenir enguany com a tema
central la nova reorganització dels equips
del centre. Es tracta d’una reorganització
plantejada arran de la sobtada renúncia,
per motius personals, al març, del fins
aleshores responsable tècnic, Fermí Manchado. Això, sumat al fet que la psiquiatra del centre decidí igualment marxar, es
va voler aprofitar per fer un replantejament del funcionament del centre.
Segons explicà el president del comitè
executiu, Lluís Desoi, s’ha fet una diferenciació entre l’equip directiu ( format pel director del Mas i els dos coordinadors) i
l’equip tècnic (format pels membres de
l’equip directiu i la nova psicòloga del
centre, que prové del taller d’horta i amb
14 anys d’experiència al centre, la psiquiatra que atengui els usuaris i la treballadora social), el director seguirà
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informant periòdicament al comitè executiu del dia a dia del Mas. El comitè executiu s’ocuparà de les relacions externes del
Mas. Tot plegat, va apuntar Desoi, “permetrà millorar el funcionament del centre”. A banda, s’ha consensuat que l’staff,
i amb l’excepció de la treballadora social,
haurà de dedicar unes hores a les setmana a l’atenció directa als usuaris, ja
que és la millor manera d’estar en contacte amb la realitat del centre, “que no
sempre es coneix des dels despatxos”.
TALLERS
Una altra novetat destacada per Desoi en
la primera part del consell va ser la relativa a la concertació de l’activitat dels tallers com a Servei de Teràpia Ocupacional
(STO). La concertació va arribar l’estiu
passat i és una bona forma de donar-los
estabilitat. A banda, per tercer any consecutiu s’ha rebut l’encàrrec d’elaborar els
premis Incorpora per a l’Obra Social “La
Caixa”, dels quals “tothom en parla molt
bé”, en paraules del director corporatiu de

l'Àrea Social de la Fundació Bancària "La
Caixa", Marc Simón. Continuant als tallers, el de reciclatge, nascut arran d’un
projecte específic subvencionat per l’Obra
Social, passa a ser definitiu, i neix un nou
taller, el de Cantina, en el qual els usuaris passen a fer diverses tasques de preparació del dinar i del menjador, cosa que
millora la satisfacció i confiança dels
usuaris. A més, millora la qualitat de la
feina dels educadors i, no menys important, s’aconsegueixen uns estalvis, molt
necessaris en l’actual època d’estretors.

La concertació de l’activitat
dels tallers com a Servei
de Teràpia Ocupacional
(STO) contribuirà a
donar-los estabilitat
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de millora contínua a l’equip, ja que “els
educadors són els que millor coneixen el
funcionament del dia a dia”, va dir Lluís
Desoi.
RECERCA
Al seu torn, el president del patronat, José
Luis Bruned, va parlar del “projecte d’or”
de Mas Casadevall, en el qual treballa des
de fa anys i que avança sense aturador.
Estem parlant del futur centre d’atenció
primerenca Mas Casadevall, entenent
com a primerenca la que es pot fer abans
dels 48 mesos de vida del nen. És el tipus
de centre que més es necessita ara mateix, ja que l’atenció, com més aviat es faci
el diagnòstic, millor podrà contribuir a
pal·liar els efectes del TEA en el desenvolupament de la persona.

El director-gerent
d’Autismo España,
Jesús García-Lorente,
convidat enguany
del Consell
El president del comitè executiu, Lluís Desoi, pren la paraula

OBRES
En l’últim any, a més, s’ha reformat la piscina gràcia a un ajut de l’ONCE, s’han
col·locat unes mampares mòbils, amb un
ajut de la Diputació de Girona, a la sala
Cullell per poder organitzar diferents activitats alhora, s’ha pogut comprar una
nova furgoneta amb l’ajut de l’ONCE i de
la Fundació Francesca Roviralta. Així mateix, s’ha fet un espai per a les eines de
jardineria gràcies a un ajut del BBVA.

El taller de Reciclatge es
consolida i neix un de nou,
el de Cantina
PROJECTES
La llista de coses per fer, però, no s’acaba.
Entre els projectes de futur de què es va
parlar al Consell Assessor destaca el
canvi de calderes per unes de biomassa i
un projecte d’eficiència energètica per als
tallers, que han de fer possible importants
estalvis en matèria energètica; amb el
canvi, que es faria gràcies a l’ajut corresponent del 0,7% de l’IRPF i la Diputació de
Girona, es calcula que els estalvis anuals
podrien ser d’entre 6.000 i 8.000 euros,
que es dedicarien a serveis d’atenció directa. Altres projectes són l’adaptació per
a persones amb discapacitat d’un bany de
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la nova llar de Banyoles, l’adequació d’un
antic garatge del mas com a sala per a diferents activitats (amb un ajut de l’ONCE),
l’actualització de la instal·lació de baixa
tensió a la normativa actual sobre prevenció d’incendis i la millora del camí
d’accés al mas.
Des del punt de vista més tècnic, es continuarà apostant per la formació continuada de tot l’equip d’educadors i tècnics,
així com pel projecte per anar adaptant les
activitats a l’envelliment dels nostres
usuaris. A més, es volen instaurar grups

Com ja hem explicat en aquestes mateixes planes, és un projecte multidisciplinari en què participa l’Hospital Sant Joan
de Déu, la universitat Ramon Llull i Mas
Casadevall, amb l’assessorament constant del MIND Institute de CalifòrniaDavis, amb el qual Mas Casadevall
col·labora des de fa anys i que té a María
Díez-Juan, psicòloga amb una estança de
recerca al MIND gràcies a la beca Mas Casadevall, com a ambaixadora. María DíezJuan, a banda, s’ha incorporat com a
assessora tècnica en temes com la selecció del nou psicòleg/psiquiatra que ha de
fer el seguiment dels nois i noies o la formació dels educadors.

José Luis Bruned, Sebastià Bardolet i Jesús García-Lorente, al dinar posterior al consell
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María Díez, al centre, parlant del projecte del centre de detecció precoç. Amb ella, d'esquerra a dreta: Pep Mendoza, Joaquín Bruned, José Ramon Valdizán, Jesús GarcíaLorente, Lluís Coromina i Fina Burset.

Díez-Juan explicà la situació de les converses per tirar endavant el projecte de
nou centre de diagnosi, que ha de tenir la
complicitat i referència de l’hospital Sant
Joan de Déu i participació d’universitat i
famílies. Al projecte es podria sumar l’Obra Social “La Caixa” després d’analitzar
el finançament que necessitaria en els
seus primers anys de funcionament, per
la qual cosa s’ha preparat un pressupost.
Amb un equip d’uns vuit professionals, el
centre podria atendre adequadament
entre 80 i 100 nens, ”atenent les necessitats de les famílies però sense quedarnos curts”, va explicar la psicòloga. Tot i
que l’ideal seria poder oferir fins a 20
hores setmanals de programes d’estimulació (com proposen programes intensius
com el Denver i similars), la psicòloga va
parlar d’oferir una atenció “moderada”
d’entre 4 i 8 hores. Díez-Juan va afegir
que el primer any de funcionament del
centre seria el de la implementació, al
qual seguirien tres anys més per a la seva
consolidació. “És un projecte impulsat per
les famílies i volem que sigui per a les famílies”, va declarar. Considera que l’equip
que hi està al darrera del projecte és sòlid,
amb el “marcatge de prop” de José Luis
Bruned perquè es compleixin terminis i
malgrat les baixes i noves incorporacions
que s’hi han anat produint. En aquest sentit, José Luis Bruned va parlar del 2018
com a data en què li agradaria que es
posés en marxa. Falta concretar la seva
ubicació, i es va plantejar que, si no dins,
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hauria de ser a prop de l’hospital Sant
Joan de Déu. Es va suggerir buscar un
espai ben comunicat amb transport públic.
Carmela Fortuny, exdirectora general de
l’ICASS, va oferir la seva col·laboració per
contactar amb els centres públics de detecció.

José Luis Bruned, va parlar
del “projecte d’or” de Mas
Casadevall, el futur centre
d’atenció primerenca Mas
Casadevall
COMITÈ CIENTÍFIC
En la darrera part del Consell es va anunciar la dissolució del comitè científic, que
havia anat perdent sentit els últims anys,
i el pas del seu president, José Ramón
Valdizán-Usón, al Consell Assessor. Va ser
una ocasió per agrair-li tota la feina feta
durant la seva vigència, tot recordant els
primers contactes, les diferents conferències internacionals, l’estudi sobre la prevalença de l’autisme a l’Aragó i Catalunya,
el disseny d’un test de detecció per part
del desaparegut J.A.Muñoz Yunta, l’establiment de vincles amb el MIND Institute,
la posada en marxa de la beca de recerca

Mas Casadevall... Valdizán va agrair la
confiança dipositada en ell i el seu equip
durant tots aquests anys, recordà la importància de la primera reunió que va
abordar seriosament l'autisme a Espanya
a l’hospital Carlos III de Madrid, “que va
fer el primer estudi interdisciplinari i la
primera comunicació a Espanya sobre autisme” i que van ser el punt de partida de
diferents iniciatives en aquest camp.
També va prendre la paraula el directorgerent d’Autismo España, Jesús GarcíaLorente, convidat enguany del Consell,
que va fer una presentació de la història,
situació actual i projectes de la Confederació, que té com a premisses la visibilitat
i incidència social de l’autisme a Espanya,
però també l’impuls de la recerca, la convergència associativa i la sostenibilitat
dels serveis que s’ofereixen a les entitats
que la integren (ja en són 75) i que són la
seva principal raó de ser. “Tenim l’obligació de donar-vos suport en tot això que
feu”, va dir. Va recordar el canvi d’estatuts
i reformes internes de l’organització i va
destacar el seu paper en l’aprovació per
unanimitat al Congrés de l’Estratègia Nacional de l’Autisme, i del projecte per conèixer realment la prevalença de
l’autisme a Espanya. En aquest punt, Bruned, que n'és el vicepresident, va dir que
Autismo España “és la quarta entitat de la
discapacitat a Espanya, i després de les
grans, la millor finançada de l’Estat, dins
del que cap”, ja que de cada euro que rep,
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D'esquerra a dreta, Joaquim Badia, Pep Ventura, Carmela Fortuny, Joan Calvís, Marc Simón, Josep M.Cullell i Manel Ventura

el 90 per cent va directament a les entitats”. I afegí: “ara som respectables i respectats”.
Abans de finalitzar, el tresorer, Joaquín
Bruned, va presentar els comptes, que un
any més dóna resultats lleugerament positius, “el que permet mantenir una situació més o menys estable” tot i que s’han
registrat diversos increments en despeses
de personal degudes a baixes o a increments en les aportacions a la Seguretat
Social”. Ara bé, la reorganització dels tallers està fent possibles diversos estalvis.
Tot i així, i comptant sempre amb ajuts i
subvencions externs, cal seguir buscant
augmentar els ingressos. En el capítol d’agenda, es va parlar de l’exposició, a Girona,
de Jo veig el que tu no veus, que es va
poder veure fins a mitjans setembre.
Valdizán va tancar el consell explicant la
problemàtica derivada dels canvis en la
classificació de la síndrome d’Asperger
en la darrera versió, la cinquena, del manual nordamericà DSM, principal eina de

Valdizán va tancar el consell
explicant la problemàtica
derivada dels canvis de la
síndrome d’Asperger en la
classificació al manual DSM
classificació de les malalties mentals.
En aquesta revisió, l’Asperger s’integra,
juntament amb els trastorns generals
del desenvolupament (TGD), dins els
TEA. Exposà, entre els motius que han
dut a integrar la síndrome d'asperger
dins els TEA, el fet que en haver una gradació de severitats l'asperger ja està en
una d'elles. A banda, el canvi de nom no
afecta el tractament posterior. Valdizán
parlà també dels nous criteris diagnòstics, que s'han simplificat, passant de
tres a dos (alteració de la interacció social i de la comunicació i patrons de
comportament, interessos i activitats
restringits). Ara bé, amb els nous crite-

ris, en opinió de Valdizán,són "molt estrictes, què succeeix amb els menors de
tres i quatre anys? Hi ha una llacuna que
caldrà resoldre.
Parlà així mateix del llistat de trastorns
genètics que el ministeri de Sanitat associa amb l'autisme, amb el qual discrepa
en alguns punts, i del debat sobre si
podem considerar o no l'autisme com una
malaltia neurodegenerativa, cosa que
l'Organització Mundial de la Salut (OMS)
no admet. Valdizán, per la seva banda, defensa la importància del paper de la micròglia en l'autisme.
José Luis Bruned va voler aprofitar els
moments finals del consell per agrair el
suport que la fundació ha rebut durant
tots aquests anys de Montserrat. Finalment, Carmela Fortuny, actualment regidora a l'ajuntament de Sant Cugat, va
convidar el consell a fer una vista al monestir a través del projecte Guia'm, on
joves amb Asperger fan de guia als visitants.

