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INFRAESTRUCTURES
envolguts/ des

Mas Casadevall segueix innovant
i preparant-se per el futur i així
poder seguir donant un projecte de vida
plena i satisfactòria als nostres nois i noies.

reconegut com a model de bones pràctiques de responsabilitat social amb el medi
ambient. A més, ens ha servit d’excusa
perfecte per netejar el perímetre de seguretat del bosc que envolta els edificis del
centre.

Com que dels aspectes organitzatius ja
hem anat comentant els darrers canvis i
millores, avui parlarem de d'infraestructures. Fa uns anys que em va tocar responsabilitzar-me del Comitè Executiu de la
nostra fundació, i vaig tenir la sort de coincidir en el temps amb el nomenament d’en
Pep Mendoza com a Director Gerent del
centre.

La nova caldera no només fa que siguem
mes respectuosos amb el medi ambient,
sinó que significa un estalvi molt important
quant a despesa energètica, ja que dóna
calefacció i aigua calenta a tots els edificis
del centre de Serinyà; i ho fa amb molta
mes eficiència de confort i econòmica que
les tres instal·lacions de que disposàvem
fins ara.

Entre tots dos ens vàrem adonar que el
Mas necessitava una posada al dia en
molts aspectes, tant de funcionament com
en infraestructures. En aquest aspecte teníem la necessitat de refer algunes instal·lacions, reparar-ne d’altres i crear-ne
algunes de noves, tot plegat per millorar la
qualitat de vida dels nostres usuaris i, d'altra banda, per preparar les nostres instal·lacions per afrontar el futur amb
garanties suficients de poder oferir el servei que necessiten els nostres usuaris.

Abans us deia que ho podíem considerar
com a mig camí; seguim treballant amb
l'adequació, ja estem treballant per refer la
instal·lació de baixa tensió dels edificis antics, en la primera fase d'aïllament tèrmic
dels tallers, en refer els hivernacles... i
estem estudiant com ampliar una o dues
places d'usuari/a.

Hem pogut fer moltes coses, potser va
marcar una fita el canvi de la llar de Banyoles, però també hem refet moltes instal·lacions al Mas: reforç de la façana de
l’edifici principal, canviar les instal·lacions
de la piscina, els serveis de la cantina, el
menjador dels educadors, els serveis dels
tallers, l'adequació de la sala Cullell, la
cuina de la cantina, el nou taller de reciclatge....
Tot això s’ha pogut tirar endavant gràcies a
subvencions finalistes de diferents entitats
i institucions, cosa que ha permès que el
funcionament del centre no s’hagi ressentit.

Per més endavant haurem de fer front a:
una segona fase d'aïllament dels tallers,
fer arribar la calefacció als dos últims tallers, adequar i organitzar els camins i
aparcaments, completar la neteja de la totalitat del bosc i aconseguir una xarxa de
dades interna d'alta capacitat.
Com veieu, estem preparant les nostres infraestructures per aconseguir acarar els
propers 25 anys amb les eines necessàries
per seguir donant un servei d'excel·lència,
com ha estat la nostra vocació des del dia
que es va inaugurar Mas Casadevall.
Per aconseguir aquests objectius us necessitem a tots; per una banda ajudant
amb el que pugueu i, per una altra, fentnos veure necessitats i fent-nos critiques
allà a on no hem estat encertats amb la
gestió. ■

Crec que podem dir que hem aconseguit
una altre fita important d’aquesta posada
al dia en la infraestructura del Mas. Per celebrar-ho, dissabte 11 de març vàrem fer
un petit acte d'inauguració de la nova instal·lació de biomassa, que ha estat cofinançada pel Ministerio de Salud y Asuntos
Sociales, gràcies al programa del 0,7 per
cent de l'IRPF, i per la Diputació de Girona.
Aquesta instal·lació es la inversió mes important de tot aquest programa d'adequació i ha fet que Mas Casadevall hagi estat

Lluís Desoi Guitart
President del Comitè Executiu
de Mas Casadevall
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ELS CANVIS A MAS CASADEVALL: EL PERQUÈ DE TOT PLEGAT

om ja us vam informar
en el seu moment, l’estructura de Mas Casadevall va canviar ara fa
un any. La millora que des de feia
temps s’estava promovent es va
definir amb la reestructuració de
les tasques directives i tècniques
i amb els professionals i les funcions que desenvolupaven.

Aquests canvis no han perdut
mai l’objectiu general de donar
als nostres usuaris i a les seves
famílies del màxim de benestar
possible, i per això cerquem la
millora contínua dels nostres
serveis i professionals.

Estem treballant, al si d'Autismo España, l'envelliment dels nostres usuaris i cóm oferir-los la millor qualitat de vida possible en
aquest etapa

Amb aquest objectiu, l'equip tècnic s'ha marcat diverses línies de treball; algunes d’elles són noves i d’altres
són reorganitzacions més òptimes del
treball diari amb els nois i noies del Mas.
Hem reorganitzat funcions i serveis,
hem iniciat intervencions en projectes
que ja estaven en marxa com el d’envelliment, hem apostat pel treball sota un
model d’Atenció Centrada en la Persona,
cerquem la implicació de la societat en
el dia a dia dels TEA i, sobretot, intentem
crear fórmules que facilitin la relació de
Mas Casadevall en la vida social de la
nostra comunitat, no des dels TEA sinó
des del fet adult i autònom dels nostres
usuaris.
Posant les bases, doncs, per un model
d ’A te nci ó Ce nt ra da e n la Pe rs ona, que
creiem que respon en la seva totalitat a
la Missió de la Fundació i al lema “educant una conducta independent”, anem
estructurant tota la intervenció del dia a
dia. Un dels objectius que ens hem marcat és el d’unificar tota la informació per
usuaris, i no per serveis, que és com
s’estava treballant fins ara. S’està reorganitzant tota la documentació, com ara
registres, informes, DDC (diaris de
camp) etcètera. En aquest sentit, s’ha
elaborat un únic PAI 2016-2018 (Projecte
d’Atenció Individual) per a cada persona,
on participen tots els serveis del Mas
que intervenen amb cadascun d’ells.
Aquest objectiu respon a l’esforç tècnic
de veure a les persones ateses, oferir
una escolta activa i accionar una participació des del desig i la voluntat, tot i la
manera tan específica que presenten els
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nostres usuaris a l’hora de relacionarse amb l’entorn. Cerquem, així, millorar
encara més els suports i la intervenció
per facilitar a tots els integrants de Mas
Casadevall els nivells d’autonomia més
alts possibles.
Amb aquesta intenció arrencà el treball
sobre Envellime nt i TEA iniciat a principis de 2011, i promocionat pel president
del patronat, José Luis Bruned, el vicepresident, Manel Ventura, i pel president
del comitè executiu, Lluís Desoi, a partir
d’una sèrie de reflexions, compartides
amb la resta de professionals experts en
TEA de Catalunya a través de la Federació Catalana d'Autisme (FECA), i revisades al comitè d’experts creat al mateix
Mas Casadevall. El 2012 s'establí un
primer projecte que posà en marxa la
primera fase del treball en envelliment.
L'objectiu és que els nostres usuaris no
hagin de canviar d’espai de vida quan
arribin a la nova etapa. Per això s'inicia
una reestructuració d’activitats del servei de Llars i Tallers (psicomotricitat, fisioteràpia, estimulació, teràpia assistida
amb animals, musicoteràpia...)
Continuant amb la mateixa filosofia de
treball iniciem una segona fase. Ens
hem sumat a les Comissions de treball
de la Confederación Autismo España.
Des d’aquí s’ha dividit el treball en 3 espais:
Se gure tat - Treball que realitzem a Mas
Casadevall que comporta preparar el
futur dels nostres nois/es, facilitant a

les famílies els recursos per preveure les tuteles futures, els testaments, les incapacitacions...
S’introdueix, però, un nou apartat,
el de la seguretat emocional de les
persones amb TEA: cóm garantirem que continuïn sent escoltats,
que es respectaran els seus drets,
que no caiguin ni en la pobresa ni
en l’abandonament?. S’està treballant en la creació d’eines de valoració
protocolaritzades
que
ofereixin de forma objectiva garanties a les persones vulnerables
amb TEA.

Pa r t ic i p a ci ó - Aquesta comissió,
on també estem presents, incideix
en la creació d’estàndards protocolaritzats que garanteixin dins els
centres i en els espais de vida social que
les persones amb TEA són partícips
dels projectes que afecten el seu dia a
dia. Cóm es garanteix i s’executa l’escolta activa i la seva voluntat.
En l’àmbit de la Sa l ut, s’estan creant
protocols de detecció de l’inici de l'envelliment que vetllin per la salut en
aquesta etapa de la vida i alhora siguem
capaços de detectar possibles alteracions (demències, problemes coronaris,...) propis de l’envelliment del cos i
de difícil detecció amb persones que
viuen des del naixement un trastorn tan
invalidant com el TEA. Mas Casadevall
s’ha posat les piles en aquest àmbit i
creiem prioritària la valoració cognitiva
actual dels nostres usuaris. És essencial fer un seguiment de l’evolució d’àrees com la memòria, l’atenció, etc. per
tal d’observar si se segueix el curs propi
d’un procés d’envelliment o es detecten possibles alteracions en aquest sentit. En aquesta línia, aquest 2017
s’iniciarà l’avaluació cognitiva de tots
els usuaris del Mas.
L A I N T E R V E N C I Ó D E L A PS I C Ò L O G A
G E M M A RO V I RA
Els canvis exposats en l’apartat anterior
es concreten en l’organigrama que ja es
va presentar en la darrera reunió de
pares i en la distribució de les tasques
agrupades en una sola persona fins fa
un any, en tres figures: coordinadora de
llars, coordinador de tallers i psicòloga.
Aquest fet ha permès ampliar la inter-
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venció psicològica i iniciar nous camins
de treball. Així doncs disposem a 2017
de:
La creació del s ervei d’AIP (Atenci ó
I ndi vidua litza da Ps icolò gica). Són
sessions de 30 minuts aproximadament on la psicòloga treballa amb alguns usuaris de manera individual
aspectes com: estimulació cognitiva a
través de materials tecnològics com
l’ordinador i les tauletes; es fa a través d’un programa d’entrenament

E

cognitiu i d’aplicacions que faciliten
aquest treball cognitiu. Es treballen
també tècniques de relaxació, la flexibilitat cerebral, fòbies especifiques,
etcètera. Aquest servei es creà l’octubre passat amb quatre usuaris i
aquest 2017 ja participen sis.
Mas Casadevall participa també en
Estudi de la Prevalença en TEA a nil’E
vell d’Estat Espanyol, promogut per la
Confederación Autismo España. Un
dels requisits de l’estudi és disposar

del diagnòstic dels usuaris segons les
característiques aprovades internacionalment i reflectides en el manual
de psiquiatria DSM-V. Per això, enguany volem revisar els diagnòstics
dels nostres usuaris amb aquests
nous criteris i a través de proves com
l’ADOS-2. La psicòloga del centre,
Gemma Rovira, s’està formant específicament amb les noves proves
diagnòstiques i compta amb el suport
de la psiquiatra Neus Elias per a la
realització dels diagnòstics. ■

La Llar de Banyoles, al Liceu
ls nois i noies de la Llar de
Banyoles varen ser convidats,
el 12 de novembre, a la jornada de portes obertes de
l’assaig de l’òpera per nens i nenes El
superbarber de Sevilla que s’emmarcava
en el context del projecte A les per l’Auti s me i dins la programació del Petit
Liceu. Aquesta jornada va estar impulsada per la Direcció Hotelera Sant Ignasi
i la Facultat de Turisme de la Universitat
Ramon Llull, juntament amb el teatre del
Liceu. L’objectiu era crear i adaptar serveis per a persones amb TEA i altres discapacitats sensorials i les seves famílies.
L’assaig general es va fer amb l’escenografia real i el vestuari de tots els actors;
també hi varen participar músics en directe. Al final de l’obra els espectadors
van poder conèixer als actors de l’obra.
A l’espectacle es varen tenir en compte
certes necessitats que són fonamentals
quan tractem amb aquest públic, com
ara més espai de mobilitat, il·luminació

E

adaptada i voluntaris de suport. Va ser
una experiència enriquidora, tots varen
gaudir d’aquesta activitat, que de ben
segur no hagués estat possible sense el
suport i la iniciativa dels seus impulsors.

Volem agrair a les entitats que han fet
possible una activitat com aquesta. ■

Anna A bras
Coordinadora de les Lla rs

La Fira de Nadal de Banyoles, un clàssic
l desembre és un
mes carregat d’emocions i de treball
a Mas Casadevall.
La Fira de Nadal de Banyoles
és una cita que ens genera
molta activitat als tallers i a la
qual ens fa molta il·lusió assistir. Per nosaltres representa
un esforç molt gran quant a
volum de feina, perquès a més
de portar productes per a la
parada, vam instal·lar dos corrals amb animals: un amb
xais i un altre amb pollastres.
També ens cal estar molt ben
organitzats per cobrir les hores
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de fira i poder atendre amb la
màxima qualitat a les persones
que s’apropen a la nostra parada a participar al taller de
confecció
d’espelmes
de
Nadal, que es va omplir de gom
a gom de canalla. Cada infant
té la possibilitat de fer ell mateix l’espelma al seu gust triant
els colors i escollint la decoració final. Per aquest taller hi
van passar uns 225 nens i
nenes a fer la seva espelma.
Tot un èxit i una oportunitat de
donar a conèixer, als banyolins
i als visitants, la feina que es fa
a Mas Casadevall. ■

L’aixada
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Concert solidari de
'Por fin viernes' a Luz de Gas
l grup Por Fin Viernes ens va obsequiar, el 10 de
novembre, amb un dels seus concerts benèfics
a la sala Luz de Gas de Barcelona, que un cop
més cedia el seu local a fins solidaris.

Com ja sabeu, Por
fin Viernes està integrat per un grup
d’amics i músics
aficionats que des
de l’any 1997 es reuneixen regularment
per gaudir de la música. Organitza tots
els seus concerts
amb finalitats benèfiques i destina íntegrament les recaptacions obtingudes a diverses fundacions
i associacions amb projectes solidaris, entre es quals la
nostra. Aquest no és el primer cop que aquesta formació
canta a benefici de Mas Casadevall èxits dels 80, 90... i de
qualsevol època. Els anys 2011 i 2013 la nostra fundació ja
va figurar entre les beneficiàries de la seva músic solidària.
Moltes gràcies!!! ■

Segona Cursa Popular
Serinyà-Mas Casadevall

T

Sessió de música punxada a l’Ateneu
ot va començar el
dia que la Marta
em va proposar
que en Juan Ruiz
fes una sessió de música
punxada. La Marta està
sempre amb les orelles ben
obertes a escoltar tot allò de
bo que pot sorgir de possibles talents amagats. Ja feia
dies que la veia conversant
de forma distesa amb en
Juan cada cop que anàvem
a la biblioteca de Banyoles.
La Marta es cuida de la programació d’algunes de les
activitats que s’organitzen
des de les Joventuts Musicals de Banyoles, concretament de les sessions de
música punxada que tenen
lloc molts dijous al vespre a
l’Ateneu Bar.

Un moment de la sessió de música pun-

xada dirigida pel Juan Ruiz
No és estrany, doncs, que en
Juan, hippy de cor i d’ànima,
pogués cridar l’atenció
d’una noia que té una gran motivació cap a la recerca de tots aquells
que tenen quelcom per aportar al món de la música. Per això, les
seves converses amb en Juan la van portar a tenir clar que si a Banyoles hi havia algú que pugues compartir el que es coïa a Woodstoock als anys 60 aquest havia de ser en Juan Ruiz.

