
       

 

Barcelona es connecta al blau per l'autisme 
 

50 edificis s'il·luminen de blau i prop de 20 punts participen en 
les activitats per conscienciar a la ciutadania sob re l’autisme 

 

L'autisme és encara un trastorn molt desconegut a tots els nivells. Existeixen encara 

nombrosos mites i tòpics que pesen sobre les persones amb autisme i constitueixen veritables 

barreres per a la seva plena inclusió social. Per aquest motiu les Nacions Unides, des de l'any 

2008, van declarar el dia 2 d'abril com el Dia Mundial de conscienciació sobre l'autisme, un 

trastorn neurològic que afecta la percepció i el processament cerebral de la informació d’un 1 

% de la població. 

 

Des d’Aprenem celebrem aquesta jornada amb l'objectiu d'apropar a les persones amb 

autisme a tothom, afavorir un contacte que ajudi a trencar mites, reivindicar els seus drets, i 

sensibilitzar a la societat celebrant la diversitat amb una festa per a tots, ciutadana i familiar. 

 

Per això el proper diumenge 2 d’abril, es celebrarà sota el lema Connecta’t al Blau la gran 

Festa per l’Autisme amb un munt d’activitats familiars i solidaries a diferents punts de 

Barcelona. 17 espais que, per tercera vegada, s’uneixen per solidaritzar-se amb l’autisme.  

 

Trobareu activitats per a tots els públics, petits i grans, entres les 10 i les 13 hores del matí a 

Las Golondrinas, el Club Natació Barcelona, el Club Natació Atlètic-Barceloneta, el Zoo, l’IEM 

Espai de Mar, el Claror Marítim, el CMV Vela Barcelona, el CEM La Mar Bella, el Museu Blau, el 

Bosc Urbà, el Salting, el CEM Olimpia, el Museu d’Història de Catalunya, el Museu Marítim, 

Universitat Pompeu Fabra  i el Reial Club Marítim de Barcelona. També podeu participar a les 

caminades que organitzen el CEM Claror Sardenya, el CEM Claror Marítim i el Club 

Muntanyenc San Cugat. 

Podreu trobar totes les activitats solidaries  a www.connectatalblau.org. 

 

A tots els espais hi hauran activitats dissenyades per a què tots els nens i nens i les seves 

famílies puguin gaudir d’un matí d’inclusió i diversitat tots junts. Hi trobareu també un punt 

d’informació i productes solidaris d’Aprenem destinats a ajudar a les persones amb aquest 

trastorn. 

L’acte final de la festa tindrà lloc a La Salle Comtal a les 13:30h on comptarem amb música, 

animació, inflables,  taller de circ i dinar comunitari. 

 



També a participar a la campanya en xarxes per ajudar a la difusió del trastorn entre la 
població a través de les xarxes socials. Només calen 3 minuts per fer 3 passos: 

1.       Imprimir el rètol amb  que trobareu a http://connectatalblau.org/wp-
content/uploads/retol.pdf o en fitxer adjunt. 

2.    Fer-vos una foto amb el rètol i millor, si és amb una cosa blava, el color de l’autisme (una 
samarreta, un mocador, ... ). 

3.    Penjar la foto  amb el hastag #ConnectatAlBlau  a Instagram i a d’altres xarxes socials. 
 

Per sumar-se a la gran festa la mateixa nit del dia 2 una cinquantena d'edificis i monuments 

emblemàtics de la ciutat de Barcelona s’il·luminaran de blau fent Barcelona es tenyeixi de 

color blau. Els edificis  i monuments  que  es  “connectaran al blau” són el Palauet Living 

Barcelona, el Palau Macaya , CosmoCaixa, CaixaForum, Poble Espanyol,  Façana Ajuntament 

Barcelona, Arc de Triomf, 3 creus Parc Güell, Estadi del RCD ESPANYOL, Façana Virreina, la 

Torre del Baró, Gran Teatre del Liceu, Font Passeig de Gràcia, Font Parc de Rieres d’Horta, 

Fonts Bessones Plaça Catalunya, Font de Cobriment de Sants, Font Manuel de Falla, Font de 

Can Fabra, Font de Baró de Viver, Teatre Nacional de Catalunya, MACBA, Façana Generalitat 

de Catalunya, Fundació Suñol i Fundació Gloria Soler, Casa Batlló, Hotel Condes de Barcelona, 

Hotel España, Monument Hotel, Pedralbes Centre, Centre Comercial Ànec Blau, El Molino, 

Crowne Plaza Barcelona Fira Center, Muralles del Museu Marítim, Centre Comercial Las 

Arenas, Antiga Fàbrica d’Estrella Damm, Institut del Teatre, la Catedral de Sant Feliu de 

Llobregat, el Palau Robert, La Terrassa del Mar del Centre Comercial Diagonal Mar, El Corte 

Inglés Diagonal,  Hotel Abac, Torre ATLL, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 

(CCCB) , RACC, Torre Glòries, Torre de la Miranda, Hotel W i Centre Comercial Glòries. 

 
 

L’Associació APRENEM neix l’any 2006 per iniciativa d’un grup de famílies amb l’objectiu de defensar els 

DRETS de les persones amb autisme i millorar la seva qualitat de vida i la de les seves famílies. 

Al llarg d’aquests anys d’activitat, hem pogut recollir les experiències de moltes famílies i avaluar les 

necessitats d’infants i adolescents amb autisme, així com estudiar amb deteniment nombrosos informes 

i documentació científica de referència internacional sobre detecció, diagnòstic i intervenció en l’àmbit 

de l’autisme. Això ens permet dissenyar serveis i projectes adaptats a les necessitats reals de les 

persones amb autisme i les seves famílies. 

 

Per més informació podeu contactar a: aprenem.salut@gmail.com // 687 879 602 

Aprenem , Associació per a la Inclusió de les Persones amb Trastorns de l’Espectre Autista 
http://www.associacioaprenem.org 

www.connectatalblau.org 

https://www.facebook.com/Aprenem/ 

https://twitter.com/AprenemAutisme 

Instagram: @connectatalblau 


