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“Al final les vendes hauran estat com les
de l’any passat però la facturació global
serà molt inferior”
MiquelÀngelFraile,secretari general de la Confederació del Comerç de Catalunya

Pla d’obres
públiques
del 1935

El primer pla
dissenyat pel
govern de la
República ja
preveia l’Eix
Transversal

Descarrila el
cremallera
de Núria

L’incident va
afectar 700
usuaris i es
van produir
retards
d’una hora

Una dieta adequada atenua
els símptomes de l’autisme
|Un estudi català conclou que tractant el metabolisme i el sistema digestiu i immunitari aquest trastorn es
pot atenuar|Alguns metges qüestionen l’eficàcia d’aquests tractaments, que segueixen sent minoritaris

Laia Curcoll
BARCELONA

Moviments repetitius i invo-
luntaris anomenats estere-
otípies, dificultats per co-
municar-se i interrelacio-
nar-se amb l’entorn,
problemes amb el llenguat-
ge, comportaments obses-
sius, interessos restringits,
tendència a l’agressivitat...
Aquestes són algunes de
les característiques del
trastorn de l’espectre au-
tista, un trastorn molt in-
validant que afecta 1 de
cada 150 infants, majori-
tàriament nens, i que està
“en situació d’increment
progressiu”, segons el de-
partament de Salut.

De moment no se’n co-
neix exactament la causa,
tot i que és de base genèti-
ca, ni tampoc la curació. El
tractament més habitual
és la psicoteràpia i l’atenció
farmacològica per tractar
els símptomes com l’agres-
sivitat o la falta d’atenció.
Però també hi ha un cor-
rent de metges que assegu-
ra que una alimentació
adequada i un tractament
més global ajuden a atenu-
ar-ne els símptomes.

És el cas de la doctora i
homeòpata Anna Vallès
que, amb el suport del de-
partament d’Acció Social i
la federació APPS, ha realit-
zat un estudi observacional
que conclou que “tractant
aspectes del metabolisme, i
dels sistemes digestiu i im-
munitari es pot incidir
sobre l’autisme”. Segons ex-
plica, molts nens autistes
tenen dificultats per absor-
bir micronutrients com ara
vitamines o minerals, difi-
cultats per digerir aliments
com el gluten i la llet, i difi-

cultats per eliminar toxines
i tòxics com el níquel, l’alu-
mini o el mercuri. Això fa
que alguns receptors neuro-
nals es bloquegin. El tracta-
ment, avaluat per la psicòlo-
ga Montse Pérez després de
sis mesos a través del test
específic CARS, ha tingut
resultats positius en 11 dels
16 nens que han participat
en l’estudi.

Cal investigar més
Un dels objectius de l’estu-
di és seguir investigant en
aquesta línia, ja que justa-
ment la falta d’estudis més
extensos fa que molts met-
ges qüestionin aquests
tractaments. Per exemple,
professionals com Josep
Artigas i José García Ibá-

ñez asseguren que no hi ha
“cap evidència científica”
que demostri que els nous
tractaments funcionin. Ar-
tigas és contundent en afir-
mar que “els nens no millo-
ren per això”, però Ibáñez
matisa que “la manca d’evi-
dència científica no vol dir
que aquests tractaments
no siguin eficaços”.

Entre els pares, hi ha de
tot. L’Associació Aprenem,
per exemple, no recomana
aquests tractaments per-
què no hi ha proves cientí-
fiques que l’avalin. Per con-
tra, l’associació de famílies
AVA treballa per facilitar-
hi l’accés. Anna Medina, la
seva fundadora, diu que “hi
ha molts nens que han fet
millores importants”. ■

La majoria d’infants que pateix trastorn de l’espectre autista són nens. Molts tenen problemes per comunicar-se, obsessions i estereotípies ■ F. MELCIÓN

Les xifres

1

1.175

de cada 150 nens pateix
trastorn de l’espectre autis-
ta, una xifra que està “en si-
tuació d’increment progres-
siu”, segons el departament
de Salut.

nens amb trastorn de l’es-
pectre autista estaven esco-
laritzats a Catalunya durant
el curs 2008-09. En tots els
casos hi ha un pla de treball
específic, segons el govern.