Va ser així com se’ns va proposar fer una sessió de música punxada
a l’Ateneu Bar de Banyoles. Malgrat que en Juan en un principi va
tenir els seus dubtes i pors, després de fer que m’acompanyés a
dues sessions de música punxada, per tal que veiés la dinàmica i
les possibilitats, no va trigar gaire a estar convençut.

L

Moment de la sortida de la cursa

'ajuntament de Serinyà i la nostra fundació, amb la
col·laboració de voluntaris del poble, vam organitzar, el primer diumenge de 2017 i per segon any
consecutiu, una cursa solidària pels voltants del
municipi. La fundació era l’encarregada de la direcció de la
prova. Diversos educadors i el grup de residents de la llar de
Banyoles foren els encarregats de l’avituallament durant i després de la prova, del control de la guarda-roba i de l’entrega de
l’obsequi commemoratiu. Òbviament, era un obsequi fet i preparat als nostres tallers. Més d’un centenar de persones van
participar en aquesta prova popular on la practica de l’esport
saludable i la inclusió social eren els principals objectius marcats per l’organització. ■
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Va ser així com en Juan es va posar mans a l’obra; al principi va fer
una selecció de grups i solistes musicals que havien estat a Woodstock. Amb aquest recull ens vam reunir, en Juan, la Marta i jo per tal
de fer el guió i fer una recerca dels vídeos que acompanyarien la
sessió. He de dir que en Juan en tot moment es va mostrar participatiu i engrescat, malgrat que quan estàvem sols no deixava de
mostrar les seves pors.
El dia de la sessió, el 15 de desembre, ens vam trobar tots tres, dues
hores abans, a l’Ateneu Bar, i vam estar repassant i fent els preparatius. Tots estàvem una mica nerviosos però un cop va arrencar la
sessió he de dir que en Juan no va deixar de sorprendre’m, ja que va
estar d’allò més be. Va ser una sessió agradable i constructiva que
va deixar a més d’un bocabadat pels coneixements que va mostrar
ficat en el seu paper de hippy gens convencional.
He d'agrair el bon fer de la Marta, qui va acompanyar a en Juan Ruiz
durant tota la sessió, fet que li va donar força seguretat. També
agraeixo el fet que els seus companys poguessin ser-hi a la sessió,
ja que el fet de poder veure a un company com a protagonista, crec
que va estar força motivador per tots. ■

Josep Beltrà
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Mostra de Teatre Inclusiu:
Nadal segrestat

U

Farmàcies i clients, solidaris amb
Mas Casadevall
na desena de farmàcies de
les comarques gironines
(tres més que l'any passat)
van participar el quatre de
març passat en la recollida solidària
de medicaments per a la nostra fundació. Aquesta recollida formava part
d'una campanya general de recollida
que es va fer arreu d'Espanya. Estava
organitzada per l'ONG Banc Farmacèutic i enguany es van rebre més donacions que en edicions anteriors,
amb un estalvi per a les nostres finances d'entre 2.500 i 3.000 euros.

S

El passat Nadal va ser l'Ignasi qui participà en la mostra
de teatre inclusiu

i la Fira de Nadal a la plaça major
de Banyoles ja és una tradició a
l'agenda de desembre de Mas
Casadevall, també ho és la Mostra de Teatre Inclusiu d'Escenaris Especials
i Fundació Estany; un any més varen tornar a
enriquir la programació cultural banyolina
amb una obra molt nadalenca. Aquest cop va
ser el 17 de desembre i es varen fer tres representacions a la biblioteca pública de Banyoles. Aquesta obra estava representada per
dotze actors i actrius amb i sense discapacitat que van saber crear una història d’intriga
i a l’hora amb un toc d’humor que va captivar
al públic des del seu inici. En cada edició hi
ha un noi o noia de Mas Casadevall que interpreta l’obra, aquest any hi havia l’Ignasi.
La trama de l’obra es basava en la història
d’un segrest que posava en perill tota la
màgia del Nadal.
La mostra de Teatre Inclusiu és un curs gratuït obert a tots els actors i actrius que hi estiguin interessats; sempre es representa un
sol dia en un lloc emblemàtic de la ciutat. El
tema de l’obra, d'altra banda, està relacionat
amb el Nadal. L’any passat la posada en escena es va fer a dins un autobús de la companyia TEISA; altres indrets que han acollit
la mostra han estat la Fonda Comas, el
Museu Arqueològic i la sala d’exposicions El
Tint. ■
A. A.
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entrar a les farmàcies, així com als establiments que es van adherir a la
campanya i als voluntaris que es van
ocupar d'informar els clients sobre la
iniciativa i recollir i classificar les aportacions. Amb aquesta donació, les entitats beneficiàries aconsegueixen
reduir la seva habitual despesa d'articles de farmaciola. ■

Es tractava, òbviament, de medicaments i articles de farmàcia que no
necessiten recepta mèdica i que són
d'ús comú i habitual en entitats com
Mas Casadevall, que prèviament fan
una sol·licitud d'aquells productes que
més es necessiten, com ara productes
digestius, protectors d'estómac, analgèsics, etcètera.
Volem agrair totes les donacions fetes
per les persones que aquell dia van

Moment de la recollida dels medicaments que
es van comprar per a Mas Casadevall a la farmàcia Ortopèdia Bassó d'Amer

FA RMÀCI ES PARTI CI PANTS
Farmàcia Ciurana C.B. de Girona / Farmàcia Anna Rosa Camps Soler- Riudellots de la Selva / Farmàcia Maria Carme Cardelús C.B.- Olot / Farmàcia
Esteve Alsius- Banyoles / Farmàcia Rosa Alsius- Banyoles / Farmàcia Soledat Basso Acalde- Amer / Farmàcia Anna Maria Pagés Molas- Serinyà /
Farmàcia Adela Bonmatí Castella- anglés / Farmàcia Marc Corominas Sacrest- vall d’en vas / Farmàcia Adrian Arrizabalaga Noguera- Bescanó

E

Treballem en equip amb Autismo España
l president del patronat de Mas
Casadevall i vicepresident d' Autismo España, José Luis Bruned, va ser amfitrió, el 16 de
març, de la reunió del Comitè Espanyol de
Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), del qual formem part a través d'Autismo España, celebrada a la nova
seu d'Autismo España. D'altra banda, el director, Pep Mendoza, va assistir al novembre a l'assemblea de la confederació. La
nostra participació activa en les iniciatives,
projectes i reunions de la confederació ens
permet estar al dia de la problemàtica de
la resta d'entitat, compartir experiències,
plantejar dubtes comuns, establir espais
de col·laboració, saber que no estem sols i,
en definitiva, treballar plegats per millorar
la qualitat de vida de les persones amb autisme. ■

José Luis Bruned (esquerra), amb el president del Cermi, Luis Cayo
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Escenaris Especials: 10 anys apostant pel teatre com a eina terapèutica i
d'integració

scenaris Especials celebra
enguany el seu desè aniversari. Com tots sabem estem
parlant d’un projecte que té
com a objectiu apropar el teatre a les
persones que es troben en risc d'exclusió social. Recordem també que Mas
Casadevall hi participa des del principi
en el projecte amb un grup de la llar de

Banyoles que any rere any s'ha anat superant en el camp de la interpretació i
són un bon reflex dels positius efectes
de del teatre com a eina de millora social.
Fa temps que hem fet la reflexió del que
significa pels nois del Mas formar part
d’aquest projecte, fer servir les arts in-

terpretatives com una eina per treballar
aptituds i valors indispensables per a la
vida quotidiana. El teatre els aporta un
treball en la socialització, l’expressió
d’emocions, l’empatia, el rebuig a la
frustració, la memòria... Però també
crec que és molt interessant pensar tot
allò que aquest projecte mostra a la societat. Sovint fem la valoració en un sol
sentit, però en aquest cas el camí té
dues direccions. No podem pensar que
una és més important que l’altra, poder
gaudir dels espectacles d’Escenaris Especials és per sí mateix molt interessant
i alhora és una manera gratificant (tot i
l’esforç que hi ha al darrere) de demostrar una vegada més a la societat que
tots som diferents. És una oportunitat
d’escoltar a un col·lectiu que sovint té
poca veu. Partir d’aquest fet ens permet
créixer com a model de futur.
Els seus espectacles arriben cada vegada a un públic més extens. El repte
pels nostres actors i actrius és cada vegada més elevat. Veure els seu interès i
el seu esforç et mostra que la compensació és molt gratificant.
Per celebrar aquest desè aniversari els
professionals d’Escenaris Especials han
preparat una sèrie d’actes, un d’ells és
l’exposició d’un recull de fotografies d’aquests 10 anys, a la sala “El Tint” de
Banyoles i oberta fins el 10 de maig. El
25 de juny hi haurà una gran gala per
commemorar tots aquests anys de treball al Teatre Municipal de Girona.
Aquests només són un recull de les diferents propostes que es faran durant
aquest curs. ■

A nna Ab ras
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'Educa amb l'art', una nova proposta d'Apropa Cultura
a un temps que Mas Casadevall està dins la xarxa Apropa
Cultura, que treballa perquè la
cultura arribi a tots els sectors socials i s’encarrega que els teatres,
auditoris, museus i festivals tinguin en
compte les entitats que treballen i lluiten pels diferents sectors socials. La finalitat bàsica és fer que la cultura sigui
més accessible. Es treballa per la inclusió dins el món de l’oci, perquè l’art i la
cultura tinguin en compte a totes les
persones, una tasca que no és senzilla.
No només intenta que les diferents programacions siguin més assequibles econòmicament sinó que dóna eines als

educadors socials per treballar amb els
usuaris, eines que són posades en pràctica a través del teatre.
En aquest context, dissabte 25 de març
Apropa Cultura va organitzar el curs
Educa amb l’Art, adreçat a professionals
de l’acció social i educativa. Dins l’organització també hi participa “CaixaEscena”,
del programa de l’Obra Social “La Caixa”
i promou les pràctiques teatrals a les escoles. Amb el teatre es volen potenciar
tots els valors necessaris per conviure en
societat i fomentar les arts escèniques
com una pràctica enriquidora i lúdica.
Aquesta formació es va fer a Caixa Fòrum

de Girona i les professionals de Mas Casadevall Anna Abras, Anna Hurtós i Àngels Izquierdo varen poder treure profit de
tota la informació rebuda. ■

A n n a A b r as

Participem al taller 'Escolta, descobreix i crea la teva música'

T

ambé en el marc de les propos- cobreix i crea la teva música. En ell, els ma- questra Camera Musicae, amb Tomàs Grau
tes d'Apropa Cultura, gràcies a teixos nois eren els creadors de l’especta- com a director artístic, i Igor Cortadellas en
l’Obra Social "La Caixa" i dins el cle que ens oferiren al Caixa Fòrum de el disseny de vídeo i projeccions amb Merlireforç cultural i participatiu dels Girona. I una tercera activitats d'Apropa Cul- visual.com. Properament assistirem també
nois/es del Mas a través d’activitats exter- tura en què hem participat recentment ha a l’espectacle de la companyia Espai Dual
nes de caire lúdic, vam participar, al març, estat l’obra musical Color, Llum... i Música BE GOD IS, un divertidíssim xou que coma l'Auditori
deaparador
Girona,ainterpretada
perprofessional
l’Or- bina música, humor i teatre gestual. ■
en un taller de música titulat Escolta, desA Can Pons
hem fet un
l’alçada del millor
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Inauguració oficial de la caldera de biomassa
a preocupació per la sostenibilitat i el medi ambient són un
factor que impregna no poques activitats, 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, el 2016
vàrem arrencar el projecte Biomassa:
per un futur sostenible. Consisteix bàsicament en la 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 s’ha fet
amb un sistema innovador i alhora respectuós amb l’impacte visual del nostre
entorn; s'ha instal·lat dins d’un contenidor especial recobert de fusta per millorar el seu impacte visual, la sonorització
i la seguretat. Aquest projecte, de cost
elevat, ha estat possible gràcies als ajuts
concedits pel Ministeri de Sanitat, Igualtat i Assumptes Socials, a través de la
partida corresponent al 0,7 per cent de
l'IRPF 2015 destinat a causes socials i
gestionat per Autisme Espanya, i a la
subvenció atorgada per la Diputació de
Girona.
A més, vam ser seleccionats per participar al programa voluntari de compensació d’emissions de gasos amb efecte

L

hivernacle impulsat per l’oficina catalana
del canvi climàtic gestionat pel departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat (Direcció General de Polítiques
Ambientals). Es tractava d'un projecte
adreçat específicament a entitats sense
afany de lucre i Mas Casadevall ha estat
una de les primeres a sumar-s'hi. El
passat desembre vàrem assistir a una
xerrada al departament de Territori i
Sostenibilitat com a entitat exemple de
bones pràctiques pel que fa al respecte
del medi Ambient.

Miquel Noguer durant la seva intervenció en l'acte
d'inauguració oficial de la nova caldera

Com a culminació del projecte, l'11 de
març es va fer la inauguració oficial de
la instal·lació a la Fundació; amb la primavera a punt d’aparèixer se’ns va presentar magnífic dia de sol que va facilitar
els preparatius al camp dels cirerers, al
costat de la caldera. A les onze del matí,
el president del Comitè Executiu va
donar la benvinguda als convidats, familiars, amics de Mas Casadevall i autoritats. Van seguir en els parlaments
l’alcalde de Serinyà i membre del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Josep
Antoni Ramon, i el director dels Serveis

El director, Pep Mendoza, participà al febrer, a Barcelona, en la presentació del Programa Voluntari de
Compensació d'emissions GEH i parlà de la caldera
de biomassa

Territorials del Departament de Territori
i Sostenibilitat Pere Saló. Tancant l’acte
va intervenir el Vicepresident de la Diputació de Girona i alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, el qual va encoratjar a la
fundació a seguir treballant per millorar
les infraestructures del centre. Després
dels parlaments, i acompanyats pel director del centre, Pep Mendoza, i el tècnic de Jornar Sl i Metàl·liques Geli,
empreses que van instal·lar la caldera,
vam visitar les instal·lacions de la nova
caldera. En la jornada també hi va participar la tècnica de subvencions de la
Confederació Autisme Espanya, Carmen
Seco, i el president del Consell Comarcal, Jordi Xargay. El coordinador dels tallers i membre de l’equip directiu, Joan
Josep Verdaguer, va aprofitar per visitar
les instal·lacions de la Fundació amb familiars i amb el director dels Serveis Territorials, Pere Saló. També ens van
acompanyar els proveïdors de l’estella,
Pere Sala, de Sala Forestals, de Celrà, i
Josep Capdeferro. Els actes van finalitzar amb una copa de cava i un petit aperitiu pels assistents. ■

Formació continuada: necessitat i passió
a formació dels professionals
de Mas Casadevall va molt lligada a tot el projecte global
del centre. Allò mateix que
busquem instaurar en el nostre dia a dia,
cal que els professionals ho tinguem interioritzat i en siguem el més experts
possible. Es promou la formació de diferent forma; d'una banda la psicòloga,
com a coordinadora de l’àrea formativa,
fa la proposta de cursos i eines que considera adequats per a l’aprenentatge de
noves maneres d’educar. D'una altra, es
recullen les propostes formatives i vo-
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luntats dels treballadors partint de la hipòtesi que l’interès personal que presentin els professionals sempre és un guany
per al conjunt de la Fundació. Així doncs
algunes de les formacions a ressaltar
que s’han fet en aquest darrer semestre
són:
L’educadora de la Cantina, Laura Fàbrega, i l'educadora del restaurant Mònica Arrabal van participar a l’octubre al
curs “Envelliment i Nutrició” realitzat a
la seu de DINCAT a Barcelona (vegeu reportatge sobre la cantina).

