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Moltes persones ja coneixen les diferents dis-
capacitats de què hem anat parlant en aquesta 
secció. Aquesta vegada parlarem de les dis-
minucions que tenen un grau del 65%, unes 
discapacitats considerades greus, perquè els 
lectors de la revista les pugueu conèixer. Hem 
anat a Pals a fer petar la xerrada amb la Maria 
Teresa Puig perquè ens expliqui què significa 
per a ella i per al seu home tenir una filla autista 
com l’Annabel, a qui totes les proves mèdiques 
que li han fet han sortit negatives respecte que 
tingui autisme.
 
Maria Teresa, per què és autista la teva filla?
No sabem de què li pot venir; és per una causa que 
no es coneix. Sabem que és una noia molt especial 
per diferents motius.

Heu rebut tant suport familiar com professio-
nal?
Sí, hem rebut suport familiar i també professional. 
El primer pediatra no ho va saber veure, li semblava 
que era una noia normal, però la llevadora ens va 
comentar que tindria geni. La nena va sortir molt 
espavilada per a menjar, però al cap de quinze dies 
d’haver nascut ja no augmentava de pes i quedava 
petita. Ara bé, totes les proves que li han fet han 
sortit normals.
 
Com és el comportament d’algú que pateix 
autisme?
Que moltes vegades arrenca a plorar sense cap 
motiu, s’enfada i sempre porta problemes. Tu 
intentes buscar-hi una solució.

Heu sentit rebuig per part de la gent en gene-
ral, amics i coneguts, per tenir un familiar amb 
disminució psíquica?
Hem sentit aquest rebuig, perquè hi ha gent que 
no ho entén.
 
Com és el dia a dia d’una noia amb aquesta 
problemàtica?
S’aixeca a dos quarts de vuit del matí, el taxista 
passa a buscar-la a dos quarts de nou per a anar 
al centre Tramuntana i sabem que es posa molt 
nerviosa en el trajecte.

Quins consells donaries a altres famílies en 
aquesta situació?
Molta paciència i molta ajuda.
 
Agraeixo molt a la Maria Teresa que m’hagi dedicat 
una estona per a fer-li aquesta entrevista, perquè 
així hem apuntat un altre tema interessant, com 
és l’autisme. La meva amiga Marta Geli i jo mateix 
l’encoratgem, tant a ella com al seu marit, a lluitar 
molt per l’Annabel.
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L’AUTISME DE L’ANNABEL

En Josep, l’Annabel i la seva mare




