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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 (en endavant
l’entitat serà identificada indistintament per llur denominació social, o com Fundació congost autisme
o com la Fundació).
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 2017, la Fundació ha mantingut un ampli programa d’activitats adreçat a acomplir la seva
missió.

5

6

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:
Luis Guilera i Creus
Roger Oliver Esteller
Juan Carlos Oliver Fernández
Anastasio López Beiztegui
Francesc Xavier Puig Domingo

Direcció
L’any 2016 es va incorporar com a Directora de la Fundació Rebeca Sánchez Calle. És llicenciada en
Administració i Direcció d’Empreses, amb MBA i postgrau en Captació de Fons.
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Activitats

un altre, treballen en un de diferent, gaudeixen
del seu temps lliure i s’intenta que facin una
vida el més normalitzada possible.

D’atenció, tractament i autonomia
personal

Algunes de les activitats inclusives han estat:

Activitats inclusives
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 per l’entorn on viuen, vagin a una
cafeteria a prendre alguna cosa, a una botiga a
comprar quelcom que necessiten i sempre que
en tenen l’oportunitat participin a les activitats
que la ciutadania organitza.
La promoció d’aquestes activitats lliga
directament amb l’esperit fundacional del
projecte de vida que defensem per les persones
amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista), on
els nois i noies viuen en un espai, fan esport en

03.01.2017. Sortida al Camp Nou del FC. La
Fundació organitza la visita d’un grup de nois i
noies amb autisme, les seves famílies i
professionals, al Camp Nou, convidats per la
Fundació Futbol Club Barcelona. Allà, van
poder gaudir de veure un entrenament ordinari
del primer equip del Barça.

Gaudint de la sortida al Camp Nou del FCB

05.01.2017. Cavalcada dels Reis Mags.
Usuaris greument afectats pel TEA i els
professionals que els atenen, reben als Reis
Mags tot anant-los a saludar durant la cavalcada
de la Garriga.
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23.02.2017. Carnestoltes. Per celebrar el dia
del rei Carnestoltes, nois i nois greument
afectats pel TEA enguany s’han disfressat
d’artistes pintors. Després d’una passejada pel
poble, ho han celebrat amb una festa i un
berenar.

Activitats a l’hort. Es fomenta que els usuaris
dels serveis d’autisme la garriga, participin en
la plantació i recollida de fruits que ells
mateixos cultiven als horts de les instal·lacions
el servei.
Excursions pels entorns rurals de la Garriga.
Es programa una excursió pels camps i
muntanyes propers a les llars residència on
viuen nois i noies afectats pel TEA.
17.04.2017. Dilluns de Pasqua. Per celebrar la
Pasqua, després dels dies de festa de Setmana
Santa, han menjat la Mona.

Usuaris i professionals disfressats de pintors

Vida activa
Durant el 2017, la Fundació congost autisme ha
promocionat activitats que fomenten la vida
activa de les persones greument afectades pel
TEA.
Piscolabis al poble. Es dona suport a les
sortides al centre del poble de grups de nois i
noies greument afectats pel TEA, a prendre un
refresc i un aperitiu.

14.06.2017. Excursió a la platja. Per quart any
consecutiu, s’ha organitzat una sortida a la
platja a S’agaró, on usuaris, familiars i
professionals gaudeixen d’una diada magnífica
que acaben amb una fideuà.
23.06.2017. Sant Joan. Com cada any s’ha
celebrat la revetlla de Sant Joan amb bengales i
petards als jardins de Llar Cottet.
27.10.2017. Castanyada. Com cada anys els
nois i noies que viuen a llar Cau Blanc i llar
Cottet, juntament amb els professionals que en
tenen cura, van celebrar la Castanyada.
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Activitats entorn al Nadal
La felicitació de Nadal que enguany la Fundació
va enviar als amics i col·laboradors ha estat feta
amb una il·lustració cedida gratuïtament per la
il·lustradora Roser Armengol, amb la qual s’han
fet postals molt boniques en paper reciclat fet
per persones greument afectades per autisme.

Esmorzant

06.01.2017. Visita dels Reis Mags. Com cada
any, els Reis arriben a les llars-residències per
repartir regals i jocs als nois i noies que no han
pogut anar a casa dels seus familiars.