Ritmes clàssics i moderns als concerts del 2016

E

l primer concert del XII Festival
d'Art i Altruisme va celebrar-se
el 21 de maig a l'auditori Josep
Viader de la Casa de Cultura de
la Diputació de Girona, espai entranyable
per a Mas Casadevall, on hi hem celebrat diferents actes. És un auditori amb molt bona
sonoritat i molt agradable.
Com ja és habitual, abans de començar, el
president del comitè executiu, Lluis Desoi,
va presentar l'acte i va donar les gràcies a la

8

Mariona i a tots aquells que amb el seu ajut
fan possible aquests concerts, d'entre els
quals el departaments de Treball, Benestar
Social i Famílies i el de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i
totes les persones que ens hi acompanyen.
El concert va constar de dues parts clarament diferenciades; la primera totalment
clàssica, on l'Associació Rubí Musical S.XXI,
dirigida pel Lluís Calduch, amb la pianista
Mariona Sarquella, van interpretar la Marxa

Lluís Desoi va agrair a músics, assistents i administracions el seu suport a la fundació
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Un moment del concert del cor Gospel Girona, dirigit per Xavier Thió

Turca de W.A. Mozart i el concert nº 15 en Bb
per a piano i orquestra del mateix W.A. Mozart. La Mariona Sarquella es va lluir com a
solista, els forts aplaudiments van ressonar
molta estona i van demostrar una vegada
més que sap interpretar amb talent i sensibilitat i arribar a l'ànima de l'espectador.
La segona part va sorprendre gratament a
tothom amb el bon ritme i la bona sintonia
dels membres de l'Associació Rubí Musical
S.XXI: el seu director, Lluis Calduch, va
saber donar el seu to personal a les peces
de Glenn Miller, Naohiro Iwai, Herbert Alpert, Thelonius Monk Paul Murtra i Jerry
Nowak i Frank Sinatra, i va encomanar el
seu ritme al nombrós públic assistent, que
no parava d'aplaudir.
En acabar els nois van pujar a l'escenari per
obsequiar amb uns rams de flors i unes

peces de ceràmica fetes als tallers del Mas
a la Mariona Sarquella i a en Lluis Calduch,
que van estar molt contents i van prometre
que ens vindrien a visitar.
Cal dir que a la primera fila hi havia tots els
nois i noies de la llar de Banyoles i van seguir el concert amb molta atenció; ens va
fer molta il·lusió que ens acompanyessin.
Un concert que va deixar un sentiment de
positivisme i alegria, tot va anar bé. Sempre
que hi ha un esdeveniment d'aquest tipus
penso: Déu meu, que n'hi ha de bones persones al món. Gràcies per haver-les posat
al nostre camí!.
El segon concert del festival es va fer dissabte 28 de maig, novament a l'auditori
Josep Viader de la Casa de Cultura. Aquest
concert el va presentar la Mariona Sarquella i el nostre president li va donar les grà-

cies, un agraïment que va fer extensiu a la
Diputació i a la Generalitat de Catalunya per
col·laborar amb la fundació. Desoi va aprofitar l'ocasió per convidar el públic assistent
a visitar el restaurant i la botigueta.
En aquesta ocasió el gospel va ser protagonista de la vetllada. El cor Gospel Girona, dirigit per Xavier Thió, va oferir un repertori
basat en el gospel espiritual i contemporani,
un gospel autèntic, vibrant, encomanadís.
Amb unes veus molt treballades i unes cançons precioses i conegudes molt ben interpretades.

We're gonna have a time, Everybody clap
yours hands Amen!, Tellit on the mountain,
Let me wait... van ser algunes de les interpretacions que es van poder sentir i que va
acabar amb el famós Oh Happy day!! Tot el
públic seguia el ritme amb les mans. Així es
va posar punt i final a un concert que va ser
tot un èxit.
Els nois de la llar de Banyoles, com sempre,
van donar els obsequis fets als nostres tallers, com a record i agraïment al director
Xavier Thió, que va saber dirigir amb sentiment, passió i talent el nombrós Cor Gospel
Girona. La sala era plena i l'escenari també,
feia goig, una tarda d'emocions molt positives. Ara ja fins la temporada vinent si Déu
vol. Objectiu assolit, Mas Casadevall és conegut i estimat. La música ajuda la nostra
fundació en tots els sentits.

El grup Associació Rubí Musical SXXI, amb direcció de Lluis Calduch, va acompanyar la Mariona Sarquella en
el primer concert

L’aixada

Fina Burset
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Els concerts Art i Altruisme a benefici de Mas Casadevall es consoliden

Mariona Sarquella:
una vida dedicada al piano

F

C

a tres anys que la Mariona Sarquella i Riera va decidir, després de conèixer la nostra fundació, que
el festival d'Art i Altruisme que a la primavera organitzava a Girona fos a benefici nostre. Per això,
hem pensat que donar-la a conèixer com a persona i com
a artista seria una bona manera de demostrar-li el nostre
agraïment. Moltes persones no varen poder venir al concert del 21 de maig, en el qual actuava.

El seu currículum
és important i ens
dóna pistes de qui
és com a artista i
pianista, i també
per
valorar-la
com a persona,
perquè ha volgut
dedicar el seu talent i el seu vaAmb els seus concerts solidaris, Mariona Sarqueluós temps a una
lla ha demostrat la seva generositat amb Mas
bona causa, la de
Casadevall
l'autisme. I és
que no només interpreta sinó que es preocupa i pensa, busca, fa servir els
seus contactes i coneixements per trobar les persones
adients per al festival; que si solistes, que si bandes, que si
cors, música clàssica, popular, gospel, tant se val, ella sempre se'n surt bé. Quan s'acaben els concerts ja està pensant
en els següents i la prova la tenim en el fet que el festival ha
arribat a la seva dotzena edició i cada any té més èxit. Mariona, l'any vinent ho tindràs difícil, superar aquest serà
complicat, un repte que, no ho dubtem, t'encoratjarà més .
El festival d'Art i Altruisme té una gran qualitat musical i
artística, i una vessant humana important, generositat, dedicació i estimació. Gràcies, Mariona per pensar en Mas
Casadevall.

Fina Burset
Membre del comitè executiu
i mare de MC

omença els seus estudis musicals al Conservatori Isaac
Albèniz de Girona. Sota la disciplina de la professora
Anna Maria Ferrer obté el Diploma de Grau Mig de Piano
i de Música de Cambra.

Continua la seva formació al Conservatori Municipal de Música de
Barcelona, on estudia el Grau Superior de Piano amb Antoni Besses
i més endavant amb els professors Àngel Soler i Albert Balcells.
Acabats els estudis oficials a Barcelona es trasllada al Conservatori de Rotterdam (Holanda) on cursa un màster en interpretació
amb els mestres Aquiles Delle Vigne i Stephan de May. El 2004 és
becada pel Conservatori de Rotterdam per cursar un màster en Música Russa al Conservatori de Kalskrona (Suècia) amb la professora
Kristina Stegmann.
Ha obtingut el Premi d’Honor de Música de Cambra i Menció Honorífica en el Concurs Ciutat de Berga i ha estat becada per l’Ajuntament de Girona, per la Newmajer Fundation, pel Govern Holandès,
pel Conservatori de Rotterdam i pel Mozarteum de Salzburg.
Diversos compositors han escrit obres per a ella, tant com a solista
com en formacions cambrístiques.
Ha rebut masterclasses de prestigiosos pianistes com Jeremy Menuhin,Geoffrey Lancaster,Sebastien Risler, Frederic Gevers, Germaine Mounier, Bratnislava Kaballa, Luiz de Moure Castro...
Durant dos anys va exercir com a professora assistent del mestre
Aquiles Delle Vigne al Conservatori de Rotterdam. Nombrosos recitals seus han estat emesos per diverses cadenes de televisió i radio.
Actualment col·labora amb diverses orquestres de l’àmbit català i
compagina la seva activitat pianística amb la docent.
Rep consell artístic de la pianista australiana Diana Baker.
Ha ofert concerts a Espanya, França, Itàlia, Bèlgica, Àustria, Alemanya, Holanda i Suècia, entre altres països.

La renovació professional i els nous tallers, temes de la primera trobada de
pares i famílies del 2016

L

a primera trobada de pares i famílies de l'any 2016 va celebrarse l'11 de juny i, com ja és
habitual, va ser presentada i conduïda pel president executiu de la fundació,
Lluís Desoi.
La trobada, que s'inicià amb l'habitual quòrum de 20 famílies i arribà a les 25 en el darrer tram, va comptar en aquesta ocasió
amb una xerrada de la neuropsicòloga
Maria Diez-Juan i la presentació de la doctora en Psiquiatria Neus Elies. La principal
novetat d'aquesta primera trobada va ser la
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presentació de la nova estructura del centre.
Era una renovació que havia començat un
any abans i que ha quedat de la següent
forma:

María Díez-Juan exposà la situació de l'atenció primerenca a Espanya i Catalunya

Pep Mendoza: Director
Anna Abras: Coordinadora de Llars. Equip
directiu
Joan Josep Verdaguer: Coordinador de Tallers. Equip directiu
Neus Elies: psiquiatra. Equip tècnic
Gemma Rovira: psicòloga. Equip tècnic
Mònica Colomé: Treballadora social. Equip
tècnic

L’aixada

aixada 35:Maquetación 1

19/11/16

19:25

Página 11

Finalment, es va fer esment dels canvis
consolidats als tallers. Així, ara gaudim del
taller anomenat Medi Natural que s’encarrega del reciclatge selectiu del centre, el
manteniment dels espais del voltant de la
casa i suport al manteniment general de la
finca. Es recordaren la resta de tallers ja
existents i com s’estructuren actualment.

D’esquerra a dreta: Gemma Rovira, Neus Elies, Lluís Desoi i Pep Mendoza.

El disseny del nou organigrama, exposat en
els diferents taulers d’anuncis del centre, es
va mostrar a la trobada i està a disposició
de qualsevol familiar que desitgi disposar
d’una còpia.
Davant els canvis, va sorgir la por que variés
el tipus de treball que el centre ofereix als
nois i noies ateses. El fet que els nous càrrecs estiguin ocupats per professionals que
porten treballant a Mas Casadevall més de
15 anys, que coneixen perfectament la línia
de treball del centre, que la direcció estigui
a mans de Pep Mendoza, que pertany professionalment a la fundació des dels seus
inicis i el control i seguiment constant que el
patronat exerceix sobre el dia a dia del centre, són garantia de continuació del treball i
millora qualitativa, tal i com va expressar
Lluis Desoi.
L’únic professional de nova incorporació és
Neus Elies. En aquest sentit, el contacte de
la fundació amb aquesta professional va començar fa més d’un any. Elies treballa a l’equip de detecció precoç en TEA de l'hospital
Sant Joan de Déu, on la presència de Mas
Casadevall és molt important arran del lligam d'aquest equip amb els professionals
de l’Institut MIND. Com sabeu, en aquesta
institució nordamericanan s'ha format
María Díez-Juan, a través de la beca Mas
Casadevall. I després de l'estada al MIND
Díez-Juan ha continuat la seva col·laboració amb la fundació.

- DISCAN: teràpia Assistida amb Animals
- Iago Delas: musicoteràpia
- Àngels Capdevila: estimulació
També gaudim d’un conjunt d’activitats que
es realitzen fora del Mas:
- Escenaris Especials amb Claudia Cedó i
l’equip de professionals del teatre que l’acompanyen.
- Futbol: Lliga intercomarcal i participació
en les Jornades MIC. Equip organitzat i coordinat per l’associació Junts i Endavant.
- Radio: programa coordinat i organitzat per
la Fundació Estany a Ràdio Banyoles.
Aquest semestre, a més hem gaudit de l’activitat d'equinoteràpia a l’hípica “La Campana” de Cornellà del Terri.
Una vegada exposades les activitats es va
recordar la nova ubicació de la llar de Banyoles; el canvi ja s’havia presentat en la darrera trobada de 2015; amb la perspectiva
del temps transcorregut es va poder destacar el guany qualitatiu que ha suposat pels
nostres residents la nova ubicació.

També en relació als tallers es va presentar
una novetat important. Des de febrer i per
diverses raons personals dels professionals
que treballaven al centre, l’equip de cuina i
neteja del centre ha variat i molt. Actualment hi ha una única professional contractada pel centre, Rosario Gonzalez, que
s’encarrega de coordinar i vetllar per la neteja del centre sota les ordres directes de direcció. La tasca la comparteix amb
professionals d’una empresa externa, actualment Servidraga amb la col·laboració de
la neteja de la llar de Banyoles pels nois/es
del Centre Especial de treball el COIET.
Aquests canvis han suposat la creació d’un
nou taller. Laura Fàbrega, educadora de
Mas Casadevall, ha deixat el treball a les
llars per incorporar-se al nou taller de Cantina. Acompanyada d’un grup de dos o tres
nois, s’encarreguen diàriament de la realització del dinar, preparació dels àpats i aliments de les llars i supervisió del rebost.
Compta amb el suport d’una altra educadora, Mònica Arrabal, també antiga component dels equips de Llars i que es va
incorporar al taller de Restaurant fa més
d'un any.
En aquesta trobada es va recordar, així mateix, el treball que la fundació realitza a nivell científic de forma paral·lela amb
l’Institut MIND. En aquesta línia, María DíezJuan va parlar dels nous avenços en l’estudi
dels TEA, l’actual prevalença, i cóm s'està
treballant, en la sanitat espanyola i catalana,
en l'atenció primerenca. És en aquest àmbit
on Mas Casadevall està jugant un paper
molt important.

Una vegada conegudes les noves figures i
exposats els dubtes, es va seguir amb el
resum d’activitats realitzades, consolidades
i les projectades pel segon semestre de
l’any. Es va fer esment de les activitats portades a terme per professionals externs a
Mas Casadevall i que podríem afirmar que
estan consolidades:
- Alba Resplandis: fisioteràpia
- Isabel Vidal: psicomotricitat

L’aixada

La trobada va aplegar unes 25 famílies
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José Luis Bruned, representant de l'autisme al CERMI

E

l president del patronat de Mas
Casadevall i vicepresident d'Autisme Espanya, Jose Luis Bruned, va ser reelegit a finals de
juny com a vocal del Comitè Executiu del
Comitè Espanyol de Representants de
Persones amb Discapacitat (CERMI) en
representació del Consorci Autisme del
qual formen part la Confederació Autisme Espanya i la Confederació Espanyola d'Autisme FESPAU. Un dels
impulsors de Mas Casadevall, Bruned ha
estat fins fa poc president de la Federació Catalana d'Autisme. És, a més, membre
del
Consell
d'Administració
d'Autisme Europe.
La seva reelecció es va produir en l'assemblea extraordinària de caràcter electoral en la qual es va renovar la confiança

a Luis Cayo Pérez al
capdavant del CERMI.
Cayo afronta d'aquesta
manera la seva tercera
legislatura presidint el
CERMI, la qual cosa és,
segons les seves paraules, símbol que "hem de
seguir treballant en la
mateixa línia, defensant
els drets de les persones amb discapacitat,
alhora que impulsem el
seu apoderament i que
es defensin a si mateiEl nou comitè executiu del CERMI, en què participa Bruned (cinquè per
xes". Durant l'asseml'esquerra)
blea, el CERMI va
renovar també la composició del seu Comitè Executiu, format sones titulars de la presidència, 7 viceper 25 vocals, i la designació de les per- presidències i la secretaria general.

