
                                                                                                                             
  

Nota de Premsa 
 

Salt incorpora pictogrames als passos de vianants 
per a l’alumnat amb TEA 
 

L’Àrea d’Integració i Convivència de l’Ajuntament de Salt, a través del projecte Juguem? 

Itineraris Segurs, ha impulsat la pintada de pictogrames en determinats passos de vianants 

adreçats, fonamentalment, a millorar la mobilitat de l’alumnat afectat per trastorns de 

l’espectre autista (TEA). 

 

La iniciativa ha comptat amb la col·laboració i participació de l’alumnat amb necessitats 

educatives especials del CEE La Massana i l’INS Salvador Espriu.  

Segons la primeraa tinenta d’alcaldia i regidora d’Acció Social, Margarita de Arquer, 

“forma part d’una aposta clara a nivell comunitari per un model de ciutat més inclusiu 

i igualitari”.  

 

Durant aquest trimestre el personal tècnic del Juguem? Itineraris Segurs, amb el suport de la 

Fundación Atenea, ha treballat amb l’alumnat del CEE La Massana i de l’INS Salvador 

Espriu sobre la importància de la senyalització vial adaptada a persones afectades per TEA.  

La culminació d’aquest treball ha estat la impressió de diversos pictogrames sobre els 

passos de vianants que, en aquesta ocasió, s’han situat al tram 2 dels Itineraris Segurs de 

Salt.  

 

A través de tres figures amb les paraules “PARA – MIRA - CREUA”, de color blau i 

impreses mitjançant una pintura antilliscant, s’ha creat “un missatge d’allò més entenedor 

adreçat a persones amb dificultats cognitives, amb l’objectiu que es puguin moure per 

la via pública de forma autònoma i segura”, explica de Arquer. 

 

La previsió és pintar onze passos de vianants del tram 2 dels Itineraris Segurs i que estan 

situats entre els següents centres educatius: CEE La Massana, INS Sunyer, INS Salvador 

Espriu i les escoles Silvestre Santaló, Les Deveses, La Farga i Pompeu Fabra.  

 

La voluntat és que pel proper curs 2022-23 aquesta senyalització també sigui incorporada 

en els passos de vianants dels altres dos trams dels itineraris escolars existents al municipi. 

 
 


