
 

 

 
 
 

 

Producció d’un plec d’activitats 

socials i culturals a benefici de 

l’APNAB-GASPAR HAUSER 
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‘El silenci més profund és un estat de consciència pura’ 

Joan Mascaró i Fornés 

(Santa Margalida 1897 – Cambridge 1987) 
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Els usuaris de Gaspar Hauser 

Ara ja són 500 usuaris. La particularitat d’aquests joves usuaris és que requereixen el 

servei i l’assistència en totes les etapes de la vida: atenció primària; en les etapes 

educatives i en les seves diferents modalitats: residencia, habitatge tutelat, oci, 

habilitats socials; en la planificació de la vida adulta; i amb el servei de Centre de Dia. 

Són 500 famílies que els fan costat, que hi dediquen tot quant tenen per a la seva cura, 

benestar i acompanyament. 

Les necessitats més urgents 

 Mantenir la continuïtat i la qualitat dels centres i serveis que depèn, 

dissortadament, de l’estabilitat i regularitat del finançament públic a través dels 

concerts establerts amb l’administració i altres subvencions i ajudes públiques i 

privades. 

 Diversificar els serveis per atendre les necessitats de les persones amb TEA en 

les diferents etapes vitals, especialment en l’etapa adulta, objectiu que 

requereix d’inversions per adequar nous espais i mantenir els actuals a més 

d’ampliar la cessió d’ús d’espais públics.  

  Treballar en coordinació amb l’administració i altres agents socials per fer 

realitat la inclusió social i laboral de les persones amb TEA. 

Objectius de Gaspar Hauser 

 Recaptar fons per a l'Associació de Pares de Nins Autistes de Balears 

 Fer divulgació de la tasca realitzada per l'associació 

 Conscienciar a la ciutadania de què és l'autisme, quins efectes té en l'afectat i 

la seva família i de la necessitat de tot el suport social i institucional per poder 

fer front a les necessitats pròpies i derivades dels diferents Trastorns de 

l'Espectre Autista (TEA). 
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Amb ‘El so del silenci’ l’APNAB-GASPAR HAUSER vol refermar i potenciar l'associacionisme, 

especialment a través de les activitats solidàries que proposa, perquè la ciutadania pugui 

participar i col·laborar des de la primera línia d’acció. 

Tot comptat amb l’ajuda extraordinària de la Fundació Caixa de Balears, a qui volem agrair la 

cessió de les seves instal·lacions i la gestió logística, i de BMN-SA NOSTRA per la col·laboració 

en la gestió del projecte, ‘El so del silenci’ permetrà conèixer, a més de la jornada de caràcter 

científic, la darrera producció de l’artista i dissenyador Jaume Salvadiego (Barcelona, 1956) i la 

del músic, compositor i percussionista Armando Lorente (Madrid, 1961), ambdós amics i 

col·laboradors de la nostra associació. Lloc: Centre de Cultura SA NOSTRA.                                     

o Exposició: Sala Petita.  

 Obres de Jaume Salvadiego ‘Músiques d’un 

món’ 

o Concert, conferència i cicle de cinema: Auditori 

 Concert: Armando Lorente i amics 

 Conferència: La ciència mèdica europea 

davant el repte de l’autisme / Ricardo Canal i 

Manuel Posada  

 Cicle de Cinema ‘El so del silenci’. Músiques de 

Jazz 
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Conferència de Ricardo Canal i Manuel Posada a SA NOSTRA 
 

La Universitat de Salamanca formarà part del consorci internacional format per 20 grups de 

recerca procedents de 14 països diferents responsable de la posada en marxa del projecte 

denominat "trastorns de l'espectre de l'Autisme a Europa - ASDEU". I el seu coordinador és 

l’investigador Ricardo Canal que ens acompanyarà a la conferència al Centre de Cultura SA 

NOSTRA. També es vol comptar amb la participació de Manuel Posada, director i coordinador 

per l'Institut d'Investigació de Malalties Rares de l'Institut de Salut Carlos III, una iniciativa que 

s'organitza entorn de vuit grups de treball. 

