
MANIFEST PER AL DIA UNIVERSAL DE L’AUTISME. 

 

Ara no fa gaire,  uns pares amb un nen de dos anys, començaven el llarg 

camí del immens sac TEA, Trastorn del Espectre Autista. 

Pels que ja hi som instal·lats de fa temps, en aquesta paral·lela via, 

sabem que tenen alguns deserts per travessar i molts oasis  per a 

descobrir. 

DESERTS??? 

Començaran  l’ acceptació personal del dol per un fill que no es 

desenvoluparà segons el previst. Hauran de fer una revisió de somnis i 

preocupacions. Aprofundiran en les relacions personals i en ells mateixos. 

Hauran d’ acceptar, també, que la investigació sembla lluny de troba-hi 

un remei. No tenim la pastilla que cura i manquen diners per a la recerca. 

Es trobaran  davant el desconeixement generalitzat de l’univers autista. 

Com estructuren el seu pensament? Com aprenen? Què no volen i què no 

poden fer? I aquest desconeixement  el palparan a dins de la família, 

amics, persones anònimes. Però també en professionals directament 

implicats, i en polítics. L’autisme ha estat un dels darrers trastorns 

intel·lectuals,  acceptats com a tal per l’administració. 

Hauran d’obrir camí, un moment o altre  es trobaran amb algun obstacle 

que els barra el pas. Un obstacle que afavorirà que al seu fill li sigui més 

fàcil passar per un camí on no passen els altres nens. Camí, per suposat, 

més pedregós i per on es trobaran sols o quasi sols. 

OASIS??? 

Un cop  trobin el lloc per a tants sentiments i vivències. Si aconsegueixen 

ressorgir, com ho hem fet molts de nosaltres, TOTS. Trobaran els oasis. 

Ressorgiran enfortits psicològicament. Observaran com havien passat de 

puntetes per la vida. Els “problemes” agafaran per a ells una nova 

dimensió, quasi res serà considerat amb prou entitat per destorbar-los. 



Milloraran en comunicació i relacions personals. L’esforç per  comunicar-

se amb els seus fills els farà savis. 

Aprendran a obrir portes de grans despatxos per a exercir la defensa 

del seu fill i d’altres com ell. 

Aprofundiran en els conceptes de solidaritat, voluntarisme i altruisme. 

Perquè en el camí de la comprensió i l’amor  descobriran que la humanitat 

ha de trepitjar aquest conceptes.  

Reconeixeran  que per avançar ho hem de saber fer junts, sense deixar 

ningú pel camí. 

Però no celebrem el dia de l’Autisme perquè tinguem ganes de fer una 

Festa, que també. 

 Ho fem perquè a les persones afectades d’Autisme i a les seves famílies 

ens cal recolzament i ajut. 

Ho fem perquè volem fer pinya i cridar l’atenció de tothom, però sobretot 

de les persones que ocupen càrrecs polítics. Són elles qui tenen a les 

seves mans marcar tendència. A elles els diem:  No deixeu cap possibilitat 

per fer avançar a aquest col·lectiu que avui i sempre defensarem.  

Comenceu a adaptar-vos a ells i trenqueu el que fins ara venim fent que 

és demanar-los que s’adaptin a nosaltres. Defenseu-los obertament, 

sense equívocs. Perquè tenen valors a ser copiats, perquè són 

CIUTADANS DE PLE DRET.   

I per als pares que comencen: Molta empenta i ànims,  descobrir un 

AMOR amb lletra grossa és el camí que teniu al davant. 

MOLTES GRÀCIES. 

 

 

 

  

 

 