Recollim les propostes
formatives i voluntats dels
treballadors partint de la
hipòtesi que l’interès
personal que presentin els
professionals sempre és un
guany per a tots
11

d’aquesta àrea, aquest 2017,
En Marc Caixàs, educador de
és revisar la cobertura ecoles Llars, s’ha format en la
nòmica de tots els residents
implantació de les TIC amb
i garantir, dins el marc legal,
persones amb TEA. FAMC ha
que perceben les ajudes més
aprofitat aquesta voluntat del
idònies a les situacions parprofessional per donar-li la
ticulars de cada ú.
responsabilitat de dirigir una
primera fase d’implantació
Per la seva banda, la psicòdel treball amb Tauletes a les
loga, Gemma Rovira, s’està
llars, alhora que facilita la
formant en eines específitasca d’estimulació cognitiva
ques de diagnosis i tractarealitzada per la psicòloga.
ment del TEA. Ha fet
En aquest moment s’estan
l’introductori del mètode
cercant, seguint sempre les
Participants, a Madrid, al taller sobre l'eina ICalidad, entre els quals el director, Pep
Denver i en l’actualitat està
pautes marcades per l’equip
treballant l’ADOS-2. Juntadirectiu, aplicacions i pro- Mendoza, i el coordinador de tallers, Joan Josep Verdaguer.
ment amb el coordinador de
grames adequats als nostres
tallers, Joan Josep Verdausuaris que permetin trebaPer la seva banda, el director, Pep Menguer, va realitzar la formació en mètode
llar en tres àmbits: a les llars s’inicia un
doza, i el coordinador de tallers, Joan
Hannen, i amb la coordinadora de Llars,
projecte de presentació de l’eina amb alJosep Verdaguer, van participar a AuAnna Abras, del mètode TEACH. Cada
guns usuaris que mai han mantingut
tismo España en taller sobre l'eina ICaliuna d’aquestes eines, per sí mateixa, no
contacte amb les TIC. A la Llar de Bandad per millorar la qualitat de vida de les
és utilitzable en el dia a dia del Mas, però
yoles s’amplia amb eines personalitzapersones amb TEA.
cal dir que de totes elles n’hem extret
des i a través de les tauletes, el treball
elements valoratius i eines d’intervenció
tutoritzat, alhora que es cerca la relació
La treballadora social del centre, Mònica
que ajuden al treball tècnic de tots els
entre residents a través de l’objecte (tauColomé, s’ha format a través de la fedeprofessionals, facilitant sempre una mileta i aplicació) que pensem que pot ser
ració DINCAT (Discapacitat Intel·lectualllora en el benestar dels usuaris. El disuna via comunicativa entre ells... FinalPlena Inclusió), de la qual formem part,
sabte 25 de març “Apropa Cultura” va
ment es busquen aplicacions que peren Recursos econòmics públics. Prestaorganitzar el curs “Educa amb l’Art”
metin la millora en el treball
cions de la Seguretat Social, amb la ind’estimulació cognitiva iniciat per la psitenció de garantir les millors prestacions (vegeu notícia específica). ■
còloga, on ja no busquem tant l’espai
econòmiques pels usuaris de la FAMC i
lúdic, com el reforç de coneixements i
Joa n Jose p Verdaguer
poder informar d’aspectes relacionats
l’estimulació.
Coordinador de Tallers
amb el co-pagament. Un dels objectius

E

Ressò mediàtic de Mas Casadevall
n els últims mesos hem estat
presents en diferents ocasions als mitjans de comunicació. Coincidint amb la
celebració del Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme, la psiquiatra del
centre, Neus Elias, va exposar el 31 de
març, a TV Girona, el treball que fem
tant al propi Mas Casadevall com tot
allò que promou la fundació (la beca
MIND amb suport de “La Caixa”, el Comitè Clínic...). El 3 d’abril, el Telenotí-

El programa es pot tornar a veure per Internet a l'espai 'A la carta' del web www.ccma.cat
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cies Comarques de
TV3 va presentar la
fundació i el treball
del Mas com a representació de les persones amb TEA.
D'altra banda, vam
ser cridats, com a representació de les
entitats que es beneficien de la campanya
anual del Banc farmacèutic de recollida
de medicaments, per
participar en la informació sobre l'esmentada campanya.
Finalment, l’Epai Terra de TV3 va projectar, el 13 d’abril, un ampli reportatge
sobre la tasca mediambiental que fem: la
nova caldera de biomassa, el mercat setmanal de dimecres, la recollida selectiva,
el menjar natural... tot plegat ens ajuda a
donar a conèixer tota la feina que fem per
millorar les condicions de vida dels nos-

La psiquiatra Neus Elias va se entrevistada a TV Girona

tres usuaris en un entorn natural i sostenible. A mes, l'Àngels Roca, una mare
"fundadora" de Mas Casadevall, va ser
entrevistada a l'estudi i va explicar els objectius i metodologia de treball de la fundació, així com la importància que les
famílies formin part de les associacions
que treballen per l'autisme. ■
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2 d'abril: Dia Mundial de l'Autisme
urant la darrera setmana de
març i fins diumenge 2 d’abril, Dia Mundial de l'Autisme,
diferents entitats de la demarcació de Girona varen donar el seu
suport a la nostra fundació i se sumaren a la crida internacional del Light it
up blue (Il·lumina'l de blau, impulsada
des de fa uns anys per Autism Speaks.
Entre tots vàrem aconseguir que cada
vegada més es parli del Trastorn de
l’Espectre Autista. Aquest any la campanya duia per lema 'Trenquem Junts
Barreres per l'Autisme', seguint l'eslogan conjunt d'Autismo España i Autisme
Europa.

Els actors i actrius de Mas Casadevall van assistir a la projecció, a Girona, de Poca Vergonya.

Fina Burset i Francesc Pèlach van conduir l'acte de
sensibilització sobre l'autisme que es va fer a l'Espai
31 situat a la parròquia Mercadal de Girona.

Així, doncs, els ajuntaments de Banyoles i de Porqueres, i l’ajuntament i La
Diputació de Girona es van tenyir de
blau il·luminant diversos edificis públics. Al conjunt de Catalunya es van adherir a la campanya més de 70 edificis,
entre ajuntaments, teatres, fonts, museus, monuments emblemàtics com la
Casa Batlló, ponts i fins i tot rotondes.
Arreu d'Espanya es van sumar més de
230 edificis
El bisbe de Girona, Mons. Francesc Pardo
i Artigas, les parròquies
de Sant Josep i del Mercadal de Girona i Escenaris Especials varen
dedicar part dels seus
actes d’aquells dies a
parlar, pregar i promocionar les capacitats de
les persones amb TEA.
A l'esglèsis de Sant
Josep , la missa del dissabte dia 1 que va celebrar el bisbe de Girona
amb els nens que preparen la primera comunió, es va recordar el Dia
Mundial de l'Autisme,
amb llums blaves i amb
els nens amb alguna
peça de vestir d'aquest
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color. A més, a l'homilia del diumenge
moltes esglésies van parlar sobre els
TEA.
A l'Espai31, a la parròquia Mercadal, on s'atén més d'un centenar d'alumnes de primària i secundària, es va organitzar un acte
de presentació de la fundació i es va projectar el documental Maria i Jo, amb
l'Il·lustrador Miguel Gallardo i la seva filla
Maria com a protagonistes. En la trobada,
presentat pel director del centre, Llorenç
Carreras, van participar Fina Bruset, mare
de Mas Casadevall i membre del comitè
executiu, i l'exdirector de Mas Casadevall i
membre del Consell Assessor, Francesc
Pèlach. L'acte va acabar amb un col·loqui.
Tots els assistents duien un distintiu blau i
la façana estava decorada de blau.

POCA VERGONYA
En el cas d'Escenaris Especials, dins la
celebració dels 10 anys del projecte, els
cinemes Albéniz de Girona van acollir, el
31 de març, una projecció del documental 'Poca Vergonya', a la qual van assistir
els seus protagonistes Acabada la projecció, els nois van participar en una
taula rodona, acompanyats per l'educador de la llar Arnau Pibernat. Els nois i
noies respongueren les preguntes del
públic, exposaren les dificultats i els
avantatges de fer teatre i mostraren a
tots aquells sensibilitzats amb el nostre
treball una cara del trastorn poc coneguda: la possibilitat d’interactuar en directe, com adults i a través d’allò
aconseguit i no del trastorn amb els
usuaris del Mas. ■

Junts Trenquem barreres per l'autisme. Fem una societat accessible
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Primera reunió del comitè clínic
l comitè clínic, continuador de
la tasca del comitè científic,
es va reunir per primer cop el
set d'abril passat a Mas Casadevall. El president del patronat, José
Luis Bruned, va ser l'encarregat de
donar la benvinguda als seus membres
i va aprofitar l'ocasió per fer un breu recorregut per la història de la fundació,
la seva evolució, la seva situació actual
i funcionament
Aquest Comitè Clínic, de caràcter multidisciplinari, neix per donar una resposta
actualitzada a les necessitats reals de
les persones amb autisme de Mas Casadevall, les seves famílies i els seus terapeutes, i per promoure pràctiques
clíniques de qualitat i evidència científica. Alhora vol implementar projectes
formatius pioners en l'àmbit del autisme i desenvolupar futures línies d'investigació que contribueixin a l'avenç
clínic, social, científic i de sensibilització comunitària global en l'àmbit de
l'autisme.
A més, treballarà per aconseguir un envelliment actiu dels nostres usuaris mitjançant fórmules d'estimulació cognitiva
i gestió de les emocions, estratègies
d'autoeficàcia i teràpies complementàries. I en tot moment, amb una planificació centrada en la persona (PCP).
El nou òrgan està presidit per la psiquiatra de Mas Casadevall i de l'equip

L

D'esquerra a dreta: J.L.Bruned, Noemí Balmaña, Neus Elías, María Díez-Juan, Lluís Ramió-Torrentà, Pep Mendoza i Gemma Rovira.

de salut mental infanto-juvenil de Sant
Joan de Déu, Neus Elias, mentre que la
psicòloga de Mas Casadevall, Gemma
Rovira, n'és la secretària. Completen el
comitè el neuròleg Lluís Ramió-Torrentà (cap del departament de Neurologia dels hospitals Josep Trueta
(Girona) i Santa Caterina (Salt), les psicòlogues expertes en autisme Noemí
Balmaña (a l'hospital Mútua de Terrassa) i Maria Díez-Juan (a Sant Joan

de Déu) i el director de Mas Casadevall,
psicòleg i educador, Pep Mendoza.
El comitè assessorarà en l'obtenció de
dades de la gestió real del Mas i del perfil actual de la comunitat d'usuaris per
poder extreure estratègies de bona
pràctica. Tot plegat sense oblidar la importància de generar contactes i vincles
amb altres institucions relacionades
amb l'autisme. ■

La comunitat Banyolina, espai d'integració
es activitats inclusives iniciades amb residents de la llar
de Banyoles es mantenen i
van generant ponts de relació
entre la llar i el municipi. Així, doncs, en
Carles Bosch i en Francesc Frigolé continuen participant en l’equip de futbol
creat per l’Associació Junts i Endavant.
Aquest any també han participat al torneig internacional MIC que ha tingut lloc
a Setmana Santa a Palamós. En Juan
Ruiz, per la seva banda, forma part del
programa 7 de ràdio de Ràdio Banyoles,
un programa organitzat per la Fundació
Estany i que recentment ha rebut una
menció, en la categoria de premi a la integració, als Premis Ràdio Associació de
Catalunya. D'altra banda, el Juan va ser
convidat, al desembre, a dirigir una sessió de música punxada a l'Ateneu (vegeu
article de l’educador Josep Beltrà). ■
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Entrevistes
Mònica Colomé Corominas, treballadora social de Mas Casadevall

D

"He aprés a conviure amb persones que ara formen part de la
meva vida i història i que l’han canviada"

e ben petita deia que volia dedicar-se a la medecina, però en
acabar COU un company de biologia li va dir que seria una bona
assistent social, professió de la qual no n'havia sentit mai a parlar. Així, el 1986-87 va
fer a Lleida els dos primers: el de Treball
Social i el de Medecina i, en acabar, es va
decantar per Treball Social, qu li permetria
treballar amb persones més aviat. Així, tres
anys després ja estava treballant, alhora que
iniciava estudis de postgrau a la Universitat
de Girona (Intervenció en Risc Social). Posteriorment es va formar en Teràpia Familiar
Sistèmica, després en Programació Neurolingüística(PNL), Teràpia Gestalt. Mentrestant treballava com a treballadora social i
coordinadora d’un dels Equips d’Atenció a la
Infància(EAIA) Supracomarcals de Girona,
formava part del grup tècnic creador dels
programes d’atenció al 0+ i a la SIDA de
Creu Roja Girona, creava amb altres tècnics
l’Associació EUTRIS per formar professionals de l’àmbit social... la seva trajectòria
professional, extensa i intensa, inclou, entre
d'altres, el centre Tramuntana del Consell
Comarcal del Baix Empordà, classes a la
UNED de Figueres en el Grau de Treball Social. L'octubre de de 2003 s'incorporà a Mas
Casadevall i el 2009, amb el naixement de
la seva filla, "es redueix força aquesta hiperactivitat professional", confessa, i actualment, a més de Mas Casadevall, fa de
terapeuta en l’àmbit privat, formació per a
l’associació Batibull i col·labora puntualment amb la Universitat de Girona (UdG). Inesgotable!
- Abans d’entrar a Mas Casadevall, sabies
alguna cosa de la fundació i de l’autisme?
Gaire diferent del que saps (i vius) ara?

- Coneixia alguna coseta dels serveis del
Mas, ja que com a coordinadora de l’EAIA
havia format part de l’equip que va derivar a
una de les actuals residents. Però ni tan sols
havia visitat l’espai. Del trastorn sabia el que
la majoria de gent que ha vist Rain Man o
altres pel·lícules. Sí que durant l’estada al
Centre Tramuntana havia intervingut amb
nois que presentaven síndrome d’Asperger
però sols en l’aspecte laboral.
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prefereixo recrear-me en aquest sentir de
companyia i de compartir que m’ha tocat
de nou l’esperit mentre contestava.

"Em sento vinculada
personal, emocional i
professionalment a tots els
usuaris, les famílies i els
companys de treball"
- Per a qui no ho sàpiga: en què consisteix la teva feina a Mas Casadevall?

