MOCIÓ DE MOVEM LLAVANERES PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT
I INCLUSIÓ SOCIAL DE LES PERSONES AMB TRASTORN DE L’ESPECTRE
AUTISTA ( TEA).
El 2 d’abril és el Dia Mundial de la Conscienciació sobre l’Autisme.
El Trastorn de l'Espectre Autista (TEA), és una condició neurològica i del desenvolupament que
té inici des de la primera infància i es manté al llarg de la vida. Afecta en com una persona es
comporta, interactua i es comunica amb els altres i com aprèn.
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Els estudis epidemiològics realitzats a Europa, apunten a una prevalença aproximada d’1 cas
de TEA per cada 100 naixements (Autism-Europe aisbl 2015), en canvi les dades dels estudis
realitzats a EEUU baixen a 1 per cada 88 naixements.
Un dels factors de bon pronòstic és el diagnòstic en edats primerenques de manera que es pot
treballar amb l’infant de manera precoç i donar pautes a escola i família abans que s'instaurin
possibles dificultats que podrien interferir més en el seu desenvolupament i la seva inclusió
social.
Des de Movem Llavaneres volem mostrar la nostra sensibilitat i compromís amb les persones
TEA i les seves famílies. Sabem que utilitzar pictogrames, com a eines de suport visual, ajuda
a facilitar-ne la seva comprensió i millorar així la seva inclusió social, comunicació i la qualitat
de vida.
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Se’n diu TEA, perquè pot tenir una gran varietat de símptomes i manifestacions diferents, tot i
que la base d’aquestes és la mateixa: dificultats en la interacció social (no per manca d'interès,
sinó per manca d'habilitats), comunicació efectiva i patrons de conducta restringits i repetitius
(alta rigidesa cognitiva i de comportament, conductes repetitives, híper o hipoactivitat a
determinats estímuls sensorials (és a dir, excessiva sensibilitat a determinats sorolls, olors... o
menys sensibilitat de l'habitual a dolor o a la temperatura, per exemple), entre d’altres.

Els pictogrames consisteixen en adhesius o plaques que representen d’una forma simplificada
i molt visual un element que es vol senyalitzar.
És per això que el Grup Municipal Movem Llavaneres proposa a l’Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres adoptar els següents:
ACORDS:
1.- Pintar amb pictogrames els passos de vianants dels camins escolars per millorar així
l’accessibilitat de les persones TEA i crear més consciència social.
2.- Col·locar pictogrames a l’Ajuntament i altres equipaments municipals per a millorar la
comunicació de les persones TEA i afavorir-ne la seva comprensió.
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3.- Fer una campanya entre els comerços del municipi que es vulguin adherir a la proposta per a
adaptar amb pictogrames els seus establiments.
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4.- Donar trasllat de l’adopció d’aquests acords a tota la ciutadania a través de tots els mitjans
de comunicació de que disposa l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, així com a la
Federació Espectre Autista- Asperger de Catalunya, entitat autonòmica que representa més de
2000 famílies amb fills i filles i adultes TEA i acull 9 associacions de diferents punts del
territori, i a la Federación Autismo España.
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