Postal de Nadal, imatge de Roser Armengol

En anys anteriors, Núria Feijóo, en “Picañol”,
en Jaume Gubianas, en Jordi Viladoms i en
Carles Arbat han cedit obres seves per a la
mateixa finalitat.
01.01.2017. Esmorzar d’any nou. Celebrem
l’entrada de l’any amb una gran xocolatada,
melindros i una festa.

14.12.2017. Passejada ambient nadalenc. La
Fundació promociona que nois i noies greument
afectats pel TEA, surtin a passejar pels carrers i
visquin l’ambient nadalenc d’aquests dies.
24.12.2017. Tió. L’arribada del Tió és un motiu
de celebració per als nois i noies que viuen a les
llars.
25.12.2017. Dinar de Nadal. Nois i noies que
passen el dia de Nadal a les llars, juntament amb
els professionals, van celebrar aquest dia amb
un bon àpat.
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Reconeixement als professionals
En un emotiu acte celebrat la nit del 21 de
juliol, la Fundació va donar suport a les
famílies que tenen un familiar greument
afectat per l’autisme, en un reconeixement
que aquestes van fer als professionals que,
des de les seves diferents responsabilitats,
fan que els nois i noies que viuen i
treballen a autisme la garriga se sentin
estimats i desenvolupin les seves
capacitats per dur una vida el més
normalitzada possible.

Una nit compartida amb els de casa, 160
persones, familiars i professionals de nois
i noies greument afectats pel TEA.

Assistents al sopar

Gràcies,
Felicitats,
Reconeixement,
Celebració: aquestes foren les paraules

clau de la vetllada que comptà amb la
inestimable col·laboració de l’humorista i
imitador de molts personatges Pep Plaza,
que actualment col·labora a programes de
TV3 com Polònia o Crakòvia.

En Pep Plaza

La vetllada va tenir un espai especial per
als que han dedicat més de 25 anys de la
seva trajectòria professional a col·laborar
amb el nostre projecte. Els professionals
distingits amb aquest reconeixement foren
els següents:
Dr. Josep Rom, neuropsiquiatre, va ser
dels primers professionals del nostre país
que ja els anys seixanta coneixia el
trastorn. El 1975 va ser el professional
escollit per dirigir l’equip tècnic que va
dissenyar i desenvolupar, juntament amb
les famílies, el projecte que avui coneixem
com autisme la garriga. Podem dir que
ell, des del punt de vista tècnic, en va ser
l’ideòleg i col·laborà amb nosaltres fins la
seva mort l’any 2000. La seva filla Lluïsa
va compartir la vetllada amb nosaltres en
representació seva.
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Dr. Francesc Cuxart, psicòleg, inicia el
seu projecte professional amb l’obertura
del primer servei el 1976, on ha exercit
diferents responsabilitats. La seva
trajectòria, amb projecció internacional,
està lligada no tan sols a la història del
projecte, del que n’és una peça clau, sinó a
la de l’evolució del coneixement de
l’autisme en els darrers 40 anys.

congost autisme, de la que sempre n’ha
estat el secretari.
Sr. Jaume Riba, arquitecte, inicia la
relació amb el projecte a finals dels anys
setanta. La seva col·laboració és clau en la
creació dels espais on es desenvolupa la
xarxa de serveis. Unes magnifiques torres
del modernisme d’estiueig es converteixen
en les llars de persones greument afectades
per l’autisme i s’envolten dels serveis
necessaris per donar una resposta integral
a les seves necessitats.
Sr. Tasio López, economista, amb la seva
professionalitat i el seu bon fer, assessora i
condueix l’àmbit financer del projecte des
dels primers vuitanta. Ha viscut els
moments més difícils i coneix com ningú
com ha crescut el projecte i ha arribat a ser
la realitat que avui és. El 2012 es jubila i
s’incorpora com a patró de la Fundació
congost autisme.

