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U

n factor important en la història
del treball amb autisme a Catalunya en
els darrers quaranta
anys, com ens explicava la Dra. Llúcia
Viloca en la seva conferència
inaugural
de la Revista eipea,
va ser la unió entre
professionals que va
suposar la creació
d’ACTTAPI.
L’Associació Catalana de Tècnics i Terapeutes de l’Autisme
i les Psicosis Infantils (ACTTAPI) neix l’any
1983 per donar resposta al desig i la necessitat dels professionals de disposar
d’un espai de reflexió i formació permanent i de reunir esforços en benefici dels
diferents serveis que aleshores atenien
als infants amb TEA i a les seves famílies.
Era un intent, també, de fer visible un
col·lectiu, la veu del qual quedava diluïda dins l’associació a la que pertanyien:
APPS (Federació Catalana Pro Persones
Amb Disminució Psíquica). En Francesc
Pèlach va ser el primer president d’ACTTAPI i explicava en la seva conferència al
4rt Congrés Autisme Europa, celebrat a

La Haya l’any 1992, quina era la realitat
de l’atenció a Catalunya dels infants amb
autisme: “La creació per part de la pedagoga terapèutica Pilar Sarrias del “GEPI”,
Grup d’Estudi de Psicosi Infantil, creat el
1977, és una prova evident del fet que
els professionals tenien realment ganes
d’abordar un treball en comú, mes enllà
de la feina que cadascú desenvolupava a
la seva institució”.
Els professionals que treballaven dins
del camp dels autismes i les psicosis infantils representaven ja un col·lectiu específic a Catalunya. El fet de crear l’associació no va fer més que posar-ho sobre
el paper i reforçar les relacions entre els
diferents professionals implicats. Els seus
fundadors, Xavier Blecua, pedagog tera-

pèutic del Centre Educatiu i Terapèutic
Carrilet, Francesc Pèlach, psicopedagog
terapèutic del Centre Guru, Pilar Sarrias,
pedagoga terapèutica del Centre Bellaire
i Daniel de León, pedagog terapèutic del
Centre l’Alba provenien de quatre dels
sis centres específics que funcionaven
en aquell moment. ACTTAPI, com a associació, va mantenir un nombre de socis
superior a la centena durant tot el temps
de la seva activitat, la qual cosa ens dóna
una idea de la bona acollida que va tenir
la iniciativa entre el col·lectiu de professionals.
En aquell moment, l’interès de les
administracions pel col·lectiu dels infants
autistes i psicòtics i les seves famílies
era encara incipient i la feina dels pro-

Els fundadors d’ACTTAPI, d’esquerra a dreta: Daniel de León, Xavier Blecua, Pilar Sarrias i Francesc Pèlach.

1 Aquest article està basat en la informació i documentació aportada pels fundadors d’ACTTAPI, Xavier Blecua, Francesc Pèlach, Pilar Sarrias i

Daniel de León, als qui agraïm la seva amable col·laboració.