En aquests moments puc dir que conec
bastant, mai és suficient, la fundació amb
els seus valors i missió, i els serveis del
Mas. Em sento vinculada personal, emocional i professionalment a tots els usuaris, les famílies i els companys de treball.
Mas Casadevall s’ha convertit en una part
important de la meva vida. Puc dir doncs
que és molt diferent el meu sentir actual
del que tenia quan vaig arribar. Conec als
nois i noies, a cada un d’ells. No són
usuaris o persones amb TEA, són l’I, la C,
la B, en M, en G...no tenen famílies en genèric, sinó que els seus pares són la F., la
M., la V., l’A., en B., en J,...Tinc amb cada
un d’ells una relació única, muntada a
partir dels quasi 14 anys que ara ja fa que
ens coneixem, a partir d’històries individuals, de demandes i necessitats que,
amb més o menys encert, hem anat cobrint. Explico això perquè una de les coses
que em va fer sentir asseguda a la cadira
de treballadora social del Mas fou aprendre el nom de tots els nois i noies i poder
relacionar el nom amb la persona. Ja no
era en un centre “d’autistes”, jo formava
part de la casa i la feina de 36 persones i
fins avui aquest sentiment es manté. Podria explicar com entenc ara el TEA, però

- La feina de qualsevol treballadora social
consisteix a detectar i definir necessitats i
després cercar i crear maneres de cobrirles. Això tan genèric es converteix en una
tasca d’alta complexitat tècnica que li cal
del suport d’equips interdisciplinaris per
obtenir un bon resultat. A Mas Casadevall
aquesta tasca té diferents línies d’actuacions:
Pel que fa als nois/es de forma individual
i les famílies pot anar des de la recerca de
roba per a aquelles persones que no
tenen família que els hi porti, fins a treballs més complexos com la promoció i
acompanyament dels processos d’incapacitació judicial, informacions i tramitació
de pensions, ajudes per a la compra de
cotxes, assessorament en adquisició
d’habitatges, etcètera.
- Hi ha alguns temes difícil de tractar...
- Sí, una de les tasques més delicades i
que em suposen un repte professional important parteix de seure amb les famílies
del Mas, i posar sobre la taula aspectes
difícils de tractar: mort, tuteles i tutors futurs, separacions per a ingressos a residència, baixes de Mas Casadevall...
Aquesta és una feina que demana un fort
acompanyament emocional, capacitat
d’acollir les diferents vivències familiars
(pors, fredor, alegria, tristesa,...) i que
sabut el que pot arribar a moure en una
persona aquests temes em creen un alt
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nivell d’autoexigència professional i personal. Habitualment dono moltes voltes a
les propostes, ho parlo amb l’equip tècnic
i directiu, cerco informació externa, ho
torno a parlar amb l'equip, si cal em
formo en nous aspectes, vaig perfilant els
objectius i quan sento que he trobat una
via adequada i correcta contacto amb la
família i inicio el treball, ja sigui sola o
amb l’acompanyament d’algun altre professional del Mas.
- També dones suport en serveis, oi?
- Aquí la meva feina és ajudar a la resta
d’equips a disposar de les millors eines
per dur a terme l’activitat. Puc fer recerca
de material idoni pels àpats, per les activitats físiques, pel mobiliari, alhora que
aporto a l’equip idees de treball a incorporar sobretot en allò relacionat amb l’exterior: oci i lleure, voluntariat, etcètera.
Aquí hi ha molt de treball en la recerca de
subvencions i ajudes econòmiques, en
estar alerta del que fan i com ho aconsegueixen altres institucions, en mantenirme al dia de les noves estratègies per
generar recursos a través de formació,
lectures, compartint amb diverses comissions...

"El que més m'agrada de
la feina és el contacte
amb les famílies i tutors
dels nois i noies, poder
convertir-me en
dipositària dels seus
neguits, que m’ofereixin
la confiança d’exposar-me
allò que els preocupa"
- ... i a la fundació.
- Exacte, aquí la tasca és molt semblant
tot i que l’objectiu és més global. A partir
de les demandes que arriben, via direcció,
del comitè executiu i del patronat cerco
maneres de donar-hi solució. A banda, a
través de la direcció, presento propostes
de treball futures per tal que la estudiï
noves vies de creixement i desenvolupament de la tasca. Tot i que l’explicació és
en primera persona no es tracta d’una
feina que faci sola, la comparteixo molt
estretament, dirigida pel director, Pep
Mendoza i l’estructuro amb el suport i l’ajuda de la resta d’equip tècnic. Difícilment
podria desenvolupar la meva feina professional sense aquests suports.
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"Els contactes amb les
fundacions tutelars, els
assessoraments legals
quant a testaments,
l’atenció que rebran
els fills/es al arribar a la
nova etapa d’envelliment...
són en aquests moments
els temes més presents"

la mateixa manera evidentment, però tota
jo entro en “modus acció”, la meva energia es posa en funcionament cercant solucions o espais pal·liatius que facilitin el
traspàs del dolor de la millor manera
possible. De tota manera el més dur de
tot han estat sempre els comiats. Dir
adéu a les persones amb qui portes anys
vinculat, amb qui has establert relacions
d’estima, es difícil. Encara que es tingui
clara la sortida com a millor opció de
futur per a la persona atesa, l’adéu és
molt dur.

- I a tot això cal sumar-hi feina administrativa?

- Segur que amb els anys que fa que treballes a MC podries explicar un munt d’anè cdotes o hi stòri es entranyables de la
teva relació amb les famílies. Alguna historia gratificant que es pugui compartir?

- Sí, aquestes són sobretot de suport a la
feina desenvolupada per la direcció. Des
de 2010, a més, assumeixo part de la gestió de nòmines, primer de forma
paral·lela amb el Pep i ara sota la seva
supervisió i direcció. Finalment, una de
les feines que ocupa més temps és l’atenció telefònica i recepció d’e-mails. A la
FAMC aquesta feina implica moltes
coses, saber qui hi ha i qui no, a quina
hora es poden localitzar les diferents persones del Mas, quines trucades cal passar i quines contestar. També porta
implícita aquesta feina que en qualsevol
moment, estiguis redactant un projecte o
estudiant una solució, reps una trucada i
cal atendre-la i de forma correcta.
- Què és el que més t’agra da de la teva
feina?
- El contacte amb persones. Principalment amb les famílies i tutors dels nois i
noies del Mas. Poder convertir-me en dipositària dels seus neguits, que m’ofereixin la confiança d’exposar-me allò que
els preocupa i que conjuntament cerquem vies de solució, que intercanviem
punts de vista més enllà de Mas Casadevall (podem parlar del temps que fa, de
com està un o altre membre de la família,
d’on van o vaig de vacances,...). Aquest intercanvi ens ha permès crear un vincle
que des del punt de vista personal és
molt enriquidor i en l’àmbit professional
ajuda a entendre de forma molt més àmplia (atenció centrada en la persona) a les
persones que viuen a Mas Casadevall.
- I el més dur?
- Novament, el contacte amb persones.
Allò mateix que em nodreix personal i
professionalment em treu hores de son,
m’angoixa i em preocupa. Quan una persona o família passa una situació difícil
(mort, crisis i malalties, falta de recursos
econòmics,...) visc la preocupació, no de

- En tinc moltes, algunes molt personals
i que les tinc molt guardadetes dins el cor
i d’altres més compartides i públiques.
Per exemple: tinc a casa dos objectes que
m’arribaren de mans de dues persones
que ja no són a Mas Casadevall (per això
ho explico): un paraigua i un sac en forma
de Pare Noel. Cada vegada que arriba
Nadal i la meva filla penja el sac, veig el
somriure de la persona que me’l va regalar i sento que part d’aquesta persona encara és amb mi no sols en el meu record
del passat sinó que, a més, forma part del
dia a dia de la meva filla, el meu futur.
Quan plou i agafo el paraigua recordo
cóm de difícil fou pel noi, la família, i per
mi mateixa cercar un lloc idoni pel fill,
acomiadar-nos (fou el primer comiat que
vaig viure al Mas) i continuar amb el buit
que deixà aquella marxa. Quan vàrem realitzar la darrera trobada, ja per tancar
l’expedient professional, jo vaig entrar
amb la por que el comiat portés a la família a sentir-se rebutjada i per tant esperava agressivitat, quan em vaig trobar
amb el paraigua, crec que ni el tresor
més gran del món hauria pogut omplirme com aquell regal. Des d’aquell dia
quan plou, no sols no em mullo sinó que
vaig protegia per la GRATITUD en majúscules.
- A a lgunes famílies les coneixes des de
fa molts anys. Com ha evolucionat la vostra rela ció? E n molt s ca sos ets , potse r,
una més de casa seva.
- Una més de casa seva no ho sé, el que
tinc clar és que ells formen, tots i cadascun, part de la meva casa emocional.
Viure en una gran Família, com és Mas
Casadevall, fa que les petjades deixin
marca dins teu. Formar part del vincle
pares- fills és formar part d’un dels vincles més importants que la persona fa al
llarg de la seva vida i, per tant, em sento
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agraciada. Sé que el meu compartir professional i personal se’m retorna com un
tresor emocional d’incalculable valor.
- Què és a llò que, en ge neral, més a ngoixa i preocupa actualment les famílies
que tenen fills a Mas Casadevall?
- Cada família i cada noi són un món i
cada món té la seva preocupació. No hi ha
una situació general i aquesta és una de
les millors qualitats de Mas Casadevall,
aquesta intervenció tan individual, tan
única per a cada noi/a i família. Ara la mitjana d’edat actual del Mas es troba als
voltants dels 40 anys. Això fa que la preparació del futur sigui un tema molt important en l’actualitat. Els contactes amb
les fundacions tutelars, els assessoraments legals quant a testaments, l’atenció
que rebran els fills/es al arribar a la nova
etapa d’envelliment... són en aquests moments els temes més presents tant en el
treball social com en el de la resta d’equip
tècnic.

"Viure en una gran
Família, com és Mas
Casadevall, fa que les
petjades deixin marca
dins teu"
- I allò que més els preocupa quan tra v es s en p e r p r i m er c o p el l l i n d ar d e M a s
C as ad ev al l ?
- Habitualment l’entrada a Mas Casadevall suposa la primera mirada de la família cap al fill com a persona adulta. Tot
i la seva alteració de les capacitats les
persones que utilitzen els serveis del
Mas ja no són nens, cal donar-los la
possibilitat de desenvolupar-se com
adults, de gaudir i de doldre’s d’allò que
correspon al seu moment vital. I encara
que per poder créixer com a persones
necessiten de suports, no poden ni han
de continuar en estructures escolars ni
activitats infantils. El canvi de visió que
els pares han d’anar fent és complexa,
ningú disposa del llibre de ruta en l’educació i vinculació amb els fills, i menys
encara si aquests presenten situacions
personals diferents de les habituals.
Aquest acompanyament és molt important; si la família pot ampliar l’espai
d’autonomia del fill l’adaptació al nou
estat/espai és sempre més positiva.
Acompanyar les famílies en aquesta cessió d'autonomia en l’equilibri just és una
de les parts de la meva tasca, sempre
paral·lelament amb l’equip directiu, tècnic i sobretot educatiu.
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- Com els a judeu en l’ada ptaci ó?
- De moltes i diverses maneres. Allò que
correspon al treball social és fer de pont
entre la família, el centre i l’Administració; facilitar al màxim la consecució de
les diferents resolucions administratives
i la gestió de la plaça, cercar suports
econòmics, de trasllat per poder accedir
als serveis del Mas. Paral·lelament, cal
anar acollint les pors davant el canvi, tan
humanes per altra part, i que poden resultar factors que dificulten l’adaptació.
Pensem que davant un ingrés no només
el noi/a s’ha d’adaptar a la nova rutina i
als nous espais, també la família viu un
canvi, una separació a la que cal adaptar-se. És un moment on els sentiments
d’alegria i tristesa es barregen, les famílies estan contentes perquè disposen
d’un espai adequat i habitualment elegit
pel seu fill i alhora veuen que aquest, el
fill, comença a marxar del niu, que si tot
va bé i el desenvolupament adult és el
correcte ja no tindran més aquell petit
que depenia completament d’ells.
- Què es pot di r a una fa mília que busca
u n e s p a i p e r a l s e u fi l l / a a d u l t a m b a u t isme , t ruca a MC i no hi ha pla ce s?
- Només podem dir NO, per tant no és
important el que diguem a aquesta família sinó l’actitud amb què li diem. Assessorar-los, donar-los vies de treball i
d’acció que els ajudin a continuar la recerca del recurs idoni, acceptar-los a la
llista d’espera, acollir el seu estat d’angoixa i Escoltar (amb majúscula), són
part de les eines que utilitzo per oferir
una actitud d‘acolliment adequada. Algunes d’aquestes famílies continuen
trucant al llarg del temps i s’estableixen
vincles de suport importants. Si mai
aquestes famílies tenen la sort de venir
a Mas Casadevall iniciaran l’estada a
partir d’una bona relació d’acollida, a
més seran uns bons boca-orella de la
fundació. Sentir-se acollit, escoltat, i
adonar-se que de manera gratuïta et
donen la mà no sols t’ajuda a sentir-te
millor, sinó que a més et converteix en
un transmissor del missatge i valors de
la FAMC.
- Creus que ha uri en d’ ex is ti r mé s ce nt res com el de Seri nyà ?
- Si, tot i que la familiaritat que s’ha
creat al Mas, l’estreta relació entre
nois/es, famílies, professionals, patrons
i amics del Mas és quasi impossible que
es repeteixi en un altre entorn. Els fundadors de la FAMC han impregnat el
centre d’una emoció molt determinada i
han establert uns vincles molt directes

que fan que l’espai de Mas Casadevall
sigui únic.
Un altre Mas tindria unes altres característiques, però la missió d’atendre en
tota la seva globalitat a les persones
joves i adultes que presenten TEA és tan
necessària que cal urgentment la creació de nous espais especialitzats.

"Viure amb TEA no és
més (que és molt) que
viure amb unes
característiques especials,
sense oblidar mai que
abans que el Trastorn
hi ha la persona".
- Què has après en aquest temps dels nois
i noies, dels educadors, de les famílies, a
Mas Casadevall?
- Que viure amb TEA no és més (que és
molt) que viure amb unes característiques
especials, sense oblidar mai que abans
que el Trastorn hi ha la persona. Que necessites d’uns suports especials però que
com a persona continues sentint, emocionant-te, patint, alegrant,...que tens un caràcter i una personalitat úniques, que
necessites ser atès, escoltat i respectat en
tota la teva globalitat, no només en l’espai
que ocupa el TEA. Per tant i resumint: he
aprés a conviure amb persones que ara
formen part de la meva vida i història i que
l’han canviada i m’han ajudat a créixer com
a persona i com a professional.
- I què creus que has aportat professionalment i humanament?
- És un xic difícil de respondre, aquells que
em coneixen serien més adequats per contestar. El que puc dir és que cada dia, des
del primer, intento aportar allò que soc, la
Mònica al complert. El meu saber professional, que sento que no ha arribat a les
cotes màximes però que Déu n’hi do. El
meu ser personal que està en continu
canvi i evolució però que també Déu n´hi
do el treball fet en aquesta àrea. La meva
vocació vers el treball i la relació amb els
altres i, sobretot, una actitud de millora i
responsabilitat vers la família del Mas Casadevall. Tots aquests aspectes em fan
estar viva, implicada, agraïda i satisfeta de
la meva tasca a Mas Casadevall i DESITJO
DE TOT COR que qui és receptor de la meva
implicació la visqui de la manera més positiva possible. Gràcies per tots aquests
anys que portem junts i desitjo continuar
amb vosaltres molt i molt més temps. ■
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Lluís Coromina Isern, empresari i president de la fundació Lluís Coromina

A

"Parlar és molt fàcil però implicar-se és molt difícil
i molt poca gent ho fa de debò"

quest any se celebra el des è
aniversari de la Fundació Lluis
Coromina, una organització que
està treballant molt a favor de
l'art i els artistes, de les entitats, dels animals i del paisatge de la nostra comarca.
La Fundació té tres seus: Espai Eat Art, El
Puntal (laboratori de les arts a Banyoles),
i el centre d’acollida temporal d’animals
La Perpinyana, a Porqueres.

liars. Per això vaig voler aprofitar l'edifici
que hi teníem al davant, on vam ubicar un
espai per a Lluís Vilà, on tenim part de la
seva obra; un altre per al Rafael Marquina,
on tenim en dipòsit la seva obra. També
vam iniciar una col·laboració amb Carles
Fontseré...

