
Entrevista al Dr. Antonio Camino Taboada

aA_v03_interior_02.qxp  13/11/2006  19:44  PÆgina 160



161Entrevista al Dr. Antonio Camino Taboada

Aquesta vol ser una entrevista a la persona, a la seva dedicació i tasca professional

com  un dels pioners de l'Atenció Precoç a Catalunya i com a primer president de

l'Associació Catalana d'Atenció Precoç, aquest any en què se'n celebra el 15è ani-

versari. Es tracta del Dr. Antonio Camino Taboada.

Pregunta: Tot i que  anomenem  l'aniversari de l'acap com un punt de

referència històric, vostè, Dr. Camino ja feia anys que treballava en

primera infància. Podria fer-nos un breu recorregut per la  seva  tra-

jectòria professional?

Efectivament, després de la meva llicenciatura de Medicina que vaig acabar l'any 1972,

vaig dedicar-me a completar els estudis de l’especialitat de pediatria a l'escola de

Pediatria que dirigia el professor Ballabriga a l'Hospital Infantil de la Vall d'Hebron.

Estava cursant l'últim curs (1974-1975) de l'especialitat, quan es va convocar una plaça

de resident al servei de Neurologia Infantil de l'Hospital de Sant Joan de Déu, vaig

demanar-la i em van acceptar. Vaig concloure la meva estada a l'Hospital de Sant Joan

de Déu, l'any 1979. L'any 1983, es van crear els EIPI, que és així  com es van anome-

nar, des del seu inici, els equips d'atenció precoç, que van posar en marxa els Patronats

Municipals de Disminuïts (avui Institut Municipal de Discapacitats) de l'Ajuntament de

Barcelona i juntament amb altres companyes, vam tenir el privilegi de dissenyar el seus

objectius i la seva metodologia. La major novetat que vam aportar va ser la decidida

aposta per la sectorització geogràfica per poder estar arrelats al territori i poder inter-

venir amb una certa eficàcia en la integració dels infants amb discapacitats.  En l'inter-

val que va del 79 al 83, també vaig col·laborar com a neuropediatre consultor en el

Centre d'Higiene Mental Les Corts que dirigia la Dra. Roser Pérez Simó. 

Com a primer President de l'Associació Catalana d'Atenció Precoç va

ser un dels protagonistes del moment, però quin va ser el procés per

materialitzar una idea i convertir-la en una realitat que ha crescut al

llarg de 15 anys?

El primer intent d'organització del sector professional i empresarial de l'atenció pre-

coç, sorgeix els anys 1984-85, a partir de la necessitat d'assolir una certa relació d'in-

terlocució amb l'administració per aconseguir una certa posició de força a l'hora

d'encarar la negociació de les condicions econòmiques que regien el funcionament

dels equips.
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Amb el transcurs del temps, aquest marc d'encontre: La COORDINADO-

RA D'EQUIPS D'ATENCIÓ PRECOÇ DE CATALUNYA, va permetre fer ser-

vir també aquesta plataforma, per aconseguir altres objectius i satisfer altres neces-

sitats d'ordre tècnic i professional. Durant aquests anys heroics, la coordinadora,

com que no comptava ni amb recursos econòmics ni disposava d'infraestructura

pròpia, havia d'acollir-se a la generositat d'altres entitats del sector que ens deixa-

ven integrar-nos com si la nostra organització fos una comissió pròpia i, d'aquesta

manera, poguéssim gaudir  dels seus recursos.

Aquesta precarietat de funcionament que ens feia depenents i condiciona-

va les nostres posicions de negociació amb l'administració, juntament amb unes cla-

res limitacions a l'hora de prendre decisions perquè tot s'havia de resoldre per via

assembleària, va portar a uns quants el fet de plantejar-nos la qüestió en termes de:

"caixa o faixa". És a dir: o preníem el risc de fer un pas endavant i ens dotàvem de

les eines que crèiem que necessitàvem o, tota la feina feta fins llavors s'acabaria per-

dent. Així, va ser com va néixer l'actual ACAP, que va tenir la primera seu social a

casa meva.

Segur que hi ha hagut moments amb un significat especial, ja sigui

per la seva rellevància, per les dificultats, per les alegries. Quins en

destacaria que li hagin deixat empremta?

Sens dubte, des de la perspectiva que estem parlant, el moment més important per

l'ACAP i que vaig tenir l'oportunitat de viure molt d'aprop, va ser el dia que la

Generalitat ens va lliurar la clau de la nostra seu social actual. A més, el somni de

tenir "una llar" per acollir a tots els socis, l'havíem aconseguit sense haver de fer cap

inversió econòmica i sense que el seu cost de manteniment, hipotequés severament

el funcionament de l'associació. Altres moments importants van ser la contractació

del personal bàsic: secretària i gerent, per assegurar el funcionament professionalit-

zat de l'ACAP. Em sento especialment satisfet en aquest punt, perquè vam tenir l'en-

cert d'escollir uns grans professionals que encara avui continuen treballant amb tot

el seu entusiasme i eficàcia per la nostra entitat. Tampoc puc oblidar-me de l'alegria

i l’emoció d'inaugurar les primeres Jornades. Haig d'agrair a tots els components d'a-

quella primera Junta Directiva, el seu esforç i la seva col·laboració sense la qual totes

aquestes fites entranyables no haurien estat possibles.

Un aniversari ajuda a repassar el passat, pensar en el present i plane-
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jar el futur. Quin creu que ha de ser el camí de l'Associació en els pro-

pers anys, quins reptes li esperen?