Els nois de Mas Casadevall, amb les trobades de Capacitats de la comarca

E

l Consell Esportiu del Pla de
l’Estany organitza anualment
dues trobades esportives sota
el lema Capacitats destinades
a promoure l’esport entre les persones
amb discapacitat intel·lectual.
El Pla de l’Estany és una comarca que
promociona molt l’esport; el seu Consell
Esportiu va presentar a la Taula de Coordinació de la Discapacitat propostes
de treball perquè d'aquesta promoció
també poguessin beneficiar-se les persones amb capacitats diferents i així és
com, per tercer curs consecutiu, hem
participat en aquestes diades festiu-esportives.
Els nois i noies de la llar de Banyoles en
són els principals beneficiats. La pro-

posta continuada al llarg del temps ens
facilita la participació, conèixer 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 extern a la
comarca) i mica en mica anem augmentant l’esforç esportiu i els vincles amb
l’entorn.
L’activitat es concreta en la realització
de diferents circuits multiesportius on
es treballa l’habilitat física i psicomotriu
dels participants. Cada circuit parteix
d’un nivell diferent de capacitats dels
participants i promou que tothom pugui
gaudir d’activitats. En aquestes darreres trobades les proves eren de cross,
raquetes, bitlles catalanes, jocs…
Des del principi, els participants saben
que totes les proves són divertides i no
demanen un alt rendiment físic. Un cop
comencen a jugar van entrant en la dinàmica. Sempre hi ha algú que pateix
una mica abans de començar perquè la
seva intenció és no cansar-se gaire.
Però un cop comença l'activitat, tots
participen al màxim i alhora gaudeixen.
La finalitat és potenciar l’activitat física
dins aquest grup, i no hi ha millor manera que fer-ho que a través del joc.
D’altra banda també està bé tenir programada una activitat ajustada a aquest

En Francesc Frigolé, preparant el llançament

col·lectiu. Sovint costa trobar oferta on
ells puguin participar. El lloc, el Parc de
la Draga, reuneix les condicions ideals i
el temps ens ha acompanyat en totes
les trobades.
Durant el curs 2015-16, aquesta activitat
es va celebrar el 8 de novembre de 2015
i el 6 de març de 2016. Hi hagué, però,
un nou espai de Trobada, el 24 de maig,
dia en què se celebraren els Jocs Emporion, que van reunir 4.325 practicants
d’activitats esportives al Pla de l’Estany.
Els futbolistes del Mas i la resta de colla
formaren part d’aquests esportistes.

Anna Abras
Coordinadora de Llars

El Carles Bosch, molt concentrat
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'Jo veig el que tu no veus' arriba a CaixaFòrum Girona
Després de passar per Barcelona, Madrid i Saragossa

D

esprès de voltar arreu de l’Estat
Espanyol, CaixaForum Girona va
presentar el vuit de juny Jo veig
el que tu no veus. Una gràfica de
l´autisme, una mostra que parla de l'excepcionalitat creativa d'algunes persones
amb Trastorns de l'Espectre de l’Autisme
(TEA) i transmet la fascinació per algunes
de les seves creacions, on la imaginació
desbordant, el sentit de la composició i la
minuciositat es relacionen amb la idea de
l’ordre. L’acte el va inaugurar el president de
la nostra fundació, José Luis Bruned: seguidament va parlar el director territorial
del departament de Cultura de la Generalitat, Francesc Ten i Costa i va concloure l’acte
la visita guiada per l’exposició per part dels
dos comissaris, el dibuixant Miguel Gallardo i Clara Laguillo.

a la Federació Catalana d'Autisme
(FECA) – entre els qual la nostra fundació. D'una altra, obres d'artistes amb
autisme d’altres entitats de la Confederació Autisme Espanya, com Autismo
Huesca, Autismo Burgos, Asociación
Pauta o Argadini.

Clara Laguillo parla de les obres als assistents acompanyada de Miguel Gallardo.

La mostra, impulsada per la Federació
Catalana d'Autisme, es va poder veure
fins a mitjans de setembre. Reunia més
de 50 obres de diferents disciplines i re-

cursos artístics: retrats, mapes, dibuixos, escrits i instal·lacions. D'una
banda, un conjunt d’obres de persones
dels diferents centres catalans adscrits

L’exposició es va organitzar en cinc àmbits, que representen cinc punts de trobada proposats pels comissaris, que
transcendeixen la procedència geogràfica, el background cultural o la franja
generacional: Un món a mida, fa al·lusió
a la necessitat de crear universos propis; Posar ordre, es centra en la fixació
en dispositius i processos mecànics; Mira’m, recull la mirada sobre ells mateixos i els altres; Jo sóc aquí, fa al·lusió a
la seva manera de ser al món, i El món
en paraules i números, mostra un particular ús plàstic dels llenguatges verbal
i numèric.

La cultura també té cabuda a la nostra agenda d'oci
Amb el suport de l'Obra Social "La Caixa" i Apropa Cultura

A

mb la intenció de dotar als
nostres nois i noies d’eines que
els facilitin un benestar personal i emocional adequat, no
oblidem mai que cal alimentar també el
cervell amb informació i vivències culturals que motivin i afavoreixin l’interès cap
a l’entorn.

L’aixada

En el treball educatiu sempre s’ha cercat
l'oferta cultural adequada a les capacitats i
motivacions dels nostres nois/es i durant
aquest 2016 també hem incidit en aquest aspecte.
Part dels recursos per aconseguir aquest
objectiu han vingut de la mà de l’Obra Social “La Caixa”. Aquesta ens va oferir la pos-

sibilitat de visitar el Monestir de Sant Pere
Galligants, de manera gratuïta i a càrrec del
Voluntariat Corporatiu de la Caixa i voluntaris d’Asvol. Les sortides, dirigides per voluntaris de gent gran d’Espai Caixa,
contemplaven la visita al Museu d’Arqueologia, on vam gaudir d’un recorregut adaptat a les capacitats cognitives i físiques dels
usuaris. Aquest 2016 vam poder realitzar
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aquesta activitat en tres ocasions: 11 de
març, 29 d’abril i tres de juny. En cada ocasió un grup de 4-5 usuaris del Mas i un educador van participar a la sortida. A més,
l'Obra Social “La Caixa” va tenir el detall de
fer arribar a tots els participants una fotografia del grup que havia fet l’activitat com a
record de la mateixa.
D'altra banda, també hem volgut aprofitar
les facilitats ofertes per la plataforma
Apropa Cultura. Un grup bastant nombrós
del centre va assistir a diferents representacions a l’auditori de Girona. Concretament
ens va agradar molt l’obra de teatre musical
El petit príncep.
Apropa Cultura ens permet assistir a uns
preus molt mòdics i comptar amb uns
seients adequats a les nostres necessitats
(sense escales, accés a portes de sortida,
etcètera). Gaudim, a més, d’obres no específiques per al nostre col·lectiu, sinó que es
tracta de les obres de la cartellera que hi
ha a cada temporada en els diferents espais
musico-teatrals de Girona i Olot. Des d’aquí
volem agrair les facilitats i la proposta que
ens presenten semestralment.
Volem recordar que, d'altra banda, amb l’inici del nou curs escolar hem reiniciat
aquests espais. Durant el mes de novembre
participem en un curs de música per a persones amb discapacitat intel·lectual propo-

Un grup de nois i educadors, al vestíbul de l'auditori de Girona després de l'espectacle El petit príncep

sat i elaborat per l'Obra Social “La Caixa” i
de forma totalment gratuïta. Disposarem de
noves entrades per gaudir d’alguns del projectes que es presenten a Temporada Alta a
Girona.
En resum, gràcies a iniciatives externes al
Mas com les que expliquem en aquest petit

escrit, podem fer possible l’objectiu de mantenir el contacte amb l’escena cultural del
moment dels nostres nois i noies.

Mònica Colomé.
Treballadora Social de MC
J.J. Verdaguer.
Coordinador de Tallers

Exposició 'La Cuina del paper', de Jaume Geli, dins la fira Garstromia, al restaurant

D

urant els mesos de maig i juny,
l’artista banyolí Jaume Geli exposà al restaurant de Mas Casadevall l’obra El paper de la
cuina Un receptari Experimental. En un
context gastronòmic, la mostra va intentar transportar al restaurant de Mas Casadevall el cercle de contínua
autoalimentació i autosuficiència en què
pot entrar el treball artístic. El paper, sovint suport de l’expressió gràfica i producte elaborat als tallers de la fundació,
va esdevenir matèria conductora d’un receptari experimental. Es van utilitzar les
tècniques culinàries per a l’elaboració de
nous materials artístic. També de la seva
tècnica gràfica per a la proposta de nous
cuinats. El sentit d’aquest treball va quedar recollit en el receptari, que va ser el
diari de cadascun dels intents; reeixits o
no; exposats o no; però finalment posats
al forn creatiu.
Aquest projecte formava part de Garstromia 2016, Fira d’Art i Gastronomia, on di-
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ferents restaurant
de la comarca participaven en un
menú basat en productes de la terra.
Organitzada
per
l’ajuntament
de
Banyoles, volia unir
el mon de la cuina i
de l’art amb la participació de diferents artistes de la
província, que oferien les seves
obres o les visites
guiades als seus
estudis. Al Mas
l’artista Jaume Geli va preparar una exposició al restaurant on els clients van gaudir del menú Gartstromia: Primers:
Crema de tomata del Mas amb crostons
de pa, o amanida de remolatxa, patata i ou
dur o faves de l’hort amb salmó fumat o
torrades amb poma, formatge i nous. De
segons: Xai de la granja a la planxa amb

raviolis de carbassó, tomata i formatge de
cabra, o filet de porc amb compota de
poma o lluç a la mousse d’herbes al forn,
o crêpe farcida de quinoa, porro i formatge
blau. De postres: Maduixes amb salsa de
xocolata o pastís de pastanagues i nous
amb cobertura de xocolata blanca, flam
de crema de wiski o xips de poma amb
batut de prunes.

L’aixada
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Hotel, colònies, piscina, sortides... l’estiu a Mas Casadevall

D

El tret de sortida de l’estiu al
Mas Casadevall és l’estada
que anualment els nois i noies
de Banyoles fan durant quatre
dies en un hotel de la costa brava gràcies
al programa de vacances de l’IMSERSO.
Aquest any vàrem canviar de nou de població i del 9 al 12 de maig visitàrem el
municipi de Tossa de Mar. Gaudirem de
l’Hotel Oasis Tossa and Spa, de quatre
estrelles amb pensió completa i des d’allà es van organitzar diverses activitats al
mateix municipi i l'entorn proper.

De passeig per Tossa

L'aquagym, una activitat per passar la calor a les colònies de Serinyà

Aquest any en concret es va aprofitar, i
molt, l’spa de l’hotel (aigua calenta, bombolletes, i sauna). També gaudírem del
patrimoni i paisatge de la costa brava
amb la visita a peu i amb Trenico per
Tossa de Mar, una tarda a Sant Feliu de
Guíxols amb visita al museu del Joguet i
una passejada en vaixell per l’entorn de
Tossa.
El menjar de l’hotel, bufet lliure, una delícia. Com sempre aquest és un dels espais estrelles que cal controlar, ja que
l’oferta és tanta i tan variada que a vegades triem més pels ulls que per la panxa.
Evidentment, el darrer dia compres per
la població. Una estada més que aprofitada i gaudida, que esperem de nou repetir el proper any.

La música, una constant de les vacances

L’aixada

A principis de juny, concretament del set
al nou, va arribar el torn de sortida dels
nois i noies de les Llars del Mas i del centre de dia. Es va tornar a anar a “Els Refugis” de Serinyà. L’any passat férem la
primera estada en aquesta casa de colònies i vàrem marxar molt satisfets. És un
espai ampli, acollidor, envoltat de natura
i de tracte molt agradable. Les instal·lacions, àmplies i confortables. També ens
ajuda que estigui a prop del Mas.
Les activitats preparades van ser variades; els matins varen fer ús de la piscina,
on es va fer aquagym, i el darrer dia es
va organitzar una festa de l’escuma;
sempre els ha agradat aquesta activitat.
A les tardes vàrem optar per activitats
musicals. La primera tarda es va fer musicoteràpia amb instruments de percussió. La darrera tarda va venir un grup
musical, els nois es varen animar molt
de pressa a ballar i feien peticions de
cançons a gust personal. Va ser una
tarda molt festiva.
El canvi més significatiu d’enguany ha
estat relacionat amb els menjars. Aquest
any no vàrem portar cuinera, així que les
persones que gestionen la casa de colònies es varen ocupar de preparar els
àpats. Vàrem quedar molt satisfets, el
menjar era bo i de qualitat.
El temps és important perquè ens permet gaudir les activitats planificades.
Aquest any ha fet bon temps. Així, doncs,
hem pogut banyar-nos a la piscina i fer
les activitats a l’exterior. Són dies enfocats a gaudir del joc, on hi ha espai per a
la improvisació, si aquesta es presenta o
ve de gust.

A part d’aquests dos espais tan diferenciats del nostre dia a dia, l’activitat de
Mas Casadevall varia tan bon punt comença el bon temps.
Quan s’acosta l’estiu novament a les
llars ens plantegem quines activitats es
poden organitzar. Exposem el tema a
les reunions setmanals, d’aquesta manera tots els educadors poden aportar
les seves propostes i queden recollides
també les preferències que els nois han
exposat a les assemblees i als espais
tutorials, així com l’experiència d’altres
anys i les avaluacions d’activitats ja realitzades. A partir d’aquí s’elabora un
calendari on s’inclouen sortides a la
platja, caminades per indrets agradables i tranquils, anar a veure espectacles a la ciutat, anar a sopar a un
restaurant, anar a visitar una granja, realitzar tallers de cuina, caminades per
l’estany, anar de concert, anar al cinema, sopars al jardí... Quan es va a la
platja, sortim del Mas amb entrepans,
així podem sopar allà i allargar la jornada. També es porten entrepans si es
va a passejar per indrets que estan una
mica allunyats del Mas.

Fem turisme amb el trenet
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Després de l’estiu fem sempre una valoració de les activitats de la temporada,
exposem punts a tenir en compte per a
futures sortides, llocs i activitats que han
agradat, d’altres que potser podríem
canviar. Aquesta valoració ens ajuda a
l’hora de tornar a plantejar-nos les properes activitats.

D'altra banda, i des de fa ja alguns estius, s’ha ampliat l'ús de la piscina als tallers; així, doncs, sobretot els grups
d’horta, granja, manteniment de la finca
i medi ambient que treballen al carrer,
gaudeixen també diàriament d'una bona
remullada una horeta abans d’anar a
dinar.

A Mas Casadevall hi ha una activitat estiuenca molt nostra i que agrada a tots:
la piscina. Enguany, i des d'un xic abans
de Sant Joan ha funcionat a ple rendiment. Altaveus amb música, elements i
material d’aigua (xurros, anelles…), i l’espai de gespa amb taules i cadires han fet
que de nou les estades a la piscina ens
omplin de moments de relaxació i esport.

