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Revista eipea número 2, 2017

graeixo als editors que m’hagin ofert la possibilitat d’escriure la salutació del segon número de la revista eipea i també
de fer la presentació d’aquesta
en el Col·legi Oficial de Psicologia
de Catalunya el passat dia 17 de
març.
Crec que és un encert la iniciativa de publicar una revista on-line dedicada a l’Autisme-TEA en aquest moment
en què la prevalença del TEA és tan alta
i alhora qüestionada, com s’expressa en
un dels articles d’aquest número. I amb
l’afegitó que el format és molt engrescador en transmetre un aire obert, multidisciplinari i interdisciplinari. Afavorint una
comprensió global, emocional i relacional
que ajuda a connectar amb el patiment i
la comprensió del funcionament mental
de les persones amb TEA i les seves famílies, en tots els llocs en els que quotidianament estan i viuen. Segurament, tot això
va influir en que l’acte de presentació de
la revista fos un èxit; amb una afluència
nombrosa de públic, que va donar lloc a
un debat molt interessant de diàleg i intercanvi d’experiències, manifestant molta
esperança amb la publicació de la revista.
Tal com ja he dit, em sembla molt interessant que la revista possibiliti l’expressió

de diferents veus, des d’angles diversos,
com en aquest número: psiquiatres, reflexionant sobre la prevalença, el diagnòstic amb els seus pros i contres, així com de
les dificultats, limitacions i necessitat de
complementarietat amb altres abordatges
de les indicacions de medicació; dels aspectes creatius dels autistes, artteràpia, i
dels abordatges sensoriomotors, psicomotricitat, i artístics que són tan beneficiosos
per aquests nens.
És entranyable i valuosa l’aportació
del treball endegat per les associacions
de mares i pares i expressat de diferents
maneres en aquest número, així com dels
professionals que han intervingut en la
realització de les iniciatives conduïdes per
aquestes associacions i que els hi ha permès conèixer el que realment és una persona amb TEA.
En llegir els articles de la revista he
experimentat sentiments de llibertat, coratge, empatia, rigor científic, honestedat,
sinceritat i molt compromís.
També, en fer-ho, he reviscut la força
que he sentit i que moltes persones amb
autisme i les seves famílies m’han transmès per seguir investigant i acollint el dolor incomprensible que viuen i vivim en
tant que professionals compromesos al
seu costat. l

