
Benvolgut/da, 

Des de Fòrum  Salut Mental volem manifestar-los la nostra opinió en relació a l’article “Empenta a 
l’autisme” publicat el passat 8 de juliol de 2013 a La Vanguardia. 

De la iniciativa dels equips de Sant Joan de Déu i Mútua de Terrassa, evidentment no hi tenim res a dir, 
però estem totalment en contra de que es qüestioni la capacitat professional, diagnòstica i terapèutica, de 
la xarxa existent a Catalunya, de la qual les entitats de Fòrum formem part en conveni amb el Servei 
Català de la Salut. 

Considerem una falta de respecte i consideració a la nostra tasca professional, donat que fa una veritable 
desautorització dels professionals que treballem a les diverses xarxes implicades i pensem que qüestionar 
d’aquesta forma la capacitat que actualment té la xarxa per atendre a les persones amb TEA i les seves 
famílies, a través dels diferents dispositius sanitaris, educatius i de benestar social dels que disposa 
(CSMIJs, CDIAPs, Centres de Dia específics, EAPS, escoles ordinàries i d’educació especial, USEEs,...). 
És també qüestionar a les diferents Direccions Generals implicades i per tant a  la mateixa Administració 
de la Generalitat de Catalunya. 

No és acceptable que en l’article es digui que és urgent atendre als infants amb autisme, com si en aquests 
moments no hi hagués moltes entitats, la majoria d’elles amb convenis i concerts amb l’Administració, 
treballant des de fa mes de 35 anys de manera molt professional en aquest sentit. 

Per altra banda, tampoc és acceptable dir que no es fa detecció precoç, quan existeix a Catalunya tota una 
xarxa pública ben articulada i de qualitat, per realitzar aquesta tasca. A més a més, molts centres ja 
compten amb professionals formats en les proves diagnòstiques validades internacionalment, que per res 
són exclusives dels centres que apareixen en l’esmentat article. 

Ens resulta incomprensible com es pot afirmar en l’article que s’ha d’homogeneïtzar el tractament de les 
persones amb autisme, quan en el Pla d’Atenció Integral a les persones TEA consensuat per les tres 
conselleries (Sanitat, Benestar Social i Ensenyament) i amb el grup d’experts que van participar en 
l’elaboració d’aquest pla, es diu explícitament que cap orientació o mètode de tractament té major 
fiabilitat i validesa per sobre dels altres. 

S’ha de tenir en compte que aquestes errors comesos per professionals de la xarxes hospitalàries de salut, 
fan molt de mal a totes les famílies donat que porten a una veritable confusió. 

Entenem que l’últim responsable tant del Pla d’Atenció Integral a les persones amb TEA, com de la 
pròpia xarxa pública d’atenció als TEA és l’Administració i per tant els demanem que amb coherència 
amb el document de l’esmentat pla, facin tot el possible per respectar la diversitat d’aproximacions que 
aquest recollia i reconeguin la qualitat professionals i la trajectòria institucional de les diferents entitats 
que formem la xarxa. 

Només així es podrà assegurar una bona integració interprofessional, que  garanteixi l’objectiu 
fonamental de la nostra activitat: oferir una atenció de qualitat a les persones amb TEA i les seves 
famílies, que disminueixi el seu patiment i millori la seva qualitat de vida. 
 

 