Finalment, aquesta temporada, i amb
l'objectiu de donar més contingut a
aquesta activitat, on dedicar un temps al
relax i l’oci és imprescindible, la fisioterapeuta de Mas Casadevall, Alba Resplandis, ens va fer una formació
específica en hidroteràpia on, a partir del
coneixement general i les bases d’aquesta intervenció, els educadors varen

poder exposar i resoldre dubtes per millorar l’atenció dels nois i noies (com facilitar a X el contacte amb l’aigua, com
agafar a Y perquè se senti segur, com
animar per crear més energia, com relaxar el grup, etcètera.
Realment la piscina és un dels tresors
d’estiu que més s’agraeix.

Anna Abras / Mònica Colomé
Les colònies han estat possible gràcies
al suport de:

En Xavi Teixidor ens parla de les colònies

A

quest any hem anat de
colònies a Els Refugis
de Serinyà. Ens hem
banyat a la piscina,
passejant pels voltants, la festa de
l’escuma. També hem menjat
força bé i l’estada ha estat molt
agradable, havent pogut descansar, fent la migdiada. Hem fet di-

verses activitats i ens hem divertit
molt, jugant i ballant. Els educadors han estat sempre amb nosaltres i ens han atès sempre que
hem volgut amb molta satisfacció.
Han estat uns dies previs a l’entrada de l’estiu, fent una calor moderada, preparant-nos per les
pròximes vacances estiuenques".

Visita a l’Institut de Robòtica per a la Dependència

D

jectius i funcionament d'aquesta institució i sobre l'estudi Altera 2016/2017 per a
persones amb mobilitat reduïda. Es va
parlar així mateix de diversos projectes
en què treballa, com el de bugaderia inclusiva, l'AutonoMe de reconeixement
d’emocions, l'Armoni d'estimulació cognitiva, l'S3I (sistema de registre per residències) i els tallers d’activitats amb
robots.

incat Plena Inclusió Catalunya
(la plataforma catalana de la
discapacitat intel·lectual de la
qual formem part) i Plena Inclusión (antigament FEAPS) han signat
un conveni de col·laboració amb l’Institut
de Robòtica per a la Dependencia amb
l’objectiu de difondre les activitats i projectes innovadors i de qualitat que beneficien les persones amb discapacitat
intel·lectual o del desenvolupament i les
seves famílies.

Un moment de la trobada, una bona ocasió per conèixer iniciatives i compartir experiències

Instal·lacions de l'Institut de Robòtica per a la Dependència

16

Per conèixer de prop aquestes iniciatives,
es va dissenyar una visita l'u de juliol a la
fundació Ave Maria de Sitges, titular de
l’esmentat institut. La visita va consistir
en una visita al campus i als serveis residencials i en unes xerrades sobre els ob-

La psicòloga, Gemma Rovira, i la treballadora social, Mònica Colomé, van representar a Mas Casadevall en aquesta
iniciativa per tal de conèixer de primera
mà noves propostes i projectes, cóm es
financen i les ajudes que reben. A partir
d'aquest coneixement van poder valorar
els projectes que podríem incorporar al
nostre servei, sempre amb les modificacions necessàries per a les persones
amb TEA, i estudiar vies de finançament
que fins al moment eren desconegudes
per a nosaltres.

Mònica Colomé

L’aixada

aixada 35:Maquetación 1

19/11/16

19:25

Página 17

Visita de la secretària general de la fundació ONCE

E

l 20 de juliol, vam rebre la visita
de la secretaria general de la
Fundación ONCE, comissionada
dels CERMIS autonòmics i
membre del Consell d’Administració d'ILUNION, Teresa Palahí, i el president del
Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya
i secretari general del Comitè Català de
Representats de Persones amb Discapacitat (CORCAMI), Enric Botí Castro de la
Peña. En la seva visita al centre es van
reunir amb el president del patronat de la
fundació, Jose Luis Bruned, el president
del Comitè Executiu, Lluis Desoi, Fina
Burset, membre del Patronat i Comitè
Executiu, i el director del centre, Pep Mendoza. Els visitants van gaudir de les explicacions sobre el funcionament de les
nostres instal·lacions, així com dels pro-

D'esquerra a dreta: Lluis Desoi, Teresa Palahí, Pep Mendoza, Fina Burset, Enric Botí i José Luis Bruned

jectes en marxa i els futurs. Seguidament
es va fer un recorregut per les instal·la-

cions i pels diferents tallers i les llars. Per
acabar, un dinar al restaurant del Mas.

La formació continuada, una realitat consolidada
Enguany s'han programat una vintena de cursos per als
professionals i per a alguns usuaris

M

as Casadevall segueix demostrant, amb fets, la seva
aposta per oferir formació als
seus treballadors per tal de
garantir el manteniment i la millora de la
qualitat en tots els seus serveis. En els últims mesos, l'agenda formativa ha estat
farcida de cursos i sessions que han intentat millorar la qualitat de la feina de tot
l'equip de professionals i, en conseqüència, l'atenció als nostres usuaris. Un seguit de accions han estat dirigides al
personal d’atenció directa, els educadors
i educadores:
Curs de Manipulador d’Aliments, el nou de
gener; curs obligat a tot professional que
estigui en contacte amb qualsevol producte alimentari. Es va fer un repàs i aclariment de dubtes en temes relacionats
amb la higiene, conservació, cocció i fins i
tot en la manera de servir el menjar.
També es va oferir per primer cop un curs
adaptat pels usuaris del Mas que treballen en el taller de Restaurant i en el de
Cantina sobre normes bàsiques d’higiene
i alimentació. El curs va estar impartit per
l’empresa Ashial - Gensana del Pla de
l’Estany.
Curs Introductori d’Hidroteràpia el 21 de
juny, a càrrec de la nostra fisioterapeuta,
Alba Resplandis, la qual té una dilatada
experiència en aquest camp. El curs va
tenir molt bona acollida per part del per-

L’aixada

sonal d’atenció directa. Va constar d’una
part teòrica i una de pràctica a la piscina
del centre. La valoració de la majoria dels
assistents fou positiva i amb ganes d’aprofundir més en el tema, ja que els dotava de recursos per realitzar activitats a
la piscina adaptada als usuaris del Mas.
Curs Estimulació SNOEZELEN, realitzat
per l’educadora Mª Angels Capdevila, dirigit a la formació amb estimulació sensorial, sales multisensorials i espais
Snoezelen celebrat a Barcelona.

ha organitzat la Federació Autismo Castilla y León sobre Estratègies d’atenció primerenca de trastorns de l’espectre
autista, que consisteix en tres mòduls formatius: el primer Early Start Denver
Model – El Modelo Denver, celebrat els
dies 20 i 21 de maig i al qual va assistir la
psicòloga Gemma Rovira. El 21 i 22 d’octubre varen assistir a la formació del Modelo Hanen el coordinadors de tallers,
Joan Josep Verdaguer, i la psicòloga del
centre, Gemma Rovira. I per finalitzar
aquest cicle els dies 27 i 28 de gener assistiran a la formació sobre el Model TEACCH la coordinadora de les llars, Anna
Abras, i Gemma Rovira.

Altres accions han estat dirigides a continuar la formació continuada de l’equip
tècnic del Mas i a la participació en el
grup de treball d’Envelliment i TEA liderat
per Autisme Espanya.

ENVELLIMENT ACTIU
D'altra banda, des de la fundació s’està
treballant en el grup de treball d’Envelliment i trastorn de l’espectre autista que
s’està coordinant a Madrid i hem col·laborat amb l’estudi del treball Una etapa vital
invisible. El treball del grup d’Envelliment
se centra a millorar les actuacions en
salut (exercici físic, alimentació, control
mèdic), seguretat (suport emocional i econòmic) i participació (oci inclusiu, activitats adaptades a interessos i edat). En
aquest projecte prenen part el director,
Pep Mendoza, i la coordinadora de les
llars, Anna Abras.

Des de la FAMC, la psicòloga i els coordinadors assistiren al cicle de formació que

Tots dos van assistir el 26 de setembre, al
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i

D'esquerra a dreta: Jose Maria Sabido, Susana Camarero i Pilar Villarino
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Igualtat, a la presentació del treball Envejecimiento: TEA. Una etapa invisible. Va
ser un acte inaugurat per la Secretaria
d’Estat de Serveis Socials e Igualtat en
funcions Susana Camarero, la directora
del CERMI, Pilar Villarino, i el secretari de
la Junta Directiva d’Autisme Espanya,
José María Sabido.

del responsable de captació de fons procedents
d’aliances educatives en
UNICEF Comité Madrid,
David Moreno. Va assistir el director del centre,
Pep Mendoza.
Curs d’Excel avançat,
impartit per la Fundació
Pere Tarrés per millorar
la gestió del dia a dia. Va
ser una formació online,
entre el maig i l'octubre,
i realitzada pel director,
Pep Mendoza, i el coordinador de tallers, Joan
Josep Verdaguer.

D'altra banda, i davant la importància del
treball sobre envelliment i per facilitar
l'aplicació del projecte d’envelliment al
centre, les educadores de cantina Laura
Fàbregas i l’educadora del restaurant,
Mònica Arrabal van assistir a la formació
Hàbits nutricionals. Envelliment i nutrició,
el 17 d’octubre a Barcelona, organitzat per
l'Associació Empresarial d'Economia Social (AEES) de Dincat.
Curs Evaluación en Tratamiento Neuropsicológico en Terapia Ocupacional, formació realitzada per la psicòloga, Gemma
Rovira.
Finalment, recordem altres accions dirigides a l’equip directiu i la gestió del Mas:
La formació Captar fondos privados, organitzada per Autisme Espanya els dies 21 i
22 d’abril a l’IMSERSO, a Madrid, a càrrec

Seguint el pla de formació, Pep Mendoza
va assistir els dies 21 i 28 de juny i el cinc
de juliol al Curs de Finances fàcils per a
entitats de petita i mitjana dimensió: Nivell Avançat. Impartit per Lluís Viguera,
economista i màster en finances corporatives per la UB, en ell es treballava l’anàlisi i diagnòstic de les finances operatives
i estructurals, així com les previsions financeres, analitzant possibles inversions
i viabilitat de projectes. La finalitat del
curs era facilitar elements per poder fer
anàlisis amb una visió financera i nodrir
els instruments de control i monitorització
del Mas.
Per la seva banda, Joan Josep Verdaguer
participà en el Curs de la participació interna a les entitats, impartit per Marta Raqueno, politològa i màster en Polítiques
Públiques i Socials. En el curs es van analitzar aspectes de la participació, així com
la millora en la participació i la implicació, i va acabar amb el disseny d'un pla de
millora.

Un moment del curs sobre hidroteràpia

Mendoza i Verdaguer van assistir al Cicle
de tallers sobre dret Laboral: Obligacions
per a l’empresa derivades del Pla d’Igualtat impartit per Alda Mumbrú el 14 de
juny per conèixer la normativa aplicable,
així com el desenvolupament i implementació del Pla d’Igualtat a la FAMC.
Seguint amb el treball d’adaptar-nos als
requisits normatius de l’administració, el
director i els coordinadors de llars i tallers
van assistir a una Formació del portal
TransparENT, per millorar la qualitat i
transparència de la informació de les entitats sense ànim de lucre, utilitzant els diferents passos per assolir els indicadors i
criteris d’autoavaluació de transparència.
La treballadora social, Monica Colomé, i
el director, Pep Mendoza, van assistir al
curs de Dret Laboral i Contractació impartit per Elisabet Navarro el 19 d’abril a
Barcelona.

Pep Mendoza.
Director de MC

El taller de ceràmica torna a fer els premis del programa Incorpora

E

l programa Incorpora, de l'Obra Social "La Caixa" compleix
10 anys. El programa té com
objectiu facilitar la integració
laboral de les persones amb situació o
en risc d’exclusió social. Con sabeu, el
trofeu es dóna a les empreses que guanyen els premis del mateix nom que es
convoquen anualment per reconèixer el
seu compromís laboral envers els
col·lectius més desfavorits; la peça va
ser dissenyada pel nostra col·laborador i
reconegut dissenyador André Ricard. És
una peça de ceràmica que expressa
aquest esperit de solidaritat social: el
gest de dues mans que es busquen per

18

gres refractari i les mans pintades amb
or per donar ànima i una identitat pròpia
al guardó. El lliurament de premis d'enguany va començar amb cinc trofeus a
Polònia. A l’estat espanyol s’inicia el 16
de Novembre a Madrid, després d'una
primera entrega a Catalunya el dia 27
d’Octubre. El 27 de juny del 2017 finalitzarà a Barcelona. Al taller de ceràmica
s’han elaborat les 112 peces que s’entregaran enguany, amb la col·laboració dels
mestres ceramistes Anna Bayo i Joan
Raventós.
ajudar-se és un símbol que ho identifica
plenament. Destaca el material noble del

Pep Mendoza

L’aixada

aixada 35:Maquetación 1

19/11/16

19:25

Página 19

La Fundació Roviralta dóna material informàtic a MC

D

esprès de la formació de l’educador de les llars, Marc Caixàs,
a Burgos, com a expert universitari de Trastorno del Espectro
del Autismo y Tecnologías de la Información y la Comunicación, era important
dotar de material al centre, als diferents
serveis i als usuaris/es per poder iniciar el
projecte Autisme 2.0 on es treballarà amb
la tecnologia per millorar aspectes d’aprenentatge. Són eines que, alhora, aporten
solucions per al desenvolupament de les

habilitats personals i socials i, en paral·lel,
faciliten la innovació i la millora de la gestió i comunicació entre els serveis.
La Fundació Roviralta va aprovar el finançament del material necessari per poder
iniciar el projecte amb la compra de diferents materials informàtics (ordinadors,
tauletes, projector). Des de la fundació
volem agrair a la fundació la implicació
amb diferents projectes que hem arrencat
al llarg del temps.

'BIOMASSA: per un futur sostenible', nou projecte compromès amb el medi ambient
Pep Mendoza el va presentar a la 7ª Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya

Pep Mendoza va presentar el projecte a la Setena Setmana de la Responsabilitat Social

L

a preocupació per la sostenibilitat i el medi ambient són un factor que impregna no poques
activitats i iniciatives i projectes
de la fundació. Com recordareu, anys enrere vam posar en marxa el taller de reciclatge. A banda, l’horta, des dels seus
inicis, rebutja l'ús de de components químics. Per això, seguint la mateixa idea de
sostenibilitat, aquest 2016 hem arrencat el
projecte Biomassa: per un futur sostenible. Consisteix bàsicament en la

L’aixada

instal·lació d'una caldera de biomassa,
amb la qual perseguim tres objectius molt
importants; un primer a nivell econòmic
(reducció de les despeses en reparacions
i manteniment de les calderes actuals i
del combustible fòssil); un segon a nivell
ambiental (reducció de l’emissió de gasos
efectes hivernacle i la no alteració del
cicle del carboni); finalment, la reducció
de despesa repercutirà en l’increment
d’activitats terapèutiques dirigides als
nostres usuaris.