Crec que el repte més important pel nostre sector és la millora constant de la qua-

litat del servei que donem als ciutadans. Per tant, haurem d'esforçar-nos en perfec-

cionar els nostres indicadors de control de qualitat per tal que s'ajustin cada vegada

més i reflecteixin amb més precisió la qualitat de l'atenció. També haurem d'elabo-

rar uns protocols de bones pràctiques que permetin encaixar totes les actuacions

dels equips dins d'un marc prèviament consensuat.

Probablement, també haurem de viure, en un futur més o menys immediat,

la transició, des del model actual on coexisteixen dues xarxes, les dels CCMIJ i la

dels CDIAP, amb dependències diferents de l'Administració adreçades a un mateix

sector poblacional, a un model de porta única.

Vostè ha pogut col·laborar amb l'Administració per anar confluint en

el que actualment és la Xarxa d'Atenció Precoç. Quina opinió en té,

com analitzaria el model actual d'Atenció Precoç?

Crec que el model  de funcionament que hem aconseguit a Catalunya per l'Atenció

Precoç és força satisfactori, especialment si el comparem amb la majoria dels que

funcionen a la resta de l'estat espanyol, Jo en destacaria les condiciones tècniques

fonamentals que el fan més atractiu i eficient al meu entendre:

1. És un model que té en compte el subjecte en totes les seves dimensions:

biològica, psicològica i social. Això no representa només una definició filo-

sòfica, sinó que per garantir el respecte a aquesta concepció, els equips es

comprometen a dotar-se de les eines per fer veritablement possible un fun-

cionament interdisciplinari.

2. És un model sectoritzat que permet als serveis arrelar-se en el territori

per poder atendre totes les necessitats del subjecte, des del coneixement

aprofundit que només garanteix la proximitat, especialment d'aquelles que

pertanyen a la seva dimensió social (escola i altres dispositius socials).

3. És un model que contempla la família no només com l'escenari on es

desenvolupa l'infant, sinó com un sistema únic i indestriable, constituït per

tots els individus components i que es caracteritza per les seves interaccions

complexes en la forma, intenses emocionalment  i perllongades en el

temps.

D'altra banda, si considerem el model en la seva vessant econòmica, també
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ens hem de sentir optimistes tot i que no satisfets, perquè el concert amb

l'Administració permet funcionar als nostres equips amb unes condicions mitjanes

força més favorables que les que tenen altres dispositius semblants, per exemple els

CSMIJ.

Com veu globalment la situació actual dels CDIAPs. Creu que tenim

nous reptes de futur, cap on opina que s'ha de caminar?

A part dels reptes que ja he assenyalat anteriorment, m'agradaria poder veure, en

un futur pròxim, una major col·laboració entre els diferents serveis per endegar pro-

jectes d'investigació multicèntrics i també assistir a una major productivitat d'arti-

cles i treballs com a expressió del creixement i maduració de l'experiència acumu-

lada pels professionals del sector.

El treball en equip interdisciplinari i en Xarxa són  uns dels trets distintius

en l'organització de la feina, per tal d'atendre i atendre al nen, la família i l'en-

torn. Quines reflexions podria fer sobre aquest enfocament metodològic?

Com ja he dit anteriorment el treball interdisciplinari és un instrument que permet

transcendir els coneixements que cada professional podria assolir per separat. Crec

que el seu efecte no és simplement el sumatori de cada un d'ells, sinó que eleva l'ex-

periència del coneixement a un pla diferent on és respecta la complexitat de la feno-

menologia del procés vital de l'individu amb la seva circumstància.

Com a professional que aporta el saber mèdic a l'equip interdisciplina-

ri, quines són les funcions que ha de desenvolupar el neuropediatre?

Entenc que el neuropediatre, des dels seus coneixements mèdics, ha d'aportar ele-

ments de comprensió a la resta de l'equip per interpretar en quina mesura les alte-

racions biològiques que es puguin identificar en un infant poden o no poden ser res-

ponsables de determinats símptomes, evitant caure en explicacions excessivament

simplistes de relació directa: causa-efecte. D'altra banda, també seria responsabili-

tat seva, la funció inversa; és a dir, tractar de posar en evidència les implicacions de

la biologia en el quadre clínic d'un pacient. També ha d'aportar a l'equip i posar a

disposició dels infants les tècniques rehabilitadores i els tractaments mèdics que

puguin representar una millora en la qualitat de vida dels infants  i en el seu pro-

nòstic evolutiu.
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Donat que compta amb una dilatada experiència, al llarg dels anys ha

pogut observar com en la nostra societat es produeixen canvis signifi-

catius en els models familiars, essent la família cada vegada més diver-

sa. Com veu els nous models familiars que emergeixen i com afecten

a la tasca assistencial dins el cdiap?

Jo contemplo aquest procés de canvi accelerat i profund en les estructures i les dinà-

miques socials, amb una gran esperança, perquè ens permetrà enriquir-nos en el

nostre coneixement de la diversitat. Crec que les situacions de canvi tendeixen a

provocar inicialment en tots els éssers humans una reacció de desconfiança i de

recel per la incertesa que porten aparellades, però si podem superar aquesta prime-

ra dificultat, s'obre en la nostra ment un panorama més esperançador.  Penso que

en els propers anys, veurem un increment significatiu en les demandes d'atenció,

especialment pels casos d'adopció, perquè la tendència estadística apunta a un

increment del nombre de famílies adoptants, com un fenomen que tendeix a corre-

gir la davallada de la fecunditat de les parelles en el nostre país.

Moltes gràcies, Dr. Camino i moltes felicitacions a l'ACAP pels seus 15 anys, i a

totes aquelles altres persones que al seu costat van fer possible que un projecte esde-

vingués una realitat, i als companys i companyes  que han continuat i mantingut

aquesta tasca A tots els hi dediquem la Revista del 2006.
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