En Francesc Cuxart recollint el reconeixement per
part de la Rosa Esteller

Sr. Lluís Maluquer, advocat, ha guiat el
projecte des dels inicis. La seva
col·laboració ha anat molt més enllà de
l’assessorament jurídic, ha estat clau en la
creació de la visió i l’estratègia a seguir per
tal d’aconseguir els objectius marcats. Ell
va ser un dels fundadors de la Fundació

Dr. Jordi Folch, psiquiatre infantil, amb
gran sensibilitat per tot el món de
l’educació. Comptem amb ell des de finals
dels vuitanta. Ell va donar continuïtat a la
col·laboració i suport que sempre vam
rebre del seu pare, el Dr. Lluís Folch i
Camarasa, capdavanter de la psiquiatria
infantil a Catalunya.
Sra. Mari Martin, la genial cuinera que
sempre s’ha estimat tant els nois i noies
13

que viuen a les llars Cau Blanc i Cottet. Ha
fet que se sentin realment com a casa, que
segueixin una dieta sana i que un dels
moments més esperats sigui el dels àpats
que ella els prepara.
Sra. Mª Dolors Lledó, responsable de
l’oficina, des de finals dels vuitanta fins la
seva jubilació el 2012. Amb la seva
professionalitat i bon fer, amb la seva cura
per tots els detalls, ha estat punt de
referència del projecte.
Sr. Alfons Gisbert, director tècnic dels
tallers, és un professional en qui poder
confiar infinitat de tasques. Es coneix pam
a pam el projecte, tant a nivell físic com
virtual.

cases d'autisme la garriga realitzat per
Òxids, un taller d'artesans del ferro.

Figura commemorativa que es va entregar

Pep Plaza, conductor de la festa, va oferir
una magnífica vetllada, fent trencar de
riure a tots amb el seu llarg repertori
d’imitació de personatges coneguts com
Ferran Adrià, Pep Guardiola, Josep Ma.
Mainat, Eugenio, Quim Monzó, Jordi
Pujol, Mariano Rajoy, Sabina, Joan
Manuel Serrat i un llarg etcètera.

L’Alfons rebent el reconeixement per part d’una
representant de les famílies

Tots els distingits amb aquest especial
reconeixement van rebre un perfil de les

En Pep Plaza i una representant de les famílies
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Gràcies, Pep Plaza, per la teva generositat
en regalar-nos aquesta magnífica vetllada
amb la teva alegria, el teu humor i el
somriure compartit que ens anima a seguir
endavant afrontant el futur amb la visió
més positiva de la vida.

Familiars i tècnics durant la celebració
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De formació
La Fundació promociona la formació contínua
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 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.

22-23.09.2017. Participació del psicòleg
consultor de la Fundació, el Dr. Francesc
Cuxart, a les “Jornadas Críticas de
Psicología”, que es varen celebrar a la facultat
de Psicologia de la Universitat Autònoma de
Madrid.

Durant les Jornadas Críticas de Psicología

Formació de professionals
La Fundació ha promocionat la formació de
professionals dedicats al TEA a través de la
participació a diferents tipus d’activitats
externes de formació com congressos,
seminaris, jornades, etc. Destaquem les
següents:
02-06.10.2017. Participació del psicòleg
consultor de la Fundació, el Dr. Francesc
Cuxart, a la 14e Université d’Automne de
l’ARAPI, a Le Croisic (França).

L’objectiu d’aquestes Jornades, que varen
reunir professionals de tot l’estat espanyol, era
discutir tota una sèrie de temes controvertits en
l’àmbit de la pràctica professional: eficàcia de
la psicologia, criteris de qualitat de la
investigació científica, la divulgació de la
psicologia, ètica i psicologia, etc.
El format de les jornades, amb exposicions
inicials, discussió en grups reduïts i exposició
de conclusions, va permetre un diàleg molt
enriquidor. Del que tots els participants en van
sortir molt beneficiats.
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Visites d’estudi
La Fundació obre les portes de serveis adreçats
a les persones afectades pel TEA. 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
de la nostra organització i continua amb la visita
a les instal·lacions. És una activitat
especialment adreçada a grups d’estudiants. Un
dels professionals dels serveis condueix la visita
durant la qual hi ha l’oportunitat de profunditzar
en els diferents aspectes. Entre les visites que
hem rebut el 2017, destaquem les següents:
14.02.2017. Visita de 15 alumnes i 1 professora,
del curs d’atenció a persones en situació de
dependència (Ajuntament de Cardedeu).
24.02.2017. Visita de 15 alumnes i 2
professores de l’escola López Vicuña de
Barcelona, del 2n curs del mòdul d’atenció a
persones en situació de dependència.

Estudiants de l’escola López Vicuña

04.05.17. Visita de 25 alumnes i una professora
del cicle formatiu de grau superior en Mediació
Comunicativa, de l’escola Ceir Arco Villarroel
(Barcelona).