La instal·lació de la caldera i sitja es farà
amb un sistema innovador i alhora respectuós amb l’impacte visual del nostre
entorn; s'instal·larà dins d’un contenidor
especial recobert de fusta per millorar el
seu impacte visual, la sonorització i la seguretat.
Aquest projecte, de cost elevat, serà
possible gràcies als ajuts concedits pel
Ministeri de Sanitat, Igualtat i Assumptes Socials, a través de la partida co-
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Presentació a la Setmana
de la Responsabilitat
Social a l'Empresa

E

En aquest espai, al costat de les llars, s'instal·larà la caldera, folrada de fusta i amb un
mínim impacte visual

rresponent al 0,7% de l'IRPF 2015 destinat a causes socials i gestionat per
Autisme Espanya, i a la subvenció
atorgada per la Diputació de Girona.
També s’ha sol·licitat entrar en el programa voluntari de compensació d’emissions de gasos amb efecte
hivernacle impulsat per l’oficina catalana del canvi climàtic gestionat pel

departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (Direcció
General
de
Polítiques
Ambientals). Es tracta d'un projecte
adreçat específicament a entitats
sense afany de lucre i Mas Casadevall
ha estat una de les primeres a sumars'hi.

Pep Mendoza

Netegem el bosc per millorar-ne la
seguretat

D

ins del projecte de responsabilitat ambiental, aquest
estiu hem treballat en l’aprofitament forestal dels
terrenys de bosc de la fundació. Un
dels objectius era l’aprofitament forestal però, sobretot, volíem millorar la
seguretat de la finca. Des de l’empresa
Sala Forestal de Celrà (Girona) es van
realitzar els treballs d’aprofitament forestal segons els Plans Tècnics de

Gestió, optimitzant els productes forestals amb els criteris de sostenibilitat mediambiental.

El 8 de gener, torna la cursa popular de Serinyà

E

l diumenge vuit de gener de 2017 esteu
tots convidats a participar en la II edició
de la Cursa Popular de Serinyà, organitzada conjuntament per l’ajuntament d'aquesta població i la nostra fundació. Passats els
nervis i els neguits de la primera edició, ja estem
treballant per oferir una cursa popular adaptada a
totes les edats i a tots els nivells. La poca exigència
del recorregut, gairebé planer en la seva totalitat i
amb vuit quilòmetres de distància, permet que sigui
una cursa apta a tots els nivells. La cursa recorrerà
part del nucli antic del municipi fins a endinsar-se
per una gran àrea d’espai natural. Els educadors i
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l director del centre, Pep Mendoza,
va fer la presentació del projecte el
19 d'octubre al palau Macaya de Barcelona dins els actes de la Setena
Setmana de la Responsabilitat Social a l'Empresa. Mendoza explicà com la nova caldera,
encarregada a una empresa austríaca, permetrà un estalvi econòmic d'entre un 35 i un
40 per cent del que es consumeix actualment,
segons els càlculs dels tècnics. Afegí que "reciclarem el que no ens gastem en energia", ja
que "els 6.000-7.000 euros d'estalvi es destinaran a sessions de fisioteràpia, teràpia assistida amb animals, estimulació...", activitats
que milloren les condicions de vida dels usuaris, que és en definitiva l'objectiu número u de
la fundació. Mentrestant, la vella caldera que
dóna servei a les llars es mantindrà, però
sense funcionar, com a "pla b" en cas que la
de biomassa deixés de funcionar en algun moment.
A banda, el projecte està molt implicat amb
l'entorn perquè les estelles de biomassa provenen d'una empresa de la zona, Sala Forestal, de Celrà, a uns 15 quilòmetres de Serinyà.
Precisament, Sala és l'empresa que a l'estiu
va fer una acurada neteja de la finca i els seus
boscos. Els diners obtinguts pels materials recollits es destinaran a la compra del combustible. La nova caldera s'ha començat a
instal·lar a la vora de les llars, en un espai folrat de fusta, amb un impacte visual mínim. Es
preveu que funcioni a ple rendiment abans de
finals d'any.

La caldera s'instal·larà en una caseta similar a aquesta

usuaris implicats en l’organització de l’esdeveniment es faran càrrec dels punts d’avituallament, del guarda-roba, de l’entrega de dorsals,
de l’avituallament un cop finalitzada la cursa i
d’alguns dels controls de pas de la carrera.
Existeix una molt bona compenetració i col·laboració amb la gent voluntària del municipi de
Serinyà i els representants de la FAMC perquè
aquesta cursa solidària sigui tot un èxit.

Joan Josep Verdaguer
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L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, de visita

D'esquerra a dreta: Pep Mendoza, Lluís Desoi, Artur Mas, José Luis Bruned i Josep Antoni Ramon.

L

'expresident de la Generalitat,
Artur Mas, va visitar Mas Casadevall el 20 d'octubre. Acompanyat pel delegat de la
Generalitat a les comarques de Girona, Eudald Casadesús, Artur Mas va ser rebut pel
president del patronat, José Luis Bruned,
l'expresident Josep Maria Cullell, el president del comitè executiu, Lluís Desoi, i per
diversos membres del patronat i comitè,
així com pel director del centre, Pep Mendoza, que es va encarregar de les explicacions durant la visita. En la trobada també
hi va participar l'alcalde de Serinyà, Josep
Antoni Ramon.

Així, Mas va poder veure i conèixer de prop
les activitats dels diferents tallers i les llars,
i es va mostrar molt interessat per conèixer
la situació dels usuaris i dels treballadors, el
funcionament diari del centre, els seus
punts forts i les mancances presents i futures. Durant la trobada, que va concloure
amb la signatura al llibre de visites, Bruned
va dir que, tot i que "al sector de la discapacitat no ens sentim desatesos" i entendre
les estretors que pateix actualment l'administració catalana, va exposar-li les creixents necessitats dels usuaris "perquè
puguin tenir una vida digna, com ara més
activitats d'estimulació", sobretot ara que
molts d'ells estan entrant en l'etapa d'en-

velliment. Així mateix va comparar el sistema de concert català amb el francès i va
parlar de les peculiaritats de Mas Casadevall, on "tots hem posat el cor". Artur Mas
va admetre que els últims anys han estat
"molt durs", recordà la manca d'una política
fiscal i financera pròpia i afegí que pressupostàriament la situació està començant a
canviar perquè en els propers pressupostos
de la Generalitat hi haurà, per primer cop
en quatre anys, un increment de recursos,
que es destinaran bàsicament a "tapar forats".
Per la seva banda, Lluís Desoi va agrair la
sensibilitat del Govern envers les persones
amb discapacitat. Tot i això, parlà dels malabarismes que s'han de fer en tresoreria
per poder suportar els retards en el pagament del concert i explicà que no es poden
cobrir totes les necessitats dels usuaris,
unes necessitats que aniran a més. "Si no
implementem projectes nous, trontollarem,
i projectes no ens en falten", va afegir Bruned, tot referint-se al nou projecte de centre
d'atenció primerenca amb el qual es vol
"tancar el cercle" de l'atenció a les persones amb autisme al llarg de tota la seva
vida".
Abans de marxar, Artur Mas es va oferir a
fer aquelles gestions i contactes que fossin a la seva mà i va rebre un petit lot de
productes elaborats als tallers.

L'expresident, escoltant les explicacions sobre els tallers.

L’aixada
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Reportatge
Revolució, un pas més en la trajectòria d'Escenaris Especials
Un espectacle sobre la justícia i la corrupció protagonitzat per noranta actors en
risc d’exclusió social, entre els quals els nois i noies de Mas Casadevall

E

l projecte Escenaris Especials,
que encapçala la psicòloga
Clàudia Cedó, va estrenar nou
espectacle, la primavera passada, a la Factoria d'Arts Escèniques de
Banyoles i a la sala La Planeta de Girona.
Ja fa nou anys que existeix aquest projecte
que utilitza el teatre com a eina d’expressivitat i desenvolupament personal. “Vam
començar amb dos grups i ara ja en som
nou, hem rebut molt de suport” explicava
Clàudia Cedó, creadora del projecte. “Els
nostres alumnes són persones amb autisme, una malaltia mental, una discapacitat,
nens
amb
deficiències
neuromotores i adults en deshabituació
de tòxics. Però a l’escenari, totes aquestes
etiquetes s’evaporen”. L’obra explicava en
dues parts la història d’una revolució. Ens
trobem en una societat governada pel dictatorial Partit X, que prohibeix llegir i escriure als seus esporuguits ciutadans. La
trama comença quan, en una petita fàbrica de llaunes, un treballador de la cadena de muntatge s’atura de sobte i es
planteja que potser hi ha una altra manera de viure. L’espurna del dubte s’ha
encès. Comença la Revolució. Revolució
ha estat, com en anys anteriors, un espectacle de creació col·lectiva: La història, els personatges i els diàlegs van
sorgir dels seus protagonistes. Aquesta

manera de treballar permet que alumnes
i professors reflexionin plegats sobre
temes com la mort, la guerra, la por, el
poder, la justícia o l’amor.
“El procés de creació d’una obra teatre és
sempre una aventura. Aquest any hem
treballat molt en equip i hem entès que el
concepte Revolució només té sentit si s’uneixen forces”, comentava Marta Iglesias,
psicòloga i professora de teatre que treballa a Escenaris Especials des de fa tres
anys. Amb ella, el projecte compta ara
amb un equip artístic que dóna valor a la
feina interpretativa dels alumnes: Lluís
Robirola en el disseny d’il·luminació i so,
Anna del Barrio en el disseny de vestuari
i l’atrezzo, Dolors Daunis en la caracterització dels actors, Lluís Nadal (Koko) ha
creat l’escenografia, els dissenyadors
d’Enserio firmen la imatge i FromZero va
realitzat els audiovisuals de l’espectacle.
“La recerca d’una posada en escena de
qualitat artística és la nostra manera de
donar valor a la feina interpretativa dels
alumnes”, segons Clàudia Cedó.
La idea del projecte és crear espectacles
que commoguin a l’espectador per la seva
aposta artística, no perquè els seus protagonistes tinguin discapacitat. L’espontaneïtat i veritat d’aquests alumnes i el

Un moment de la preestrena (Imatge: Irene Serrat)

seu creixement interpretatiu al llarg de tot
aquest temps aconsegueixen capgirar
totes les etiquetes i redefinir el concepte
de diferència. “Pensem que l’experiència
teatral és una oportunitat per donar veu
als seus protagonistes, potenciar les
seves capacitats i convertir l’escenari en
un espai de llibertat on s’hi vegi reflectida
la diversitat real que existeix a la nostra
societat”, diu Clàudia Cedó. Cada vegada
són més les fundacions i centres per a
persones amb dificultats que decideixen
trobar nous espais on els seus usuaris
puguin expressar-se, treballar les habilitats socials i conèixer millor la seva maquinària emocional.

Els centres que actualment fan teatre a
Escenaris Especials són:
- Fundació Autisme Mas Casadevall
- Centre de Salut Mental Alt Empordà
- Escola d’Educació Especial Palau
- Fundació Estany
- Fundació Astres
- Centre Canaan
- Centre de Salut Mental Girona
- Fundació Ramon Noguera
Enguany, tots els grups van participar junts a la mateixa obra (Imatge: Irene Serrat)
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Entrevista: Clàudia Cedó, psicòloga creadora i responsable del projecte Escenaris Especials
"Aquest any, el projecte Escenaris Especials fem 10 anys i en preparem una de grossa"

C

óm va sorgir la idea de l'obra
d'enguany? Introduïa alguna novetat respecte l'any passat?
- La idea de Revolució sorgeix,
com sempre, dels alumnes. Teníem ganes
d’explicar una història sobre un poble que
decideix rebel·lar-se contra una dictadura
que els prohibeix llegir i escriure. A diferència d’altres anys, Revolució és un drama. A
Escenaris Especials, sovint fem comèdies,
així que va ser tot un repte afrontar-nos a
personatges dramàtics, a situacions tristes
o dures. Els alumnes en van sortir absolutament triomfants! La Carme va interpretar
una dona que perd el seu home, en Quico va
protagonitzar una escena en què ajudava a
un nen a contactar amb la seva estimada, la
Bea es va posar a la pell de Penélope (personatge que també pateix!) i en Juan Ruiz
va interpretar un tros de Macbeth que era el
final de l’espectacle. Tots van estar magnífics!
- Què ha estat el més difícil, aquest cop, de
l'obra?
- Aquest any vam unir a tots els grups en un
sol espectacle. Això és molt impressionant
per a l’espectador, però una feinada pels
que estem darrere! Ha valgut la pena, la història era increïble i la posada en escena impactant.
- Amb els anys els nostres actors i actrius
deuen guanyar en "soltura". En quins moments es nota més això, si és que es nota?
- Tots han millorat any rere any: menys vergonyes, més seguretat escènica, més capacitat interpretativa, més matisos actorals.
Aquest any, per exemple, l’Antonio va interpretar un dictador que era implacable però
també tenia dubtes del que estava fent. És

La veu dels pares

T

La Clàudia Cedo, amb l'Antonio, que interpreta el dictador a Revolució. (Imatge: Irene Serrat)

impressionant veure l’esperit de superació
personal dels alumnes d’Escenaris Especials.
- Què és el que més t'agrada de tot el procés?
- Potser el que més m’agrada és el que
ningú no veu: els assajos, l’emoció, els nervis, la construcció de la trama... Són moltes
hores: les que ens passem assajant amb els
alumnes, escrivint el guió amb la Marta
(sempre a partir del que surt a les improvisacions), buscant vestuari amb l’Anna, creant les escenografies amb en Koko... És una
feinada que ens ensenya coses cada any!
- I allò que més agrada fer als nois i noies?
- Ens ho passem molt bé, a teatre! El que
crec que agrada més és el fet que l’espai de
la classe s’hagi convertit en un lloc còmode:
ens agrada arribar, posar música i que tothom es posi a ballar amb total llibertat!! El
judici extern ha desaparegut, a teatre, i tenir
un espai així a les nostres vides és molt valuós. Un espai on es premia el fet de ser un
mateix sense límits!

ant jo mateix com la meva
dona, Agustina, ens hem sentit molt complaguts i gratificats cada vegada que el
nostre fill Ignasi ha intervingut en una
obra de teatre dirigida per Clàudia Cedó.
Els motius són diversos: en primer lloc el
teatre és una activitat que ajuda a canalitzar i comprendre les emocions humanes i per aquest motiu els nostres nois i
noies han pogut reconèixer i expressar
sentiments diversos que potser no havien
estat capaços d'identificar.
En segon lloc, els assaigs i tota la feina de
preparació d'una peça teatral al llarg de
tot un curs ha enfortit el seu sentiment
de grup, ajudant-los a sentir-se autèntics
companys, amb tot el que això comporta
d'aprenentatge de la tolerància. I a més a
més, el so dels aplaudiments finals deu
haver estat una satisfacció molt important que els ha fet feliços. I a nosaltres,
pares, educadors, amics i parents ens ha
emocionat".
Família Calvís-Rovira

- Quan a la tardor comenceu a pensar el
tema de la temporada: hi ha alguna proposta recurrent? alguna anècdota que valgui la pena recordar i posar sobre el paper?
- A l’octubre comencem classes, i ja en
tenim ganes! Aquest any, el projecte Escenaris Especials fem 10 anys i en preparem
una de grossa. No podem desvetllar res encara, però avancem que serà increïble!!!

