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ya Presentació de la Revista eipea i del 

monogràfic Dilemes Actuals en 
l'Autisme Infantil de José Luis Pedreira 

a l'Ateneo de Madrid

El dia 16 d’abril del 2021, el bi-
centenari Ateneo Científico, Li-

terario y Artístico de Madrid, creat 
l’any 1820 i ubicat al carrer Prado 
del Barrio de las Letras, va acollir 
l’acte on es presentà, d’una banda, 
la Revista eipea a la ciutat i, de l’al-
tra, el monogràfic Dilemes Actuals 
en l’Autisme Infantil del psiquiatre 
José Luis Pedreira Massa, editat i 
publicat per la nostra revista. Mal-
grat les restriccions d’aforament 
per les mesures anti-COVID, més de 
40 persones ompliren la Sala Nueva 
Estafeta de la institució, entre elles 
l’ex-ministra de Sanitat María Luisa 
Carcedo. 

Va presentar l’acte María Teresa 
Pedraza Guzmán de Lázaro, Sòcia 

Bibliotecària de la Junta de Govern i 
Presidenta de la Secció de Ciències 
de la Salut de l’Ateneo de Madrid. 
Després d’agrair la presència dels 
assistents i relatar anècdotes de la 
seva llarga relació professional amb 
l’autor, va introduir als diferents po-
nents de la taula rodona. Susanna 
Olives Azcona, psicòloga sanitària, 
com a editora de la revista que pu-
blica el monogràfic, va prendre la 
paraula en primer lloc per a presen-
tar la Revista eipea, el seu ideari i 
objectius, el seu compromís amb la 
qualitat i amb la difusió gratuïta i 
universal i les dificultats, alhora, de 
tirar endavant un projecte d’aques-
tes característiques. Tot seguit, 
Josep Mª Brun Gasca, psicòleg clí-

nic, en qualitat de director d’eipea, 
esbossà unes pinzellades generals 
sobre el món dels autismes, la im-
portància de considerar la singulari-
tat, la qüestió de l’accés a l’altre i la 
necessitat d’una disponible espera 
a la trobada, per enllaçar amb la re-
lació de la revista amb en José Luis 
Pedreira i presentar una descripció 
dels Dilemes Actuals en l’Autisme 
Infantil. Jesús García Lorente, pe-
dagog i Director General de la Con-
federación Autismo España 1, parlà 
de la necessitat de reconeixement i 
visibilització de la qüestió de l’autis-
me i emfatitzà la creixent incidència 
i la peremptòria urgència d’ajuts. Va 
destacar i remarcar les dificultats de 
tota mena, àdhuc les econòmiques, 

1   Autismo España és una confederació d’àmbit estatal que aglutina i representa a 141 entitats que presten suport i serveis  
     especialitzats a les persones amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA) i a les seves famílies.  
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d’infants amb autisme. Finalment, 
l’autor de la monografia, el psiquia-
tre José Luis Pedreira Massa, revelà 
a l’auditori el motiu de l’elecció del 
terme dilema al títol del monogràfic 
causat pel fet de que aquest sorgeix 
d’una ignorància, en detriment del 

concepte enigma, que parteix d’un 
saber, com a sentit de tota l’obra. 
A la seva dissertació, va escollir 
com a presentació del monogràfic 
un tema de cadascun dels sis Di-
lemes que el conformen, per aca-
bar reivindicant la importància del 
qüestionament com a model per 

a poder seguir pensant i avançant. 
Belén Rico García, Vocal de la Junta 
de Govern de l’Ateneo de Madrid, 
sociòloga i psicoanalista, moderà 
un animat col·loqui final amb el 
públic, per donar per conclòs l’acte 
que es va perllongar durant dues 
hores. l

D'esquerra a dreta: Belén Rico, Maite Pedraza, Jesús García, José Luis Pedreira, Josep Mª Brun i Susanna Olives.


