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Presentació 

La Fundació Privada congost autisme, classificada com a benèfica assistencial, es va fundar el 1984 i 
està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 38. 

La Fundació té com a missió millorar la qualitat de vida de les persones amb autisme i és reconeguda a  
nivell internacional com a pionera en el desenvolupament d’accions i serveis específics per a la seva 
atenció i tractament. 

Té com objectiu promoure, vetllar i ajudar entitats sense ànim de lucre dedicades al tractament i 
atenció de les persones amb autisme, fomentar i desenvolupar projectes d’investigació científica, de 
formació i divulgació, així com l’estudi de tècniques i mètodes de treball per a la seva aplicació en 
l’educació, l’assistència i la integració social d’aquestes persones. 

La tasca de la Fundació ha sigut i és especialment activa en el desenvolupament dels serveis d’autisme 
la garriga i en l’assessorament a altres entitats nacionals i internacionals. 

La Fundació promou l’intercanvi d’experiències amb altres organitzacions i molt especialment amb les 
que es dediquen a l’autisme. Col·labora de forma molt activa amb les organitzacions següents: 

‐ Organització Mundial de l’Autisme 
‐ Associació Internacional Autisme Europa 
‐ Confederación Autismo España  
‐ Federació Autisme Catalunya 

És membre de l’Asociación Española de Fundaciones i de la Coordinadora Catalana de Fundacions. 

Durant el 2014, la Fundació congost autisme ha mantingut un ampli programa d’activitats adreçat a 
acomplir la seva missió. 
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El Patronat 

El Patronat està compost per persones elegides per la seva capacitat de regir la Fundació i per la seva 
conformitat a les finalitats fundacionals. Entre les seves funcions cal destacar les de representació, 
govern i administració de la Fundació. Els membres del Patronat són els següents: 

 

Marta Roca Fina, presidenta 
Ramon Casabona Fina, vicepresident 
Lluís Maluquer Trepat, secretari 

 

Vocals: 

Montserrat Cunillera Busquets (fins al 19.6.2014) 
Luis Guilera i Creus 
Antonio Ramón Mañá Duart 
Roger Oliver Esteller 
Juan Carlos Oliver Fernández 
Anastasio López Beiztegui 
Francesc Xavier Puig Domingo  

 

 

  



8 

  



9 

 

 

 

 

 

Activitats 

Formació dels professionals  

La Fundació promociona la formació continua 
del personal dels serveis dedicats a l’atenció i 
tractament de persones amb autisme. Els 
continguts d’aquest tipus de formació són molt 
diversos i tenen com a objectiu profunditzar en 
el coneixement sobre el trastorn de l‘espectre 
autista (TEA), el seu tractament, la gestió dels 
serveis i també en els aspectes relacionats amb 
la salut laboral. Aquesta formació compta amb 
la participació d’experts en les diferents 
temàtiques que s’aborden: l’estrès laboral, la 
higiene i seguretat en el treball, la fisioteràpia, 
la higiene buco-dental, la psicofarmacologia, 
cures i primers auxilis, la intervenció 
psicoeducativa, la problemàtica conductual de 
les persones afectades per l’autisme, la 
logística, les mesures d’estalvi energètic etc. A 
partir de les intervencions dels experts, s’obre 
el debat entre els participants. 

Durant l’últim quadrimestre del 2014 s’ha dut a 
terme sessions formatives quinzenals 
adreçades, especialment, al personal d’atenció 
directa amb els objectius de millorar el 
tractament que reben els usuaris en serveis 
específics per a persones amb autisme, la forma 
de revisar i avaluar orientacions terapèutiques i 
optimitzar la comunicació entre els equips 
multidisciplinaris. 

Aquestes sessions estan emmarcades en els 
programes de formació continuada dirigits a 
professionals que treballen en l’atenció i 
tractament de persones afectades per l’autisme 
i són  conduïdes i moderades per professionals 
de reconeguda trajectòria en el diagnòstic, 
atenció i tractament de les persones amb 
autisme greument afectades. 

La Fundació ha promocionat la participació de 
professionals a diferents tipus d’activitats 
externes de formació com congressos, 
seminaris, jornades, etc. Destaquem les 
següents: 

23-25.01.2014. Participació en el Curso de 
formación y acreditación del ADI-R.  
Organitzat per Tea Ediciones, a càrrec de la Dra. 
Amaia Hervás, i que es va realitzar a Madrid. 

21-22.02.2014. Participació en les jornades 
Acoso escolar y discapacidad, organitzades per 
ATTEM a la Universitat Politècnica de València. 

20-21.03.2014. Participació en la IV Reunión 
Anual de Terapéutica en Psiquiatría, a l’auditori 
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AXA de Barcelona, i organitzat per la Facultat 
de Medicina de la Universitat de Barcelona-
Hospital Clínic.  

