
 

 

 

PSICOSI INFANTIL I AUTISME 

 

COMUNICAT DE LA FUNDACIÓ CCSM 
 
 
 
Hem rebut amb molta preocupació notícies procedents tant d’entitats com de 
professionals que ens mereixen tota credibilitat, en relació a unes actuacions 
greument discriminatòries i excloents cap a persones i equips amb una formació i 
pràctica assistencial d’orientació psicodinàmica, a partir de la constitució d’un Grup 
de Treball sobre AUTISME, creat en el marc del Pla Director de Salut Mental i 
Addiccions. En aquest sentit hem de destacar, que no és el primer cas d’aquest 
tipus de pràctica de caràcter intolerant i excloent. 
 
El present escrit, a través del qual donem a conèixer un informe redactat per 
alguns dels professionals afectats, no ha de ser interpretat com una defensa d’un 
model teòric tècnic; no és aquesta la ocasió, ni és oportú, entrar en deliberacions 
sobre la debatuda problemàtica de la Evidència (biomèdica, empirista, 
naturalista...) o Evidències (àmpliament representades en les ciències humanes i 
socials), qüestió que podria amagar el tema central: la intolerància i les actituds 
discriminatòries dels que presentant-se com a posseïdors de la exclusiva bondat i 
virtut d’un model, exclouen i pretenen anular els que tenen una altre formació i 
pràctica professional. Pràctica i formació que, d’altre banda i en relació al camp 
específic de l’autisme i les psicosi infantils, han contribuït amb les seves aportacions 
a la creació de la xarxa infanto juvenil i alguns dels membres de les quals formen 
part dels òrgans assessors i consultors del Pla Director de Salut Mental i Addiccions.  
 
Ens ha semblat prou explícit i esclaridor el Comunicat de la Junta Directiva de 
l’ACAP (Associació Catalana d’Atenció Precoç) en relació al grup de treball sobre 
l’autisme, nucli de l’actual problemàtica, un paràgraf del qual ens permetem 
reproduir per la seva coincidència amb la nostra reflexió sobre el tema:   
 
“Per bé que, inicialment, la qüestió es planteja com una contraposició entre dos 
models –el psicodinàmic i el neurobiològic, recolzat en les teràpies cognitiu-
conductuals- se’ns va fer evident que no era aquest el punt de dificultat. Ambdues 
orientacions poden conviure a la pràctica -dins d’una mateixa xarxa i, fins i tot, dins 
d’un mateix equip, sempre que es mantingui una actitud oberta i de veritable 
disposició al treball interdisciplinar- però el que s’ha produït i s’està produint en 
l’esmentat Grup de treball és una actitud explícita i bel·ligerant que, ras i curt, 
proposa excloure tots els professionals d’orientació psicodinàmica de l’atenció a 
nens psicòtics i autistes. Com a “alternativa”, es proposa que aquells que no tinguin 
una formació en teràpies cognitiu-conductuals, tinguin un temps per reciclar-se..., 
abans de ser substituïts per professionals formats en aquestes teràpies...”  
  
És per tots aquests motius, que la Junta de la FCCSM s’adhereix a la carta que 
figura a continuació.   
 
 
 
 
Barcelona, 10 de juny de 2009 



COMUNICAT DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ACAP   
EN RELACIÓ AL ‘GRUP DE TREBALL SOBRE L’AUTISME 
 
         Com probablement tots sabeu, s’ha constituït un Grup de treball sobre l’autisme, 
coordinat pel Departament de Salut, en el que també hi participen els Departaments 
d’Educació i d’Acció Social. A proposta de Xavier la Lueta –que va assistir a la primera 
reunió, juntament amb Mercè Cleries- s’hi van incorporar Josep Mª Panés (CDIAP de 
Sant Boi), com a President de l’ACAP, i Rafael Villanueva (CDIAP de Granollers), per la 
seva trajectòria professional en relació a l’autisme. 
         Els criteris per la constitució del Grup de treball, les finalitats del mateix, així com 
les actituds i els plantejaments expressats per un bon nombre dels convocats, van 
motivar la redacció i la posada en circulació d’una carta, adreçada a la Consellera de 
Salut i als responsables directes de la constitució del Grup de treball. En aquesta carta 
s’exposen una sèrie d’opinions sobre aquests fets, i es formulen un seguit de peticions 
orientades a reconduir la composició i l’activitat del Grup de treball. Per bé que ha 
tingut una amplia difusió, us adjuntem l’esmentada carta, per garantir que tots els 
socis rebeu aquesta informació i tingueu més elements de judici. 
         La Junta va valorar acuradament la conveniència que el seu President signés 
aquesta carta en tant que tal, i no només a títol personal, en la mida que l’ACAP 
reuneix professionals de molt diverses orientacions, pel que fa a la seva formació i a 
les característiques de la seva pràctica professional. Finalment, la Junta va decidir, per 
unanimitat, subscriure el contingut de la carta i que el seu President la signés en tant 
que tal, a partir de la següent consideració.  
         Per bé que, inicialment, la qüestió es planteja com una contraposició entre dos 
models –el psicodinàmic i el neurobiològic, recolzat en les teràpies cognitiu-
conductuals- se’ns va fer evident que no era aquest el punt de dificultat. Ambdues 
orientacions poden conviure en la pràctica –dins d’una mateixa xarxa i, fins i tot, dins 
d’un mateix equip, sempre que es mantingui una actitud oberta i de veritable disposició 
al treball interdisciplinar- però el que s’ha produït i s’està produint en l’esmentat Grup 
de treball és una actitud explícita i bel·ligerant que, ras i curt, proposa excloure tots els 
professionals d’orientació psicodinàmica de l’atenció a nens psicòtics i autistes. Com a 
‘alternativa’, es proposa que aquells que no tinguin una formació en teràpies cognitiu-
conductuals, tinguin un temps per reciclar-se..., abans de ser substituïts per 
professionals formats en aquestes teràpies. 
         És contra aquesta actitud bordament excloent, contraria als principis que sempre 
ha defensat l’ACAP –i que creiem consubstancials a l’atenció precoç- que es manifesta 
la Junta de l’ACAP, i no contra les opcions teòriques i clíniques de cap dels seus socis, 
la diversitat de les quals forma part d’allò que, com a Associació, ens enriqueix i ens fa 
més forts. 
         Volem manifestar que la Junta està, com sempre, a disposició de tots i cadascun 
dels socis, per respondre qualsevol pregunta o fer qualsevol altre aclariment  sobre 
aquesta qüestió.  
 
  
La Junta Directiva de l’ACAP 

         
 