■La primera dificultat
amb què topen les famí-

lies és el diagnòstic. El doc-
tor Artigas reconeix que “hi
ha una mancança de forma-
ció per part de professors,
psicòlegs i pediatres” i que
“actualment es diagnostica
uns dos anys més tard de
quan és evident”. Els primers
a detectar el problema són
els pares perquè entre els sis
mesos i els dos anys els nens,
que fins llavors havien tingut
un desenvolupament nor-
mal, comencen a no mirar als
ulls o deixen de dir les parau-
les que sabien. Llavors s’ini-
cia el pelegrinatge per dife-

L’autisme tindrà protocol propi
rents metges abans no arriba
el diagnòstic. Per resoldre
aquest desgavell l’associació
de famílies Aprenem va com-
parèixer davant el Parlament
l’abril passat reclamant la
creació d’un protocol de de-
tecció, diagnòstic i tracta-
ment. Des del juny, uns vint
experts de salut, educació i
acció social treballen per re-
dactar-lo. Segons José García
Ibáñez, psiquiatre i coordi-
nador del grup, podria estar
acabat “el primer trimestre
d’aquest any”. La comissió
no es planteja incloure trac-
taments que no estiguin vali-
dats científicament.

SALUT|UNA MALALTIA COMPLEXA

Només el
25% dels
infants
autistes són
nenes
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VILANOVA I LA GELTRÚ

Bar, restaurant, pizzeria,
poble, hamburguesa o
El Prat són algunes de
les paraules prohibides
a can Carmona-Duran.

Dir-les en veu alta podria significar
l’inici d’una llarga i repetitiva con-
versa que podria durar tota una
tarda. Per això Loli Duran i Pepe
Carmona procuren dir-les en veu
baixa sempre que hi ha el seu fill
Kefren al davant. Ell té 25 anys, és
el petit de dos germans i és autista.
Està obsessionat amb certes coses i
té una gran memòria. Totes aques-
tes paraules evoquen un record, ja
sigui bo o dolent, que l’altera d’una
manera o altra. El que ells en diuen
“parlar en Morse” és només una pe-
tita part de tots els detalls que fan
de la seva, una vida especial i fins i
tot “rara”, confessa Pepe.

Cada dijous a la nit la Loli i el
Pepe tapen els pocs miralls que hi
ha a casa –quan Kefren s’hi veu re-
flectit es posa molt nerviós– i ama-
guen tots els aliments que conte-
nen gluten, llevat i sucre perquè el
tractament mèdic que fa actual-
ment Kefren l’hi prohibeix. I cada
divendres a la tarda quan arriba a
casa després que la seva mare
l’hagi anat a buscar a la residència
per a discapacitats psíquics de Sit-
ges, on viu entre setmana, Kefren
fa una volta per inspeccionar tota
la casa i buscar el menjar. Cada
diumenge el seu germà Aser, un
any més gran que ell, el porta a la

residència perquè si l’hi acompa-
nyen els pares no s’hi vol quedar. I
cada dilluns quan la Loli arriba a la
feina està més cansada que el di-
vendres anterior, a l’inrevés de
totes les seves companyes.

Kefren, com altres autistes, té
estereotípies –moviments repeti-
tius i involuntaris–, dificultats en
la parla, greus problemes per co-
municar-se i transmetre els seus
sentiments, obsessions amb certs
objectes i una memòria extraordi-
nària. Els primers símptomes van
aparèixer als dos anys d’haver nas-
cut i des de llavors la vida de la fa-
mília ha estat una lluita constant.
Per si això no fos prou esgotador i
difícil, la família diu que l’entorn
també és desfavorable.

La incomprensió i prejudicis de la
gent quan van pel carrer, els costos
econòmics de la malaltia i, sobretot,
la manca d’escoles i residències es-
pecialitzades són els principals in-
convenients. “L’autisme és molt
complicat i el nostre fill sempre ha
estat especial en escoles i residènci-
es especials”, diu Loli. A més, els
pares de Kefren asseguren que “en-
cara no hi ha una connexió entre la
medicina, la psiquiatria, els centres,
els educadors i l’administració” i
que falta molta formació específica

entre els diferents professionals,
tant educadors i cuidadors com
metges. “L’entorn d’un autista ha de
ser tranquil, estable i rutinari, no
pot ser que canviïn constantment el
personal”, es queixa Loli.

Reduir la medicació
De fet, Pepe Carmona considera
que “se supleix amb pastilles quan
la mà d’obra, l’experiència i la qua-
litat no hi arriben” i explica que en
l’últim ingrés per una crisi d’agres-
sivitat a la Unitat de Contenció de
l’Hospital Sant Joan de Déu, els
metges van administrar al seu fill
fins a 29 pastilles diàries de dife-
rents psicofàrmacs. Durant un
temps les crisis d’agressivitat eren
cada vegada més freqüents i l’in-
gressaven sovint. “El més fotut era
que no sortia millor del que havia
entrat, sinó que sortia pitjor”, re-
corda la seva mare. Els efectes se-
cundaris dels fàrmacs preocupen
molt la família perquè Kefren “té
anèmia crònica i el fetge i l’estómac
molt malament”. Per això el princi-
pal objectiu és reduir la medicació.

