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L’AUTISME  
EXPLICAT ALS  
NO AUTISTES

Els trastorns de l’espectre autista (TEA) 
en 55 preguntes i respostes

Quan s’arriba al diagnòstic de «trastorn de l’espectre autista», 
la família i l’entorn més directe de l’infant afectat no triguen 
gaire a fer-se moltes preguntes: com percep el món?, per què 
fa gestos repetitius?, es troba bé?, se sent sol?, per què li costa 
tant dormir?, com s’han d’afrontar les inevitables imprevistos 
que tant l’estressen?, ens estima encara que no ens sembla 
que ho demostri? 

Aquest llibre explica d’una manera senzilla els descobriments 
neurocientífics recents i els avenços relacionats amb aquest 
trastorn. I, a diferència de bona part de la bibliografia que hi 
havia fins ara, parteix del marc de referència d’una persona 
autista —una de les autores—, que ens explica en primera 
persona la seva experiència, amb l’objectiu que els no autistes 
puguin posar-se a la seva pell. 

El llibre aplega també el testimoni d’una mare i aporta noves 
línies d’intervenció perquè el lector pugui fer-se càrrec del que 
suposa ser una persona autista a fi de poder respondre d’una 
manera més efectiva a les seves necessitats quotidianes.  

Prop d’un 1% de la població mundial  
és autista i el 99% restant pràcticament  

no sap com relacionar-s’hi.
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LES AUTORES  
Brigitte Harrisson és treballadora social, conferenciant i autis-
ta; ha escrit diversos articles en revistes especialitzades i 
també és autora de L’Estime de soi et l’Autiste (‘L’autoestima 
i l’autista’, 2019), escrit juntament amb Lise St-Charles. Lise 
St-Charles és especialista en trastorn de l’espectre autista 
(TEA), investigadora, terapeuta i professora; com Harrisson, 
ha col·laborat en un gran nombre de programes i institucions 
públiques i privades per a l’estudi i la intervenció a l’entorn 
dels trastorns de l’espectre autista. Totes dues són cofundado-
res del SACCADE, un centre d’estudi de l’autisme, al Quebec, 
que ha assolit renom internacional. Dirigeixen un equip multi-
disciplinari que ajuda persones autistes de totes les edats, els 
assegura un desenvolupament sa i vetlla pel seu benestar. 
Kim Thúy és escriptora, traductora, advocada, crítica gastro-
nòmica i mare d’un noi autista. 


