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Text de l’acord: 
 
MOCIÓ PEL RECONEIXEMENT DE LA DISCAPACITAT SOCIAL ERC-JxPRATS-
MOVEM PRATS-RAP 
 

L’Associació Tea-Asperger d’Osona, som una entitat sense ànim de lucre, creada fa més 
de deu anys que treballa per garantir els drets i millorar la qualitat de vida a les persones 
amb el Trastorn del Espectre Autista i les seves famílies. 
 
La Sindrome d’Asperger és un trastorn neurobiològic inclòs dins de l’Espectre de 
l’Autisme (TEA), amb nivell de suport 1 o 2 el que pot interpretar com a lleu o moderat 
vers l’autisme clàssic o de Kanner. El TEA comporta una alteració en el processament 
dels estímuls ambientals i socials i les persones afectades tenen un aspecte i capacitats 
normals, i de vegades, superior a la mitjana. El seu cervell funciona d’una manera 
particular i freqüentment presenten habilitats especials en àrees restringides. Aquest 
trastorn, que persisteix durant tota la vida de la persona i s’estima que afecta entre 1-1.5% 
de la població, es manifesta de diferent manera en cada individu però tots tenen en comú 
les dificultats en la comunicació i les relacions socials, l’alteració dels patrons de 
comunicació no verbal, interessos restringits, inflexibilitat de pensament i de 
comportament, entre d’altres. 
 

Les persones amb el Trastorn del Espectre Autista, sovint pateixen el no reconeixement 
de discapacitat perquè han après estratègies que fa invisibles les seves dificultats 
existents en el moment de la valoració o bé s’acostuma a encabir erròniament dins d’una 
discapacitat intel·lectual o psíquica malgrat no tenir dèficit cognitiu ni malaltia mental. La 
seva manera de percebre les estímuls és diferent a la resta i això es tradueix a una 
discapacitat social o psicosocial. 
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Des de la nostra entitat som conscients de la complexitat de debat entorn el concepte 
però és una realitat que el nostra col·lectiu pateix la manca de reconeixement legal de 
discapacitat social i això implica el desconeixement a tots els nivells de la societat i la 
conseqüent discriminació d’un col·lectiu amb característiques diferents que es 
converteixen amb dificultats invisibles en totes les etapes vitals de la seva vida. Als 
centres docents sovint els professionals no tenen coneixement ni eines per a que rebin un 
tracte adequat, a sanitat hi ha una manca de professionals importants que desconeixen el 
diagnòstic. En l’edat adulta més del 90% està en situació d’atur. Entre altres, ens trobem 
sense poder accedir a l’ocupació pública, ja que les administracions contemplen les 
discapacitats intel·lectuals o psíquiques, o un altre exemple també seria que sovint no 
reben un mínim de 33% de valoració de grau de discapacitat per presentar unes 
dificultats aparentment imperceptibles però importants a la vegada. 
 
Per tot l’exposat demanem generar consens per donar suport al reconeixement de la 
discapacitat social generada per la necessitat urgent d’incloure activament al nostre 
col·lectiu en societat amb els drets i reconeixements que els i permet viure en igualtat i 
sense discriminació. 
 

Pels motius exposats els grups municipals d’ERC-AM Prats de Lluçanès, Junts per Prats, 
Movem Prats i RAP Prats presentem els següents acords: 
 

PRIMER.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès a la iniciativa de la 
Associació Tea-Asperger d’Osona pel reconeixement institucional de la discapacitat 
social i això doni força per a poder sol·licitar el seu reconeixement jurídic. 
 
SEGON.- Fer arribar aquest acord a l’Associació Tea-Asperger d’Osona, la Federació 
Espectre Autista Asperger Catalunya (FEAAC), al Parlament de Catalunya, a la 
Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, a la Conselleria de Salut, a la Conselleria 
d’Ensenyament, i a Secretaria del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del 
Gobierno Espanyol. 
 
 
Jordi Bruch Franch 
Alcalde 
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