És un dels reptes de la investigació mèdica europea. Podrem conèixer què fan i a quin punt es 

troba aquesta iniciativa, finançada amb 2,1 milions d'euros per la Direcció General de Salut i 

Consumidors de la Comissió Europea. El seu objectiu és incrementar el coneixement i millora 

de la resposta als trastorns de l'espectre autista (TEA). 

El projecte ASDEU té altres objectius concrets: 
 

 Estimar la prevalença dels TEA en 12 països de la Unió Europea;  

 Analitzar els costos socials i econòmics de l'autisme;  

 Revisar els programes existents sobre detecció primerenca i desenvoluparà 

propostes de millora i implantació dels mateixos;  

 Elaborar un pla per millorar la formació de professionals;  

 Validar biomarcadors associats als TEA;  

 I millorar el coneixement sobre el diagnòstic, comorbiditat i efectivitat de les cures i 

suports en la vida adulta i en les persones grans amb diagnòstic d'autisme. 

Així mateix, ASDEU també col·laborarà amb el projecte EU-AIMS (European Autism 

Interventions - A Multicentre Study for Developing New médications) per millorar la qualitat 

de vida i el pronòstic de les persones amb autisme i els dos objectius principals del projecte 

són, d'una banda, aplicar un model de salut pública als TEA centrat en l'estimació de la 

prevalença i la millora dels programes de detecció diagnòstic i tractament precoç.  

Per l'altra, la creació d'un nou marc europeu basat en l'evidència que millorarà l'atenció a els 

adults i a la gent gran amb TEA. 

 Pendent fixar la data d’aquesta jornada i conferència de divulgació científica 
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Per la seva part, Jaume Salvadiego ens proposa un passeig per les músiques del món, vestides 

amb l’elegància, la pulcritud, la bellesa i el ritme del jazz. Els retrats dels artistes que han estat 

protagonistes en una o altra edició dels diferents festivals de jazz que han tengut les illes 

d’escenari, fonamentalment el de Sa Pobla, i també les gran figures llegendàries del jazz, 

Salvadiego les plasma entre el frenesí de la marimba i la dolçor melòdica del clarinet i del 

piano, l’acrobàtica i vibrant postura de la trompeta o la simplicitat quasi nihilista dels sons més 

apagats del saxòfons. 

La Sala Petita del Centre de Cultura SA NOSTRA (C/ de la Concepció, 12 de Palma) podrà 

allotjar aquesta col·lecció d’obres ‘Les músiques d’un món’ de J. Salvadiego.  

La inauguració coincidirà amb la Nit de l’Art, oferint una proposta social, solidària, artística i 

amb vocació de promoure la participació del públic. 

En concret seran prop de 30 obres, que oscil·len entre els 30x40 cms i dues de gran format 

d’uns 120x100 cms de dimensions. 

L’artista confeccionarà unes innovadores reproduccions d’alta qualitat, fetes en paper d’art, 

d’una mida de 30x40 cms que es posaran a la venda durant tot el temps de l’exposició. 

Aquestes peces, emmarcades podran adquirir-se per 80 euros. 

Hi haurà unes làmines de tamany de 20x30 cms que, sense vasa, tendran un cost de 25 euros. 

Les pintures de grans dimensions, si algú està interessat en adquirir-les, podrà negociar el cost 

amb l’artista. 

El 50% de la recaptació de totes aquestes vendes serà per a Gaspar Hauser i es podran adquirir 

al mateix Centre de Cultura SA NOSTRA. 

Concert i sorteig de retrats de Salvadiego entre els assistents 
 

Durant la darrera setmana d’exposició, el 14 d’octubre, es programarà el concert d’Armando 

Lorente, Toni Cuenca i amics a l’Auditòrium del mateix centre. 