La fundació és una gran col·laboradora de
la Fundació Estany i de Mas Casadevall. I
com que el seu president és també membre del nostre Consell Assessor, hem volgut aprofitar l'avinentesa per conèixer una
mica més en Lluís Coromina, el seu impulsor. Ens cita al seu pis de Barcelona,
on queda palesa la seva passió per l'ART
en majúscules. Somrient en tot moment,
demostra ser un home amb força inquietuds, que escolta tothom i dóna un cop de
mà sempre que pot. Mentrestant, intenta
reduir el consum de tabac. De cara al
futur projectes no li'n falten.

- Sí, em van demanar un espai per donar
classes d'art, i just ara hem organitzat
l'exposició d' Artistes Outsiders. Amb la
Fundació Estany hi col·laboro des de fa
temps a través de les societats, perquè el
seu fundador era veterinari amic de tota
la vida de la família. I l'actual president,
Alexandre Juanola, treballa també amb
nosaltres, a Teisa. Són vincles que es formen als pobles, gairebé inevitables, de coneixences i fils conductors, molt més forts
que en una ciutat com Barcelona, hi ha un
major sentiment de pertinença a la comunitat.

- On trobem les a rrels de la Fundació
Lluís Coromina?
- Segurament les hauríem de trobar en la
meva infantesa. De petit ja volia ser missioner o veterinari. Després ni una cosa ni
una altra i de ben jove vaig començar a treballar en les empreses de la família. Però
volia fer alguna cosa més, per mi mateix.
Havia col·laborat en projectes de cinema
amb l'Albert Serra, amb coses de teatre…propostes que em feien perquè a Banyoles tots ens coneixem. A més, en
treballar en serveis públics et sents una
mica més compromès amb l'entorn i amb
la comunitat. A principis dels 2.000 vaig
viatjar a Perú , al departament de Piura,
com a missioner voluntari, al que en deien
un "asentamiento humano", zones que
passen a ser propietat d'una família pel
temps que fa que hi viuen. Vaig viure durant dos mesos en un convent de monges,
on vaig fer arribar Internet, amb tot el que
significa. Posteriorment, a Macapa, al Brasil, vaig proposar la construcció d'un orfenat, que no va tirar endavant, però vaig
ajudar a un orfenat i un asil que ja existien;
els vaig proporcionar alguns materials.
D'altra banda, també vaig muntar un petit
centre d'acollida temporal d'animals. En
aquest àmbit col·laborem, per exemple,
amb Fundació Mona, amb FADA...

L’aixada

- Col·laboreu des de fa temps amb la Fundació Estany

Lluís Coromina és un home amb un munt de projectes

- La fundació és sobretot coneguda per la
seva vessant artística…
- Efectivament. El meu avi ja era col·leccionista d'art. Ara bé, l'art és també
dansa, i és cinema.. la fundació es va oficialitzar el 2007. De seguida van sorgir
projectes i en Ricard Planas, a qui vaig conèixer per mitjà de l'artista Lluís Vilà, al
2008-2009 va començar a posar-hi una
mica d'ordre als projectes, com a director,
i la va organitzar professionalment. Durant un temps ha estat membre del Consell Assessor del conseller de cultura
Santi Vila. A banda, Planas dirigeix la revista Bonart, que també s'ha traslladat al
Puntal.
- Recordes el primer projecte?
- No podem parlar d'un primer projecte
concret perquè tot venia de diverses iniciatives anteriors, com ara la col·laboració
amb l'artista banyolí Lluís Vilà, al qual
vam donar un cop de mà en uns moments
difícils. I cal parlar d'El Puntal, perquè no
podia atendre els assumptes de la fundació a les oficines de les empreses fami-

- I la col·laboració amb Mas Casadevall...
- En el cas de Mas Casadevall, el contacte
va començar a través de Ricard Planas,
que coneixia el dissenyador industrial
André Ricard, també membre del Consell
Assessor i va sorgir la idea d'organitzar
una exposició, el 2013, sobre les seves
creacions i dissenys per a Mas Casadevall.

"De ben jove vaig
començar a treballar en
les empreses de la família.
Però volia fer alguna cosa
més, per mi mateix..."
- A partir d'aquesta col·laboració vas entrar
al Consell Assessor de Mas Casadevall.
Què ha significat per a tu formar-ne part?
- Per mi és un honor i l'oportunitat de conèixer més a fons la realitat social de les
persones amb autisme. Tot i que el germà
de la nostra directora general és a Mas Casadevall jo coneixia poc de l'autisme, tot i
que el seu pare ja havia estat directiu.
Abans, però, es parlava poc. Ara, es parla i
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la plaça de Banyoles, que havia estat l'antic
habitatge de Lluís Vilà. Per a tots aquests
projectes locals comptem amb un pressupost, que no contempla aquests projectes
extraordinaris com el de Ruanda.

"Formar part del Consell
Assessor de Mas Casdevall
és un honor i l'oportunitat
de conèixer més a fons la
realitat social de les
persones amb autisme"
Al seu pis barceloní, on té una fantàstica col·lecció d'obres d'art de tots els temps

- El proper pas és el desembarcament a
Barcelona?

es reivindiquen els seus drets. Formar part
del Consell Assessor m'ha permès sensibilitzar-me, conèixer de prop tot el que es fa
i tota la gent que hi està implicada.

Desenvolupament. Per això viatjo sovint a
l'Àfrica.

- Quin balanç fas d'aquests primers deu
anys de la fundació?

- No parem, a Banyoles; col·laborem amb
el Club Natació, amb temes de dansa, amb
Càritas i amb moltes organitzacions, amb
els amics dels bonsais, amb Territori i Paisatge... no voldria oblidar ningú. El nostre
pressupost és modest, també s'ha vist retallat per la crisi. En el cas de Ruanda, per
exemple, he demanat ajut i suport d'altres
empresaris i personalitats de Barcelona i
Banyoles. De tant en tant els convido a
sopar i els demano que no em regalin res
però, en canvi, donin suport econòmic als
projectes. Cal tenir en compte que, a banda
dels projectes, el Puntal allotja força activitats i entitats a les quals no cobrem res per
l'ús de les instal·lacions. Tampoc no cobrem
res a les entitats que exposen a la galeria de

- Bé, expliquem-ho. Tinc un local a Barcelona que temps enrere havia estat un showroom de materials de decoració i
construcció, que amb la crisi va tancar. Vam
estar pensant donar-li alguna utilitat, com
ara acollir actes que fins ara fèiem aquí a
casa, al carrer Diputació. Jo els voldria encarrilar cap al local, situat a Mallorca, entre
Bailèn i Mallorca (i amb un fantàstic pàrquing al costat) adaptar-lo per fer algunes
exposicions...

- El balanç és molt positiu, mai hauria pensat que hauria fet tantes coses. I de tots els
projectes que hem pogut tirar endavant, el
que potser m'ha donat una major satisfacció és el de construcció d'un pou per a un
centre de salut en un poblet de Guinea Conakry, va ser molt gratificant col·laborar. I
ara estic en un projecte molt necessari, a
Ruanda, on treballa des de fa 42 anys una
missionera de Banyoles, Rosa Dilmé. A la
seu de la missió, a Ruli, tenen un problema
d'abastiment d'aigua. Hi vaig anar a finals
del 2015 per conèixer-lo i l'experiència va
ser meravellosa, per tota la feina que fan
aquestes monges en un hospital, una escola... un complex que em va deixar perplex tenint en compte els recursos limitats
que mouen. I allà els roben l'aigua per a
neteja del coltan, un mineral ara molt buscat per a la fabricació de telèfons mòbils.
La neteja del mineral ha fet desviar els rius
i contaminar les aigües. L'aigua de les canonades que abastien la comunitat religiosa és robada i revenuda. Per això estem
excavant un pou per buscar aigua. De moment s'ha excavat fins a 80 metres i no s'ha
trobat aigua. Seguim excavant. Àfrica és un
continent que m'agrada molt. Hi vaig anar
per primer cop fa més de 20 anys, a Benin,
per muntar una empresa de filatura de
cotó amb un soci d'allà. Ara tinc dues fàbriques amb dos socis. El tema del cotó no
va funcionar i ara estic ficat en materials
de construcció, sobretot pals de formigó
per a les línies elèctriques que es fan per
mitjà dels ajuts del programes de desenvolupament de les zones rurals que impulsen el Banc Mundial i el Banc Africà de
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- Mentrestant, a Banyoles...

- Com ara la de Ricard que es va fer al
Puntal
- Sí, també es podria fer, com una altra de
Marquina... és una idea molt embrionària.
Amb Barcelona hi estem molt vinculats
per la nostra col·laboració amb el Museu
Nacional d'Art de Catalunya, amb la Fundació Tàpies, amb el Centre d'art Santa
Mònica...

A Ruanda, amb la religiosa Rosa Dilmé, amb la qual treballa en la construcció d'un pou

L’aixada

En la inauguració de l'exposició Artistes Outsiders, feta pels nois i oies de la Fundació Estany, en companyia del conseller Santi Vila i l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer.

"Una fundació, si té un
equip bo, no ha de morir"
- Cóm t'agradaria veure la fundació d'aquí a deu anys?
- D'aquí a deu anys m'agradaria estar satisfet d'haver complert amb l'objectiu,
tenir la consciència tranquil·la, veure que
els petits projectes s'han pogut fer, que la
fundació pot seguir avançant sense mi.
Tinc un equip molt bo, el patronat tindrà
enguany la incorporació de Joan Nogué,
que havia estat director de l’Observatori
del Paisatge, que havia estat de la fundació Caixa Catalunya i ara depèn de la Generalitat. També vindrà Joan Solana i estic
intentant convèncer el cineasta Albert
Serra. Quant a la successió tic l'ull posat
en un nebot que ara treballa a les empreses, que és el que li toca, però crec que en

el futur podria fer un bon paper. Una fundació, si té un equip bo, no ha de morir.
- Fundacions com la teva podria haver-ne
més amb un major suport fiscal?
- Certament, perquè ajuts fiscals ara per
ara no n'hi ha. Però també és cert que hi
ha moltes fundacions, moltes ONG's i de
tota mena, són una figura de la qual crec
que se n'ha abusat i estic convençut que si
l'Estat afavorís les desgravacions fiscals
com les que existeixen en altres països
podria haver millors iniciatives. Tenim a
casa nostra personalitats com l'Antoni
Vila-Casas o Lluís Bassat que estan fent
una tasca brutal, però que fa molta falta.
Nosaltres, amb una fundació de dimensions molt més modestes, estem fent
molt bona feina i espero seguir fent moltes coses. Tinc ganes de poder concloure
amb èxit el projecte de Ruanda i poder dir:
ja tenen aigua, no han de patir. I a Brasil

espero poder aixecar, en una finca que hi
tinc a Macapà, un centre de desintoxicació. Ara estic amb negociacions, és un
país difícil on és molt important trobar la
persona adequada per tirar endavant el
projecte. Crec que tinc aquesta persona
de confiança, ara veurem si es capaç de
tirar-h endavant. I a Ruanda tinc a la
Rosa, la "tieta Rosa".
- Què e ls diri es a totes a que lles pe rs on e s q u e p o t s e r p o d r i e n fe r m é s c o s e s
per als a ltres i no s aben cóm fer-ho?
- Jo els diria, pensant per exemple en el
projecte del Brasil, un dels meus lemes:
ajudeu-me a ajudar. És important que la
societat es conscienciï, perquè parlar és
molt fàcil però implicar-se és molt difícil i molt poca gent ho fa de debò. Més
implicació demanaria. El percentatge de
persones que ho fa actualment és
mínim. ■

A G R A Ï T , G E N E R Ó S I S O L ID A R I
Lluís Coromina i Isern (1955) és descendent de la coneguda família banyolina
Coromina; el seu besavi fundà la Farinera Coromina i, un temps després, la
central hidràulica que li subministrava
energia, germen del grup Agrienergia,
que inclou una empresa de producció,
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distribució i comercialització d'energia,
així com Teisa i Aigües de Banyoles. Diplomat en Ciències Empresarials, en
morir el seu pare es va fer càrrec dels
negocis familiars, i s'ha sabut envoltar de
grans professionals.

Conscient que la vida ha estat generosa
amb ell, és feliç participant en projectes
que tenen un impacte social i donant un
cop de mà artistes i institucions de la comarca. La seva generositat amb el foment
artístic el va fer mereixedor, el 2015, de la
Creu de Sant Jordi.
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El taller de cantina es consolida
Els usuaris van fer un curs de manipuladors d'aliments adaptat

l febrer de l'any passat va començar a funcionar el desè taller del
Mas Casadevall: la cantina. La
idea sorgeix en el decurs de la
planificació sobre l’estructura dels serveis
del centre. En el moment en què es va externalitzar el servei de neteja, es va veure
com una oportunitat de creixement i de millora assumir les tasques diàries del servei
de cuina des del propi Mas.
Així, doncs, es proposa un nou model de
cantina, on una educadora i un grup reduït
d’usuaris seran els responsables de cuinar
diàriament per als seus companys. El repte
és gran però alhora també és il·lusionant.
La Laura Fàbrega, educadora amb més de
deu anys d’experiència al Servei d’Habitatge
de Mas Casadevall, acceptà ser la responsable del nou taller. Pel taller hi passen nou
usuaris a la setmana. Habitualment dos a
cada torn. L’espai és reduït i cal poder moure’s amb comoditat. La majoria d’ells són
treballadors habituals del taller de restaurant però amb aquest nou de taller de cantina s’aconsegueix que dues persones que
no anaven al restaurant, ara treballin a la
cuina de la cantina.
Amb la intenció de reforçar els aprenentatges adquirits i amb la voluntat de repassar
els conceptes referents a la seguretat alimentària, al març es va realitzar un curs de
Manipuladors d’Aliments adaptat als usuaris que treballen als tallers de Cantina i Restaurant. Fou ASHIAL , empresa que ens
assessora en els temes de seguretat alimentària, qui va impartir aquest curs, amb
la finalitat que els usuaris i usuàries adquirissin els coneixements bàsics pel que fa a
la conservació, manipulació i emmagatzematge d’aliments. També es va fer molt èmfasi en l’aspecte de la neteja i de la higiene
personal mentre es treballa en aquests dos
tallers.

El treball a la cantina obliga a ser molt curosos amb la higiene en la manipulació dels aliments

per l’olfacte. De resultes d’aquest nou enfocament es comença a posar atenció a les
presentacions dels menjars.
Un any després de la posada en funcionament del taller de Cantina, des de l’equip directiu es valora molt positivament la seva
implantació.
Els objectius principals d’aquest taller són :
• Mantenir una bona higiene personal.
• Potenciar les habilitats manipulatives.
• Introduir als usuaris en les tasques pròpies del taller: preparació dels aliments,
cuinar, parar taula, recollir estris utilitzats.
• Iniciar als usuaris en la preparació de diversos plats.
• Potenciar la comunicació.
• Incentivar l’autonomia personal.
Els usuaris se senten molt satisfets de preparar els
àpats per als seus companys

ENVELLIMENT I NUTRICIÓ
Des de bon començament hi va haver molt
bona acceptació d’aquest canvi. Es valora
molt positivament que els companys cuinin
per a la resta del grup. A més, augmenta el
grau de satisfacció amb el menjar i sovint
s’expressa espontàniament durant l’estona
del menjador. Els companys feliciten als
companys cuiners pels plats que els ofereixen, fet que incideix positivament en el seu
nivell d’autoestima.
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L’educadora de la Cantina i una educadora
del Restaurant van participar a l’octubre al
curs “Envelliment i Nutrició” realitzat a la
seu de DINCAT a Barcelona. En aquest curs
es van donar pautes per a una bona atenció
alimentària tenint en compte l’envelliment
dels usuaris. Es contempla que el menjar
no és només un plaer que entra per la boca.
També és un plaer que entra per la vista i

Les tasques principals del taller són :
• Preparar diàriament els esmorzars i els
dinars dels usuaris i usuàries, de l’equip
educatiu del Servei de Teràpia Ocupacional
(STO) i de la resta de personal laboral del
centre.
• Preparar i elaborar els menús del cap de
setmana de les tres llars.
• Fer les comandes als proveïdors.
• Rebre els productes dels proveïdors.
• Responsabilitzar-se del rebost.
• Organitzar el rebost per les tres llars.
• Proveir a les tres llars dels aliments per
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cuinar el sopar.
• Posar el parament de les taules.
• Supervisar la neteja del taller.
• Supervisar i planificar els menús d’estiu i
d’hivern conjuntament amb l’equip de dietistes.