2 Text redactat per Susanna Olives Azcona.
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fessionals i el manteniment dels centres
depenia sobretot de les iniciatives privades. Com ens explicava en Francesc
Pèlach, “la creació d’ACTTAPI va ajudar
a posar el nom, la problemàtica i sobretot als infants, no només a l’agenda de
Benestar Social (Beneficència en aquells
moments), sinó a les agendes d’Ensenyament, de Salut Mental i, més endavant,
de Treball”.
Tal com es recollia als seus estatuts,
els fins primordials d’ACTTAPI eren “l’estudi científic en el diagnòstic, la rehabilitació, la reeducació i la recerca relativa a
l’autisme i les psicosis infantils, així com
la coordinació dels programes d’acció, de
recerca i de formació especialitzada dels
professionals que treballen en aquest domini“. Es plantejaren, en aquell moment,
com a aspectes més urgents a tractar, la
unificació de criteris en matèria de diagnòstic, el futur d’aquests infants una vegada acabada l’etapa escolar i la realització d’un estudi epidemiològic.
El problema que plantejava el futur
post-escolar dels infants autistes ja era
greu l’any 1983. Alguns dels centres que
atenien aquests infants ja tenien un llarg
recorregut i els nens havien esdevingut
adolescents i adults.
Calia tractar aquest tema amb una
major profunditat, per qüestions clíniques, però també assistencials i calia
també aportar dades a l’Administració de
quines eren les necessitats reals d’aquest
col·lectiu al llarg de la seva vida perquè hi
dediqués recursos econòmics.
Per tot això, es varen organitzar jornades de treball, un espai on posar en comú
l’experiència dels diferents professionals
i centres dedicats als afectats d’autisme
i psicosi i donar resposta als nous reptes assistencials que es plantejaven. Des
d’ACTTAPI es van visitar dues institucions
situades al sud de França, L’Abri Montagnard i Grand Réal, que treballaven amb
autistes i psicòtics adults i que havien conegut arran del Congrés sobre l’Autisme
a Europa, que va tenir lloc a París el 1983,
amb l’afany de recopilar informació de la
seva experiència per poder crear a Catalunya els serveis necessaris i adequats.
Les primeres Jornades Catalanes
d’Autisme i Psicosis Infantils organitzades per ACTTAPI van tenir lloc a Lleida a

“Una de les característiques diferencials de les jornades celebrades per ACTTAPI era la diversitat d’orientacions teòriques dels seus ponents”.

l’any 1985 i versaven sobre les Perspectives de futur per als psicòtics i autistes.
Hi van convidar als responsables de les
institucions franceses esmentades, en
Georges Soleilhet, la M.J. Schmitt, la P.
Foueillies i van comptar també amb la
presència destacada com a ponents del
Dr. Baró, el Dr. Buñuel, en Jesús Garanto,
entre d’altres, i vora de cent assistents, la
majoria professionals del camp de l’educació especial i, també, estudiants.
De la relació amb la senyora Schmidt
i l’experiència a Grand Réal, l’any 1988, i
fruit de la col·laboració entre ACTTAPI i
APPI (Associació de pares i mares dels infants atesos als centres de Catalunya en
aquells moments) s’inaugura Mas Casadevall a Serinyà, un lloc de treball i espai
de vida per adults autistes i psicòtics que
sortien dels centres específics catalans
un cop acabada l’etapa escolar, seguint el
model francès, però adaptat a la realitat i
les necessitats del seu context.
Les segones jornades, sobre Aprenentatge i Teràpia, tenien com a objectiu
plantejar quin havia de ser el paper de
l’aprenentatge en la recuperació d’infants tan afectats en què el tractament es
feia tan essencial i se celebraren a Girona
al novembre del 1987 amb ponències del
Dr. Buñuel, la Dra. Stapfer, el Jean-Pierre