Estudiants de l’escola Ceir Arco Villarroel

06.06.2017. Visita de 50 alumnes de pedagogia,
amb 4 professors de la Universitat Fontys
(Eindhoven).
22 i 29.11.2017. Visita de 25 alumnes i 2
professores de l’Institut Pla Marcell de
Cardedeu, del 2n curs del cicle formatiu de grau
mig d’atenció a persones en situació de
dependència.

Alumnes de l’Institut Pla Marcell
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De conscienciació i divulgació

Participació en diades tradicionals
23.04.2017. Sant Jordi. Com ja és tradició des
de fa uns anys, per Sant Jordi, la Fundació dóna
suport a les entitats dedicades a l’autisme per tal
que puguin mostrar els treballs fets als tallers.
Aquest any s’ha organitzat una paradeta al
centre del poble de la Garriga i una altra al barri
de Gràcia de Barcelona.

Productes que elaboren persones amb autisme

15.06.2017. Corpus. Com ja és habitual vam
participar en la festa de Corpus, tan popular a la
Garriga. La catifa d’aquest any ha tornat a ser
més clàssica, celebrant els 40 anys de la xarxa
de serveis. Professionals i familiars van
participar en la seva elaboració i quan van
acabar van esmorzar tots junts.

A la parada de Sant Jordi
La catifa de Corpus
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Actes benèfics
7.05.2017. Festa Uncopdemà. Per 8è any
consecutiu, la Fundació Real Dreams organitza
amb el Tibidabo i l’Ajuntament de Barcelona de
la Festa Solidària Uncopdemà, al Parc
d’Atraccions del Tibidabo.
L’objectiu de la festa és sensibilitzar i donar a
conèixer la tasca que realitzen les entitats no
lucratives de Barcelona en favor de la infància.
La Fundació congost autisme va ser una de les
4 entitats seleccionades per participar en la festa
i ser-ne beneficiària dels fons recaptats. Les
altres entitats seleccionades foren: Vozes
(Música para la integración), Vall d'Hebron
Research Institute i Proactiva Open Arms.
Cartell de difusió

La Fundació va dur a terme un taller de pintar
samarretes blaves amb el lema “un cop de mà
per l’autisme”. En aquest taller es van utilitzar
pintures “Playcolor one textil” que el
Grupo Dunsa va donar desinteressadament a la
Fundació per poder realitzar aquest taller i
acolorir més centenars de samarretes blaves. El
taller fou un gran èxit ja que durant tota la diada,
els voluntaris de la Fundació congost
autisme no van parar de fer tallers amb les
famílies que omplien l’stand a vessar.
A la Festa Solidària Uncopdemà
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08.2017. Torneig solidari Chema Rigau. La
Fundació va ser l’entitat beneficiària escollida
en la IV edició del torneig de pàdel solidari
Chema Rigau. El torneig l’organitzen Les
Piscines Club Nàutic conjuntament amb
l’Institut de Podologia Daniel Mayral.
Els organitzadors del torneig van destinar tota la
recaptació a la fundació congost autisme.

Dia Mundial de Conscienciació de
l’Autisme
El 2007, 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, la presidenta de la qual és membre
del Consell d’Administració de l’Associació
Internacional Autisme Europa i del seu Comitè
Executiu, 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.

Cartell de difusió
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Autisme Europa aglutina una xarxa
d'aproximadament 80 entitats de familiars de
persones amb autisme en 30 països diferents. 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.

Amb el lema “Trenquem junts barreres per l’autisme.
Fem una societat accessible”

La Fundació s’uneix cada any a les entitats
d’arreu del món per celebrar el Dia Mundial de
l’Autisme. El 2017 totes les entitats que
conformen Autisme Europa van compartir
l’eslògan Trenquem junts barreres per
l’autisme. Fem una societat accessible, que es
va traduir a totes les llengües dels països
europeus per difondre el missatge. Entre els
actes promoguts per la Fundació destaquem els
següents:
Alerta

En l’acte “Trenquem junts barreres per l’autisme”

-

Gran pancarta presidint la façana de
l’Ajuntament de la Garriga, amb l’eslògan
promogut per Autisme Europa.
Distribució de díptics 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.
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Paradeta informativa

- Xerrades a escoles i instituts de la població de

la Garriga per sensibilitzar alumnes de 6è de
primària i 4t de la E.S.O sobre el Trastorn de
l’Espectre Autista. A les sessions, es reparteix,
llegeix i discuteix un tríptic informatiu, així
com es visualitzen vídeos i curtmetratges
sobre l’autisme, amb l’objectiu de
desestigmatitzar el trastorn i conscienciar als
alumnes.

