
MURMURACIONS
Castell d’Aro · Platja d’Aro · S’Agaró

Segones jornades de sensibilització sobre turisme accessible 
Trastorn de l’Espectre Autista 

14, 15 i 16 de novembre de 2022 · 9.30-14 h · Sala d’Actes Ajuntament · Platja d’Aro

Dilluns 14 de novembre

Què és el Trastorn de l’Espectre Autista? 

9.30-9.45 h
Benvinguda als assistents i presentació de les segones  jornades sobre turisme accessible  
MURMURACIONS dedicades a TEA per part de la regidora de Turisme,  Jenny Xufré

9.45 – 11 h
Presentació a càrrec de Mario Montero, director de la Càtedra Autisme de la Universitat de 
Girona

11 – 11.30 h
Pausa per cafè

11.30 – 12.30 h
Presentació de l’Associació Viu Autisme a càrrec de la seva presidenta, Aida Garcia i d’Ariadna 
Montoya, pedagoga

12.30 – 13 h
Presentació  a càrrec de Montse Nualart, tècnica de Turisme del Consell Comarcal del Baix 
Empordà

13 – 13.30 h 
Presentació a càrrec d’Isabel Godoy, responsable de Turisme Inclusiu – Sènior del Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona, amb la participació de Carola Madrid i Montse Valero de l’agència 
de viatges inclusiva VIVE4ALL i del blogger Albert Cogul

CONFERÈNCIA

Pictograma: ARASAAC
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Dimarts dia 15 de novembre

Accessibilitat per a persones amb TEA. Pictogrames i tecnologia

9.30 - 9.45 h
Benvinguda als assistents.

9.45 -11.30 h
Presentació a càrrec de David Romero, assessor d’ARASAAC (Centro Aragonés para la 
Comunicación Aumentativa y Alternativa de Aragón)

11.30 – 12 h
Pausa per cafè

12 – 13 h
Presentació a càrrec d’Alba Alier, mestra d’educació especial, logopeda i assessora en 
tecnologia de suport de l’empresa QINERA

13 – 14 h
Presentació a càrrec de Juan Ignacio Cicare, terapeuta ocupacional especialitzat en TEA

Jornada moderada per Mario Montero, director de la Càtedra Autisme de la Universitat de Girona
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Dimecres dia 16 de novembre

Tinc TEA. Soc autista. Experiències reals

9.30 – 10.30 h
Presentació de les línies de treball de l’Àrea d’Atenció a les Persones Municipal  a càrrec dels 
tècnics de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró: Irene Ros, tècnica de l’Àrea 
d’Infància, i Gerard Llandrich, tècnic de l’Àrea de Joventut
 
10.30 – 11.30 h
Xerrada/col·loqui a càrrec de Sara Codina, blogger de “Mujer y Autista”  i d’Irene Farrero, 
coach personal, escriptora i dinamitzadora d’un grup de noies i dones autistes a la Fundació 
Estany de Banyoles

11.30 – 12
Pausa per cafè

12 – 13.30 h
Xerrada/col·loqui  entre les famílies de persones amb TEA de l’Associació Viu Autisme per a 
compartir i exposar les experiències en primera persona

13.30 h
Recull de conclusions i valoració de les jornades

Jornada moderada per David Encinas, psicòleg de l’Associació Viu Autisme

Servei de traducció en llengua de signes catalana (LSC)
Cal reservar-ho amb un mínim de 2 dies d’antelació
Aforament limitat. Reserva de places a: accessibilitat@platjadaro.com
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I també.....

Dissabte 19 de novembre

11 h
Hora del conte a la Biblioteca de Platja d’Aro
“Quin gust té la lluna ?” adaptació a través de signes i pictogrames del conte “A què fa gust la 
lluna” de Michael Grejniec a càrrec de Roser Puig, membre de l’associació Viu Autisme

Dilluns 28 i dimecres 30 de novembre 

Curs de Formació en web accessible  per a entitats i empresaris del municipi. 
Organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà, dins el marc del Pla d’Accessibilitat 
Turística del Baix Empordà. Gratuït

Divendres 2 de desembre

Jornada de formació i divulgació de l’APP www.park4dis.com per a localitzar les places 
d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda

Properament

Col·locació de pictogrames als diferents serveis i espais municipals