21-22.03.2014. Participació en el III Congrés 
Internacional d’Autisme, que es va celebrar a 
Múrcia organitzat pel Centro de Formación 
Integral Gabriel Pérez Cárcel. 

07.04.2014. Participació en la presentació de la 
guia pràctica per a professionals de la salut,  
La salut de les persones amb discapacitat 
intel·lectual : Què hem de tenir en compte?, 
organitzat pel DINCAT (Discapacitat 
Intel·lectual Catalunya) i el Departament de 
Salut a la Sala d’actes del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya a 
Barcelona. 

9-10.04.2015. El Dr. Francesc Cuxart va 
participar al Congrés Nacional del CRA (Centre 
de Recursos per a l’Autisme) de França. Aquest 
congrés, que es va realizar a la ciutat de Tours, 
s’organitza cada dos anys i hi van assistir 1.400 
persones. El programa científic va comptar amb 
la participació d’experts internacionals de gran 
renom, com Catherine Barthélémy,  Michelle 
Zappella, Philippe Rochat o Nadia Chabane. Els 
temes abordats foren diversos, ja que es va 
parlar de diagnòstic, clínica i intervenció, així 
com de recerca bàsica relacionada amb 
l’autisme. La conferència de cloenda la va 
realitzar Temple Grandin, nord americana 
afectada d’autisme d’alt funcionament, i que 
ha escrit diverses obres sobre la seva visió de 
l‘autisme. 

24.04.2014. Participació en la XXIX Teràpia del 
comportament i medicina conductual en la 
practica clínica, a l’Auditori Novartis de 
Barcelona.   

21.05.2014. Participació en el Taller PAI. 
Inventari d’Avaluació de Personalitat. Entorns 
clínics i forenses, Organitzat per TEA Edicions 
Barcelona, a la Sala d’Actes del Col·legi Oficial 
de Psicòlegs de Catalunya.  

13.09.2015. Participació del Dr. Francesc 
Cuxart, a la 10a Jornada Regional d’ARAPI a 
Toulouse. Aquestes jornades regionals, que es 

celebren anualment,  tenen com a objectiu 
promoure el coneixement sobre l’autisme. En 
aquesta ocasió, el tema central era el del 
diagnòstic i intervenció durant els primers 
anys. La conclusió global de les diferents 
intervencions és que s’està avançant molt en la 
detecció primerenca de l’autisme a partir, 
evidentment, de marcadors clínics i que hi ha 
indicis d’algun possible marcador biològic, 
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concretament d’una sensibilitat neuronal 
reduïda als estímuls socials. Un altre fet 
important, és que cada cop sembla més evident 
que la intervenció precoç de qualitat és 
fonamental per millorar el pronòstic del nens 
afectats de TEA. 

9-10.10.2014. Participació del Dr. Francesc 
Cuxart en les IX Jornades Científiques 
organitzades per la Fundació Alicia Koplowitz, 
que es van celebrar al Gran Amfiteatre de 
l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de Madrid. 

18-21.10.2014. Participació del Dr. Joan Cruells 
al Congrés de Psiquiatria Europeu a Berlín. 

23-25.10.2014. Participació en el Curso de 
formación y acreditación del ADOS-2. 
Organitzat per Tea Ediciones. 

 

Assessorament tècnic  

La Fundació facilita assessorament a les 
administracions públiques,  entitats, familiars, 
professionals i estudiants que volen 
profunditzar els seus coneixements en relació a 
l’autisme, conèixer el model d’intervenció i 
d’organització de serveis, així com treballar en 
el disseny i la millora de les polítiques 
públiques en aquest àmbit d’actuació.  

En aquest sentit del 2014 podem destacar la 
col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés, en el 
Projecte europeu HIPE 4 ASD, sobre la millora 
de les habilitats dels professionals en Trastorns 

de l’Espectre Autista (TEA). El Dr. Joan Cruells 
va participar en l’elaboració dels aspectes de 
salut en la formació dels professionals. 

Aquest assessorament tècnic també es realitza 
amb la participació en diferents activitats com 
la impartició de conferències,  xerrades, així 
com mitjançant visites d’estudi als serveis. 

 

Conferències i xerrades 

Durant el 2014 destaquem les següents: 

7-8.03.2014.  Participació en les III Jornades 
Solidàries de Formació Externa de la Institució 
GURU. Propostes d'intervenció amb les 
persones amb TEA i les seves famílies en les que 
el Dr. Joan Cruells va participar en una taula 
rodona sobre Maduresa i envelliment de les 
persones amb TEA. La jornada es va realitzar a 
la Casa del Mar de Barcelona. 