A un dels instituts de la Garriga

- Adhesió a la campanya internacional Light it

up blue. El dia 2 d’abril, per segon any
consecutiu, la Fundació a promogut la
il·luminació en blau de la façana de
l’Ajuntament, l’església de la Garriga, i els
edificis de la Llar Cottet, Llar Cau Blanc i
cerac, per donar visibilitat a l’autisme.

Edifici Llar Cau Blanc, il·luminat
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El Campanar de la Garriga, il·luminat de blau

- Acte “Trenquem junts barreres per l’autisme”.

Simbòlicament s’ha trencat una barrera per a
les persones amb Trastorn de l’Espectre
Autista (TEA): “Per a mi una barrera és la no
inclusió social, escolar i laboral”. A l’acte, han
participat persones amb TEA, tot el consistori
de la Garriga encapçalat per la seva alcaldessa,
professionals de l’autisme, professors i
alumnes d’escoles i instituts i grans i petits de
la població.

Acte a la plaça de l’Església,
davant l’Ajuntament de la Garriga

01.04.2016. Concert de “Los Amigos de
Charlie” i pica-pica de celebració del Dia
Mundial de Conscienciació de l’Autisme.
Es celebra, als jardins de Llar Cottet, un concert
del grup “Los amigos de Charlie”, per als nois
i noies amb TEA. Ballar al ritme que han
marcat els Charlies, ha estat una manera
magnífica de celebrar el Dia Mundial de
Conscienciació sobre l’Autisme.
El grup ha ofert a tots els participants un ampli
repertori de cançons entre els quals, cal
destacar, un tema elaborat expressament per
aquesta ocasió i dedicat a totes les persones amb
autisme.
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31.03.2018. Exposició a la Fundació Enric
Miralles. La Fundació congost autisme
conjuntament amb la Federació Autisme
Catalunya, va organitzar una exposició
sobre autisme amb obres de pintura realitzades
per persones greument afectades per aquest
trastorn del desenvolupament.

Ballant al ritme dels Charlies

El concert ha estat una a iniciativa d’una mare
d’uns dels nois afectat pel TEA i ha comptat
amb el suport de la Fundació.
Durant l’exposició

L’exposició, es va fer a la sala principal de la
Fundació Enric Miralles, que molt amablement
la va cedir.

Gaudint de la festa

Després, es realitza un aperitiu amb tots els
usuaris i professionals per tal de celebrar el Dia
Mundial de Conscienciació sobre l’autisme.
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Material que confeccionen nois i noies amb autisme

De dreta a esquerra: l’Arcadi Poch, Rafa Guerao, autors
del documental TEART i el Dr. Joan Cruells

A l’exposició, es van poder veure diverses obres
de pintura realitzades per persones afectades pel
Trastorn de l’Espectre Autista (TEA),
fotografies dels autors amb persones de
reconegut prestigi dins el seu àmbit i també
altres objectes artístics realitzat amb paper
reciclat.
A l’acte d’inauguració es va presentar el
documental TEART, de l’Arcadi Poch i d’en
Rafa Guerao, documental que, a través de
persones amb TEA i muralistes de renom
mundial, analitza la relació existent entre l’art i
el l’autisme.
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Inversió
en
equipaments

obres

i

Dotació de materials per a la Sala
d’estimulació sensorial
La Fundació ha participat en la posada en
funcionament d’una sala d’estimulació
multisensorial ubicada en el mateix edifici on la
Fundació té la seu. La Fundació, amb la
col·laboració de l’oficina de CaixaBank de la
Garriga, ha dotat dels materials necessaris la
sala.

D’altra part, i centrant-nos específicament en
les persones amb TEA i discapacitat
intel·lectual severa associada, i per a les que no
sempre és fàcil oferir-los activitats amb
significat, l’estimulació multisensorial, pel fet
de tractar-se d’una activitat molt bàsica, pot
tenir un significat molt rellevant per a aquest
subgrup de persones afectades de TEA.
La sala disposa de tub de bombolles, fibra
òptica, llum UV, projector, panell interactiu de
veu, diferents tipus de gronxadors, piscina de
pilotes i un llit d’aigua amb vibració.

