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'
a marxat discretament, tal com el! era,
una persona tranquil·la, respectuosa,
amable, considerada. Pero no
menys decidit i am b molta empenta quan es tractava de pensar
com havia de solucionar el futur
de la seva filia Anna i de tants altres nens i nenes amb autisme.
Fa 37 anys al nostre país es parlava poc d'autisme. I atendre les
persones que el patien era realment dificil. O bé es traCtaven a
casa amb el que aixo representava o se')s ingressava en un sanatori de !'epoca. Pera Joan i la seva
esposa, la Lídia Fina, va ser un
cop dur assumir que la seva filia
petita patia un trastom de l'espectre autista. I quan van veure la realitat, no van dubtar a unir-se a
una altra parella amb la mateixa
problematica i projectar un futur
per als seus fills. .Toan estava acostumat a superar-se i prendre decisions importants: als 7 anys va
viure la guerra i amb 15 feia front
alnegoci familiar.
Pioners en el tractament de
l'autisme, es crea una primera associació de pares amb fills afectats, Apafac, que juntament amb
un petit grup de professionals va
comen9ar a dissenyar el projecte.
El l983 es crea 1'Associació Internacional Autisme Europa. Joan
hi participa activament. El 1994
es crea Autisme Espanya, i el!
n'és, fms el2001, el primer president. Inicialment a Barcelona, el
projecte aviat va necessitar noves instaJ.Iacions. Es traslladen a
la Garriga. Els serveis es van est ructuran! i jwuament amb els
de diagnostic i d'assessorament
es creen dues re~idencies i un
centre de terapia ocupacional
per donar resposta als adolescents i als adults, serveis per al
temps de lleure, una xarxa de serveis -Autisme la Garriga- gestionats per entitats que Joan presidia. Serveis diri¡:,':its per equips
pluridisciplinars que, juntament
amb unes magnifiques instaHacions, permeten aconseguir uns
alts nivells d'innovació i exceHencia. Descansi en pau al costat de la seva muller.l gracies per
haver lluitat pel futur, el futur de
les persones amb autisme.
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