24.04.2015. El Dr. Francesc Cuxart participà en 
el Seminari d’educació especial del districte de 
Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona amb una 
conferència-debat sobre el tema Avaluació dels 
alumnes amb autisme. A la sessió i varen 
assistir directors i tècnics de diferents escoles 
d’educació especial, així com l’inspector de 
zona del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. El Dr. Francesc 
Cuxart va fer una síntesi de tot el procés 
d’avaluació dels alumnes afectats de TEA 
(trastorns de l’espectre autista), des de la 
detecció, el diagnòstic i la cognició, fins a 
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l‘avaluació dels progressos acadèmics. Va 
exposar, per a cada aspecte, les tècniques i 
instruments més adients. L’exposició magistral 
fou seguida d’un animat col·loqui amb els 
participants. 

29.04.2014. Participació del Dr. Francesc Cuxart 
en el col·loqui Avenços en Psiquiatria, 
organitzat per la secció quarta (Medicina 
Social) de la Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya. El títol de la seva exposició fou: 
Detecció precoç de símptomes en l’autisme 
infantil. En la seva intervenció, el Dr. Cuxart va 
presentar els darrers avenços de la recerca 
sobre detecció precoç de l’autisme, que 
permetran detectar casos de risc als 6 mesos 
d’edat, així com els marcadors psicològics més 
importants durant el segon any de vida, i les 
dificultats per detectar els casos d’autisme d’alt 
funcionament. 

29-31.05.2014. El Dr. Joan Cruells, juntament 
amb el Dr. Pedro J. Regalado, metge 
especialista en geriatria de l’àrea de 
psicogeriatria de l’Hospital CASM Benito Menni 
de Sant Boi de Llobregat, van presentar al 
Congrés Internacional d’Autisme, que es va 
realizar a Burgos del 29 al 31 de maig, els 
resultats d’un estudi que han dut a terme amb 
el títol Autisme i envelliment prematur.  

L’estudi conclou que les persones 
diagnosticades d’autisme i deficiència mental 
severa, presenten signes d’envelliment 
prematur, en comparació a la població general. 
A aquest fet cal afegir la dificultat per a 

l’exploració i la detecció dels trastorns somàtics 
a causa de la falta de col·laboració del pacient. 
És en aquest sentit que l’envelliment comporta 
nous requeriments en els serveis per al 
tractament i atenció de les persones amb 
autisme (adequació de les estructures 
residencials, increment de personal sanitari, així 
com el reforç de les actuacions preventives per 
reduir les limitacions pròpies de l’envelliment).  

27.06.2014. Participació en les III Jornades 
Multidisciplinars en TEA, organitzades per 
l’associació ATTEM,  a la sala d’actes de la 
Universitat Politècnica de València. El Dr. 
Francesc Cuxart hi pronuncià una ponència 
L’impacte del nen amb autisme a la família. Va 
presentar les investigacions científiques més 
rellevants relatives a les conseqüències de tenir 
un fill amb autisme, els factors protectors i de 
risc, així com els programes més adients per 
intervenir en l’àmbit familiar, amb l’objectiu de 
disminuir l’estrès que provoca la presència d’un 
membre amb TEA a la família. 
Al finalitzar la seva intervenció es va 
desenvolupar un dinàmic i extens col·loqui 
entre el ponent i els participants a les jornades. 

13-15.10.2014. XVII Congrés AETAPI, Construïm 
capacitat: evidència, innovació i creativitat, 
que es va realitzar a Barcelona i va comptar 
amb la col·laboració del Dr. Francesc Cuxart, 
que és membre d’AETAPI i membre  del Comitè 
Assessor d’aquest Congrés. Ell va moderar una 
taula rodona sobre La intervenció precoç en 
famílies. El Dr. Joan Cruells també hi va 
participar amb una ponència sobre 
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Característiques de l’envelliment  en les 
persones amb TEA.  

28.10.2014. En el marc del curs Les diverses 
intervencions en les necessitats educatives 
especials, organitzat pel Centre de Lectura de 
Reus, el Dr. Francesc Cuxart va impartir la 
conferència: TEA, intervenció a la família i a 
l’escola, que a continuació va provocar un viu 
debat. L’acte va comptar amb una gran 
assistència de públic (professionals, famílies, 
representants de l’administració pública...). 

29.10.2014. El Dr. Francesc Cuxart, va 
participar en el primer seminari, Vulnerabilitat, 
resiliència i biomarcadors en psicopatologia, 
del CORE (Comunitat de Recerca Estratègica) 
de Salut Mental de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, que es va celebrar a la sala d’Acres 
de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. En el 
marc d’aquest seminari una sèrie 
d’investigadors punters, vinculats  a la UAB, 
van exposar les seves darreres recerques 
relacionades amb diferents trastorns. Aquest 
primer seminari fou un èxit d’assistència i de 
qualitat de les exposicions, i el projecte és que 
sigui el primer d’una activitat periòdica. 