La sala d’estimulació multisensorial és un espai
físic dissenyat perquè les persones afectades de
TEA, amb independència de la seva edat
cronològica i grau d’afectació, puguin integrarse en programes individualitzats d’estimulació
multisensorial.
És sabut que les persones afectades de TEA,
presenten (en major o menor grau) alteracions
sensorials, com híper o hipo reactivitat, o
dèficits d’inhibició d’estímuls. Aquestes
alteracions poden provocar dificultats severes a
aquest col·lectiu i ser la causa de problemes
greus de conducta. En aquest sentit, una sala
com l’esmentada constitueix un instrument
idoni per treballar aquests problemes.

Fibres òptiques, material de la Sala d’Estimulació
Sensorial
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Millora d’instal·lacions a la finca
Cottet
Durant el 2017, i gràcies al finançament de la
Fundació Cottet-Mor, s’ha realitzat millores a
la finca Cottet. En concret, s’ha invertit en un
sistema de recol·lecció d’aigües pluvials i
l’adequació de les cisternes dels lavabos per tal
que funcionin amb aigües pluvials en lloc
d’aigua de la companyia subministradora.
Ha calgut de reacondicionar el dipòsit existent
al jardí de Llar Cottet i canalitzar les aigües a
cada lavabo, substituir les conduccions de ferro
per conduccions de polipropilè i instal·lar un
grup de pressió per impulsar les aigües a
l'edifici principal.
Aquesta finca és propietat de la Fundació
Cottet-Mor que, mitjançant una cessió d’ús de
l’any 1987 a la Fundació congost autisme, es
dedica al tractament de persones amb autisme
greument afectades. La finca acull serveis
residencials (Llar Cottet) i un taller ocupacional
(TERLAB).
La Fundació ha finançat la compra d’una
televisió per tal que nois i noies que viuen a la
llar Cottet i que gaudeixen de mirar una estona
la televisió, puguin fer-ho.
També ha dotat la Casa de les famílies situat a
la finca Cottet d'un sofà, per fer més agradable i
acollidora les visites dels familiars als nois i
noies que viuen a la llar Cottet.
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Relacions
nacionals
internacionals

i

Com cada any, la Fundació ha promogut
intercanvis a nivell nacional i internacional
entre professionals que treballen al nostre país i
altres països.
Entre les relacions estables a nivell
internacional cal destacar que la presidenta de la
Fundació és membre del Comitè Executiu i del
Consell d’Administració de l’Associació
Internacional Autisme Europa, amb seu a
Brussel·les, el màxim òrgan de govern
d’aquesta associació internacional.

(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.
A continuació detallem algunes de les activitats:
03.04.2018. El Dr. Francesc Cuxart, psicòleg
consultor de la Fundació congost autisme, va
participar, com a membre de la comissió
científica internacional de 12 persones creada
pel Ministeri de Serveis Socials i Salut de
França, a la jornada de treball celebrada a la seu
central del ministeri esmentat, a Paris.

Així mateix, el Dr. Francesc Cuxart, psicòleg i
consultor de la Fundació, és membre del
Consell d’Administració i Vicepresident del
Comitè Científic de l’Association pour la
Recherche sur l’Autisme et la Préventions
des Inadaptations (ARAPI), amb seu a París.
A nivell estatal cal dir que la presidenta de la
Fundació és 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

Grup de treball

L'objectiu de la creació d'aquesta comissió,
formada per professionals experts de reconegut
prestigi internacional en el camp de l'autisme
d'àmbits diversos (psiquiatria, neurologia,
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psicologia,...) i de diferents països com els
EE.UU., Canadà, Gran Bretanya, Suècia, Itàlia
o Espanya, és que assessorin (conjuntament
amb un grup d'experts francesos) a
l'administració en la implementació del 4t Pla
Nacional Francès d'Autisme.

Amb posterioritat a aquesta reunió, la comissió
s'organitzà en subgrups per temàtiques, amb
l'objectiu de continuar el treball mitjançant
vídeo-conferències.

La Jornada va constar de sessions de treball de
matí i tarda, amb un dinar amb la ministra, la
senyora Ségolène Neuville, i amb una sessió
final conjunta amb representants d'associacions
de pares i famílies afectades, durant la que van
poder adreçar preguntes a la comissió.

Grup de treball
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Promoció de la igualtat de
tracte i d’oportunitats entre
homes i dones
Durant el 2017, 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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