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La Federació Espectre Autista-Asperger Catalunya (FEAAC) formada per les 

associacions Asperger de Catalunya, SAGI-TEA, Aspercamp, Associació Trastorn 

Espectre Autista Terres de l’Ebre, Associació Asperger del Valles Occidental, Associació 

Síndrome Asperger TEA Lleida, Associació Asperger-TEA de la Catalunya Central, 

Associació TEA-Asperger Maresme i Associació TEA-Asperger d’Osona representant 

més de dos mil dos-centes famílies amb un o més membres dins l’Espectre de l’Autisme, 

commemorem el 2 d’Abril el Dia Mundial de Conscienciació de l’Autisme.  

L’espectre de l’autisme o TEA, que afecta entre l’1-1,5% la població, inclou, des de 
l’autisme amb discapacitat intel·lectual i altes necessitats de suport,  fins la síndrome 
d’Asperger, amb grans dificultats socials i patiment emocional, avui dia anomenada TEA 
nivell 1. A Catalunya únicament la nostra Federació treballa exclusivament per garantir 
els drets de les persones asperger considerat com l’autisme invisible o més incomprès. 
 
Tot i la nostra tasca persistent segueix existint un desconeixement important entre els 
professionals i la societat en general envers el nostre col·lectiu. Tot això ens obliga a 
ser perseverants, en un dia com avui, en la nostra reivindicació a favor del 
reconeixement de la Discapacitat Social per a les persones autistes que no presenten 
malaltia mental ni discapacitat intel·lectual però que, per les particularitats de la seva 
condició autista, tenen serioses dificultats per entendre els estímuls socials, les 
emocions pròpies i alienes, alhora que els obliga a conviure amb sobrecàrregues 
sensorials important i al patiment d’ansietat social.  
 
La condició autista es manté durant tota la seva vida, no així els suports que reben per 
part de les administracions: per exemple, a l’edat adulta es calcula que hi ha entre un 
80-85% de persones autistes aturades que, a més, no se’ls contempla l’accés a ofertes 
de feina públiques per no estar contemplada la seva discapacitat social. 

 
Agraïm els suports institucionals, cada cop més nombrosos, a favor del reconeixement 

de la Discapacitat Social i aprofitem per a demanar-lo a totes  administracions locals i 

resta d’institucions que encara no s’han pronunciat al respecte. Des de la Federació 

Espectre Autista-Asperger de Catalunya estem convençuts que aquest reconeixement 

serà un pas més cap a la igualtat d’oportunitats pel nostre desenvolupament com a 

membres de ple dret de la societat, una societat equitativa, justa, respectuosa, acollidora 

i diversa. Una societat de la qual ens en puguem sentir orgullosos i a la que poder aportar 

totes les nostres habilitats i fortaleses.  