05.11.2014. La Fundació Congost Autisme va 
organitzar una sessió, amb el títol La protecció 
jurídica de les persones amb discapacitat, 
adreçada als familiars de persones amb 
autisme, sobre les qüestions de caràcter legal i 
fiscal que, com a pares o tutors, els afecten 
d’una manera especial. 

El notari Joan Carles Ollé que, entre altres 
càrrecs, és degà del Col·legi de Notaris de 
Catalunya i vicepresident del Consejo General 
del Notariado de l’Estat Espanyol va parlar de la 
protecció jurídica de les persones amb 
discapacitat, de qüestions testamentàries, de 
tutela, donacions, incapacitacions, etc. En Lluís 
Clusellas, advocat i soci de Maluquer Advocats, 
va ser el responsable de l’organització de l’acte 
i també hi participà per parlar del patrimoni 
protegit, tant des de la vessant civil com des de 
la fiscal.  

Després de l’exposició per part de cadascun dels 
ponents es va obrir un col·loqui, en el que 
també hi va participar el secretari de la 
Fundació, en Lluís Maluquer, i en el qual els 
participants van tenir l’oportunitat de tractar 
més àmpliament aquelles qüestions que més 
preocupen a les famílies. 
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Visites d’estudi 

La Fundació obre les portes dels serveis 
adreçats a les persones afectades per l’autisme. 
Les visites s’organitzen a partir d’una explicació 
prèvia sobre què és l’autisme, quin és el model 
d’intervenció i atenció a les persones afectades 
propi de la nostra organització i continua amb 
la visita a les instal·lacions. Aquest tipus 
d’activitat està especialment adreçada a grups 
d’estudiants. Un dels professionals dels serveis 
és qui condueix la visita durant la qual hi ha 
l’oportunitat de profunditzar en els diferents 
aspectes. 

Entre les diferents visites, que hem rebut el 
2014, destaquem les següents: 

27.01.2014. Visita de l’Institut Pla Marcell de 
Cardedeu. Estudiants de segon curs d’atenció a 
les persones en situació de dependència. 

29.01.2014. Visita de l’Institut Gallecs. 
Estudiants de segon curs del grau superior 
d’integració social. 

06.02.2014. Visita de l’Institut Gallecs. 
Estudiants de segon curs del grau superior 
d’integració social 

04.02.2014. Visita del centre López Vicuña. 
Estudiants eren alumnes de segon curs del cicle 
formatiu de grau mitjà de tècnic d’atenció a 
persones en situació de dependència 

20.05.2014. Estudiants de Facultat de 
Pedagogia de la Universitat Fontys (Eindhoven 
- Holanda).  

14.10.2014. Alumnes del CEES de Vic visiten les 
instal·lacions d’Autisme la Garriga. 
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Inclusió social i conscienciació 
de l’autisme 

La Fundació promociona la inclusió de les 
persones afectades per l’autisme, en la mesura 
de les seves possibilitats, a la vida social. És per 
això que dóna suport a que aquestes persones 
puguin participar en les activitats que 
s’organitzen a nivell de participació ciutadana. 
Aquestes activitats són molt importants per a 
les persones afectades, ja que és un dia que fan 
quelcom d’especial, quelcom de diferent que 
els permet trencar la inevitable rutina del dia a 
dia, tal com a tots ens agrada de fer.  

S’impulsa que les persones afectades per 
l’autisme vagin d’excursió, surtin a passejar 
habitualment pel poble, vagin a un bar a 
prendre alguna cosa, a una botiga a comprar 
quelcom que necessiten i sempre que en tenen 
l’oportunitat participin a les activitats que el 
poble organitza.  

La promoció d’aquestes activitats lliga 
directament amb l’esperit fundacional del 
nostre projecte dissenyat per crear un sistema 

on els nois i noies viuen en un espai, fan esport 
en un altre, treballen en un de diferent, 
disfruten del seu temps lliure i s’intenta que 
facin una vida el més normalitzada possible.  

Més enllà dels efectes positius que aquestes 
activitats d’inclusió a la comunitat tenen en les 
persones afectades per l’autisme, també són 
importants per l’impacte que provoquen a la 
resta de la societat. És una bona manera de fer 
que la gent vegi i entengui que, malgrat la seva 
greu discapacitat, aquests nois i noies també 
són capaços de participar en activitats de la 
comunitat, d’il·lusionar-se i gaudir del lleure 
com fem tots nosaltres i per tant de la 
importància de donar-los l’oportunitat de fer-
ho. Entenem que aquesta també és una bona 
forma de conscienciar la societat de les 
necessitats que les persones amb autisme 
tenen. 