Els usuaris guanyen
autoestima perquè són
feines útils i valorades
pels companys
Sens dubte, avancem tot comprovant les
moltes capacitats que tenen els nois i noies
de Mas Casadevall; assumeixen tasques i
responsabilitats relacionades amb les necessitats de la seva vida diària i la dels seus
companys, guanyen autoestima perquè són
feines útils, valorades pels companys. A
més, donen un sentit positiu al seu dia a dia
i contribueixen a l'estalvi de recursos que es
poden destinar a altres propostes terapèutiques. Rodó!!
D'altra banda, i en la línia de continuar amb
la formació dels nostres nois i noies, en breu

L’aixada

Aquest taller és una prova més de les moltes i molt variades capacitats dels nostre nois i noies

participarem d’un nou espai de formació, les
xerrades sobre salut promogudes per DINCAT. En aquestes, un grup dels nostres nois
i noies es formaran en aspectes relacionats
amb: l’Alimentació (piràmide de l’alimentació. dietes específiques, dietes no recomanables); Exercici físic (beneficis de tenir
activitat física, cor, control del pes, millora de
la digestió, beneficis psicològics); Higiene

(Què és la higiene personal? Per què és important? Parts del cos on és important tenir
una bona higiene...); Benestar emocional
(que és, llista d’emocions, relació entre el
que penso, com em sento i el que faig,
aprendre a fer coses per sentir-me bé). ■

Joan Josep Verdaguer
Coordinador de Tallers
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Dosier

E

Dosier. Tecnología y autismo / Autismo y Tecnología
n los últi mos años ha n proli fe r a d o i n fi n i d a d d e a p l i c a c i o n e s
p a r a m óv i l , i p a d ú o r d e n a d o r
q u e i n t e n t a n s er u n a h e r r a mie nta útil pa ra la soc ializa ción y comun i c a c i ó n d e l a s p er s o n a s c o n au t i s m o .
En Es pa ña, por ej emplo, una de la s i ni ci ativas má s destaca da s e s la que des de
hace años i mpulsa la Funda ción Ora nge,
e s p e c i a l m e n t e s e n s i b i l i z a d a c on e l a u ti smo, y que ha lanza do divers as herra m ie n t a s g r a t u i t a s e n l a s q u e l o s
pi c togra m a s s on uno de los re cur sos .
Ta m bi én l a funda c ión Voda fone t ra ba j a
en soluci ones que s on útile s ta nto pa ra
l a s p er s o n a s c o n au t i s m o c o m o p a r a
p e r s on a s c o n o t r a s d i s c a p a c i d a d e s q u e
llevan apa reja das dificultades de comunica ci ón como, entre otras , la par áli si s
cerebra l. Por e so, la psicóloga y miem bro del Comi té Clínico de Mas Ca sade vall Ma ría Díe z-Juan ha conta ctado con
va ri os e s pe ci a li sta s a q uie ne s ha p re gunta do sobre la cuesti ón.

TEA Y TECNOLOGÍA
Noemí Balm aña. Doc tora en psi cologí a,
espec ializada en TEA. Trabaja en el Cent ro de Sal ud Me nta l I nfa ntoj uveni l d e
Mútua de Ter ra ssa. Co-fundadora y coord ina dor a de l Cen tro I DAP P. D ocent e
colabora dora en diversos Masters y Posgrados. Ha publi cado a rtíc ulos e n revis tas c ientíficas y part ici pado en ca pítulos
de libros s obre evalua ción e intervención
dentro del Espe ctro de l Autism o Intere sa da en la aplica ción de la s TIC. Form a
p a r te d e l C o m i té C l í n i co d e M a s C a s a d ev al l .
Ac tua lmente; ¿qué pape l ti ene la tecnología en la inter vención con las persone s
c on a u t i s m o?

-Resulta complicado y seguro que no podremos incluir a todas las persones con
TEA a la hora de relacionar las nuevas
tecnologías con este tipo de pacientes,
pero algo que sí está consensuado es
que los pacientes con TEA y una severidad de síntomas acentuado procesan la
información de forma diferente y les resulta difícil procesar muchos estímulos,
sobre todo los sociales en el día a día.
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de alto funcionamiento. En mi práctica
clínica, en la población masculina y TEA
se da más la adicción en jugo online
mientras que en chicas sería el abuso en
las redes social, siguiendo el patrón más
típico de diferenciación de género observado en la población general.
Desde mi punto de vista, en una primera
etapa con un niño con TEA, la tecnología
debería tener una utilidad más dirigida
a trabajar procesos de aprendizaje, que
sería una de las áreas complementarias
a trabajar en un grupo de ellos. Lo primario debe ser dotar de recursos a los
padres en cómo mejorar la comunicación y la relación con sus hijos basándonos en la interacción no en el recurso
tecnológico “per se”.

El creciente interés en esta población
hace que nos cuestionemos cualquier
recurso que les pueda ayudar en su
adaptación funcional. La Tecnología no
es solo un recurso sino el recurso para
el futuro, las nuevas tecnologías implantadas en otras disciplinas, en general de
la medicina, es fundamental. Ya sería un
recurso presente.
Como especialista dentro del campo de
la estimulación, y sobre todo desde la intervención más temprana, el uso de la
tecnología debe tener una implementación cuidadosa para con los niños con
TEA. Evitar el abuso en detrimento de
una aproximación que no condicione la
aproximación interpersonal.
Los estudios clínicos más rigurosos en
población con desarrollo típico nos previenen acerca del uso masivo e indiscriminado y no acompañado de las
tecnologías. Desconozco si existe un estudio concreto en TEA en las primeras
edades pero sí en el grupo de alto funcionamiento en edades más avanzadas.
En los estudios descriptivos en adolescentes con patología dual sobre absentismo escolar se explica que hay un
grupo de personas con un porcentaje
elevado de TEA que presentan sintomatología de adicción a las nuevas tecnologías. Hay un aumento de probabilidad de
presentar adicción a las NNTT si presentas problemas de comunicación social, área afectada en los adolescentes

“El uso de la tecnología
debe tener una
implementación
cuidadosa para con
los niños con TEA”
Por otro lado, dentro de las funciones
cognitivas de un programa de estimulación y para trabajar procesos atencionales,
razonamiento…
las
nuevas
tecnologías hacen una aproxiación
mucho más atractiva de fácil manejo y
más fácilmente evaluable.
Desde otra perspectiva, si abordamos
edades más avanzadas, hemos de hablar del uso de los dispositivos móviles
y de las redes sociales. La población que
tiene acceso es el grupo de alto funcionamiento, desde un punto de vista clínico preocupa, tanto en población
general como en los TEA, aún más por
ser un grupo de riesgo en sus dificultades de comprensión y manejo de la información social. Los problemas de
manejar la información escrita formando parte de entornos sociales digitales y el acceso a información de
contenido pornográfico en dichas redes
sin filtro, sin control y sin posibilidad de
monitorizar por parte del adulto referente. Me refiero a invitaciones no supervisadas.
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TECNOLOGÍA Y TEA
A le x Es col à . Ps i cólog o c lí ni c o i nfa n toj u v e n i l e sp e c ia l iz a d o e n a t e n c i ó n t e m p ra na y T EA A ut i st a . Tra b a j a e n e l
Cent ro de De s ar rollo Infa nt il y Ate nci ón
Precoz DELTA y en e l I ns tit uto de D ia gn ó st i c o y A t en c ió n P si q u iá t r ic a y P s ic o l ógi ca I DAP P. CE O y co-fu nda d or d e
I DA P P MI N D, e mp re s a c re a dor a de l a
a p l i c a c i ón A u t i s M I N D . D o c e n t e d e l P os tgrado on-line de “I nter ve nci ón e n Atenc i ón Te m pr a na y fa m il i a ” ( I L3 -U B ), a s í
como del c ur so “A pli ca c iones m óvi le s y
o t ra s te c n o l o g í a s p a ra p e rs o n a s co n
TEA” (U niversidad Autónoma de Madri d).
Ta mbi én ej erce d e profes or colab ora dor
e n o t ro s M a s te r s d e l a U n i v e r s i d a d
R a mó n L lu ll o I SE P. Ap a s i ona do d e l a
te cnología .
¿ C ó m o h a i m p a c t a d o e l c on o c i m i e n t o y
s ens ibi liza ci ón ha c ia los TEA en e l ám b i t o t e c n o l ó g ic o ?
En primer lugar hay que tener presente
cómo el aumento de la prevalencia de
los TEA ha suscitado una alarma social,
pero también una mayor visibilidad y
concienciación sobre la situación actual
de las personas con TEA. Por otro lado,
estamos ante una revolución tecnológica que cambiará en pocos años nuestras vidas por completo. La universidad
de Oxford estima que el 47 por ciento de
los empleos que hoy conocemos desaparecerá en 10 años como consecuencia directa de la robotización y las
nuevas tecnologías (NNTT) y el 90 por
ciento sufrirá cambios importantes.
Estos datos ejemplifican un hecho que
vemos todos los días al usar el whatsapp y las redes sociales para comunicarnos y compartir información, el
ordenador para contestar e-mails del
trabajo en cualquier momento del día,
la televisión como entretenimiento, el
móvil para encontrar pareja o la Tablet
para hacer la compra sin salir de casa.
La sociedad avanza estrepitosamente
hacia una comunicación e interacción
digital, que tiene sus ventajas e inconvenientes, pero que es importante tener
en cuenta de cara al tema que nos
ocupa, ya que en mi opinión, las personas con TEA pueden encontrar mayores
oportunidades de integración socio-laboral en un mundo mediatizado por las
nuevas tecnologías.
Teniendo en cuenta el elevado interés,
habilidad y motivación que pueden tener
las personas con TEA hacia las NNTT y
la infinidad de posibilidades que pueden
ofrecer hoy en día, es fácil pensar en el
potencial de ayudas y apoyos tecnológi-
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cos para mejorar la autonomía, propiciar la comunicación o facilitar la interacción social.
Desde una perspectiva social, la tecnología es una herramienta que puede facilitar la vida a las personas con TEA y a
sus familias. Desde un punto de vista
económico, la aplicación de las nuevas
tecnologías al TEA puede suponer un
ahorro muy importante de dinero, tanto
para la familia, como para el estado. La
Universidad de Harvard calcula que el
gasto medio de cuidar a una persona
con autismo en los EE.UU. a lo largo de
su vida es de 3 millones de dólares y,
según la asociación Autism Speaks, representa para EEUU 137.000 millones
de dólares. Es en este contexto donde se
ha producido un aumento exponencial
de investigación y desarrollo de recursos tecnológicos aplicados al TEA. Por
lo tanto, se puede decir que sí; el mayor
conocimiento y sensibilidad hacia los
TEA han generado un impacto en el sector tecnológico, propiciando la inversión
en NNTT que faciliten la vida de las personas con TEA. Desconozco estudios
sobre el impacto económico positivo de
las NNTT en el TEA, puesto que todavía
es un campo de investigación muy reciente, pero sí que existen multitud de
recursos tecnológicos que han probado
su eficacia en los TEA, tanto en la mejora de la intervención clínica como en
la facilitación de empleo o la autonomía
personal, con lo que se puede afirmar
sin duda alguna el potencial ahorro económico a largo plazo.

“La Universidad de
Harvard calcula que el
gasto medio de cuidar a
una persona con
autismo en EE.UU, a lo
largo de su vida, es de
3 millones de dólares”
Desde aplicaciones que facilitan los
desplazamientos de forma independiente, monitorizando a la persona con
TEA mediante sensores biométricos,
utilizando geo localización y ofreciendo
ayudas y avisos para llegar al destino
elegido, hasta recursos para garantizar
el desempeño de trabajos adaptados,
aplicaciones para el tratamiento o la
mera posibilidad de trabajar desde casa
a través de un ordenador e Internet.
Existen muchas herramientas tecnoló-

gicas que permiten integrar de forma
más eficaz a las personas con TEA, disminuyendo el nivel de apoyos que necesitan y facilitando su productividad.
También hay que resaltar que muchas
personas con TEA pueden desempeñar
trabajos específicos con mayor eficiencia que las personas con desarrollo
neurotípico. De hecho, empresas como
la firma alemana de software SAP, buscan activamente personas con TEA para
cubrir algunos puestos de trabajo, ya
que pueden tener habilidades analíticas, memorísticas y lógicas muy desarrolladas, con gran capacidad para
encontrar errores de programación, detectar patrones en los datos y un método de trabajo sistemático y
organizado. Obviamente no se puede
generalizar a todas las personas con
TEA, que muestran características muy
variables, pero es importante destacar
que en determinados sectores y con las
ayudas o adaptaciones necesarias, las
personas con TEA pueden llegar a aportar mucho al campo de la ciencia y la
tecnología, siendo un valor para la empresa.
A modo de conclusión, las NNTT han
abierto un mundo de posibilidades para
las personas con TEA: wearables que
ayudan a controlar la ansiedad, a prevenir crisis epilépticas o que permiten el
desplazamiento autónomo; robots y
aplicaciones que estimulan la comunicación e interacción social; realidad virtual para superar una fobia o hacer
exposición a situaciones nuevas o estresantes; un nuevo mundo digital que
avanza a una velocidad imparable y
dónde las personas con TEA tienen
mucho que aportar y recibir.
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Ge rardo He rre ra Gut ié rre z. I nve stig ador
de l I RTI C (I nsti tuto de R ob ót ica , Te cnologí a s d e l a I nform ac ión y la s Comuni ca ci one s) de la U nive rsi tat d e Va lènc ia .
H e r m a n o d e u n a m u j e r c o n a u t is m o ,
e ditor y p res ide nte d e Aut is mo Ávila .
¿ Cuá le s s on los re t os d e la te c nolog í a
pa ra con la s pe rs ona s con TEA des de el
p u n t o d e v i s t a d e l d i s e ñ o y d e l a i n fo r m á t i c a?
Las tecnologías innovadoras, aunque
son muy numerosas y -en ocasionesmuy sofisticadas, no cuentan aún con
unos estándares de calidad para su desarrollo. En mi opinión, la falta de estándares y metodologías, se encuentra –en
parte- detrás de la escasa evidencia
científica disponible sobre la efectividad
de la tecnología aplicada al autismo. Por
lo tanto, un primer reto se encontraría
en contar con metodologías consolidadas para desarrollar tecnologías para
las personas con autismo. Un primer
paso consistiría en generalizar el diseño
participativo, lo que permitiría contar
con herramientas suficientemente flexibles como para que se puedan adaptar a
la variedad de formas en las que se presenta el autismo. Además, cualquier estándar de calidad sobre aplicaciones
para personas con autismo, y cualquier
metodología de desarrollo para definirlos, debería incluir aspectos como la
personalización, la claridad visual y la
estabilidad del funcionamiento como requisitos imprescindibles.
Otro reto importante es la descontextualización curricular que en ocasiones

M a r í a D í e z-Ju a n, ps i c ólog a de Sa nt
Joan de D éu e spe ci ali za da e n TEA, cola bora dora d el Proye cto F. Ma s Cas ad ev a l l - U C D a v is M I N D I n s t i t u t e ,
m ie mbro de l com it é cl ínico.
Para concluir este reportaje sobre
nuevas tecnologías y autismo, el doctor Herrera nos describe los retos que
la tecnología y la investigación tienen
por delante para poder establecer programas de implementación terapéutica efectivos y con evidencia científica
en el campo de los TEA. Resulta complicado, todavía, diseñar estudios robustos en cuanto a su metodología
que puedan combinar herramientas
tecnológicas y componentes terapéuticos lo suficientemente rigurosos
como para extraer conclusiones de
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sufren las tecnologías. Se pueden encontrar herramientas concretas que
permiten abordar ciertos objetivos, pero
estas no se encuentran integradas dentro de programas más amplios. A modo
de ejemplo, la mayoría de las prácticas
basadas en la evidencia disponibles
para el autismo, no incorporan apoyos
tecnológicos entre las estrategias utilizadas. Esto hace que en ocasiones se
sigan caminos paralelos para conseguir
un mismo objetivo, lo que podría resolverse integrando apoyos convencionales
y tecnológicos en un mismo programa.

