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Ponents i moderadors

Amaia Hervás Psiquiatra Infanto-juvenil i adults. Cap del Servei de Salut Mental 
Infanto-Juvenil de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa (HUMT). Directora Clínica 
i cofundadora IGAIN. IP del grup d’investigació AGAUR AutBCN.

Sara Sánchez. Psicòloga Clínica CSMIJ. Servei de Salut Mental i Addiccions. CSA

Anna Tarrida. Psicòloga Clínica CSMIJ. Servei de Salut Mental i Addiccions. CSA

Margarita Bolea. Psicòloga Clínica i coordinadora del CDIAP APINAS.

Josep M. Panés. Psicòleg Clínic i psicoanalista. Expresident de l’Associació Catalana 
d’Atenció Precoç i membre de l’Escola Catalana de Psicoanàlisi.

Joan Beumala. Psicòleg Clínic. Coordinador de l’Àrea Infantil i Juvenil. Servei de 
Salut Mental i Addiccions. CSA

Núria Esquivel. Pedagoga i directora de l’Equip d’Assessorament i Orientació 
Psicopedagògica de l’Anoia.

Mireia González. Psicòloga Clínica. UnimTEA-Unitat Multidisciplinària del Trastorn de 
l’Espectre de l’Autisme. Àrea de Salut Mental. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.

Marcela Mezzatesta. Psiquiatra. UnimTEA-Unitat Multidisciplinària del Trastorn de 
l’Espectre de l’Autisme. Àrea de Salut Mental. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.

Carmen Elvira. Treballadora social CSMIJ_HDIJ. Servei de Salut Mental i Addiccions. 
CSA

Inscripcions
La inscripció és gratuïta i a través del correu electrònic: aulaoberta@csa.cat indicant, 
nom, cognoms, dni, correu electrònic, professió i la modalitat escollida (presencial/
virtual).

Lloc de realització 
Museu de la Pell. C/del Dr. Joan Mercader, 1 - 08700 Igualada

+ Informació 
https://www.csa.cat

Aula Oberta CSA
De dilluns a dijous de 8h a 15h i divendres de 8h a 14h.
Telèfon: 938075607 - aulaoberta@csa.cat

Comitè Científi c
Joan Beumala
Josep Checa
Andrés Matías
Sara Sánchez
Anna Tarrida
Anna Vives

L’autisme interroga. Ho fa en el transcurs de la infància quan percebem els desajustos 
del vector evolutiu, quan observem per primera vegada les difi cultats per comunicar-se 
o veiem la relació tant particular que s’estableix amb el cos, el saber i els aprenentatges. 
Interroga quan són adolescents, un temps complex on el subjecte ha de reformular el 
marc simbòlic que el sostenia fi ns ara en la seva relació amb l’Altre. També quan és adult, 
quan ha de trobar un lloc en la comunitat social on viu.
L’autisme interroga. La qüestió seria plantejar unes poques però alhora bones preguntes. 
Les jornades són una ocasió perquè cadascún de nosaltres, professionals de la salut, de 
l’educació i del camp social conversem tenint present allò singular que tota persona amb 
autisme ens ensenya. 
Donna Williams, autista i escriptora, ens ofereix una orientació al respecte: “Necessito un 
guia que em segueixi”.

8.30h  Recollida de documentació

9h  Inauguració

9.15  Situació actual de les persones amb TEA
  Ponent: Amaia Hervás
  Presentadora: Sara Sánchez

10.15h  Bressol i primera infància
  Moderadora: Anna Tarrida
  L’atenció en el CDIAP dels infants amb TEA
  Margarita Bolea
  Difi cultats del vincle: el llenguatge, la relació i l’accés al saber
  Josep M. Panés

11.30h  Pausa cafè

12h  Adolescència cap a l’edat adulta 
  Moderador: Joan Beumala
  L’atenció ambulatòria en el CSMIJ dels adolescents amb tras- 
  torn de l’espectre autista
  Sara Sánchez
  Els alumnes amb TEA des de l’àmbit educatiu de l’Anoia
  Núria Esquivel
  Els reptes de la intervenció en adolescents amb TEA
  Mireia González i Marcela Mezzatesta

13.30h  Suports sociofamiliars en l’àmbit comunitari a la comarca  
  de l’Anoia
  Presentadora: Carmen Elvira

14.30h  Clausura
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 Treballadora social CSMIJ_HDIJ. 

Comitè Organitzador
Ada Alabau
Aïda Carrillo
Mireia Malo
Montserrat Martínez
Antònia Moreno
Judith Tauste

Programa