La Fundació també promou activitats en les 
què les persones afectades no hi participen 
directament, però sí que tenen una incidència 
important pel que fa a la conscienciació de 
l’autisme. 

Destaquem les activitats següents en diferents 
àmbits: esportiu, lúdic i artístic. 

 

Activitats esportives 

09.07.2014. VI Campus Ricky Rubio. Un petit 
grup d’usuàries, acompanyades dels seus 
educadors van assistir a la jornada de la NBA 
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Cares, organitzada per MRW, al Campus Oficial 
d’en Ricky Rubio 9, a Amposta. 

Després de la rebuda, NBA Cares i MRW van 
obsequiar als assistents amb samarretes, gorres, 
mitjons i motxilles i al pavelló de bàsquet es va 
dur a terme un entrenament adaptat a les 
necessitats i capacitats de cada un dels 
participants. Els assistents van poder gaudir de 
la companyia del jugador,  rebre els seus 
consells i fer-se fotografies amb ell. 

 

Activitats lúdiques 

06.01.2014. Visita dels Reis Mags. Com cada 
any els Reis van arribar a les residències per a 
persones amb autisme per repartir regals  i jocs 
als nois i noies que hi viuen.  

27.02.2014. Carnestoltes. Celebració dels nois i 
nois de la Llar Cottet i la Llar Cau Blanc. Aquest 
2014 es van disfressar d’indis. Després d’una 
passejada pel poble, ho van celebrar amb amb 
coca i refrescos. 

21.04.2014. Dilluns de Pasqua. Per celebrar la 
Pasqua, després dels dies de festa de setmana 
santa, es va menjar la Mona a la residència. 

23.06.2014. Sant Joan. Celebració de la revetlla 
amb bengales i petards als jardins de Llar 
Cottet. 

25.06.2014. Sortida a la platja. Com ja es va fer 
l’any anterior, nois i noies, professionals i 
familiars d’Autisme la Garriga es van desplaçar 
fins a S’Agaró per a passar un magnífic dia de 
platja. Vam comptar amb la col·laboració dels 
tècnics de l’Ajuntament d’aquesta població i de 
la Creu Roja. 
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Després de dinar en un restaurant de la zona, 
tots els participants retornaren cap a la 
Garriga. 

31.10.2014. Castanyada. Celebració de la 
castanyada als jardins de la Llar Cottet. 

24.12.2014. Nit de Nadal. Celebració amb el 
Caga Tió a les residències. 

31.12.2014. Cap d’any. Celebració del fi d’any 
amb un sopar especial de “gala” al menjador de 
la Llar Cottet.  

 

Activitats artístiques 

Aquest 2014 la professora d'art i pintora Marta 
Castellar, amb la col·laboració dels 
professionals d’Autisme la Garriga, ha treballat 
i aprofundit en la creativitat de les persones 
amb autisme mitjançant l’activitat de pintura 
utlitzant diferents tècniques per establir vincles 
comunicatius alternatius a través de les obres 
que han creat. A través d’aquest projecte 
persones  amb autisme severament afectades 
han experimentat amb multitud de materials, 
textures i colors. El resultat d’aquesta activitat 
s’exposarà en diferents sales durant el 2015. 

També hem de destacar que enguany un altre 
il·lustrador de reconegut renom, en Jaume 
Gubianas, ens ha cedit diverses il·lustracions 
seves perquè puguin ser impreses en el paper 
reciclat que elaboren les persones amb autisme 

greument afectades, que són ateses a les 
instal·lacions d’Autisme la Garriga per fer 
divulgació dels seus productes. 

Jaume Gubianas i Escudé (nascut a Navàs el 
1966) és un dibuixant i il·lustrador català. 

Va estudiar Disseny Gràfic a l’Escola Massana 
de Barcelona entre els anys 1985-1991. 
Després de treballar uns anys a l’estudi Síntesi 
com a dissenyador gràfic (1989-1995), va 
muntar el seu propi estudi a Navàs on treballa 
com a il·lustrador per a moltes editorials 
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(Edebé, Edelvives, Grupo SM, Mc Graw-Hill, 
Santillana, Teide, Casals, Cruïlla…). 
També col·labora habitualment en revistes 
(Cuadernos de Pedagogía, Cavall Fort, Cataluña 
Económica…), així com amb empreses, estudis 
de disseny i agències de publicitat. 

Com a dissenyador gràfic treballa 
principalment en el terreny de la imatge 
corporativa d’empreses. Alguns dels seus 
treballs han sortit publicats en diferents llibres: 
(Logos Made in Spain 01, Ed. Index Book 2000, 
Logos Made in Spain 4, Ed. Index Book 2003 i 
Marcas & Trademarks 2, Ed. Gustavo Gili 2005). 

