SOM SALUT COMUNITÀRIA!
Comunicat de la Xarxa d'Entitats Lleure Divers en Lluita en el marc de la campanya #Diversitatenlluita
Últimament s'està parlant molt de salut. Des del govern, des dels mitjans de comunicació, des dels nostres
cercles d'amistat. La salut ha esdevingut un tema central en les nostres vides. Però sembla que només estem
tractant aquest tema des d'una perspectiva. Aquesta perspectiva parla de la lluita contra el virus, de frenar els
contagis, d'evitar la saturació del sistema sanitari, de campanyes de vacunació massiva. Però sembla que
aquesta lectura de la situació està deixant de banda moltes altres coses que també tenen a veure amb la salut i
que nosaltres considerem igual d'importants i legítimes.
Volem recordar que vivim en una societat estructurada de tal manera que hi ha molta gent que pateix
discriminacions de forma quotidiana. Per posar alguns exemples, les migrants, les sense sostre, les persones
grans o les persones amb diversitat funcional, viuen en una societat que les segrega, les exclou o les fa fora
del país dia a dia, any rere any.
Si a aquesta organització discriminatòria de la societat li afegim el context de crisi sanitària i social en la que
ens trobem immerses, i unes mesures restrictives que no permeten, o dificulten molt, que ens ajudem entre
nosaltres, que ens fem costat, la situació d'aquests sectors de la població empitjora encara més.
Volem denunciar que les mesures restrictives imposades pel departament de Salut de la Generalitat i pel
PROCICAT no estan tenint en compte les diferents realitats socials i econòmiques de la població. I això, en el
cas de les persones amb diversitat funcional, aguditza encara més la discriminació que ja pateixen pel fet de
ser com som.
En detriment de tot això, la Xarxa d'Entitats Lleure Divers en Lluita volem expressar i compartir l'alegria de
formar part d'un sector de la població que té com a objectiu donar-nos suport i amor entre persones excloses,
segregades, marginades. Som entitats, col·lectius, organitzacions i iniciatives que lluitem des de diferents
fronts per trencar l'aïllament, la soledat i la discriminació a on aquesta organització de la societat ens
condemna. Les nostres eines són el lleure, el temps lliure, l'esport, la música o les arts. Cobrim l'espai i el
temps que l'oferta pública no cobreix, però som igual d'importants.
Reivindiquem doncs, que som agents essencials de salut comunitària. Sí, les entitats que formem part de la
Xarxa d'Entitats Lleure Divers en Lluita som salut comunitària! I per tant, creiem que la nostra activitat, els
nostres projectes son absolutament essencials en un context de crisi sanitària com l'actual. Perquè una societat
que no deixa de banda ningú és una societat sana, veritablement responsable i solidària. La salut no només és
la prevenció del contagi o el recompte diari de morts. La salut també és tenir en compte les realitats i les
necessitats de totes les persones que formen part d'aquesta societat. La salut també és fer tot el possible perquè
la pandèmia no agreugi la situació de vulnerabilitat en la que ja es troben moltes persones.
Per això seguim exigint-li al PROCICAT i al Departament de Salut que revisin la situació en que queda el
lleure divers en les mesures restrictives proposades. El lleure divers és un servei essencial per la salut de la
nostra societat. No poden confinar el lleure divers una altra vegada!
Hem de ser capaces de superar aquesta situació sense deixar enrere a ningú!
Una societat sana és una societat on la desigualtat no guanya terreny.
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