“Per molt que ens dolgui, nosal-
tres sabem que no hi ha varetes
màgiques i que el nostre fill no es
curarà, però ens conformem amb
què tingui menys agressivitat i
que no l’ingressin”, explica Pepe.
Des de fa gairebé dos anys seguei-
xen un tractament basat en una
alimentació adequada i en l’elimi-
nació de toxines i metalls pesats
de l’organisme. Ara ja només pren
17 pastilles al dia i des de llavors
no ha calgut ingressar-lo. ■

“Sabemquenohiha
varetesmàgiques”
ESPERANÇA ·La família Carmona lluita per estabilitzar el seu fill
i evitar més ingressos en psiquiàtrics DENÚNCIA Diuen que falta
formació específica per als metges i centres especialitzats en autisme

Kefren Carmona amb la seva mare i el seu pare a la terrassa de casa seva, on passa els caps de setmana ■ TJERK VAN DER MEULEN

Incomprensió,despesa,
mancadeprofessionalsi
centresespecialitzatssón
elproblemaperalsfamiliars

El govern vol
una escola
inclusiva
| La majoria de nens amb necessitats
especials aniran a l’escola ordinària el
2015| Els professionals ho veuen difícil

L.C.
BARCELONA

El govern aposta per la in-
clusió de l’alumnat amb
trastorns autistes en esco-
les ordinàries. Això signifi-
ca que tots els nens, inclo-
sos la gran majoria dels que
tenen necessitats educati-
ves especials –ja sigui amb
aquest trastorn o amb qual-
sevol altra discapacitat físi-
ca o intel·lectual–, han
d’anar a la mateixa escola.

L’objectiu és construir
un sistema capaç de donar
resposta a les necessitats
de cadascú. Així figura en
el pla d’acció 2008-2015
Aprendre Junts per Viure
Junts que el departament
d’Educació va presentar al
juliol. Però els professio-
nals ho veuen difícil i les fa-
mílies denuncien que no hi
ha prou recursos.

L’associació Aprenem,
que agrupa famílies de nens
amb trastorn de l’espectre
autista i que és favorable a
la inclusió, denuncia una
“manca de recursos hu-
mans i de formació especí-
fica dels professionals”. I és
que atendre nens amb ne-
cessitats educatives especi-
als requereix una formació
i una manera de treballar
que no té l’escola ordinària.

Ho saben bé els professi-
onals de Carrilet, una esco-
la de Barcelona especialit-
zada en trastorns autistes.
Creada el 1974, és la més
antiga de Catalunya i una
de les cinc escoles especia-
litzades en aquest trastorn.

Carrilet és alhora un
centre educatiu i terapèu-
tic. “No es pot deslligar una
cosa de l’altra”, diu Elisabet
Sánchez, gerent de l’esco-

la. El claustre està format
per mestres d’educació es-
pecial, pedagogs, psicòlegs,
logopedes, psicomotricis-
tes i musicoterapeutes. En
total, 27 professionals que
atenen 70 nens.

D’aquests, 46 s’escolarit-
zen plenament a Carrilet,
en grups de 4 a 6 alumnes.
Els altres van unes hores a
una escola ordinària i la
resta d’hores a Carrilet, o
bé només van a l’escola or-
dinària però Carrilet ajuda
els seus professors a fer-ne
un seguiment.

L’equip de professionals de l’Escola Carrilet es troben
cada dia en reunions de feina i donar-se suport mutu ■ F. MELCION

La demanda d’aquest
servei, com la dels cursos
de formació, ha crescut
tant que l’escola construirà
un centre de formació.

Atendre l’entorn
Carrilet no només atén els
nens i les seves famílies,
sinó també els professionals
d’altres centres i els matei-
xos treballadors de l’escola.
La jornada laboral comença
cada dia amb una reunió de
mitja hora. Uns dies amb
grups de treball, d’altres
amb tot el claustre i alguns
amb un psiquiatre extern.
“A vegades hi ha situacions
complicades i és bo que el
mestre pugui explicar què el
preocupa o com se sent”,
diu Sánchez. ■

La xifra

46
nens s’estan escolaritzant
a Carrilet, però el centre
n’atén un total de 70 a tra-
vés de diferents serveis.