En Jaume Gubianas també és conegut per la 
il·lustració d'auques de temàtica catalana, un 
gènere gràfic i literari que considera “com una 
bona eina d'explicar coses”. Podem destacar 
l’Auca de Pere Quart, l’Auca de Ramon Llull, 
l’Auca del Circ Cric, l’Auca de Montserrat... 
entre moltes d’altres. 

 

Activitats divulgatives 

22.02.2014. Participació en un Monogràfic 
sobre TEA a la cadena SER. 

14 i 15.03.2014. Participació en la Sek Bussines 
Expo, Fira d'Empreses i Networking que es duu 
a terme al Col·legi Internacional SEK-
Catalunya. Els alumnes del SEK treballen i 
s’involucren en el projecte. Treballen amb 

metodologies pedagògiques basades en Project 
Based Learning (PBL) i Aprenentatge 
Cooperatiu amb una perspectiva integral 
(tracten diferents aspectes com màrqueting, 
disseny d’estands, relacions públiques, gestió 
pressupostària, comunicació, etc.). 

El 2014, més de 65 empreses van participar en 
l’esdeveniment, conjuntament amb un cicle 
molt complet de Conferències sobre "El Món 
dels Emprenedors". 
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23.04.2014. Sant Jordi. Com ja és tradició des 
de fa uns anys, per Sant Jordi els serveis 
d’autisme la garriga van tenir una paradeta al 
centre del poble. S’hi van exposar diferents 
articles elaborats als tallers. Els productes que 
van tenir més èxit van ser les roses, elaborades 
a partir de pinyes naturals manipulades pels 
usuaris i embolcallades en paper reciclat de 
fabricació pròpia.  

27.04.2014. La Fundació Congost Autisme ha 
estat present a l’estand Solidari del Reial Club 
de Tennis Barcelona durant la cele bració del 
Barcelona Open Banc Sabadell – 62 Trofeu 
Conde de Godó. 

La nostra presència en aquest important 
esdeveniment s'emmarca en la campanya de 
sensibilització i conscienciació sobre l'autisme, 
que de forma permanent portem a terme i que, 
per segona vegada, ha tingut també presència 
en aquest prestigiós torneig de tennis. 

Molts dels assistents s’han aturat al nostre 
estand i s’han interessat pel nostre projecte.  

El president del Reial Club de Tennis Barcelona, 
Albert Agustí i la seva Junta Directiva han 
visitat el nostre estand. Socis del club i molts 
dels assistents al torneig s’han interessat per la 
Fundació.  
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22.06.2014. Corpus. Com ja és habitual vam 
participar en la festa de Corpus, tan popular a 
la Garriga. Usuaris dels serveis, professionals i 
familiars van participar en la seva elaboració i 
quan van acabar van esmorzar tots junts. 

Activitats entorn el Nadal. La felicitació de 
Nadal que enguany vam enviar als nostres 
amics i col·laboradors ha estat feta amb una 
il·lustració d’en Jaume Gubianas. 

També, gràcies a les moltes il·lustracions que 
ens va cedir, des dels tallers d’Autisme la 
Garriga s’han fet unes felicitacions molt 

boniques en paper reciclat que s’han exposat al 
Mercat de Nadal de Pedralbes, on des de ja fa 
uns anys cada any hi som presents. 
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Dia Mundial de Conscienciació 
de l’Autisme 

El 2008, l'Assemblea General de les Nacions 
Unides va declarar per unanimitat el 2 d'abril 
com el Dia Mundial de Conscienciació sobre 
l'Autisme (A/RES/62/139). Després de l'entrada 
en vigor de la Convenció sobre els Drets de les 
Persones amb Discapacitat, es va designar 
aquest dia per subratllar la necessitat d'ajudar 
a millorar la vida dels nens i adults que 
pateixen aquest trastorn perquè puguin portar 
una vida plena i satisfactòria. Des de llavors, 
organitzacions dedicades a l'autisme a tot el 
món han col·laborat per donar a conèixer 
aquest dia.  

La Fundació, membre del Consell 
d’Administració de l’Associació Internacional 
Autisme Europa, ha estat des de sempre un 
membre actiu d’aquesta associació, que té com 
a objectius:    

 Representar les persones amb autisme 
davant les institucions de la Unió 
Europea; 

 Promoure la conscienciació sobre la 
cura adequada, l'educació i el benestar 
de les persones amb autisme; 

 Promoure l'intercanvi d'informació, les 
bones pràctiques i l'experiència en el 
camp de l’autisme. 

Autisme Europa aglutina una xarxa 
d'aproximadament 80 entitats de familiars de 
persones amb autisme en 30 països europeus. 
Ha establert un diàleg estructurat amb les 
institucions de la Unió Europea i l'Organització 
Mundial de la Salut per advocar pels drets de 
les persones amb TEA. Per maximitzar el seu 
impacte en les polítiques de la Unió Europea, 
Autisme Europa també treballa en aliances 
estratègiques amb altres organitzacions, com el 
Fòrum Europeu de la Discapacitat i la 
Plataforma d'ONG socials de les quals és 
membre fundador. 