La veu dels educadors

T

ots els dilluns a la tarda els usuaris de la llar de Banyoles van al Centre d’Arts Escèniques “La Factoria”; allà
realitzen l’activitat de teatre. Els professionals que s’encarreguen són la Clàudia Cedó i la Marta Iglesias. La primera part del curs ensenyen què suposa fer teatre: allà aprenen a
treballar la inseguretat, la por i a treure l’angoixa. Per als nois de
Mas Casadevall és una bona eina per fomentar la comunicació i la
relació social. La segona meitat del curs comencen a preparar l’obra de teatre que representaran a final de curs. Aquest any l’obra
s’anomenava 'La Revolució'. Cada any es fa una representació a
Banyoles i una altre a Girona. Aquest cop han optat per fer una preestrena per treure una mica la por i la inseguretat dels actors i així
el dia de l’estrena estiguessin més relaxats.

L’aixada

A vegades l’obra de teatre està interpretada només amb els nois i
noies de Mas Casadevall i d’altres vegades hi ha també altres actors d’Escenaris Especials que participen. Aquest any s’ha fet conjuntament amb altres centres educatius.
Porten molts d’anys realitzant aquesta activitat, la valoració sempre és molt positiva, només cal veure les diferents representacions
que han anat fent. No només són millors actors, sinó que els ha
ajudat molt a adquirir més hàbits socials i desempallegar-se una
mica de les seves incerteses".
Anna Abras
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Entrevista: Lluís Desoi Guitart, president del comitè executiu de la Fundació
Autisme Mas Casadevall
"Cal treballar en les noves demandes dels nostres usuaris, que per llei de vida
van envellint i per tant tenen noves necessitats"

L

luís Desoi (Girona, 1957) és
metge especialista en medicina del treball, professió que
exerceix en un servei de prevenció de riscos laborals a Girona. A
banda, exerceix com a metge al centre
mèdic de la Creu Roja a Girona i en un
centre privat a Olot.
La seva vocació de col·laborar amb les
entitats socials i amb l'entorn comença
als 15 anys quan entra com a voluntari a
la Creu Roja, on va fer diverses tasques.
Continuà amb la seva vinculació, en el
seu moment, a les associacions de
pares de les de les escoles dels seus
fills, ja que a banda del Jordi, que va
cada dia a Mas Casadevall, és pare de
l'Elena (28 anys), veterinària a Girona, i
la Sílvia (27), advocada que des de fa
quatre anys viu i treballa a l'estranger.
El Lluís viu a Girona amb la seva dona
Anna, fisioterapeuta en una escola d'educació especial de la ciutat. El poc
temps que li deixa lliure la feina, Mas
Casadevall i la família, el dedica, entre
altres coses, a la seva afició, la nàutica.

- Com va ser el teu primer contacte amb
Mas Casadevall? Quines van ser les
teves primeres impressions
- El meu primer contacte amb Mas Casadevall va ser quan el meu fill Jordi va
complir els 16 anys, es a dir l’any 1999; a
la meva dona i a mi mateix ens va amoïnar quines sortides tindríem per en
Jordi, ja que abans dels 18 anys havia
d'abandonar l’escola.
Vàrem començar a cercar alternatives i
conèixer centres, des de la mateixa escola ens varen aconsellar que contactéssim amb Mas Casadevall i la veritat
és que des de la primera visita vàrem
tenir clar que era el centre adequat per
en Jordi, tot i el sacrifici que significava
el fet d'haver de fer 100 quilòmetres diaris en desplaçaments.
- És molt diferent la percepció de la
fundació i del centre quan s'hi és senzillament família d'un usuari a quan es
viu 'darrere l'escenari', amb tots els
maldecaps que significa?

24

- Si, es completament diferent, quan t’acostes al centre com a família el que
més t’interessa es l’atenció que tindrà
el teu fill per part del centre i hi ha demandes que t’agradaria que el centre
oferís i no entens el perquè no es fa.
Quan comences a veure el que hi ha
“darrere l’escenari” entens les dificultats que comporta el dia a dia i el poder
mantenir l’atenció adequada als nostres
usuaris; i comprens perquè necessitats
legitimes que tenen les famílies i els
usuaris no es poden cobrir des del cen-

tre tot i que voldríem poder cobrir-les i
intentem avançar en aquest sentit.
- Per exemple?
- Una necessitat històrica i que no trobem la manera de cobrir és el transport
dels usuaris del Servei de Teràpia Ocupacional (STO): actualment se'n fa càrrec cadascuna de les famílies amb els
seus propis mitjans.
-Ja fa uns quants anys que ets el cap visible de Mas Casadevall. Què et va dur a
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acceptar aquesta responsabilitat? Ja
t'ho vas pensar bé?
- El fet de passar a presidir el comitè
executiu no va ser un canvi d’avui per
demà, sinó que va ser una implicació
gradual en el nostre projecte. Al cap
d'un parell d’anys de ser a MC, el patronat em va proposar ser membre del mateix com a vocal, donat que tenien la
necessitat d'iniciar una renovació generacional. Em van encarregar alguna feineta com per exemple definir com
s’havia de vehicular l’atenció sanitària
comú, i a poc a poc em vaig implicar
més i més.
Quant a la segona pregunta la veritat es
que no, va ser l’evolució natural d’aquesta implicació; veus la necessitat,
veus que pots aportar alguna cosa, i
acordes amb els altres membres quines
responsabilitats assumeix cadascun de
nosaltres. Finalment ho parles amb la
família i decideixes “llançar-te a la piscina”.

"Cal treballar en les noves
demandes dels nostres
usuaris, que per llei de
vida van envellint i per
tant tenen noves
necessitats"

- Un altre objectiu era vincular-se molt
més al territori a on estem ubicats, millorant les relacions amb les autoritats
locals, també amb la societat civil propera i participant en activitats locals,
tant com a centre com per part dels
usuaris.
- Però la principal fita que ens vàrem
proposar va ser millorar l’atenció als
nostres usuaris, ja que és la raó de ser
de la nostra existència; en aquest sentit
hem anat introduint més hores d’atenció de professionals i hem procurat millorar les seves condicions de vida.

"La sobreprotecció [de
les persones amb
autisme] és una gran
temptació però molt
nociva per al seu
desenvolupament i la
seva autoestima"
- En el capítol de fites, de què et sents
especialment orgullós?
- M’has posat en un compromís, perquè
es molt difícil de triar, però sí que hi ha
tres o quatre que podem destacar, i que
consti que no és per mèrits meus sinó
de totes les persones implicades. Destacaria la gran implicació de tots els
professionals del Mas Casadevall.

- Quin balanç en fas d'aquest temps?
- Crec que el balanç d’aquests més de
cinc anys que han transcorregut des del
gener del 2011, quan es va prendre la decisió de reestructurar el Comitè Executiu, l’han de fer els altres, nosaltres ens
vàrem proposar unes fites determinades, el grau d’assoliment de les mateixes no ens correspon a nosaltres
valorar-ho.
Aquestes fites a grans trets varen ser:
- Seguir consolidant el projecte de MC, i
per això va caldre ordenar l'organització, dignificar la tasca dels professionals
i definir clarament les funcions de cadascun, ordenar i consolidar el finançament, acomplir amb aspectes que no
són d’atenció directa però que calen per
tenir la maquinària greixada i que funcioni sense disfuncions, cercar noves
fonts de finançament...
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Un altre fet destacable ha estat el canvi
de la llar de Banyoles, que ha permès
millorar ostensiblement les condicions
d'habitabilitat.
- En el capítol de pendents, què queda
per fer?
- Tot, vull dir que cal treballar en les
noves demandes dels nostres usuaris,
que per llei de vida van envellint i per
tant tenen noves necessitats; també
hem de millorar la part financera, intentant convertir ingressos esporàdics
en fixos, les instal·lacions també s’han
d’anar renovant. Tenim el projecte del
centre de detecció i atenció primerenca
que va avançant. D'altra banda, ja tenim
el segon becari al MIND Institute de Sacramento. Com veieu, no tenim motius
per avorrir-nos.
- La teva presidència ha coincidit amb
els pitjors anys de la crisi, o el que és el

mateix, amb unes fortes retallades
pressupostàries. Com es fa per poder
superar-ho (i això no s'ha acabat)?
- L’explicació es senzilla, l'aplicació ha
estat més complicada i ha necessitat la
col·laboració de tothom. Aquí he de fer
menció a dues circumstàncies; per una
part la gran i bona feina que ha fet el
nostre director actual, Pep Mendoza i
Jorge, que ha treballat hores i hores,
que hi ha posat imaginació cercant finançaments i que ha negociat amb proveïdors per tirar endavant el projecte
Mas Casadevall.
L’altra circumstància ha estat la implicació dels professionals del Mas Casadevall, que han aguantat aquests anys
difícils amb sacrifici i sense perdre motivació ni esperit de servei. Una decisió
que vàrem prendre quan la Generalitat
de Catalunya ens va “retallar” el tres
per cent del concert va ser repercutirho a les nòmines sense prescindir de
ningú; aquest fet ens ha diferenciat de
la majoria d’entitats del nostre sector
que van prendre una altra solució, que
va ser reduir personal.
Des d'aquí permeteu que expressi el
meu profund agraïment en nom de tota
la fundació a tot el personal de MC.

"El finançament privat
milloraria moltíssim
amb una bona llei de
mecenatge"
- Creus que, amb la crisi, entitats com
Mas Casadevall, on la iniciativa privada
té un pes cada cop més important, són
més necessàries que mai atesos els
magres recursos de l'administració?
- La responsabilitat d'atendre aquestes
persones recau en les administracions
públiques, aquestes deleguen l’atenció
en entitats com la nostra (aquest és el
significat del concert). Per tant, la responsabilitat última del finançament es
de l’administració competent, en el nostre cas la Generalitat de Catalunya.
Això no impedeix que cerquem finançament privat per tirar endavant i donar un
plus de qualitat ampliant l’assistència
als nostres usuaris. Un dels inconvenients d’aquest tipus de finançament és
la seva discontinuïtat en el temps, el
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que fa que ens sigui molt bo per a projectes concrets però no per a l’activitat
contínua.

gran temptació però molt nociva per al
seu desenvolupament i la seva autoestima.

avenços són promoguts pels afectats i
portats a terme pels professionals amb
el suport de les administracions.

Probablement aquest finançament privat milloraria moltíssim amb una bona
llei de mecenatge.

Finalment els diria que intentin portar
una vida el més normalitzada possible,
he vist famílies destrossades per centrar-se única i exclusivament en el trastorn del seu fill, han d’aprendre que
aquest trastorn és un aspecte molt important de la seva experiència vital, però
no es pot convertir en el centre de la
seva existència perquè els portaria a
una amargura contínua.

- Quins temes prioritaris han d'abordar
un i altre?

- Creus que l'actual nivell de participació de les famílies de Mas Casadevall és
prou satisfactori o bé sou sempre els
mateixos? Com animaries aquelles famílies d'usuaris poc implicats que s'engresquin?
- Des del Comitè Executiu estem molt
contens amb la implicació de les famílies dels usuaris, cada una s’implica en
la mesura de les seves possibilitats i
circumstàncies.
Tenim col·laboracions puntuals per
algun tema concret, altres ens ajuden
des de les comissions de les llars o formant part dels diferents òrgans de control establerts. Per la nostra part
intentem mantenir informades a les famílies de la marxa del Mas i per això regularment fem trobades (mínim dues
l'any). En aquestes trobades, i per ferles mes interessants, intentem que
algun professional ens parli de temes
que creiem que poden interessar a les
famílies.
- Com a pare d'un noi, ja adult, amb autisme, es pot dir alguna cosa a una família que acabi de saber que el seu fill
té autisme?
- El primer que els diria és que han d'adoptar una actitud en positiu. D'una
banda han d’acceptar aquest repte
sense desesperar-se. D'una altra,
posar-se en mans de professionals que
utilitzin tècniques reconegudes i no fer
cas de tots els oportunistes que, segur,
els prometran curacions miraculoses no
reconegudes científicament.
És bo que s’integrin en alguna associació de famílies amb problemàtica semblant a la seva, ja que s'adonaran que
també hi ha aspectes positius i podran
gaudir de l’experiència d’altres persones que han recorregut abans que ells
el mateix camí.
També és important que intentin integrar al seu fill socialment, començant
per la pròpia família (germans, avis, oncles...). A més, aquestes persones
agraeixen moltíssim que es confiï en
elles, per tant l’han de responsabilitzar
d'una petita tasca domèstica i exigir-li
que la faci, la sobreprotecció és una
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"En altres països els motors
principals dels avenços són
promoguts pels afectats i
portats a terme pels
professionals amb el suport
de les administracions"
- Mas Casadevall és molt activa en fòrums com Autisme Espanya i Autisme
Europa. La clau de futur està a treballar
plegats?
- Per descomptat. És evident que és
mes fàcil avançar plegats i units que no
cadascun pel seu compte, tot i això de
vegades no es fàcil, ja que els punts de
vista no sempre són coincidents; aquest
escull només es pot vèncer a base de
parlar molt, cosa que implica trobarnos sovint i en diferents àmbits (famílies, professionals, administracions,
societat civil...). És per això que intentem ser presents en tots aquests fòrums i àmbits tant a nivell local com
nacional i fins i tot internacional.
- Què li demanes al Govern de la Generalitat que encapçala Carles Puigdemont, un home que coneix Mas
Casadevall, i al nou govern de l'Estat?
- No els demanaria res específic per
MC; només que tinguin present les necessitats de l'anomenat tercer sector,
que pensin en els drets de les persones
amb algun handicap i que no totes les
persones amb discapacitat tenen les
mateixes necessitats.
També els demanaria que promoguessin les actuacions interdepartamentals
pel que fa a l’assistència i la investigació. Finalment, que valorin i escoltin les
iniciatives de les persones afectades, en
altres països els motors principals dels