Al final del concert, es procedirà a un sorteig de dues obres, cedides per Jaume Salvadiego, la 

recaptació de les quals serà íntegra per a l’Apnab Gaspar Hauser. 

Així mateix, es preveu que l’entrada al concert sigui un donatiu per a l’Associació. Es proposa 

de 10 euros. 
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Arran d’una exposició de fotografies sobre cartells de 

vells comerços, la periodista Lourdes Durán del Diario 

de Mallorca diu ‘Jaume Salvadiego no és fotògraf però 

té una mirada immensa que durant anys ha anat 

radiografiant el canvi del barri intramurs.  

Dissenyador gràfic, sempre ha registrat en fotografies 

els cartells de comerços, alguns ja cadàvers i altres en 

vies d'extinció. Avui, una dècada enrere, aquests rètols 

cobren un significat d'alarma, perquè els veïns perden 

memòria. Jo anava per la ciutat amb una camareta 

digital i vaig anar fent fotos perquè m'agradaven els 

cartells i també pel que hi ha darrere de cada un d'ells, 

les seves històries, el que es respirava, després va ser 

Joan, del bar Rita, qui va pensar en muntar una exposició’ explica Jaume. 

Nascut a Barcelona, va decidir traslladar-se a Mallorca a la recerca d'una ciutat més humana 

el 1983. Palma ho segueix sent, tot i patir mossegades a la jugular. Ell les ha ensenyat  en una 

exposició. També en va dedicar una altra als peixos de la mar mediterrània. ‘Escabetxo’ fou el 

suculent i suggeridor títol escollit per il·lustrar la mostra d’ictiòlegs autòctons i nostrats. 

Jaume acusa Palma de la ‘barcelonització’ que està convertint-la en ‘un parc temàtic, dirigit 

sobretot al turisme. Palma segueix el patró de ciutat turística’. I ell coneix perfectament el 

sector ja que ha fet campanyes de publicitat per a l'oci i pel turisme. A principis dels 90 va 

muntar l'agència Planet Graphic.  

Jaume Salvadiego Bonet, nat al barri de Gràcia el 1956, estudia Arts i Oficis i compagina els 

estudis amb feina de dibuixant i grafista a diverses agències de publiciat i estudis de disseny. A 

Mallorca compagina la feina d'il·lustració amb la de dissenyador a les diferentes agències de 

publicitat de Palma. L'any 1991 s'independitza definitivament i treballa de freelance per 

agències i clients particulars tant d'Espanya com Anglaterra, França, Portugal, Finlàndia, etc. 

També va ser el responsable del disseny de catàlegs d'art per a la Fundació Miró i el mateix 

Centre de Cultura Sa Nostra. I ha fet exposicions de fotografia i dibuixos a Barcelona i Palma. 

De les col·laboracions amb altres profesionals i artistes destaca la feta amb Miquel Barceló, en 

el disseny d’etiquetes del vi Ànima Negre, en l’exposició de brodats de Francisca Artigues i en 

el vídeo d’Agustí Torres. Ara ja té un ‘working in process’ que analitza, il·lustra i copeja el món 

de la boxa en els seus punts més febles i sensibles. 
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A aquestes pàgines es poden veure una mostra de quatre obres de les més de trenta que 

configuren aquesta exposició ‘Músiques d’un món’. 
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Armando Lorente neix a Madrid. 

Llicenciat en percussió pel 

Conservatori Superior de Música de 

Madrid, on obté el Primer Premi “Fi 

de Carrera”. Realitza els seus estudis 

de postgrau al Sweelinck 

Conservatorium d’Amsterdam 

(Holanda) i obté el “Uitvoerend 

Musicus” diploma. Ha assistit a 

nombrosos cursos per Europa i EUA, 

dels quals destaquen els impartits per 

Silvio Gualda i Gary Burton. 

