
El 18 de desembre de 2007, l'Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar la 

resolució 62/139 (A/RES/62/139) i va establir el 2 d'abril com a Dia mundial de la 

consciència en l'autisme. En aquesta resolució s’insta els Estats membres, les entitats 

destacades del sistema de les Nacions Unides i a d’altres organitzacions internacionals, 

així com a la societat civil -incloent-hi les organitzacions no governamentals i el sector 

privat- a observar aquest dia correctament i prendre mesures per conscienciar la 

societat sobre l’autisme. 

 

Des de llavors, el moviment associatiu d'autisme a tot el món celebra el dia de la 

consciència per tal de sensibilitzar la societat sobre aquest tipus de trastorn i 

promoure la inclusió social de persones amb trastorn de l'espectre autisme de 

l'autisme (TEA). 

 
MANIFEST DEL MOVIMENT ASSOCIATIU DE L'AUTISME A EUROPA I ESPANYA AMB 

MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL DE CONSCIENCIACIÓ AUTISME 
 
El març de 2017 es van complir deu anys des de la signatura de la Convenció de les 
Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat (CDPD) i el seu 
Protocol facultatiu. No obstant això, mentre que ha estat ratificada per gairebé tots els 
Estats membres i la Unió Europea, la seva implantació és insuficient en moltes àrees.  
  
Amb motiu del Dia mundial de conscienciació sobre l'autisme (2 d'abril), el moviment 
associatiu de l'autisme a Europa i Espanya fa una crida els responsables polítics a la 
Unió Europea per adquirir un compromís ferm amb l'eliminació de moltes de les 
barreres que encara dificulten que la gent amb trastorns d'espectre autista (TEA) 
puguin gaudir plenament dels seus drets.  
  
Aquest any la campanya de sensibilització es centra en l’accessibilitat, portant el títol 
de "Trencar barreres junts per l'autisme. Fem una societat accessible". 
  
L'autisme afecta una de cada cent persones, el que significa que a Europa hi ha 
actualment uns cinc milions de persones amb trastorns en l'espectre autista; 450 mil a 
Espanya. Tot i que la conscienciació sobre el autisme està creixent, moltes persones 
amb TEA i les seves famílies consideren que encara no els entenen.  
  
És crucial que els responsables polítics al llarg d'Europa, així com la societat en conjunt, 
es comprometin a aconseguir una millor comprensió de l'autisme i actuar en 
l'eliminació de les barreres que impedeixen la inclusió plena i participació de les 
persones amb autisme.  
 
 
  



Per tal de promoure una societat inclusiva i accessible per a tothom, el moviment 
associatiu d'autisme insta els responsables polítics a:  
  
1. adoptar una llei d'accessibilitat europea forta i eficaç amb les necessitats de les 
persones amb trastorns d'espectre autista.  
  
En línia amb les obligacions sota la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de 
les persones amb discapacitat (CDPD), el 2 de desembre 2015 la Comissió Europea va 
emetre una proposta sobre una llei d'accessibilitat europea. Un cop la proposta és 
aprovada, s’han d’establir criteris comuns en accessibilitat cobrint determinats 
productes i serveis a tota la Unió Europea, fent-los accessible a la ciutadania amb 
discapacitat.   
  
El moviment associatiu de l'autisme a Europa fa una crida als responsables polítics, a la 
Unió Europea i als Estats membres per garantir l'adopció d'una llei d'accessibilitat 
robusta i seguint les recomanacions del moviment de persones amb discapacitat. Això 
és indispensable per aconseguir un impacte real en les vides de milions de persones 
amb discapacitat al llarg de la Unió Europea. La llei ha d'incloure un ampli conjunt de 
requisits en accessibilitat, així com l'aproximació a la gamma de necessitats cognitives i 
sensorials de les persones amb TEA.  
  
2 treballar amb el moviment associatiu d'autisme per d'identificar i eliminar les 
barreres específics davant persones amb TEA.  
  
Aquesta campanya pretén destacar les barreres específiques a les que s'enfronten les 
persones amb autisme. Per respondre a les seves necessitats en termes 
d'accessibilitat, és imprescindible consultar i cooperar amb persones amb autisme i 
amb les seves famílies i així obtenir un reconeixement adequat de les seves 
experiències i promoure solucions innovadores.  
 
Per exemple, per promoure l'accés al mercat de treball, es poden fer ajustaments per 
adaptar els procediments de contractació i estructures de treball inaccessible, 
permetent a les persones amb TEA la seva incorporació al món laboral i, a la vegada, 
mostrar les seves habilitats i talent.  
 
Instem els responsables polítics, els professionals, els empresaris i la societat en 
general a consultar i col·laborar amb persones amb TEA i als seus òrgans 
representatius per crear una societat més acollidora en tots els àmbits de la vida, 
garantint el compliment de la Convenció sobre els drets de les persones amb 
discapacitat. 
 