- Jo ho tinc clar, en l’estructura actual
els serveis als ciutadans els ha d’assegurar la Generalitat com a administració propera. L’administració de l’Estat,
com a recaptadora dels impostos, el que
ha d’assegurar és que el finançament
no falli, per tant ha de fer un repartiment just i equitatiu perquè les altres
administracions més properes als ciutadans puguin complir amb les seves
responsabilitats. Si aquesta cadena falla
finalment qui ho pateix són els ciutadans i en el nostre cas formem part de
la part mes vulnerable de la societat.
- Com ja avançàvem en l'última Aixada,
Aprenem Autisme ha impulsat una campanya que demana tractaments basats
en l'evidència científica. És una campanya a la qual ja s'hi han sumat organitzacions com Autisme Espanya. Amb
ella es posa de nou sobre la taula l'enfrontament entre les teràpies cognitives
i les que tenen una base més psicoanalítica. Què en penses de la campanya?
Com valores, com a president del comitè
executiu de MC l'assistència i tractaments que s'ofereixen des de la sanitat
pública catalana?
- És clar que en totes les branques de
la medicina s’ha anat a la medicina basada en l'evidència, per tant tot el meu
suport i el de Mas Casadevall a la campanya que promou aquest objectiu, de
fet a MC fa molt de temps que estem
col·laborant amb professionals que treballen sobre bases científiques i amb
resultats reproduïbles. Lamentablement encara hi ha molts professionals
que utilitzen bases psicoanalítiques, alguns d’ells des de la sanitat pública catalana.
En els últims temps hi ha grups de professionals de la sanitat pública que
tenen clar que hi ha d’haver una base
científica en el diagnòstic i tractament
dels TEA, s’estan organitzant en grups
de treball multidisciplinari, molts d'ells
formats a l’estranger. En aquest sentit i
enllaçant amb la pregunta anterior demanaria a la conselleria deSanitat que
donés suport i promogués aquestes línies de treball, ja que són les que ensequipararan als països que mes han
avançat en el coneixement i tractaments
dels TEA.
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Cuaderno científico
Pulsera para controlar la ansiedad

U

na pulsera portátil y
flexible, bautizada
con el nombre de
Snap, podría ayudar
a controlar los episodios de ansiedad de las personas con autismo. Se trata de un dispositivo
ideado para registrar digitalmente los momentos en los
que sufren episodios de ansiedad, lo que puede ser de gran
utilidad para que los propios
afectados, si pueden, controlen
dichos episodios, pero también
para sus cuidadores, a quienes
puede ser de gran ayuda para
reaccionar y tomar decisiones.

Este wearable es fruto del trabajo de un equipo de investigadores del Human Computer
Interaction de la Universidad de
Lancaster, en Reino Unido, y del que informan en la web http://myclasp.org: la
pulsera registra los datos cuando el
usuario la estira o juega con ella, algo habitual durante un episodio de ansiedad,
según los desarrolladores. El proyecto ha

modos, como es jugar con lo que
tienen en su mano, podríamos
ayudar a que los pacientes manejaran su ansiedad". Y añadía:
"nuestro enfoque ha facilitado la
comprensión y el manejo de la
ansiedad a través de interacciones de resorte y la captura de
datos".

sido dirigido por Will Simm, de la facultad de Informática y Comunicaciones. En
un comunicado explicaba: "queríamos
construir nuestro propio dispositivo y
pensamos que si podíamos digitalizar
algo que hacen los pacientes de todos de

Además de recoger datos, la pulsera puede alertar a sus cuidadores,
gracias
a
sus
posibilidades de conexión digital
con otros sistemas. La idea surgió tras investigar cómo las personas
diagnosticadas
con
autismo tienden a jugar con las
cosas en sus manos. Los datos
capturados se pueden guardar
en el dispositivo y descargarse
después en un ordenador sin necesidad de almacenar en la nube. En el
futuro se prevé añadir más funciones al
dispositivo. Po otro lado, cada persona
puede personalizar la pulsera a su gusto,
actividad que en sí misma es también terapéutica.

Posible detección a través de una prueba auditiva

L

os niños con autismo presentan menor respuesta a la hora
de discriminar sonidos específicos en ambos oídos con respecto a niños sin autismo. En concreto,
se han observado descensos en las amplitudes de emisiones otoacústicas en el
rango de frecuencias medias de 1kHz,
que podrían disminuir la capacidad de
discriminar entre dos sonidos o imposibilitar el ajuste auditivo. Así lo apunta un
estudio de la Universidad de Rochester
(Nueva York) sobre las capacidades de
procesamiento de sonido de niños con
autismo en comparación con niños sin
este trastorno. Los resultados se publicaron en julio en la revista Autism Research.
El estudio, financiado por los Institutos
Nacionales de Salud estadounidenses
(NIH, por sus siglas en inglés), incluyó a
35 niños con autismo y 42 niños de la
misma edad sin autismo, y en él se rea-
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lizaron varios tests auditivos. Se evaluaron tanto la detección de sonidos a diferentes
niveles
y
frecuencias
(audiometría estándar) como la capacidad auditiva de procesar y discriminar
sonidos similares (emisiones otoacústicas). Así, los niños con autismo presentaron menor respuesta a la hora de
discriminar sonidos específicos en
ambos oídos con respecto a los niños
sin autismo. Por eso, sugieren que esta
prueba podría ayudar a diagnosticar el
autismo a una edad mucho más temprana, con posibles implicaciones en la
edad de inicio del tratamiento.
A propósito de la investigación, el portal
informativo del sistema público de salud
británico, NHS Choices, destaca que
existe una relación conocida entre el autismo y la capacidad de oír y procesar
sonidos; como se sabe, algunos niños
con autismo son hipersensibles a los
sonidos, mientras que otros no mues-

Universidad de Rochester

tran respuesta alguna. Para este organismo británico, los resultados son prometedores pero aún es pronto para
concluir la utilidad práctica del tipo de
pruebas descritas en el estudio. Además, el estudio incluyó solo a chicos de
entre 6 y 17 años, así que no se sabe si
las chicas o los niños de menor edad
presentan resultados similares.
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Nueva técnica de diagnóstico por imagen para el cerebro

U

n equipo de científicos de la
universidad norteamericana
de Yale (New Haven, Connecticut), ha desarrollado una
nueva técnica de diagnóstico por imagen
para el cerebro que se podría aplicar
para enfermedades como el Alzheimer,
otros trastornos neurodegenerativos y la
epilepsia, habitual en personas con autismo. El estudio de publicó en la revista
especializada Science Translational Medicine.

A diferencia de otras técnicas utilizadas
hasta el momento, la novedad propuesta
por el equipo de Yale es que analiza en
profundidad las sinapsis, es decir, la
transmisión del impulso nervioso, que
hasta la fecha solo se podía analizar durante una autopsia tras la muerte del paciente. Según explicó el responsable de
la investigación, el profesor de radiología
y biomedicina por la imagen Richard Car-

son, se trata de la
primera vez que se
tienen medidas de
densidad sináptica
en seres humanos
vivos, a partir de las
cuales se obtendrá
información sobre
los trastornos cerebrales.
La nueva prueba
combina técnicas
bioquímicas y la
prueba de diagnóstico conocida como
PET
(Tomografía
por Emisión de Positrones), la más
utilizada a día de
hoy para el Alzheimer. Consiste en un
compuesto químico que se inyecta al paciente para que actúe como trazador ra-

dioactivo, es decir, para que dibuje la trayectoria de las reacciones que se producen en el cerebro.

Identifican nuevos genes ligados al autismo

S

i hasta ahora se habían detectado unos 65 genes vinculados
al autismo (y algunas estimaciones mediante estudios de secuenciación señalaban que había entre
400 y un millar), la cifra podría ahora elevarse a unos 2.500 gracias a un nuevo enfoque de aprendizaje propuesto por un
equipo de la Universidad de Princeton y de
la Fundación Simons. Así, este nuevo en-

foque, del que informaban en verano, analiza por vez primera todo el genoma humano y predice qué genes serían
susceptibles de causar Trastornos del Espectro del Autismo (TEA). De este modo
pasaría de 65 a 2.500 el número de genes
relacionados con los TEA. Los resultados
de la investigación, dirigida por Arjun
Krishnan (investigador asociado en Princeton) y publicados por la revista Nature

Neuroscience, parten del uso de un mapa
funcional del cerebro generado por la integración de miles de bases de datos genómicas. En él se ha tenido en cuenta
todo el genoma, de los genes de riesgo de
autismo, incluyendo cientos de candidatos para los que existe una mínima o ninguna evidencia genética previa.
El nuevo enfoque fue validado en un estudio de casos y controles de secuenciación
independiente y ha permitido elaborar
una plataforma fácil de usar, instalada en
el
portal
web
interactivo
(asd.princeton.edu), para que cualquier
investigador biomédico o el médico puedan acceder e investigar los resultados
del estudio y utilizarlos para futuros proyectos de secuenciación. De esta manera
será más rápido y económico descubrir
genes de autismo.
Otra participante en el estudio, la profesora de ciencias de la computación y la
genómica en Princeton, Olga Troyanskaya,
apunta que el trabajo "describe la primera
predicción de genes asociados con el
trastorno del espectro autista a través de
todo el genoma humano”. Y añade: “el
método que hemos desarrollado puede,
por primera vez, identificar genes asociados, incluso si no han sido previamente
vinculado con el autismo”.
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Miscel·lània
Autisme a Espanya: on som?
Amb una prevalença d'un de cada 150 naixements, hi ha unes 450.000
persones amb autisme arreu de l'Estat

Un moment de la intervenció a la comissió per a les Polítiques Integrals de la Discapacitat del Congrés

E

l director gerent d'Autisme
Espanya, Jesús Garcia-Lorente, i la responsable d'Assessorament Tècnic de la
confederació, Ruth Vidriales, van comparèixer el 20 d'abril a la Comissió per
a les Polítiques Integrals de la Discapacitat del Congrés. Ho van fer a petició
del Grup Parlamentari Socialista. L'objectiu: explicar la situació actual de les
persones amb autisme i les demandes
de les entitats que les representen.
Durant la compareixença, Ruth Vidriales
va explicar als integrants de la Comissió
què és el Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (TEA), segons la nova definició
DSM V, 2013, així com les característiques genèriques que presenten les per-
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sones diagnosticades (dificultats en la
comunicació verbal i no verbal, en les
habilitats socials i relacions interpersonals, així com en la flexibilitat del comportament i pensament). Va indicar que
es tracta d'un trastorn sense "curació"
ni marcadors biològics i on l'únic tractament eficaç és la intervenció psicoeducativa.
Vidriales també es va referir a la prevalença, que se situa al voltant d'un de
cada 150 naixements (Autisme Europe
AISBL, 2012), cosa que indica que a Espanya hi ha unes 450.000 persones amb
TEA. Va afegir que aquesta prevalença
ha tingut un increment del 600 per cent
en els últims 20 anys, la qual ha vingut
acompanyada d'un creixement del 1.000

per cent pel que fa al nombre d'entitats
de persones amb TEA i els seus familiars associades a Autisme Espanya en
aquest mateix període, que ha passat de
set entitats el 1995 a 75 al 2016, presents
en 15 comunitats autònomes i les dues
ciutats autonòmiques.
Per la seva banda, Jesus García-Lorente
es va referir a l'Estratègia Espanyola en
TEA aprovada el sis de novembre de 2015
com a marc amb què compta el col·lectiu
per donar resposta a aquesta situació.
García-Lorente va insistir que encara cal
aplicar un pla d'acció que la materialitzi i
va afegir que, malgrat que hi ha recursos
per al col·lectiu, la veritat és que desconèixer la magnitud de cóm afecta l'autisme fa que siguin "deficients".

L’aixada

aixada 35:Maquetación 1

19/11/16

19:25

Página 31

En aquest sentit, García-Lorente va lamentar davant la Comissió la manca de
dades nacionals sobre TEA i es va referir al projecte que ha iniciat Autisme Espanya, gràcies al finançament del 0,7
per cent de l'IRPF, per al desenvolupament d'un "sistema d'informació i estadístic sobre les persones amb Trastorn
de l'Espectre de l'Autisme (TEA)", que
permetrà disposar per primera vegada
a Espanya d'informació sobre la dimensió real del col·lectiu de persones amb
TEA, les seves característiques i necessitats actuals i emergents, així com els
sistemes de suport públics i privats que
existeixen i les previsions de futur que
caldrà desenvolupar a partir de la informació que s'obtingui amb aquest estudi.
García-Lorente va afegir que l'Estratègia té 15 línies d'acció i un desenvolupament per atendre totes les necessitats
del col·lectiu però que la seva implantació s'ha de fer de forma seqüencial en
el temps sense perdre de vista que "hi
ha mesures prioritàries del pla d'acció
de l'Estratègia que cal abordar de manera urgent ", com ara:
• Garantir la detecció precoç dels TEA
en diferents contextos (sanitari, educatiu i social), el diagnòstic especialitzat
(en qualsevol etapa vital) i una atenció
primerenca interdisciplinar, específica i
basada en l'evidència.

Ruth Vidriales i Jesús García-Lorente van explicar la situació actual de les persones amb autisme a Espanya

• Promoure una educació especialitzada, inclusiva i de qualitat per a l'alumnat amb TEA, flexibilitzant i innovant
l'oferta educativa existent en les diferents etapes educatives i vitals (prèvia a
l'escolaritat obligatòria i també en la
vida adulta).
• Assegurar una atenció integral i específica a la salut de les persones que formen part d'aquest col·lectiu.
• Afavorir l'accés de la persona adulta amb

TEA a l'ocupació i la vida independent.
• Fomentar l'accés igualitari de les persones amb TEA de tot el territori espanyol als recursos, béns i serveis
especialitzats, garantint la seva existència, viabilitat, sostenibilitat i qualitat, així
com els suports a les seves famílies.
En acabar, va encoratjar els grups parlamentaris a reconèixer amb rang legislatiu el Pla d'Acció per a l'Estratègia
Nacional de Autisme.