Favre, el Dr. Didier Houzel, i en Georges
Soleilhet.
Dos anys més tard, tingueren lloc
les terceres jornades a Barcelona. Van
comptar amb ponents com la Núria Abelló, la Carme Amorós, la Dra. Victoria Subirana, el Dr. Manuel Pérez-Sánchez i el
Dr. Salomón Resnik amb el tema general
del Tractament del nen psicòtic i autista
des de la perspectiva del desenvolupament normal, posant especial èmfasi en
la idea de rescatar els aspectes sans dels
infants, la noció de contínuum entre salut i malaltia i, per tant, el difícil límit entre ambdós.
Sota el títol Perspectives sobre l’autisme a finals de segle se celebraren a Barcelona les Quartes Jornades al novembre
del 1994. L’esperit d’aquestes jornades,
tal com escriu en Xavier Blecua en el seu
pròleg (actes de les IV Jornades Catalanes
d’Autisme i Psicosis Infantils, 1994), tenia
relació amb el fet de que “la perspectiva que ens donen cinquanta anys des del
coneixement de la Síndrome de Kanner
ens possibilita establir noves hipòtesis
de treball que, lluny de conduir-nos a enfrontaments en la teoria i en la pràctica,
ens han de dur per camins de consens, en
benefici de les persones afectades d’autisme i psicosi”.
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Una de les característiques diferencials d’aquestes jornades era precisament
la diversitat d’orientacions teòriques dels
seus ponents, que responia a un clima de
interrelació, curiositat científica i respecte entre les diferents maneres d’entendre
l’autisme propis d’aquell moment i que
malauradament amb el pas del temps es
va anar perdent i conduint fins i tot a l’enfrontament i el descrèdit cap a les orientacions més psicoanalítiques. Aquesta
diversitat d’orientacions es va traduir de
la següent manera, tal i com explica en
Francesc Pèlach a la presentació de les
jornades:
• El bloc cognitivista, representat en les
ponències dels professors R. Peter Hobson i Ángel Rivière.
• El bloc dinàmic, representat per la Dra.
Júlia Corominas i el professor Vicente Palomera.
• El bloc neurobiològic, representat pel
professor Christopher Gillberg i el Dr. Joaquim Buñuel.
Més enllà de les jornades, i amb la
idea de poder oferir formació continuada
als professionals, es creà, per una banda,
una comissió per la publicació d’una revista semestral especialitzada, que havia
d’anomenar-se “GROPS”, l’elaboració de
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la qual va quedar aturada. Així mateix,
i en aquesta mateixa línia de formació
continuada, ACTTAPI oferia seminaris
adreçats a professionals, a càrrec de psiquiatres i psicòlegs, com l’Eulàlia Torras,
el Manuel Pérez-Sánchez, la Carme Amorós, la Núria Abelló, el Luís Feduchi, el
Jaume Aguilar o el Francesc Cantavella i
que abastaven temàtica diversa, des de
l’observació de nadons i infants autistes,
relacions normals i patològiques, fins a
evolució i patologia durant l’adolescència, passant per l’evolució psicomotriu.
En la mateixa línia del treball endegat per ACTTAPI i els professionals de
l’autisme, la Coordinadora de Centres
Específics en Trastorns Generalitzats del
Desenvolupament i Trastorns Mentals Severs, creada poc després de la constitució
d’ACTTAPI, va néixer amb l’objectiu d’elaborar documents tècnics sobre sistemes
de classificació diagnòstica en psicosis i
autismes, definir necessitats educatives,
socials i de salut mental i definir programes assistencials adreçats a aquesta
població. La coordinadora integrava, en
grups de treball, professionals dels diferents contextos en què es desenvolupava
la vida dels infants i que podien aportar
mirades i necessitats diverses: centres de

salut mental, centres d’educació especial
i EAP. Amb el pas del temps, l’activitat
d’ACTTAPI es va anar difuminant. Com ens
confessava en Xavier Blecua, referint-se
al final de l’associació, “no ens vàrem preocupar mai de muntar una infraestructura que assegurés el futur de l’ACTTAPI.
Teníem prou feina en tirar endavant les
nostres institucions com per poder dedicar temps i diners a muntar més coses”.
És ben cert, no obstant això, que ACTTAPI
neix en un moment en què la col·laboració entre professionals i centres era molt
necessària per organitzar l’atenció als
afectats d’autisme i formar professionals
que, poc a poc, van anar prenent camins
propis sustentats en una xarxa assistencial fins aleshores inexistent.
Tanmateix, és un fet que l’activitat
d’ACTTAPI d’aquells anys va contribuir
de forma significativa a que les persones
afectades d’autisme i psicosi fossin tingudes en compte per part de l’Administració
com a col·lectiu amb necessitats específiques, tant pel què fa l’Educació, com a la
Salut Pública i al Treball. Alhora, va suposar un lloc de referència pels professionals, un espai on compartir experiències,
formar-se i avançar en l’assistència i cura
de les persones amb autisme. l