Armando Lorente realitza concerts 

amb els grups “Koan”, al “Círculo de Madrid”, “Noco Music”, Estrasburgo, “Grupo K-104″, 

“London Wind” i amb les orquestres “Sinfónica de Madrid”, “Gulbenkian de Lisboa” i 

“Concertgebown de Amsterdam”, entre d’altres. 

Ha enregistrat nombroses gravacions discogràfiques per a la Radio Televisió Francesa, Odean 

Theatre, Paris, Aix en Provence, Piccolo Teatro, Milà, de les quals destaquen els 

enregistraments fets amb el grup “Noco Music” d’Estrasburg i el més recent amb el grup “Jazz 

Cámera Trio”. És Membre fundador de “Percunits” i professor titular del Conservatori Superior 

de Música de les Illes Balears (1996-99), i de “Música Creativa” de Madrid. Professor convidat a 

la JONDE (1999) i en els cursos d’estiu de Xixona (1986-92), Santanyí (1991-93), Javea (1993), 

Universidad Autonoma de Madrid (1996-97), Senyang i Beiging, Xina (1999). Percussionista de 

l’Orquesta de Radio Televisión Española (1987-88). 

Com a solista, Lorente ha actuat a nombroses ciutats espanyoles i estrangeres (Palma de 

Mallorca, Madrid, Barcelona, Valencia, Tenerife, Paris, Amsterdam, Pekin, Washington, etc.), 

donant importància a les obres dels compositors espanyols contemporanis. Ha organitzat 

actuacions relacionades amb el món de la percussió, dels quals s’ha de destacar la “V 

Convención Internacional de Percusión”. I ha compost música per a pel·lícules, música de 

cambra i obres per a percussió, editades per “Alfonce Productions” (França) 

Actualment i des de 1999 és “timpani” solista de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears 

“Ciutat de Palma” i professor del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. 

http://www.armandolorente.com/ 

http://www.armandolorente.com/
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Al costat d’Armando Lorente hi figurarà un grup d’alta 

qualitat jazzística encapçalat per Toni Cuenca i el seu 

contrabaix. La jam que omplirà l’auditori del centre està 

pensada exclusivament per a Gaspar Hauser. 

Músic, compositor i productor, Toni Cuenca neix a Sabadell, 

on comença els estudis de guitarra i baix elèctric. Als 17 

anys es trasllada a Mallorca on desenvolupa la seva carrera 

com a baixista, compositor i productor. Estudia la carrera 

de contrabaix al Conservatori de Palma de la mà de Yana 

Alexieva i combina els directes de contrabaix amb el baix 

elèctric, formant part de grups que van des del jazz més pur 

al funky més explosiu. Durant aquest època toca amb Joan 

Bibiloni amb qui formarà la seva banda pròpia i amb 

artistes com Tete Montoliu, Max Sunyer i Dave Schnitter 

dels Jazz Messengers. 

Al 96, es trasllada a Londres per formar part de la banda Average White Band de l'ex Dire 

Straits, Molly Duncan, aconseguint un número 1 a les llistes japoneses i realitzant gires 

internacionals. Al mateix temps forma part del trio de jazz d'Horaci Icasto, amb qui actua de 

gira per tot Espanya. 

Treballs simfònics 

Al 99, inicia actuacions amb l'Orquestra Simfònica de Balears. Amb la "simfònica" actua com a 

solista en l'obra vértico de Duke Ellington. També participa en diferents formacions de cambra 

com l'Orquestra Illa de Mallorca, l'Orquestra Jove de les Illes Balears, Euroclasic Orquestra i la 

Camerata "SA NOSTRA". 

El 2004, toca amb el prestigiós bateria Alex Acuña (Weather Report) i l'any següent organitza 

un curs de baix, tenint com a mestres convidats a Gary Willis i Juan Carlos Mendoza. Ofereixen 

dos concerts al claustre de Pollença, un amb Armando Lorente de la "Simfònica de Balears" i 

un altre amb Peter Skine i Gary Willis. 
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Toni Cuenca ha fet els arranjaments del disc de Joan Bibiloni Ma en es Cor i ha orquestrat 

nombroses peces del clàssic i del jazz. Ha gravat per al cinema "km 0, morir o no" (de Ventura 

Pons). El 2007, arregla per l'Orquestra Simfònica del Vallès el repertori simfònic de Maria del 

Mar Bonet. Darrerament, destaca la seva feina simfònica amb Conxa Buika. 