“Las tecnologías
innovadoras, aunque
son muy numerosas
y en ocasiones muy
sofisticadas, no
cuentan aún con unos
estándares de calidad
para su desarrollo”
En el ámbito de la innovación tecnológica, uno de los retos se encuentra en la
aplicación al autismo de los avances
producidos en la computación afectiva.
La informática afectiva, es una disciplina en la que los ordenadores tienen
la capacidad de leer las emociones de
los usuarios, de saber cómo les afectan
las cosas. Este es un avance muy importante cuando hablamos de personas

que tienen enormes dificultades de comunicación, personas que en ocasiones
no han podido aprender a expresar
cuando se encuentran mal o cuando les
duele algo. A través de las variaciones
en el ritmo cardiaco, del movimiento o
de la actividad electro-dermal, es posible inferir el estado interno de la persona con autismo y utilizar esa
información para proporcionar una respuesta, o para facilitar a las personas
del entorno el proporcionar esa respuesta.
Se trata de un reto cuya consecución
puede tener muchas consecuencias positivas para estas personas, no únicamente para su comunicación sino
también para ayudarles a superar sus
dificultades de autorregulación, combinándose con otros apoyos, tecnológicos
o no, que ofrezcan estrategias a la persona para tomar el control en situaciones que habitualmente les producen
mucha ansiedad.

buena praxis. En este sentido, como
sociedad, se nos invita a caminar hacia
una cooperación que facilite el desarrollo científico a través de la interacción persona con autismo –
comunidad científica – y tecnologías
innovadoras.
Equi pos com o el lid era do por Her re ra
p e r m i t e n l a p a r t i c i p a c i ó n d e fa m i l i a s y
pe r s ona s c on a u ti s m o e n p rog ra m a s
de investigac ión que i ntentan aprender
l a m e j o r m an e r a d e a d ap t ar l a t e c n o logí a al us ua ri o con a uti sm o, pa ra pot e n c i a r s u s fo r t a l e z a s y r e d u c i r s u s
di fi c ul ta d e s, y s e gú n e l le m a de l a
c a m p a ñ a d e s e n s i b i l i z a c i ón y c o n c i e n c i ac i ón s ob re e l a ut is m o d e e ste a ñ o
201 7, “rom per bar re ras ha c ia una soci ed ad m ás acce si ble”. ■
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Cuaderno científico
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Pistas sobre la causa de la mayor prevalencia masculina
na diferencia anatómica cerebral podría ser la causa de
la mayor prevalencia del autismo en varones porque,
como se sabe, los TEA afectan a cuatro
hombres por cada mujer. Así se desprende de un estudio llevado a cabo por
investigadores de la Universidad Johann
Wolfgang Goethe en Frankfurt (Alemania), dirigido por Christine Ecker y publicado en febrero en la revista JA M A
Ps yc hia tr y bajo el título 'A new link betwen autism and masculinity'. El estudio
quería analizar si la diferencia de la prevalencia podría hallarse en la diferente
estructura cerebral de hombres y mujeres. Para ello se analizaron a 98 adultos
(la mitad mujeres), de entre 18 y 42
años, con autismo de alto funcionamiento, y otros 98 de grupo de control,
es decir, sin autismo. En ambos grupos
se analizaron las características neuroanatómicas del cerebro, centrándose en

U

el grosor cortical; los participantes se
sometieron a diferentes pruebas de
imagen y a un análisis estadístico para
determinar la probabilidad del diagnóstico de TEA. Como resultado, la anatomía
característica
del
cerebro
masculino, en comparación con la femenina, se asocia con una mayor probabilidad de desarrollar autismo. De
hecho, las mujeres con una estructura
cerebral más propia de los varones tuvieron, frente a las que presentaban una
anatomía del cerebro ‘típicamente femenina’, una probabilidad hasta tres
veces mayor de tener un TEA.
Como ocurre en otras investigaciones,
los autores de éste apuntan que es una
prueba de principio y que es preciso
continuar para confirmar sus hallazgos
y evaluar las causas subyacentes de
tales diferencias. Apuntan que nuevos
estudios deberían referirse a otros sub-

grupos en el espectro autista, ya que
éste se limitó a adultos de alto funcionamiento con TEA. ■

Un algoritmo para identificar síntomas de autismo
n algoritmo
que analiza
las expresiones faciales y
los movimientos de cabeza podría ayudar a
los médicos a diagnosticar el autismo y los
trastornos por déficit de
atención, según se desprende de un estudio de
la universidad británica
de Nottingham publicado a principios de año
en New Scientist. Un
equipo de esta universidad empleó un ordenador programado para
identificar comportamientos habituales en
las personas afectadas.
Los investigadores grabaron imágenes de 55
adultos mientras leían y
escuchaban historias o
bien respondían preguntas sobre ellos
mismos. Los participantes en el estudio
se clasificaron en cuatro grupos: con
autismo, con TDA, con ambas cosas o
ninguna.
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En el estudio se utilizó
también el movimiento
de la cabeza para medir
la atención de los voluntarios. Usando ambas
medidas, el programa
diseñado por el equipo
identificó correctamente
a las personas con TDAH
o condiciones similares
al autismo en el 96 por
ciento de los casos.

El ordenador aprendió a detectar las diferencias entre los grupos. Así, por
ejemplo, las personas con ambas condiciones eran menos propensas a levantar las cejas cuando veían información
sorprendente.

Este avance puede ser
una herramienta muy
útil para diagnosticar,
pero sin olvidar el trabajo de los equipos médicos. "Estamos creando
herramientas de diagnóstico que acelerarán el
diagnóstico, pero no creemos que podamos eliminar a los humanos.
Los seres humanos añaden ética y valores morales al proceso",
explicaba en New Scientist Michel Valstar, uno de los profesores de la facultad de informática que ha participado en
el estudio. ■
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Proyecto de Autismo Burgos de detección por la mirada
uede diagnosticarse el autismo por la mirada? Hace
más de una década, José Antonio Muñoz Yunta, de nuestro
comité científico, ya hablaba de ello y
creó incluso el método Mas Casadevall
de detección. Como sabemos, la ausencia de mirada a la madre podría constituir signo de alerta. Muñoz Yunta no el
único que se fijaba en ello. Ahora, la asociación Autismo Burgos ha puesto en
marcha un proyecto piloto para la detección precoz de autismo con las primeras
pruebas de "eye-tracking" (observación
de la fijación de la mirada) que se llevarán a cabo en el Hospital Universitario de
Burgos (HUBU).
El proyecto ha sido bautizado como
"Bebé Miradas" y arrancará con grupos
seleccionados después de varios ensayos de prueba. Desde Autismo Burgos
han explicado que se prevé intervenir con
bebés de entre dos meses y tres años
con la finalidad de encontrar síntomas de
alerta de TEA. Un primer grupo se compondrá de niños de alto riesgo de tener
TEA: un segundo grupo lo conformarán
bebés con alto riesgo de trastornos del
desarrollo por incidentes durante el embarazo o riesgo pediátrico. El tercer perfil abarcará a niños sin riesgo alguno. La
iniciativa se desarrollará en la Unidad de
Investigación del Hospital Universitario
de Burgos y se enmarca en la Estrategia
Nacional del Autismo. Encabezando el
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proyecto se hallan los pediatras David
Conejo y Montesclaros Hortigüela.
Autismo Burgos colabora en el diseño
del protocolo y de los programas estadísticos, pues prevé recoger múltiples
datos sobre evolución y desarrollo a través de las pruebas de seguimiento visual,
"eye-tracking", que han de servir para
detectar síntomas de alerta de TEA.
Como sabemos, a los dos meses los
bebés empiezan a mirar a los ojos del
interlocutor como forma de comunica-

ción. El niño con autismo, en cambio,
deja de hacerlo a partir de los nueve
meses. Hacer un seguimiento de este
patrón de conducta y valorar las desviaciones puede ser de gran ayuda en un
diagnóstico precoz y, por lo tanto, en una
atención temprana que minimice los
efectos del impacto del autismo. El proyecto cuenta con una ayuda de 100.000
euros del Ministerio de Sanidad, derivada
de las aportaciones del IRPF, y colaboraciones económicas de empresas y entidades burgalesas. ■

Las complicaciones durante el embarazo, factor de riesgo
as complicaciones durante el
embarazo o el
parto podrían
ser un factor de riesgo de
desarrollo de autismo,
según un estudio publicado a principios de febrero en el American
Journal of Perinatology.
En la investigación se estudiaron los datos de casi
600.000 nacimientos registrados en los hospitales
de
Kaiser
Permanente, al sur de California (EE.UU.) entre
1991 y 2009. Durante este
periodo 6.255 bebés recibieron diagnóstico de autismo. De éstos, un 37 por
ciento había sufrido algún tipo de complicación prenatal. Según los responsa-
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Otros problemas prenatales que se asociaron
con TEA incluyeron separación prematura de
la placenta del útero,
feto transversal, tamaño
o posición anormal y
problemas con el cordón
umbilical.

bles del estudio, los niños que sufrieron
asfixia y preeclampsia (hipertensión
gestacional y otras patologías) eran más
propensos a ser diagnosticados con TEA.

Así, los niños expuestos
a complicaciones antes
o durante el parto tienen
un 44 por ciento más de
riesgo de desarrollar
TEA que los niños no expuestos. Por otra parte,
el estudio constató que
un 10 por ciento de niños sanos que sufrieron alguna complicación durante el
parto tenía mayor riesgo de sufrir autismo. ■
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València acull el Congrés Internacional de Tecnologies Innovadores per a
persones amb Autisme (ITASD)
l Palau de les Arts de València
acollirà, del 30 de juny al 2 de
juliol, el Congrés Internacional
de Tecnologies Innovadores
per a persones amb Autisme (ITASD)
2017. Organitzada per la Fundació
Adapta, ha convidat diversos ponents internacionals, d'entre els quals la nordamericana Rosalind W. Picard,
fundadora i actual directora del Grup de
Recerca en Computació Afectiva del
Media Lab de l'Institut Tecnològic de
Massachusetts (MIT), i Adam Harris, un
jove irlandès fundador d'AsIAm.ie, que
explicarà la seva experiència de fundar
una empresa amb síndrome d'Asperger.

M

Per la seva banda, l'anglesa Sue
Fletcher-Watson explicarà la seva
experiència com a psicòloga del
desenvolupament a la Universitat
d'Edimburg. També participarà el
francès Ouriel Grynszpan, de la
universitat Pierre et Marie Curie,
el nord-americà Ivan Riobo, del
Geòrgia Tech Ubicomp Group,
Jelle van Dijk, de la universitat de
Twente (Països Baixos) i l'anglès Mark
Brosnan d'University of Bath. De casa
nostra, el congrés comptarà, entre d'altres, amb Javier Arnáiz, d'Autisme Burgos, i María Montesclaros Hortigüela, de
l'Hospital Universitari de Burgos. La

trobada té el suport de la Fundació
Orange, la Universitat de València, la
Generalitat Valenciana, el Palau de les
Arts Reina Sofia i el Programa Erasmus
+ de la Unió Europea. Informació completa a: https://itasd.org/ ■

El Parc d'Atraccions del Tibidabo, compromès amb els col·lectius més vulnerables
Mas Casadevall gaudeix des de fa anys de la jornada Un estiu sense barreres

as
Casadevall
gaudeix des de fa
alguns anys de la
jornada Un estiu
sense barreres del Parc d'Atraccions del Tibidabo. Es
tracta d'una de les diferents
iniciatives del "Tibidabo solidari", que inclou totes aquelles activitats amb què el parc
mostra el seu compromís envers els col·lectius més vulnerables de la societat, com
ara persones amb discapacitat o amb escassos recursos.

vers les problemàtiques socials i conflictes bèl·lics a la llibreta
gegant de la PAU del
Parc d’atraccions Tibidabo, on s’han anat recollint
missatges
d’alguns dels gairebé
30.000 visitants que
han gaudit de l’esdeveniment durant aquests
20 anys.

Ara, amb 115 anys
d’història, el 2017 incorpora la novetat de
De les diferents iniciatives,
convidar al parc als
Un estiu sense barreres és la
nens i nenes amb nemés emblemàtica i veterana
cessitats
especials
La sortida al parc del Tibidabo és una ocasió única que tenen els nostres nois i noies de
del parc, ja que va començar
d’esplais o centres de
passar-ho bé en un entorn diferent, divertit i emocionant
el 1995. Un dia a l’any, el parc
la ciutat de Barcelona,
convida a escoles d’educació
que podran visitar el
especial, entitats i associaparc de manera gracions de Catalunya que atenen a perso- L A CANÇÓ DE PAU
tuïta, fins a 100 entrades per dia. Així,
nes amb discapacitat intel·lectual.
entre el 22 de juny i el 10 de setembre,
L’objectiu és que puguin gaudir de les La Cançó de Pau es va incorporar un any oferirà beques per entrar gratuïtament
instal·lacions en igualtat d’oportunitats, més tard, el 1996, amb l’objectiu de po- al parc a esplais o centres amb necessitot facilitant-los l’accés a les atraccions tenciar l’educació en valors com la tole- tats especials. Al llarg d'aquests 69 dies
si és necessari. La jornada s’aprofita per rància, la solidaritat i el respecte. Durant d’obertura a l’estiu el parc posarà a dispresentar els avenços aconseguits en els dies de festa de Nadal, s’obren les posició d'aquestes entitats fins a 100 enles instal·lacions en matèria d’accessi- portes als nens i nenes perquè puguin ex- trades al dia sense cost. Això representa
bilitat i mobilitat. Per aquesta festa han pressar el seu desig de pau tot entonant oferir 6.900 places de lliure accés durant
passat 25.468 visitants, i s'hi han benefi- una cançó. A més, durant la jornada els la temporada d'estiu, amb un cost econens plasmen les seves inquietuds en- nòmic de 196.650 euros. ■
ciat un total de 513 entitats.
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Asociación Desarrollo impulsa el projecte europeu d'oci inclusiu Exclusion Over
by Minecraft
xclusion over by Minecraft és
un projecte europeu cofinançat
pel programa Erasmus + que
sorgeix de la necessitat per la
qual travessen associacions educatives i
juvenils per oferir un oci dirigit a tota la
població juvenil, ja siguin joves amb
Trastorns de l'Espectre Autista (TEA) o
amb dificultats de aprenentatge o bé
joves sense cap necessitat específica.
Així, en el projecte, que durarà fins
aquest mes de maig, estan implicades
l'associació Agrupamento de Escoles do
Forte dóna Casa de Portugal i la regidoria de joventut de l'ajuntament d'Albacete, a més de l'Asociación Desarrollo
Autismo Albacete com a entitat coordinadora.
La idea del projecte sorgeix arran de la
positiva experiència d'haver desenvolu-
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pat un club Minecraft dins de la pròpia
associació a través d'un servidor online
privat on es troba la ciutat Minecraft. En
aquesta ciutat, els participants han d'aprendre a conviure desenvolupant habilitats
socials
i
competències
comunicatives a través del treball en
equip, fomentant l'empatia, la solució
de problemes, etcètera.
D'aquesta manera, Exclusion over by
Minecraft té com a finalitat formar els
joves en les següents competències:

