
El proper 2 d'abril, com cada any, el moviment associatiu de l'autisme de tot el món, 
celebra el Dia Mundial per a la Conscienciació sobre l'Autisme amb l'objectiu de 
conscienciar a la societat sobre aquest tipus de trastorn i promoure la inclusió social de 
les persones amb Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (TEA). 
 
Mitjançant la resolució 62/139 de 18 de desembre del 2007, l'Assemblea va instar als 
"Estados Miembros, las organizaciones competentes del sistema de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, incluidas 
las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a que observen 
debidamente este día y tomen las medidas oportunas para concienciar a la sociedad 
sobre los niños con autismo". 
 
Els Estats i tots els organismes que el componen, tenen  l'obligació moral de reafirmar 
el seu compromís amb els drets i el benestar de les persones amb discapacitat, 
derivats del principi fonamental de que els drets humans són universals.  
 
Els nens i adults amb autisme, s'han d'enfrontar a múltiples dificultats associades a la 
discriminació, l'estigma i la manca de comprensió, fets totalment inacceptables i que 
els afecta greument.  
 
És precís que l'administració pública, conscienciï i promogui una percepció positiva de 
l'autisme, que permeti una major comprensió d'aquest problema i que sigui proactiva 
per cobrir les singulars necessitats de les persones amb autisme. És imprescindible 
l'adopció de mesures que permetin a les persones amb autisme, gaudir d'una vida en 
plenitud i productiva, mitjançant polítiques d'inclusió que creïn llocs de feina adequats 
a les seves capacitats, millores en l'educació pública per poder respondre a les seves 
necessitats, recolzament a les famílies, intensificació de la investigació i altres 
mesures que permetin la seva inclusió plena com a ciutadans.  
 
Ha quedat demostrat que quan els nens amb autisme són diagnosticats aviat, reben la 
intervenció de la manera més ràpida possible i això els permet tenir una educació 
apropiada i la teràpia recomanada pels professionals i experts. Això facilita que molts 
d'ells puguin arribar a convertir-se en adults autosuficients i productius de la societat. 
Les persones amb autisme posseeixen una àmplia gamma de capacitats, actituds i 
interessos que tenim l'obligació d'impulsar, fomentar i desenvolupar si la nostra 
pretensió és la d'arribar a aconseguir una societat autènticament inclusiva.  
 
Els municipis han de facilitar l'accés, la inclusió i la participació de les persones amb 
TEA com a membres valuosos capaços d'aconseguir un futur digne i obert a les 
oportunitats.  
 
A vegades, petits canvis suposen grans avenços per a moltes persones amb 
discapacitat i dificultats de comunicació i llenguatge. Així succeeix amb els Sistemes 
Augmentatius i Alternatius de Comunicació (SAAC) 
 
PROPOSTA D’ACORDS: 
 
1. Realitzar amb motiu del 2 d'abril, una campanya de sensibilització i conscienciació 
sobre les persones que pateixen Trastorn de l'Espectre Autista, com pot ser: 
 
- Realitzar la lectura d'un manifest institucional que reafirmi el compromís pel 

desenvolupament de polítiques encaminades a que les persones autistes puguin dur 
una vida plena i productiva.  

- Realitzar una campanya de difusió a través de les xarxes socials, a l'abast d'aquest 
Ajuntament, sobre el Dia Mundial de Conscienciació del Trastorn d'Espectre Autista.  



 
2. Estudiar, amb assessorament de professionals i associacions qualificades, la 
implantació del Sistema Augmentatiu i Alternatiu de Comunicació (SAAC) a través de 
símbols per espais i edificis públics, mobiliari urbà, comerços i empreses de Girona, 
per així poder facilitar la comunicació amb el seu entorn més proper a les persones no 
verbals.  
 
3. Estudiar amb l’assessorament de professionals i associacions qualificades la 
possible implantació de sistemes augmentatius i alternatius de comunicació a través 
de símbols, totes les institucions i edificis oficials municipals, així com aquelles fites 
importants i destacats de la ciutat, com poden ser: parcs infantils, jardins, fonts, zones 
esportives etc. 
Així mateix, caldria estudiar també amb l’assessorament d’aquests professionals i de 
les associacions qualificades la disposició de pictogrames en zones d’esbarjo 
públiques del nostre municipi perquè així els nens i nenes puguin conèixer les normes 
de joc dels diferents espais, així com també en les zones esportives, com a mesura 
d’adaptació cognitiva per a les persones amb TEA. 
I finalment, també seria objecte d’estudi amb l’assessorament professional i de les 
associacions la implantació del sistema en tots els edificis públics de Girona que 
depenguin d’altres administracions, fundacions, associacions o entitats, amb especial 
atenció als centres escolars i les seves dependències amb la finalitat de fer-los 
accessibles a nens i nenes amb TEA i promoure una escola més inclusiva. 
  
4. Instar, mitjançant una campanya informativa a tots els comerços, oficines, locals i 
empreses de Girona a implantar aquest Sistema Augmentatiu i Alternatiu de 
Comunicació (SAAC) a través de símbols.  
 
5. Que es comuniqui aquest acord a totes les entitats de Girona, sense oblidar-nos 
dels mitjans de comunicació i a més, convidar-los a participar de la campanya 
institucional fent difusió d'una imatge que recordi la celebració del Dia Mundial de 
Conscienciació sobre l'Autisme. 
 
 