La Fundació s’uneix cada any a les entitats 
d’arreu del món per celebrar el Dia Mundial de 
l’Autisme. El 2014 totes les entitats que 
conformen Autisme Europa van compartir 
l’eslògan Autisme i treball. Junts és possible, 
que es va traduir a totes les llengües dels països 
europeus en què hi ha entitats membres de 
l’associació que van compartir pancarta per 
difondre el missatge. Entre els actes promoguts 
per la Fundació destaquem els següents: 
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El 26 de març el Ple de l’Ajuntament de la 
Garriga va llegir un manifest, al qual es van 
adherir tots els grups municipals del consistori. 
Així mateix l’Ajuntament va penjar una gran 
pancarta, que presidia la façana de l’edifici  
amb el logo que tot Europa, gràcies a 
l’Associació Internacional Autisme Europa, va 
compartir el 2014 per celebrar el 2 d’abril. 

Es va distribuir un díptic en què s’explicava què 
és l’autisme, qui som i què fem. Aquest 
repartiment de material es va fer en els actes 
previs al Dia Mundial de Conscienciació de 
l’Autisme 

El dia 2 d’abril,  l’Ajuntament i l’església de la 
Garriga i els edificis de la Llar Cottet, la Llar 
Cau Blanc i CERAC es van il·luminar de blau 
durant unes hores per commemorar 
l’esdeveniment. 

Per concloure els actes, el 4 d’abril, a l’auditori 
de l’Escola de Música de la Garriga és va 
projectar la pel·lícula ADAM de Max Mayer. 

 

Per un altra banda, el Dr. Joan Cruells, metge i 
director general dels serveis d’Autisme la 
Garriga i el Dr. Francesc Cuxart, psicòleg i 
consultor de la Fundació, van participar en 
diferents programes televisius a nivell de 
Catalunya per parlar sobre l’autisme: 8TV, la 2 
de TVE i VOTV... i van aparèixer en diferents 
mitjans escrits i digitals de caràcter divulgatiu. 
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Promoció de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i 
dones 

Durant el 2014, la Fundació ha promogut una política dirigida a la plena igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre sexes. Aquesta política s’aplica tant als usuaris dels serveis amb els que la Fundació 
col·labora com als seus treballadors. I evidentment també inspira la resta d’activitats de la Fundació. 
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Col·laboració en la millora d’instal·lacions 

En el 2014,  i gràcies al finançament de  la Fundació Cottet‐Mor, s’ha realitzat una reparació 
global de la teulada de la torre de la Llar Cottet.  
 
Aquest  edifici,  així  com  la  resta  de  la  finca,  és  propietat  de  Fundació  Cottet‐Mor  que, 
mitjançant una cessió d’ús de  l’any 1987 a  la Fundació Privada Congost Autisme, dedica   al 
tractament de persones amb autisme greument afectades.  La finca acull serveis residencials 
(Llar Cottet) i un taller ocupacional (TERLAB). 
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Relacions nacionals i 
internacionals 

24.02.2014. La Sra. Carme Canela, directora 
dels Serveis Territorials de Barcelona del 
Departament de Benestar Social i Família va 
visitar els serveis d’Autisme la Garriga.  

La Sra. Canela va ser rebuda per Lluís Guilera, 
membre del Patronat de la Fundació Congost 
Autisme, per Joan Cruells, director general dels 
serveis d’Autisme la Garriga, per Elena 

Martínez, directora tècnica d’APAPAC, i per una 
petita representació de pares i mares dels 
usuaris i usuàries. 

La Sra. Canela va agraïr la rebuda i l’intercanvi 
d’impressions que va tenir amb tots els que la 
van atendre i va agrair a tots ells la dedicació i 
l’amor pels nois i noies que es veu reflectit en 
cada racó i cada detall de les instal·lacions i els 
serveis. 

21.03.2014. El director tècnic d’ASEPAC, Alfons 
Gisbert, es desplaçà a Madrid per intercanviar 
opinions, sobre fórmules informàtiques per fer 
el seguiment dels usuaris, amb els tècnics de 
l’Associació Nuevo Horizonte de Las Rozas 

(Madrid). Allí va poder conèixer el 
funcionament d’un programa informàtic que 
utilitzen en aquest centre per fer el seguiment 
dels seus usuaris/es i que, a més a més, els 
permet mantenir, en tot moment, informades a 
les famílies. Aquest programa els permet 
configurar diferents rols d’usuaris, una gestió 
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d’intervenció, de torns de treball, de gestió de 
la qualitat, mèdica, assistencial, entre d’altres 
aspectes no menys importants. 