• Conèixer les diferents eines TIC
per a la inclusió, metodologies i enfocaments per crear lleure inclusiu
• Crear un club Minecraft en les
seves respectives associacions que
fomenti la relació oberta i segura
entre joves en risc d'exclusió, ja siguin perquè estan dins de l'espectre
autista, perquè són una minoria ètnica o religiosa o tenen menys oportunitats.
• Aprendre i ampliar competències
per estimular el procés d'aprenentatge d'aquests joves
• Intercanviar bones pràctiques d'oci
inclusiu entre les associacions
• Fer partícips a famílies, amics i
públic en general dels resultats d'aquest projecte
• Transferir i replicar els resultats
del projecte perquè es pugui aplicar
en diferents contextos. ■

Un vídeojoc per sensibilitzar sobre la síndrome d’Asperger
l Viaje de Elisa és un videojoc
promogut per Autismo Burgos
i Fundación Orange que vol
ajudar a comprendre millor les
característiques i necessitats de les persones amb autisme, especialment amb
síndrome d'Asperger. Adreçat als primers alumnes de l’ESO, el joc parteix
d’una èpica història de rerefons, on els
jugadors han de superar els reptes als
quals s'enfronta Elisa. Gràcies a les indicacions i consells d'Autismo Burgos, i
amb la participació de diversos joves
amb autisme, s’ha creat una història de
fons de ciència ficció, amb molts diàlegs
interactius i un univers propi, al més pur
estil de les visual novels japoneses, amb
parts d'exploració i diversos minijocs que
reflecteixen els problemes quotidians de
les persones amb Asperger. Amb el joc, a
més, es pot aprendre de manera global
sobre habilitats socials, respecte a la diversitat i altres conceptes relacionats
com ara la prevenció del bullying escolar.
El joc, disponible per a iOS, Android i
web, ve acompanyat de material didàctic
que serveix de suport als docents que
vulguin realitzar activitats a classe, a
més d'informació general per entendre
millor la síndrome d'Asperger. Ha estat
desenvolupat per Gametopia Games.
Trobareu tota la informació a www.elviajedeelisa.es/asperger/ ■
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Life, animated, el documental sobre l’autisme candidat a l’Oscar
ife, animated és un
documental nominat
als últims premis
Oscar de l'Acadèmia
del Cinema de Hollywood que
no podem deixar passar perquè
es basa en la història d’Owen
Suskind, un noi que als tres
anys va deixar de parlar. L’Owen tenia autisme. La seva família va descobrir que la seva
única forma de comunicar-se era endinsant-se en el món dels clàssics animats
de Disney, que era capaç d’aprendre de
memòria. Al film, dirigit per Roger Ross

i que ha guanyat força guardons, veiem
l’evolució del protagonista fins a la seva
graduació i les primeres passes cap a la
seva independència. El llibre en què es

basa aquesta història va ser
escrit pel seu pare, periodista
i editat per Disney i es convertí
en un dels llibres més venuts
de la llista del New York
Times. A banda, el pare va
presentar davant Nacions
Unides el seu cas, que ha
donat lloc a una teràpia que
ha suscitat l’interès de molts
psiquiatres i en la qual s’aprofiten els especials interessos i aficions de
les persones amb autisme per al desenvolupament de les habilitats socials i comunicatives. ■

Emoplay, solució que ajuda les persones amb autisme a reconèixer
expressions facials

L

Desenvolupada per la fundació Orange i CTIC amb col·laboració de la universitat d'Oviedo

a Fundació Orange i CTIC Centre Tecnològic han presentat
EmoPLAY, una solució digital
que ajuda a les persones amb
autisme a reconèixer expressions facials i
afavoreix la comprensió de les emocions.
Es tracta d'un programa de descàrrega
gratuïta ja disponible per a entorn Windows i properament també per a dispositius Android i iOS. El projecte, impulsat
per Fundació Orange, està desenvolupat
per CTIC Centre Tecnològic en col·laboració, com a Comitè Científic, del Grup de
Recerca sobre Discapacitat (GID) de la
Universitat d'Oviedo i la doctora en Psicologia Pilar C. Zardaín.

Mitjançant una webcam o càmera integrada, EmoPLAY entrena el reconeixement de diverses emocions a través de les
expressions facials. Després d'una elecció prèvia de l'emoció a treballar, i una explicació tant de l'expressió facial
associada com d'una situació on aplicarla, l'usuari ha de realitzar els gestos que
la determinen; per exemple, somriure per
expressar alegria. EmoPLAY analitza aleshores automàticament la seva imatge indicant si l'expressió és adequada o no.
El programa permet treballar amb diferents emocions com alegria, tristesa o
enuig, amb configuracions personalitzades per a, per exemple, ajustar la sensibilitat de l'algoritme de reconeixement (més
o menys dificultat), associar una imatge
de context que ajudi a treballar l'emoció o
modificar el reforç donat a l'usuari o el
temps de què es disposa per aconseguir
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Pantalla explicativa de l'emoció de l'alegria

expressar l'emoció, que va de 10 segons
a un minut.
El treball de les emocions en moltes persones amb autisme és necessari, per la
seva dificultat en la interpretació dels diferents aspectes emocionals que intervenen en la comunicació. Com sabem,
tenen dificultats per posar-se al lloc dels
altres i poder anticipar conductes, donada
la dificultat per reconèixer les emocions a
través de les expressions facials. EmoPLAY pretén contribuir, per tant, al fet que
puguin interpretar la correspondència
entre determinats gestos i l'emoció associada. Dins del projecte s'ha fet un testavaluació amb 75 nens i nenes amb
autisme, la participació dels quals ha

estat possible gràcies a la col·laboració
d'associacions i centres educatius (asturians, nacionals i, fins i tot, internacionals,
amb una universitat argentina. La validació feta pels nens ha donat resultats molt
satisfactoris; ha demostrat la seva facilitat
d'ús i el seu interès per seguir utilitzantla en el futur. D'altra banda, els responsables de les associacions han corroborat
el bon funcionament del mòdul de reconeixement d'emocions, eficàcia que ha
havien comprovat més de 185 nens i
nenes sense cap trastorn del desenvolupament diagnosticat. EmoPLAY va ser un
dels projectes seleccionats en la Convocatòria de Solucions Tecnològiques per a
persones amb autisme de Fundació
Orange el 2015. ■
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Llibres
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Tener un hijo con autismo
Melisa Tuya. Plataforma editorial
elisa Tuya és periodista, escriptora i mare de dos nens,
un d'ells, el Jaime, amb autisme. Fa prop de deu anys
que explica la seva experiència com a
mare en un bloc de 20minutos, 'Madre reciente' amb centenars de milers de lectors on procura normalitzar, veure amb
realisme i des d'un punt positiu el fet de
tenir un nen amb discapacitat a la família. El llibre, en el qual també hi ha espai
per a altres veus de pares de nens amb
autisme, recull aquest mateix esperit. En
ell parla de pors, de sospites, de negació,
d'encaix posterior del diagnòstic i de superació, però també de normalització, reivindicació de la diferència i recerca de la
felicitat. Llibre cru i sincer, "no vull mentir-me a mi mateixa", el títol d'un capítol
és "L'autisme és una putada"; en ell,
mentre molts pares diuen que no traurien
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l'autisme del seus fills perquè significaria
canviar-los l'essència, ella sí, "donaria tot
el que tinc per una cura real i efectiva de
l'autisme: la meva salut, tot el meu patrimoni, la meva felicitat, la meva vida..." .
Diu Tuya en un altre capítol: "No puc dir
que l'autisme sigui en sí una cosa bona,
ja que complica extraordinàriament la
vida de la persona i la de la seva família, i
més quan hi ha un nivell alt de necessitats de suport. Però, malgrat tot, es pot
tenir un fill amb autisme i ser feliç".
El llibre és també solidari perquè, a banda
d'estar escrit amb els peus a terra i la intenció d'aportar esperança i ser d'utilitat
a tots aquells que estimen a una persona
amb autisme, l'autora donarà la meitat
dels beneficis que li generi a la Fundació
Autismo Diario, a l'Associació Araya i la
Fundació Aucavi. ■

Todo sobre el Asperger
Maria Merino i col·laboradors. Editorial Altaria
'autora principal d'aquest
llibre, Maria Merino, explica
al prefaci que aprofundir en
la síndrome d'Asperger
"ens obliga a revisar els conceptes estandarditzats amb els quals convivim i
que acceptem com a animals socials i
socialitzats que som". Les persones
amb Asperger estan d'alguna manera
desproveïdes de la influència de les
modes i de les pressions socials, "i el
coneixement que la seva cultura
aporta és incalculable". Aquestes persones, a més, ens obliguen a qüestionar-nos el veritable valor de les coses
i inverteixen els valors sobre allò que
és senzill i el que és complex perquè
ens adonem que res és el que sembla
sinó que és el que ells veuen: "la nostra il·lògica globalista enfront d'un
pensament hiperlògic i centrat en el
detall".
Els autors del llibre tenen el desig de
comprendre per poder ajudar, i un
desig de transmetre informació basada en l'evidència i en l'experiència
perquè més persones comprenguin
aquesta manera diferent de ser, que
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per a ells i les seves famílies és una
veritable carrera de fons i un esforç
constant. El manual és un recull d'impressions i coneixement amb capítols
especials. Totes les persones que hi
participen coneixen, comprenen i estimen a les persones amb autisme. El
manual és ple de consells a punt per
ser estudiats o aplicats al despatx professional, a l'aula o a la família. A les
seves pàgines trobem des de la història de l'autisme a la descripció de la
neurobiologia, el diagnòstic i avaluació, els tractaments i atenció primerenca, la família com a puntal del
suport a les persones amb Asperger,
l'experiència en primera persona, les
dones amb Asperger, la intervenció a
l'escola, el bullying, la sexualitat, la
violència i la comorbilitat psiquiàtrica,
entre altres temes.
S'adreça a professionals de la salut
(psicòlegs, psiquiatres, pediatres, infermeres, fisioterapeutes i terapeutes
ocupacionals), professionals de l'educació, estudiants de l'educació, la
salut i els servei socials, famílies i persones interessades. ■
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Historia del autismo. Conversaciones con los pioneros
Adam Feinstein. Versió espanyola de Mercedes Belinchón Carmona i Javier Muñoz Bravo. Autismo Ávila
libre que resum, amb
un enfocament absolutament inusual, la
història de com s'ha
desenvolupat el concepte de
trastorn de l'espectre de l'autisme. L'autor dóna vida al seu
relat amb un nivell de detall fascinant a través de les seves entrevistes
amb
destacats
professionals (i, si aquests han
mort, amb els seus fills), així
com amb pares de persones
amb autisme i amb adults amb
aquesta condició.
Segons el prestigiós Simon

Baron Cohen, un dels referents
al món en trastorns de l'espectre autista (TEA), "ningú abans
havia intentat escriure la història
de l'autisme d'una manera tan
completa. El llibre d'Adam Feisntein, molt fàcil de llegir i, alhora,
extraordinàriament exhaustiu,
conté el tresor de converses amb
els científics, professionals, activistes i pares que han modelat el
desenvolupament de l'autisme,
tant en el pla de la investigació
com en el de les polítiques.
Aquest llibre apareix en un moment oportú, ja que la generació
dels pioners és ja «emèrita».
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Quan s'expliquen històries
ningú és totalment objectiu,
però Feinstein (divulgador científic, pare i organitzador de congressos internacionals) està
més ben situat que ningú per
documentar els canvis tan extraordinaris que li han succeït a
la comunitat mundial de l'autisme des de la dècada de 1940
en endavant . Aquest llibre és
una contribució molt important
a la història de la medicina, i un
recurs únic per a les generacions futures que vulguin avançar basant-se en els seus
predecessors". ■

Una tribu propia. Autismo y Asperger: otras maneres de entender el mundo
Steve Silberman. Editorial Ariel
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’autisme, i l’Asperger com una de les
seves formes més conegudes, continuen sent un gran enigma per als investigadors i per a la societat en
general. Tot i l’augment de la seva prevalença,
la gran diversitat de símptomes que pot presentar (d’aquí que parlem d’espectre) i els milers de gens que semblen estar implicats,
encara queda molt per fer en recerca per esbrinar-ne els orígens i disposar de tractaments
que, si més no, ajudin a pal·liar-ne els efectes.
Ara bé, en els últims anys s’ha fet un gran pas
en la forma amb què s’aborda l’estudi de l’autisme i de les persones que tenen TEA. D’això
ens parla Steve Silberman, qui en aquesta obra
es capbussa profundament en la història dels
primers investigadors, Leo Kanner i Hans Asperger, dibuixa l’evolució dels estudis sobre els
TEA i parla a bastament de la neurodiversitat. I
és que, mica en mica, el concepte de discapacitat associat fins ara a l’autisme, està deixant
pas al que ja comença a considerar-se una

manera diferent d’entendre i de viure el mon,
és a dir, un exemple d’aquesta neurodiversitat.
L’autor és una de les firmes de referència de
la revista Wired, on desenvolupa els seus
temes preferits, la cultura i la psicologia. L’obra inclou moltes anècdotes sobre els investigadors i un munt de casos particulars que
són un reflex, d'una banda, de l'angoixa i la
preocupació de les famílies davant la diferència dels seus fills. D'altra banda, és la història
de famílies lluitadores que no es deixen vèncer per diagnòstics sense esperança i tractaments de vegades inhumans. I és la història
d'investigadors visionaris, sensibles, capaços
de veure més enllà de la diferència. El llibre
ha estat guardonat amb el premi Samuel
Johnson de la BBC, un dels més reconeguts
del gènere de no ficció. Un dels millors llibres
de l'any segons The New York Times, Financial Times, The Guardian, The Economist i
Forbes, entre altres publicacions. ■

Marcelo Pi, el fabricante de personas
Fundación Adecco

arcelo Pi, el fabricante de personas
és un conte de la
Fundació Adecco,
desenvolupat en col·laboració
amb un equip de dissenyadors
amb i sense discapacitat. En ell
tracta la diversitat de les persones amb humor i sorprenent enginy, per abordar el valor que
aporta la diferència. I ho fa a
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partir d'un univers de fantasia,
per trencar les barreres i estereotips que estigmatitzen les
persones amb discapacitat.
Sens dubte, és una publicació
que divertirà i farà reflexionar a
nens i grans. El projecte ha treballat les idees artístiques de
manera lliure, amb l'únic objectiu de veure què passa quan
donem ales al talent, sense nor-

mes ni prejudicis. El resultat,
segons la fundació Adecco, és
una experiència única, artística,
que distorsiona la realitat, creant mons imaginaris de gran
plàstica. Una visió tremendament personal de l'art o del noart, fora dels límits de l'ortodòxia
artística tradicional. Es pot descarregar a http://www.fundacionadecco.org/e/marcelopi/ ■
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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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