Com a músic ha tocat i participat en nombrosos enregistraments amb Jorge Pardo, Joan 

Bibiloni, Ismael Serrano, Javier Vargas, Raimundo Amador, Javier Gurruchaga, Kiko Veneno, 

Santiago Auserón, Horaci Icasto, Antonio Vega, Dave Steward (Eurithmics), Molly Duncan, 

Tomatito i molts altres. Com a productor ha treballat amb Mª del Mar Bonet, La sendera, 

Alfonso de Sierra, Andreu Galmés, Damià Tomas o Àfrica Gallego. 

 

 

 

Durant la sessió, Toni Cuenca dirigirà l’agrupació i tocarà el contrabaix i diferents baixos 

elèctrics; mentre Lorente  es fa càrrec de les harmonies del vibràfon i la percussió.  

Agustí Aguiló ens brindarà les subtileses del piano i els seus malabars adés frenètics adés de 

ritme parsimoniós que sempre beuen de la font primigènia del jazz més clàssic. 

Farà sonar amb un magisteri innovador la bateria el jove Toni Cuenca. El junior portarà els 

ritmes, dolços, vius, intensos i trepidants del programa del 14 d’octubre.. 
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Amb la col·laboració de l’equip de producció 

de Soundtrack, encapçalat per Alex Marín, 

programarem dins aquest projecte dues 

pel·lícules relacionades amb la música i el 

jazz. 

La selecció és una sorpresa i les dates es 

definiran properament.  

L’espai d’emissió és l’Auditori del Centre de 

Cultura.  

 

 Es demanarà una Entrada-donatiu 

de 3 euros. 
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La Fundació Caixa de Balears i BMN-SA NOSTRA tendran una presència activa i destacada en 

tots els actes i accions de comunicació que es desenvolupin. En cas de fer-se una roda de 

premsa de presentació, els seus representants tendran un lloc preeminent a la taula de 

presidència i es farà constar als comunicats i convocatòries la seva col·laboració. 

Igualment, les entitats públiques o privades que col·laborin amb un patrocini també tendran 

aquesta presència activa en tots els actes, també en els informatius amb presència i amb 

nominacions y reproducció del seu logo-marca. 

Vols ser entitat patrocinadora? 
 

L’entitat que vulgui fer-nos costat com a patrocinadora podrà invertir una part del cost del 

projecte global (6.000 euros). Ho valorem en 1.000 euros. 

Amb aquesta inversió, a més de la presència de representació personal i de marca 

especificada, entrades al concert i al cinema, presentació dels conferenciants, tendran 2 obres 

de Jaume Salvadiego, de 30x40 cms, emmarcades, i 5 de les altres làmines de 20x30 cms. 

També podran divulgar el patrocini als mitjans que creguin adients. 

T’estimes més participar com entitat col·laboradora? 
 

En aquest cas, l’entitat que vulgui ser col·laboradora, a més de la presència en els actes i amb 

el logo, entrades al concert i al cinema, per un cost de 500 euros podrà accedir a 1 obra de 

Jaume Salvadiego, de 30x40 cms, emmarcades i 3 de les altres làmines de 20x30 cms. 

 

 Estam oberts a atendre qualsevol altra alternativa d’ajut, col·laboració o patrocini. 
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Contacte:  
 

Maribel Morueco, directora-gerent APNAB-GASPAR HAUSER 

 Tel. 616 90 30 65 

 Mail: mmorueco@hotmail.com 

 Web de l’Apnab Gaspar Hauser: http://www2.apnab.org/index.php/es/ 
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