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Ens presentem:
Al Centre de Salut Mental InfantoJuvenil de Terrassa-Rubí-
Castellbisbal som un equip de professionals de diferents
especialitats: Psicologia Clínica, Psiquiatria, Infermeria, Treball
Social i Administratives.

En el nostre dia a dia atenem molts infants i adolescents d’entre
6 i 18 anys .

També proporcionem atenció als infants i adolescents que, estant
ingressats a l’Hospital de Terrassa, requereixen atenció dels
professionals de la Salut Mental.

Estem impulsant projectes de recerca que contribueixin a
millorar l’atenció vers els nostres pacients i les seves famílies.

Un d’aquests projectes és el que us presentem a continuació!

Benvolgudes famílies de 
l’Escola Bisbat d’Egara
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Els nostres objectius
✓ Promoure l’accessibilitat cognitiva de les persones amb autisme i de les seves famílies

quan assisteixen a l’Hospital de Terrassa.

✓ Fomentar l’autonomia de les persones amb autisme a l’hora de participar dels espais
vinculats a l’atenció sanitària.

✓ Reduir l’ansietat de les persones amb autisme quan assisteixen a un centre de salut
com és un Hospital.

✓ Proporcionar un entorn respectuós amb l’autisme en l’entorn sanitari.

✓ Assolir la inclusió de les persones amb autisme en l’entorn sanitari.

✓ Millorar la comprensió, atenció i sensibilització dels professionals de la salut vers les
persones amb autisme i les seves necessitats.



4

Article 9. Garantir l’accés i la comprensió de les 
persones amb discapacitat, als entorns físics i els 
serveis d’ús públic. 

L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL inclou:

Objectiu 11. Assolir que les ciutats siguin més 
inclusives, segures, resilients i sostenibles. 

Accessibilitat 
Cognitiva

Accessibilitat 
Física

Accessibilitat 
Sensorial

Per què ho volem fer?
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Totes aquelles mesures que busquen eliminar les barreres cognitives que troba una 
persona a l’hora de relacionar-se i participar en el seu entorn. Barreres que són 
conseqüència de les pròpies dificultats.

Si creem espais accessibles beneficiem a tota la població però sobretot a aquelles 
persones que per la seva condició tenen més dificultats per interactuar amb l’entorn. Un 
d’aquests col·lectius és el de les persones amb autisme.

Què és l’accessibilitat cognitiva?
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Com ho farem?
- Es farà extensiu a tot l’Hospital de Terrassa.
- Implementarem suports pictogràfics a l’Hospital de Terrassa, el que garantirà el dret a
l’accessibilitat cognitiva de les persones amb autisme.
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I més endavant…
Amb la voluntat que l’accessibilitat cognitiva sigui una realitat per al màxim de persones del
nostre territori, ens proposem fer arribar aquest projecte als Centres d’Atenció Primària del CST.

CAP Terrassa Est

CAP Sant Llàtzer CAP Terrassa Nord

CAP Can Roca (en construcció)



8

Per fer-ho possible necessitem:
Hospital de Terrassa: 1.400€
- Senyalètica/Suports Pictogràfics.
- Panells històries socials per les sales d’espera.

CAP Terrassa Nord, CAP Terrassa Est, CAP Sant Llàtzer i futur CAP Can Roca: 1.100€
- Senyalètica/Suports Pictogràfics.
- Panells històries socials per les sales d’espera.
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Al CSMIJ fem moltes activitats amb la comunitat i estem compromesos amb la millora de 
l’atenció als pacients i les seves famílies 

Donació solidària
de joguines (2021)

Presentació de la guia 
“Encarem el suïcidi” (2019)

Sessió sobre aprenentatge
escolar (2017)


