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Dia mundial
de conscienciació
de l’autisme
El 2008, l'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar per unanimitat el 2 d'abril com el
Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme (A/RES/62/139). Després de l'entrada en vigor de la
Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, es va designar aquest dia per
subratllar la necessitat d'ajudar a millorar la vida dels nens i adults que pateixen aquest trastorn
perquè puguin portar una vida plena i satisfactòria. Des de llavors, organitzacions dedicades a
l'autisme a tot el món han col·laborat per donar a conèixer aquest dia.
La Federació Autisme Catalunya, com a membre de l'Organització Mundial de l'Autisme i de
l'Associació Internacional Autisme Europa, s'uneix cada any a les entitats d'arreu del món per
celebrar el Dia Mundial de l'Autisme.
Enguany es faran diferents activitats de sensibilització. Cal destacar-ne:
Xerrades-col·loquis sobre l'autisme a escoles i instituts de secundària
Es duran a terme diferents actes simbòlics amb el lema “Trenquem junts barreres per
l'autisme. Fem una societat accessible” amb la participació de persones amb TEA,
personatges públics i població en general.
S'il·luminaran de blau diferents edificis públics i privats.
La Fundació Enric Miralles de Barcelona acollirà del dia 29 de març al 7 d'abril una exposició
sobre el TEA amb treballs fets per persones amb autisme.

#AutismDay2017

Trenquem junts barreres per l’autisme
Fem una societat accessible - 2 d’abril

www.autismeurope.org
www.autismo.org.es
www.autismecatalunya.com
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Què és l’autisme?
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El Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) és un trastorn neurobiològic del
desenvolupament, que es manifesta durant els tres primers anys de vida i que
perdurarà al llarg de tot el cicle vital.
Els símptomes fonamentals de l'autisme són dos:
Deficiències persistents en la comunicació i en interacció i reciprocitat social.
Patrons restrictius i repetitius de comportament, interessos o activitats.
És més freqüent del que ens pensem: afecta a 1 de cada 100 persones (segons el DSM-5).
Podem estimar que a Catalunya, amb set milions i mig d'habitants, hi ha prop de 75.000
persones afectades, en major o menor grau. En el 50 % dels casos, hi ha una discapacitat
intel·lectual associada, de grau divers. Afecta més als homes que a les dones, en una
proporció de 4 a 1.
La cura i dedicació que requereix la persona afectada de TEA és molt exigent per a la
família. Els pares estan exposats a múltiples reptes, que tenen un impacte fort en el nucli
familiar (emocional, econòmic i social) i necessiten, per tant, suport professional continuat.
Els signes que poden ser indicatius de TEA en els infants són:
Al parvulari i a l'escola, hi ha manca d'interès pels altres nens.
No comparteixen interessos.
Absència de joc simbòlic.
Hi ha poc contacte visual.
El llenguatge, si n'hi ha, és literal.
Eviten el contacte físic o els hi agrada poc. Acostumen a tenir hipersensibilitat tàctil,
olfactiva, gustativa i auditiva. Sovint hi ha poca sensibilitat al dolor.
Reaccionen poc davant la veu dels pares, cosa que pot fer sospitar un dèficit auditiu.
Tenen interessos inusuals.
Poden mostrar comportaments estranys, repetitius i autoestimulants.
Els que presenten més nivell intel·lectual noten que són diferents, i no entenen què els
passa.
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