Talent desaprofitat

L

a prestigiosa revista The
Economist dedicava la
portada d'un número de
mitjans d'abril al potencial laboral de les persones amb
autisme, especialment les persones amb autisme d'alt rendiment o
síndrome d'Asperger. El reportatge
es titulava Beautiful minds, wasted.
Com sabem, són persones amb uns
interessos molt restringits, de conductes molt repetitives, que no entenen de dobles sentits en el
llenguatge, acudits o ironies; amb
problemes per comunicar-se amb
els altres, necessiten rutines molt
marcades per sentir-se segures, de
vegades pateixen hipersensibilitat
sensorial (als sorolls, a les llums,
al tacte ...). Tot això, i més, fa que
s'etiquetin sovint com "els rars".
Darrere de les seves rareses (pels
que ens considerem 'normals')

L’aixada

s'amaguen persones amb una
intel·ligència, sovint, molt superior
a la mitjana, amb una gran capacitat d'abstracció, de domini de les
matemàtiques, de memòria prodigiosa... són talents fins ara malgastats, com comentava The
Economist. A Gran Bretanya, per
exemple, només un 12 per cent
dels adults amb autisme d'alt rendiment treballen a temps complet.
A nivell global, i segons l'ONU, un
80 per cent de les persones amb
autisme són fora del mercat laboral. A poc a poc, però, aquest talent
comença a ser aprofitat per algunes empreses. Diu el reportatge:
"tenen una extraordinària capacitat per enfocar i parar atenció als
detalls. Els agrada la rutina i no
els agrada el canvi, això els fa
lleials. Poden sobresortir en treballs que requereixen precisió i repetició, com l'actualització de les
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bases de dades, l'emmagatzematge
d'arxius, l'organització de les biblioteques... Les empreses que decideixen la
contractació de treballadors autistes,
com Walgreen, una cadena de farmàcies
grans, els troben tan productius com la
resta de companys".
També confia en les persones amb Asperger l'empresa danesa Specialisterne, i la seva homòloga espanyola
Specialisterne.es, amb seu central a
Esade Creápolies de Sant Cugat del Vallès. A l'empresa, que té també seu a
Madrid, formen i preparen persones
amb Asperger que després són contractades per empreses informàtiques, financeres, etcètera, per a tasques que
requereixen experts en gestió, control i
testeig de bases de dades, capaços
d'estar hores i hores fent feines que demanen precisió i concentració però que
són rutinàries, capaços de detectar patrons i petits errors ... són treballadors
que, amb el suport i seguiment de terapeutes, i amb el paraigua de l'empresa,
estan demostrant que també tenen el
seu lloc al mercat laboral.
A part d'incidir en el potencial laboral i
professional de les persones amb autisme, el reportatge posa sobre la taula
l'alarmant augment de la prevalença

dels Trastorns de
l'Espectre de l'Autisme (TEA), fenomen al qual governs
i organismes internacionals haurien de
destinar més atenció
i recursos, tant en
investigació, de cara
a conèixer millor les
seves causes i poder
fer un treball de prevenció, com en les
tècniques de detecció precoç que permetin
posar
en
marxa el més aviat
possible tractaments
que minimitzin les
seves seqüeles. Als
Estats Units ja es
parla d'un de cada 68
naixements
(l'any
Evolució del nombre de nens de vuit anys amb autisme, per cada mil, als Es1970 era un de cada tats Units.
14.000 naixements):
l'autisme ha esdevingut una de les prioritats del sistema aquest sentit, un estudi britànic apunnord-americà de salut. El text parla tava que un 60 per cent dels professors
també del debat sobre una educació in- admetien no tenir prou preparació per
clusiva, és a dir, a l'aula ordinària, o bé "acompanyar" els alumnes amb auen aules especials, cosa que duu a va- tisme, més tenint en compte que cada
lorar la preparació del professorat en persona presenta una simptomatologia
l'atenció als alumnes amb autisme. En diferent.

Declaracions desconcertants del Nobel Luc Montagnier

E

l premi Nobel de Medicina Luc Montagnier,
conegut per ser un
dels descobridors del
virus de la SIDA va fer unes desconcertants declaracions, al
maig, que van ser recollides pel
diari Deia: "el nen autista millora de forma considerable
amb antibiòtics ". Ho deia coincidint amb la seva participació
al setè Congrés Nacional d'Homeopatia que se celebrava a
Donosti. Declarava
també:
"l'autisme té un component infecciós i pot tractar-se amb antibiòtics", l'autisme és "una
malaltia de comportament que
està relacionada amb l'actitud
de la mare respecte al fill" però
cal afegir "un factor orgànic".
Els assajos realitzats en el laboratori del viròleg francès indicaven que
hi ha "una connexió microbiana entre els
bacteris que estan a l'intestí i que, d'aquí,
passen a la sang i després al cervell".
"Per tant, si els eliminem amb antibiòtics
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tornava i, el que és greu, en
boca d'una eminència com
Montagnier. Autisme Espanya
i l'Associació Espanyola de
Professionals de l'Autisme
(AETAPI) van respondre amb
rebuig aquestes manifestacions, que contradiuen l'evidència científica existent en
l'actualitat sobre els Trastorns de l'Espectre de l'Autisme (TEA), i sobre les
intervencions recomanades
per al seu abordatge i intervenció.

millorarem considerablement la situació
clínica del nen autista.
Immediatament van saltar les alarmes.
Una concepció que crèiem superada

Les dues entitats, amb les
quals ens sentim identificats,
van alertar conjuntament
d'informacions que, com
aquesta, poden provocar que
les persones amb TEA i les
seves famílies estiguin desorientades a
l'hora de seleccionar una intervenció o
tractament. Alhora, es desenvolupen
falses expectatives respecte als seus resultats i poden ser víctimes d'abusos.
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Carme Canals, de fundació Friends, premi solidari de l'ONCE

C

arme Canals, de Fundació
Friends, ha estat la guanyadora
del premi Solidaris, en categoria persona física, que anualment convoca l'ONCE a Catalunya.
Carme Canals va fundar l’any 2004 la
Fundació Friends per atendre als joves i
adults amb síndrome d’Asperger i/o amb
dificultats de relació i comunicació. En
aquell moment el seu fill tenia 15 anys i
no hi havia cap centre a Barcelona on
aquestes persones es poguessin trobar i
fer amics. Va organitzar un casal de
lleure que ha anat creixent i desenvolupant serveis per donar resposta a les necessitats i a les inquietuds de les famílies

i dels nois i noies que anaven arribant.
L’any 2008 inicia el projecte Botiga
Friends, un centre especial de treball
(CTE) dedicat a la venda de roba i complements. El curs 2010-11 comença el
projecte Educafriends, un servei d’acompanyament educatiu que està permetent
a un bon nombre de nois i noies acabar
els estudis o a reinserir-se a l’itinerari
educatiu.
La Carme sempre ha estat al capdavant,
amb gran coratge i carisma, model de
generositat i de com fer les coses bé. Va
ser diagnosticada d’Esclerosi Lateral
Amiotròfica (ELA) ara fa uns quatre anys

i, malgrat les seves dificultats, continua
dirigint, participant i proposant noves iniciatives per tal d’aconseguir la màxima
autonomia per a totes les persones amb
aquest trastorn, així com la seva difusió.
Una de les darreres iniciatives de la fundació, amb seu a l'Eixample de Barcelona, ha estat la formació de persones
amb asperger perquè facin de guia turístic un diumenge de cada mes als visitants del monestir de Sant Cugat. El
projecte, batejat amb el nom de "Guia'm"
funciona des de fa uns mesos i és una
prova més de les moltes capacitats de les
persones amb síndrome d'Asperger.

'Gracias por nada', campanya per celebrar el primer any de Plena Inclusión

A

principis d'octubre, coincidint
amb el canvi de nom del moviment associatiu de la discapacitat intel·lectual FEAPS (ara
Plena Inclusión) del qual formem part,
es va llançar la campanya de comunicació "Gracias por nada", ideada per l'agència Querido Watson. Amb el missatge
es volia agrair als ciutadans que "aparentment" no fan "res" però que amb les
seves actituds i comportaments davant
la discapacitat estan generant canvi social. "Aparentment" no fan "res" per la
inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament

però en realitat estan fent molt: no discriminen, no tenen prejudicis, no miren
amb recel, no es comporten de forma diferent.
La campanya consta de diferents vídeos
en què es combinen testimonials de persones amb discapacitat intel·lectual o
del desenvolupament i situacions quotidianes de càmera oculta en què es pot
observar la reacció de persones que es
relacionen amb persones amb discapacitat intel·lectual. Al setembre es van fer
públics diferents vídeos a les xarxes socials per sensibilitzar sobre la inclusió

Abaham, un dels protagonistes de la campanya.

de persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament i les seves
famílies. Els vídeos es poden veure al
canal de Youtube de Plena Inclusión:
https://youtu.be/ajQJZ0DAArU

Llibres
Autismo desde una perspectiva de desarrollo
Martine Delfos y Norbert Groot.Picowo-Reeks

L

autisme és un fenomen comú. Tot
i això també és, segons els autors
d'aquesta obra, el fenomen més
incomprensible en l'àrea de la
conducta humana i objecte de moltes investigacions científiques. No és una malaltia, recorden, ni tampoc un defecte, segons
demostren investigacions recents. És un
perfil de gens que porta a un desenvolupament retardat. Això és d'acord a la teoria de
l'Esquema Social de Martine Delfos. Segons
aquesta teoria es tracta d'un desenvolupament retardat en àrees específiques i un
desenvolupament accelerat en altres àrees.
El resultat és una gamma de 'edats mentals' dins d'una persona, el MAS1P (Mental

L’aixada

Age Spectrum within 1 Person - Espectre
d'Edats Mentals dins d'1 Persona).
Aquesta visió ofereix una perspectiva totalment diferent per al diagnòstic, el tractament i sobretot per a l'educació dels pares.
Delfos i Groot aclareixen el que això significa per a la conducta de persones amb autisme, la interpretació d'aquesta conducta i
la manera en què es podrien educar o tractar persones amb autisme. La pràctica i la
teoria estan fortament vinculades a aquest
llibre, en el qual es fan preguntes directes i
concretes de la pràctica diària.
Les experiències dels pares s'interpreten,

es posen en un marc teòric i s'aprofundeixen. L'autisme és universal i sobrepassa les
cultures, el que es fa evident en aquest llibre
en el qual es descriuen experiències de diferents països. El llibre ofereix conceptes i
punts de vista sobre el desenvolupament
normal de nens i adolescents i la manera en
la qual aquesta varia en persones amb autisme. En marcs clarificadors es resumeix
el desenvolupament usual pel que fa a
temes com la inclinació o el llenguatge.
D'això es nodreix per connectar-se amb el
desenvolupament de l'infant, l'adolescent i
fins i tot de l'adult amb autisme. Els autors
han treballat en diferents països amb persones amb autisme.
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M (de autismo)
Estrella azul (Autismo Ávila)

M

., així és com m'agradaria
que em diguessis. Més endavant et diré per què.
Benvinguts al meu món. És
dolç i amarg, està embolicat. L'ansietat
és com una bèstia que em guaita per tot
arreu i m'impedeix tenir una vida normal. Vull una vida NORMAL.
Vull ser com les altres noies de la meva
edat, les que saben què dir i què fer. Vull
estar amb Lynx, l'amor de la meva vida,
de llavis carnosos i cabells engominats.
Per què sembla que existeixo en un pla
completament diferent al dels altres? ¿I
que se suposa que vol dir això de "" normal""?
Com és la vida quan ets una adolescent
amb autisme? La increïble història d'M

ha estat escrita per ni més ni menys que
setanta-dues adolescents amb autisme,
de l'escola de Limpsfield Grange (Londres),per la qual cosa reflecteix molt bé
el que de veritat significa tenir autisme,
que desitgen amb totes les seves forces
que la gent les entengui. En aquesta
commovedora novel·la es reflecteix el
bo i el dolent de tenir autisme, no
només des de la perspectiva de la protagonista M, sinó també des de la de la
seva mare i dels professionals que treballen amb elles.
Per crear a M. elles han comptat amb
l'ajuda de la seva professora d'escriptura creativa Vicky Martin. Per a les impactants il·lustracions que acompanyen
el text, han comptat amb l'ajuda de l'artista visual Luna Pérez Visairas.

Todo sobre el autismo
María Ángeles Martínez, José Luis Cuesta i col·laboradors. Editorial Altaria. 2ª edició. 520 planes)

D

esprés de diverses reimpressions per la bona acollida que
ha tingut l'obra, arriba la segona edició d'aquest manual,
que vol ser una aproximació a la realitat
dels trastorns de l'espectre de l'Autisme (TEA), intentant donar resposta a
la creixent demanda de professionals i
famílies de referents que ajudin a aprofundir en el coneixement dels TEA, informin sobre intervencions eficaces i
orientin el desenvolupament dels serveis necessaris al llarg de la vida i en els
diferents contextos.
A través del recorregut que es realitza
al llarg dels diferents capítols s'apro-

fundeix en la nova conceptualització
dels TEA i s'ofereix una actualització en
temes clau com el diagnòstic, atenció
primerenca, models i estratègies educatives, formació de professionals,
orientacions sobre serveis, paper de les
famílies i les organitzacions... Aquesta
revisió ha estat realitzada per professionals de prestigi en el camp de l'autisme
que desenvolupen la seva activitat en diferents organitzacions i que comparteixen i basen la seva visió no només en
evidències basades en la ciència, sinó
en aquelles que aporten una llarga experiència de treball i convivència amb
persones amb TEA, el que permet mostrar resultats reals sobre l'impacte po-

sitiu que tenen
en la vida de la
persona
els
models d'intervenció proposats.
És una obra
dirigida tant a
professionals
com a familiars i estudiants
que
vulguin conèixer i reflexionar sobre la situació actual
dels trastorns de l'espectre de l'autisme.

Què li passa al teu germà?
Àngels Ponce. Amb il·lustracions de Miguel Gallardo

L

a Fundació MRW, en
col·laboració amb DincatPlena
Inclusió,
que
agrupa les entitats catalanes de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, ha impulsat
l'edició d'aquest llibre, que és un
manual per promoure el benestar
de les famílies amb infants amb
discapacitat intel·lectual o del des-
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envolupament i que vol ajudar a
comprendre i compartir les emocions que experimenten els germans
de
persones
amb
discapacitat. Presentat a l'abril a
Barcelona, ha estat editat per la
fundació MRW. Es pot descarregar
en pdf a través del web d'MRW:
www.mrw.cat/responsabilidad_social/Mrw_SolicitudLibro.asp
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Sistemas de tubería modular
• Extracción de aire, polvo, humos, neblinas y
• Transporte y distribución de sólidos y partículas
en líneas de producción.
• Ventilación, climatización y refrigeración de
procesos industriales.
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