És important treballar per la millora dels 
sistemes de gestió i comunicació. En aquest 
sentit els interecanvis d’aquest tipus amb 
organitzacions, que també es dediquen a 
l’atenció i tractament de persones amb 
autisme, és clau.  

02-04.05.2014. La presidenta de la Fundació, 
membre del Consell d’Administració de 
l’Associació Internacional Autisme Europa, va 
assistir a la reunió de l’Assemblea General i del 

Consell d’Administració d’aquesta associació 
que es va realitzar a Luxembourg.  

El 2014 Autisme Europa va centrar les seves 
activitats en la promoció de l’accés al treball 
per part de les persones amb autisme i aquest 
va ser el tema entorn al qual es va centrar 
l’Assemblea General. També es va realitzar una 
visita d’estudi als serveis de centre de dia i 
residencials que la Fundació Autisme 
Luxembourg té a la població de Munshausen. 

 

28-30.11.2014. L’Associació Internacional 
Autisme Europa, amb motiu de la celebració de 
la reunió del seu Consell d’Administració va 
organitzar un seminari Promoting equal rights 
for people with autism in the field of 
education and employment a Torí, així com una 
visita-estudi a la fàbrica de L’Oréal en aquesta 
ciutat, per conèixer un exemple de bones 
pràctiques d’incorporació de persones amb 
autisme en un entorn de treball ordinari. 
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Joan Cruells i Francesc Cuxart, juntament amb 
la presidenta de la Fundació, van assistir a 
aquest seminari en el marc del qual es va 
presentar l’Informe sobre bones pràctiques en 
l’ocupació per a persones amb autisme a 
Europa, que ha editat Autisme Europa. Cal dir 
que el centre TERLAB, amb el qual col·labora 
estretament la Fundació,  ha estat inclòs en 
aquest informe com a exemple de servei per a 
l’ocupació de persones que necessiten un alt 
nivell de suport.   

15.12.2014. Participació en la celebració del 
20è aniversari d’Autismo España. La 
Confederación Autismo España (CAE) va 
celebrar els 20 anys de la seva fundació amb un 
acte institucional a Madrid, a la seu de la 
Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat.  

El director general de Polítiques de Suport a la 
Discapacitat del Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat, Sr. Ignacio Tremiño; el 
president del Comitè Espanyol de 
Representants de Persones amb Discapacitat 
(CERMI), Sr. Luis Cayo, i el director general de 
la Fundació ONCE, José Luis Martínez van 
intervenir en aquest acte. 

En el marc d’aquest acte es va retre un 
reconeixement a les persones i entitats 
fundadores de la CAE, que van ser les següents: 

Joan Roca i Lídia Fina d’APAFAC (Catalunya), 
Simona Palacios i Zoila Vázquez d’AUTISMO 
BURGOS, José Ma. Pedreira d’ASPANES (Galícia) 
i Benito Junoy i Manuel Nevado de NUEVO 
HORIZONTE (Madrid). Joan Roca en va ser el 
primer president, des de la seva fundació el 
1994 fins al 2001. 
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Marta Roca Fina, presidenta de la Fundació 
Congost Autisme i d’APAFAC, va intervenir en 
representació de les entitats fundadores. 

 

A més de totes aquestes activitats, i com cada 
any, la Fundació ha promogut  intercanvis a 
nivell nacional i internacional entre 
professionals que treballen al nostre país i 
d’altres països. En aquest sentit cal destacar 
que per cinquè any els estudiants de la Facultat 
de Pedagogia de la Universitat Fontys 
d’Eidenhoven (Holanda) han realitzat una visita 
d’estudi als serveis d’Autisme la Garriga. 

 

Entre les relacions estables a nivell 
internacional cal destacar que la presidenta de 
la Fundació és membre del Consell 
d’Administració de l’Associació Internacional 
Autisme Europa, amb seu a Brussel·les, i que el 
Dr. Francesc Cuxart, psicòleg i consultor de la 
Fundació, és membre del Consell 
d’Administració i del Comitè Científic de 
l’Association pour la Recherche sur l’Autisme et 
la Prévention des Inadaptations (ARAPI), amb 
seu a París. 

 

A nivell estatal cal dir que el 20 de setembre 
del 2014 la presidenta de la Fundació va ser 
elegida membre de la Junta Directiva de la 
Confederación Autismo España. 

La Fundació també manté un vincle molt estret 
amb l’Organització Mundial de l’Autisme 
(OMA), participa en les activitats de la 
Asociación Española de Fundaciones  i de la 
Coordinadora Catalana de Fundacions i 
col·labora amb la Federació Autisme Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Garriga, 29 de juny de 2015 
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