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Montse Sánchez porta els
seus fills a Oasi Equinoteràpia, un centre d’equinoteràpia, de Corró d’Amunt.
Fan una activitat que s’utilitza com a eina terapèutica
i complementària per poder
treballar diferents aspectes
psicològics, físics, socials i
emocionals de la persona, a
través del cavall com a coterapeuta, però és una teràpia
privada. Per això, l’associació
vol impulsar aquesta activitat a les escoles.

donar visibilitat a l’autisme

“Movimiento Azul” destina els beneficis a activitats per a infants amb diversitat
Vilanova del Vallès
Clàudia Simón

“Si les
institucions
ens escoltessin,
ens podrien
ajudar molt”

OASI EQUINOTERÀPIA

Montse Sánchez, de Vilanova
del Vallès, és mare de dos
fills amb autisme i diàriament es troba amb entrebancs per portar una vida
normal. La principal lluita de
Sánchez és donar visibilitat a
l’autisme. Per això, el novembre de l’any passat va decidir
crear l’associació Movimiento Azul.
L’associació, que compta
amb 400 membres de l’àmbit
espanyol, va néixer amb la
idea de crear un espai per
donar visibilitat a l’autisme i
trobar eines, consells i suport
tant logístic com emocional. En aquest sentit, ajuda
les famílies que es troben
en la mateixa situació que
la Montse Sánchez a fer el
pas per digerir el diagnòstic
entre tots. “Amb la teva experiència pots ajudar la gent
que està en la mateixa situació”, explica a EL 9 NOU.
Des de la seva creació, ha
aconseguit complir alguns
dels objectius fixats amb
l’ajuda dels beneficis obtinguts, que van destinats a
subvencionar activitats per
a nens i nenes amb neurodiversitat. Un d’ells és la donació de tres taules interactives
digitals a l’escola d’educació
especial Montserrat Montero
de Granollers, que ha ajudat
a fer que els alumnes de
l’escola puguin gaudir d’una
nova activitat que els motiva
i els ajuda en el seu progrés.
També tindrà presència a la
16a edició de la Titan Desert,

Montse Sánchez i el seu fill Iago en una de les sessions a Oasi Equinoteràpia

una cursa de ciclisme de
muntanya, amb l’objectiu de
donar a conèixer l’associació
i així poder ajudar milers de
nens que pateixen autisme.
A més a més, estan preparant
una campanya perquè els
establiments comercials i
públics siguin més accessibles sense esperes. L’objectiu d’aquesta campanya és

conscienciar la gent que és
necessari que els comerços
estiguin adaptats per a les
persones amb atenció especial. També pretén acabar amb
situacions com les mirades
penetrants al carrer o establiments quan els fills pateixen
una crisi i evitar comentaris
desafortunats. “Molta gent
no surt de casa per por de

què dirà la gent” perquè “no
hi ha empatia a causa de la
desinformació i el desconeixement”, diu Sánchez.
I apunta que els comerços
petits són els qui millor ho
entenen, però les famílies
amb fills amb autisme estan
cansades de demanar sempre
perdó i justificar l’actitud
dels seus fills.

Caldes convoca
una nova edició de
la beca de recerca
històrica

Bastida, de Podem,
coordinarà l’àrea
d’acció social al nou
govern de Sant Fost

Vilalba Sasserra implanta
la recollida selectiva
mitjançant la càrrega lateral

Caldes de Montbui

Sant Fost de Campsentelles

L’Ajuntament de Caldes ha
convocat la quarta edició de
la beca de recerca històrica
local centrada en temes d’interès històric, arqueològic
o patrimonial de la vila. La
beca està dotada amb 2.000
euros. Per accedir-hi, cal
disposar d’un grau, màster
o llicenciatura de la branca d’humanitats i ciències
socials. També ho poden fer
estudiants universitaris que
estiguin en el darrer any de
la formació. Els treballs es
fan amb l’assessorament i
supervisió de l’Arxiu Municipal. Les propostes es poden
presentar fins al 16 de juny.

Albert Bastida, regidor de
Sant Fost En Comú Podem,
serà el coordinador de l’àrea
d’acció social i desenvolupament local del nou govern del
municipi sorgit de la moció
de censura que va tornar l’alcaldia a Montserrat Sanmartí,
d’IUSF. L’alcaldessa portarà
les regidories de Cultura,
Joventut, Seguretat Ciutadana i Transport i Mobilitat.
Bastida es queda amb Serveis
Socials i Família, Gent Gran,
Dret Animal, Patrimoni,
Medi Ambient i Habitatge.
Margarita Santos (IUSF) serà
la coordinadora de l’àrea de
Territori amb Urbanisme.

La de Sánchez, com moltes
altres famílies que es troben
en la mateixa situació, només
demana que els deixin d’assenyalar i que se’ls reconegui
socialment. També demanen
la necessitat de potenciar
les aules de suport intensiu
a l’escolarització inclusiva
(SIEI) a les escoles, unes
aules específiques dins d’una
escola ordinària amb suport
específic per als nens amb
neurodiversitat.
També demanen que l’atenció primerenca sigui més
sofisticada, perquè, segons
Sánchez, “deixen molt a
desitjar quant a teràpies i
diagnòstics”. A través de la
sanitat pública, els donen una
visita cada 15 dies i necessiten teràpia diària. Com que
aquest servei és escàs, han
de recórrer al sector privat,
que no sempre és una bona
alternativa perquè no totes
les famílies ho poden pagar.
Amb tot això, reconeix que ni
l’Estat ni les institucions els
posen les coses fàcils i opina
que, si els escoltessin, els
podrien ajudar molt més.

L’Ametlla arrenca
un nou cicle de
xerrades en línia
sobre educació
L’Ametlla del Vallès

Vilalba Sasserra
J.B.M.

La setmana passada el Consorci per la Gestió de Residus
del Vallès Oriental en col·
laboració amb l’Ajuntament
de Vilalba, ha implantat el
sistema de recollida selectiva
d’envasos lleugers i paper i
cartró mitjançant la càrrega
lateral al municipi. Això
implica la substitució dels
contenidors de càrrega superior pels de càrrega lateral.
La recollida dels nous contenidors només es pot fer pel
costat dret. És per això que

en tres illes de contenidors,
dues a la carretera Vella
i una al carrer Barcelona,
s’han canviat de costat. Els
contenidors de resta i orgànica, que poden provocar
olors més fortes, s’han deixat al mateix lloc per reduir
les molèsties. Aquest canvi
suposarà un increment de la
implementació d’àrees que
inclouen les cinc fraccions
de reciclatge. El sistema de
recollida per càrrega lateral
escurça el temps en què el
camió buida el contenidor i
és menys sorollosa, ja que els
nous són de plàstic.

L’àrea d’Ensenyament de
l’Ajuntament de l’Ametlla
amb el suport de les entitats
de famílies dels tres centres
educatius del municipi i la
Diputació organitzen un
cicle de xerrades i activitats
de formació dirigides a famílies. Les xerrades de la Primavera Educativa es faran en
línia. El cicle s’estrena dijous
a 2/4 de 9 del vespre amb
Visió i aprenentatge: com
evitar bloquejos en el procés d’aprenentatge a càrrec
d’Isabel Prieto, optometrista
comportamental. Les inscripcions es poden fer al web de
l’Ajuntament.

