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El món del disminuït

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL

En un anterior article d’aquesta secció ja vàrem 
veure el patiment d’uns pares que tenen una filla 
amb autisme; ara veurem la feina que fan a la Fun-
dació Autisme Mas Casadevall, de Serinyà (Pla de 
l’Estany). Hem conversat amb Afra Mundo, educa-
dora social i monitora del centre, perquè ens doni 
la seva visió professional de l’assumpte i es digui 
com és el dia a dia del seu treball amb autistes. 
Esperem que els lectors de la revista i els incondici-
onals d’aquesta secció gaudeixin en llegir aquesta 
entrevista.

Afra, series tan amable d’explicar als lectors què és 
una persona que pateix autisme?
Autista i/o psicòtica. Els qui pateixen autisme tenen un 
funcionament anormal, que afecta bàsicament la inte-
racció social del llenguatge o el joc simbòlic o imagi-
natiu.

Que és la Fundació Autisme Mas Casadevall i quins 
varen ser els principals impulsors d’aquest projec-
te?
Aquesta fundació es va crear l’any 1980 per a cobrir les 
necessitats dels pares d’afectats d’autisme, i els im-
pulsors del projecte varen ser ells mateixos, els pares.

Com és el dia a dia de la teva feina com a monito-
ra?
El mas és obert totes les vint-i-quatre hores del dia, 
tres-cents seixanta-cinc dies l’any. Els usuaris hi treba-
llen de les nou del mati a dos quarts de cinc de la tar-
da, al servei de teràpia ocupacional, on hi ha diferents 
tallers: restauració, ceràmica, espelmes, manipulats de 
paper, hort, etc. A partir de dos quarts de cinc, els qui 
no vénen al centre de dia s’estan al servei residencial 
del mas, que és la seva activitat laboral. Hi ha tres llars: 

dues a Serinyà i una a Banyoles. Cada dia de la setma-
na tenim preparades diverses activitats (musicoteràpia, 
relaxació...) i sortides, amb l’objectiu d’ajudar els usua-
ris a socialitzar-se. A l’estiu anem a la platja i fem altres 
sortides lúdiques. També tenim una botiga amb articles 
fets pels usuaris.

Tinc entès que, dins aquesta fundació, hi ha un 
restaurant on treballen persones amb disminució 
física, psíquica i sensorial. La reacció dels vostres 
clients és bona? Estan satisfets de l’atenció que re-
ben?
La reacció, en general, és bona. Es tracta d’un restau-
rant petit i acollidor, que obre al migdia, de dilluns a 
divendres, de la una a les tres. La majoria de la gent 
que hi van coneixen la tasca del mas i estan satisfets 
de l’atenció que han rebut, i per als qui hi treballen és 
molt gratificant.

Què fas en el temps lliure?
Passejar, anar a la muntanya, practicar ioga, natació, lle-
gir, escoltar música variada, anar a concerts i estar amb 
la família i els amics.

Agraeixo molt a l’amiga Afra Mundo que m’hagi dedicat 
una bona estona per a fer-li l’entrevista, i espero que la 
seva opinió serveixi per a mostrar un altre aspecte dels 
autistes i saber que, com ha dit al començament, tam-
bé poden tenir brots psicòtics.
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