
Benvolguts / benvolgudes,El passat dia 22 de febrer el grup parlamentari CiU va presentar a la Comissió de Sanitat i Política Social del Congrés de Diputats a Madrid una “Proposició no de llei per a la millora de l’atenció a les persones amb trastorn de l’espectre autista” que va ser aprovada amb els vots de PSOE, PP,  i  CiU.  Aquesta proposició no de llei presenta un clar biaix ideològic amb conseqüències molt greus i preocupants. És a així que insta a estudiar la implantació de l’atenció a persones amb TEA únicament des de la perspectiva conductual i ignora i menysté altres orientacions que fa anys que se n’ocupen a la xarxa pública de salut,  d’educació i  d’atenció precoç,  molt sovint amb resultats notables.Aquest document ignora els professionals que durant anys s’han estat formant i treballant. Circumscribeix l’autisme a l’àmbit de la neurologia, quan no hi ha cap estudi científic que així ho avali. Fer de l’autisme una qüestió neurològica té com a conseqüència  els  tractaments  farmacològics  per  una  banda  i  els  tractaments educatius  comportamentals  per  una  altra,  sense  tenir  en  compte  els  aspectes clínics, psicològics i psiquiàtrics, que són fonamentals per al tractament global del subjecte.Així  mateix,  aquesta  proposició  no  de  llei  menysté  la  pluralitat  d’abordatges terapèutics que fa anys que coexistexien a la xarxa de salut mental, atenció precoç i educació,  així  com  els  professionals  que  des  de  la  psicologia,  però  també  des d’altres disciplines, s’han format per atendre de manera global el subjecte que és una persona afectada d’autisme.Per  tot  això,  considerem que aquesta  proposició  no de llei  no respecta  el  dret democràtic  a  la  pluralitat  psicoterapèutica  i  obre  una  via  que pot  estendre’s  a d’altres àmbits de l’atenció sanitària, educativa i social per imposar models únics de tractament.La  preocupació  que  aquesta  iniciativa  ens  genera  ens  porta  a  demanar  la  teva signatura. En necessitem moltes i de manera urgent per a poder ser escoltats, és per això que et demanem, també, que facis extensible aquesta petició a persones del teu entorn. Amb totes les signatures recollides podrem demanar d’entrada als polítics que aturin aquesta Proposició i que s’escolti allò que tenen a dir totes les parts implicades.
Envia  un  mail  amb  NOM,  COGNOM,  NIF  i  PROFESSIÓ  a: firmasporelautismo@gmail.com manifestant el teu suport a aquest text o 
signa presencialment als fulls preparats per l’associació. 
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Els sotasignants volem expressar el nostre desacord amb “La proposició no de llei per a millorar el tractament  per a persones amb el trastorn de l’espectre autista” aprovat a la Comissió de Sanitat i Política Social del Congrés dels Diputats.
No  hi  ha  cap  prova  científica  que  demostri  l’efectivitat  del  tractament  de  teràpia 
conductual per a persones amb TEA per sobre d’altres abordatges psicoterapèutics. De 
fet, l’estudi “Coneixement científic sobre la detecció, el diagnòstic i el tractament del 
trastorn  de  l’espectre  autista”  (Maig  2010),  elaborat  per  l’Agència  d’Avaluació  de 
Tecnologia  i  Recerca  Mèdiques”  del  Departament  de  Salut,  on  es  van  estudiar 
precisament les publicacions que incloïen teràpies conductuals, però no d’altres com les 
psicodinàmiques o psicoanalítiques, afirma el següent:

“L’evidència científica és pobre quant a l’eficàcia/efectivitat/seguretat de les diferents  
intervencions no farmacològiques. Hi ha una gran varietat d’intervencions, algunes de  
les  quals  han  demostrat  eficàcia  en  certa  simptomatologia.  Tanmateix,  no  hi  ha  
suficient evidència científica que demostri la seva efectivitat”.Entenem que una millora per al tractament de les persones amb l’espectre autista ha de considerar l’ampli ventall de la psicoteràpia que, des de fa més de 30 anys, es desenvolupa  al  nostre  país  amb  notables  resultats  i  amb  l’experiència  de professionals de disciplines i d’abordatges terapèutics d’orientacions diverses.És per això que manifestem el  nostre rebuig al  fet  que la proposició no de llei consideri  únicament  els  tractaments  “conductuals”,  i  que  faci  equivaler “psicoteràpia”  i  “tractament  de  teràpia  conductual”.  Existeixen  molts  centres  i molts professionals d’altres abordatges que aquesta proposició no de llei ignora i deixa de banda, menystenint molts anys de treball i de formació seriosa.Per tant demanem:·  Que  qualsevol  iniciativa  legal  que  aquesta  proposició  comporti  consideri  la inclusió de la psicoteràpia en el seu sentit més ampli i divers sense privilegiar un abordatge al preu de l’exclusió d’altres. El tractament de les persones amb TEA  ha de  tenir  en  compte  tant  abordatges  multidisciplinars,  com una  visió  global  del subjecte.·  Que  qualsevol  comissió  d’experts  creada  per  estudiar  aquest  tema  inclogui experts i professionals de les diverses orientacions que coexisteixen actualment als centres de la xarxa pública de salut, de benestar social i d’educació.· Que es respecti el dret democràtic de la pluralitat d’abordatges terapèutics dels diferents professionals de la salut, de benestar social i de l’educació.· Que es respecti el dret democràtic dels pares a triar entre els diferents abordatges clínics,  socials  i  educatius  per  al  tractament  dels  seus  fills  amb  trastorn  de l’espectre autista. 
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