Una societat sana és una societat on la desigualtat no
guanya terreny
Manifest de la Xarxa d'Entitats Lleure Divers en Lluita en front les mesures
restrictives del Govern en l'actual crisi social i sanitària
Parlem en nom de les persones amb diversitat funcional, en nom de les seves famílies i en nom de les
entitats, treballadores i voluntàries que les acompanyem:
Davant el context de crisi sanitària, social i política que estem vivint, les persones amb diversitat
funcional, les seves famílies i les entitats que les acompanyem tornem a ser les últimes de la
fila. Com ja va succeir durant els pràcticament tres mesos de confinament a principis d'any, amb
aquesta anomenada segona onada de la COVID-19 se'ns ha tornat a prohibir tota activitat, deixantnos en una situació de vulnerabilitat molt gran. I si no se'ns prohibeix l'activitat, s'activen unes
mesures restrictives que no permeten que les entitats puguem donar suport i acompanyar les
nostres famílies i les nostres participants d'una forma coherent amb les necessitats que tenim. Cal
remarcar que reinventar-nos i adaptar-nos al món virtual de les activitats online és una tasca
pràcticament impossible quan es tracta de persones amb diversitat funcional, i que no sol·luciona
de cap manera la necessitat de conciliació laboral de les nostres famílies.
És per això que com a persones amb diversitat funcional que formem part de la Xarxa d'Entitats
Lleure Divers en Lluita volem compartir que deixar-nos sense activitats de lleure és una mesura
restrictiva completament deshumanitzada i capacitista. Cal recordar que vivim en una societat on
gairebé tot està muntat de manera que les persones amb capacitats diferents, o, dit d'una altra
manera, aquelles persones que se suposa no acostumem a ser tant "productives" com el sistema
necessita, som excloses o completament segregades. Volem denunciar que prohibint-nos
totalment les activitats i els espais de trobada se'ns està discriminant de nou, sense tenir en compte
les limitacions amb les que ens trobem pel simple fet de viure en una societat tant competitiva i poc
solidària com la nostra.
De la mateixa manera, com a famílies de les persones amb diversitat funcional i que formem part
de l'esmenada Xarxa volem reivindicar que necessitem amb urgència aquests espais de lleure on
participen els nostres familiars per tal de poder conciliar la vida i la feina de forma digna. Hi ha molts
casos en què deixar sense activitats els nostres familiars és sobrecarregar la situació que vivim com
a famílies. Volem recordar que hem lluitat molt de temps per aconseguir uns nivells de lleure i esport
adients a les seves capacitats, activitats amb les que elles gaudeixen i creixen com a persones i on
les famílies podem donar-nos un descans físic i emocional imprescindible per a poder continuar.
No podem fer passos enrere.
I per últim, les treballadores i voluntàries de les entitats que acompanyem a les persones amb
diversitat funcional i que ens hem organitzat en aquesta Xarxa volem compartir que les activitats de
lleure on aquestes persones participen són un dels pocs espais on es desenvolupen i creixen
lliurement. Són els espais de seguretat on poden anar conformant el seu projecte de vida. Si les
entitats d’acompanyament a les persones amb discapacitat tenim quelcom, és l’orgull de saber-nos
necessàries, i afortunades de ser creadores de pilars bàsics per la felicitat individual i col·lectiva,
com són la comunitat diversa i la solidaritat.

Per tant, prohibir-nos l'activitat no és una acte de responsabilitat col·lectiva, sinó que és un acte
d'absoluta desconeixença i d'infravaloració molt gran de la tasca que duem a terme i cap a les
necessitats de les persones amb diversitat funcional i les seves famílies.
Ja hi ha entitats de les que lluitem contra les discriminacions que pateixen les persones amb
diversitat funcional que, després de molts anys d’activitat, ens hem vist obligades a tancar, o ho
haurem de fer en breus, degut a la situació actual i a les mesures restrictives plantejades pel
govern. A tot això se li suma que no hi ha hagut cap proposta per tal d'intentar tenir en compte la
situació en que quedaríem com a entitats, fent que algunes ens trobem en una situació límit. És
importantíssim veure que amb el tancament d'entitats com les nostres la desigualtat torna a guanyar
terreny. Estem parlant d'un pas enrere amb conseqüències molt més greus de les que
semblen a primera vista. No ens ho podem permetre.
Cansades de la situació en que ens trobem, i veient que això pot allargar-se en el temps, diferents
entitats d'arreu del territori ens hem organitzat per reivindicar:
• Que el lleure, l'oci i les extraescolars són un dret essencial per les persones amb diversitat
funcional i el seu desenvolupament, així com pel descans i la conciliació de vida i feina de les seves
famílies.
• Que el lleure educatiu i l'oci en general són una necessitat bàsica per al desenvolupament dels
infants, dels joves i de les persones amb diversitat funcional, i que és un indicador d'una societat
sana i lliure. És molt necessari començar a fer camí per tal que des del govern es valori la tasca
d'aquest sector i s'inclogui com a servei essencial.
És per tot això que exigim:
• Que el PROCICAT tingui en compte la situació de les persones amb diversitat funcional i les seves
famílies, i revisi les mesures restrictives incloent el lleure divers com a servei essencial. Cal oferir
alternatives que s'adeqüin a les nostres necessitats.
• Que aquesta exigència es dugui a terme el més aviat possible. No sabem quan començarà la
tercera onada de mesures restrictives. Hem d'estar preparades per quan arribi. No podem permetre
que se'ns torni a prohibir l'activitat.
D'altra banda, i tenint en compte que perquè el PROCICAT ens escolti hem de sumar
tots els suports possibles, demanem:
• A les institucions suposadament no competents (com poden ser l'Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat -IMPD-, el propi Ajuntament de Barcelona i altres ajuntaments, la Diputació de
Barcelona, etc.) que es posin del nostre costat i ens ajudin a pressionar al PROCICAT per tal que es
reconsideri la situació de les persones amb diversitat funcional, les seves famílies i les entitats i
treballadores que les acompanyem. Demanem, per tant, que signin aquest manifest i donin mostres
de suport a les nostres reivindicacions.
• A Dincat, la federació d'entitats que defensa els drets de les persones amb diversitat funcional, que
també s'adhereixi al present manifest i ens ajudi a fer tot el possible per pressionar al PROCICAT i a
qui calgui perquè es revisi la nostra situació.
Volem una resposta ara. La situació pot allargar-se en el temps. Les restriccions poden anar-se
activant periòdicament i no pot ser que ens tinguin tant poc en compte.

Una societat sana és una societat que no deixa de banda a ningú.

