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Carles Casellas Ayén, Secretari de l’Ajuntament de la Garriga, en reserva de l’aprovació de
l’acta de la sessió i d’acord amb el que preveu l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals,
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 25 de setembre de 2019 i segons consta a
l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres l’acord següent:

«ÀREA FUNCIONAL: Òrgans col·legiats
IDENTIFICACIÓ
Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans, perquè la fira de la Festa Major de la
Garriga reservi unes hores sense sorolls ni llums per facilitar la participació de nens i nenes,
adolescents, joves i adults amb trastorn de l'espectre autista
El Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) és un trastorn neurobiològic del desenvolupament que
ja es manifesta durant els tres primers anys de vida i que perdurarà al llarg de tot el cicle vital.
Les persones que pateixen autisme són especialment sensibles als estímuls que provoquen els
focs artificials, els petards, la música alta i les llums intenses entre d'altres. Situacions que
fàcilment els provoca una sobrecàrrega sensorial per sobre del llindar tolerable que desemboca
en crisi, atacs d'ansietat i fins i tot en pànic.
Aquesta peculiaritat fa que algunes famílies tinguin extremadament difícil gaudir de la Festa
Major de la Garriga o portar els seus fills a les atraccions.
Per això des del Grup Municipal de Ciutadans sol·licitem que un dia de la fira de la Festa
Major, durant unes hores, es prescindeixi de sorolls i llums totalment evitables perquè els nens,
adolescents, joves i adults amb Asperger i TEA sentin que la fira de la Garriga també és per a
ells.
No es tracta d'un caprici, l'extrema sensibilitat que pateixen la majoria de les persones que estan
dins de l'espectre autista té una base orgànica, no és una cosa que ells puguin triar.
A més, aquesta mesura no implica cap sobreesforç ni molèstia per a la resta de les persones, el
que es demana no és el silenci absolut, sinó que durant aquestes hores es prescindeixi de sorolls
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que són perfectament evitables com sirenes, música molt alta o sorolls que moltes d'aquestes
persones no poden suportar, així com llums intenses.
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Altres municipis d'Espanya ja han optat per aquesta iniciativa inclusiva amb els nens i les nenes
amb Trastorn de l'Espectre Autista.
Així mateix la carta de Drets de les persones amb autisme adoptada pel Parlament Europeu el 9
de maig de 1996 en el seu punt XII recull "Les persones amb autisme han de tenir ple dret a
l'accés a la cultura, a les distraccions, al lleure, a les activitats esportives i de poder gaudir-ne
plenament".
En el mateix sentit es manifesten entre moltes altres les següents:
- Resolució 67/82 de l'Assemblea de les Nacions Unides, de 12 de desembre de 2012 d'atenció
de les necessitats socioeconòmiques de les persones, les famílies i les societats afectades pels
trastorns de l'espectre autista, els trastorns del desenvolupament i les discapacitats connexes .
- Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei
General de Drets de les Persones amb Discapacitat i la seva Inclusió Social.
- Estratègia Espanyola en trastorns de l'espectre de l'autista.
Estem segurs que amb aquesta mesura aconseguirem una festa major encara més inclusiva i
oberta, així com serem un exemple de seguir per a la resta dels municipis del Vallès Oriental.
També ajudarem a donar a conèixer aquest trastorn i a sensibilitzar a la resta de la població
encara més del que ja per tradició tenim al nostre poble amb aquesta mena d'enfermetats.
És per tot plegat que proposem al Ple de la Garriga l'adopció dels següents acords.
Primer. Que almenys un dia i durant unes hores durant la fira a la Festa Major de la Garriga, es
prescindeixi de llums intenses i de sons que són evitables com sirenes, música molt alta o
sorolls que les persones amb TEA no poden suportar .
Segon. Que sigui notificada aquesta mesura a: ASEPAC - la Garriga, CERAC - la Garriga,
Fundació Tutelar Congost - la Garriga, APAFAC - la Garriga, l'Associació de Firaires de
Catalunya, Associació i Coordinadora d'Industrials Firaires del Vallès, Federació Catalana
d'Autisme i Asperger, seu central de Barcelona i oficina a Granollers de l'Associació Síndrome
d'Asperger de Catalunya, Fundació per la Intervenció Primerenca de l'Autisme (FIPA),
Associació per a la Inclusió de les Persones amb trastorns de l'espectre autista, Federació
Autisme Catalunya, Fundació Junts Autisme, Obrir-se al Món, Fundació Autisme Mas
Casadevall, Associació Síndrome d'Asperger d'Osona, Associació TEA - Asperger Vallès
Occidental, ASPERCAMP, SAGI i la Confederació d'Autisme d'Espanya .
Tercer. Que es doni publicitat d'aquesta mesura en els mitjans locals de comunicació i xarxes
socials de l'Ajuntament, així com també dintre dels propers programes de Festa Major.
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Quart. Que s'estudiï la possibilitat de fer extensible aquesta mesura, durant un nombre d'hores a
determinar, a totes les atraccions mecàniques o firals que s'instal·lin durant tot l'any. »
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El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels 17 membres assistents (6 ERC-Acord-AM, 6
JUNTS, 2 C.U.P-AMUNT, 2 PSC-CP i 1 CS ), essent 17 els de dret i de fet de la corporació,
aprova la moció.

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la senyora Alcaldessa.
La Garriga,

Vist i plau,
F_FIRMA_62
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