Estimades famílies i persones que esteu donant suport a la Xarxa d'Entitats Lleure Divers en
Lluita,
Us escrivim per explicar-vos en quin punt es troba la campanya que estem duent a terme.
Primer de tot, tornar-vos a agrair el suport que ens esteu donant! Veure que ja som més de 1175
persones i 64 entitats adherides ens omple d’orgull i ens dona la força necessària per continuar
lluitant!
Com sabeu, l’objectiu principal de la campanya és aconseguir que des del Departament d’Afers
Socials i Famílies, el Departament de Salut i el PROCICAT es considera el lleure divers com un
servei essencial durant aquesta crisi social i sanitària.
Després de diferents converses amb diverses administracions, vam considerar que
necessitàvem que ens escoltés, d’una banda el PROCICAT, i de l’altre la Directora General
d’Autonomia i Discapacitat, del Departament d’Afers Socials i Família. Els hi vam escriure unes
quantes vegades, proposant de forma urgent una trobada on poguéssim expressar la realitat de
les persones amb diversitat funcional, les seves famílies i les entitats que les acompanyem. No
obteníem resposta i la situació era una mica desgastant. Tot i així, vam persistir amb força i al
final, el PROCICAT (des del mail del CECAT) ens va derivar al Departament d’Afers Socials,
exposant que eren ells l’òrgan competent.
Després de molta insistència, i mentre sortíem als mitjans i a nivell comunicatiu es començava a
fer ressò de la campanya, l’Aina Plaza (Directora General d’Autonomia i Discapacitat) i el seu
equip van respondre a les nostres demandes i ens van convocar a una reunió divendres passat
(15-01-21).
En aquesta reunió van voler conèixer-nos, escoltar les realitats que estan vivint les persones amb
diversitat funcional i saber de primera mà quines eren les nostres reivindicacions. La veritat és
que ens hem trobat amb un equip humà que sembla entén i comparteix les nostres
reivindicacions i que té ganes d’ajudar-nos a tirar-ho endavant.
Vam sortir de la reunió amb la tasca d’elaborar un document de mesures de prevenció i
protecció específic per a les activitats d’oci i lleure inclusiu. La idea és que amb l’elaboració
d’aquest document, el departament de l’Aina Plaza el presentarà a les taules del PROCICAT i
s’intentarà tirar endavant. Dir també que hi ha tres persones del propi departament que ens
estan ajudant amb molta amabilitat en els aspectes més tècnics del protocol (protocols en
matèries de salut, cases de colònies, etc).

Aquest dimecres ens reunirem de nou per valorar la nostra proposta i veure quins són els
següents passos. Seguirem marcant el caràcter urgent de la qüestió! Tots els dies que passen
compten!
Des del nostre punt de vista, l’elaboració d’aquest protocol i les converses amb el departament
estan sent un pas endavant molt important per la campanya. Sembla que estem una mica més
a prop d’aconseguir els nostres objectius!
Tot i així, ja sabem com funciona l’administració. Hem d’estar atentes i seguir fortes, perquè si
en algun moment la feina s’atura o veiem que alguna cosa es bloqueja haurem de tornar a
exercir la pressió i determinació necessàries per seguir avançant!
És per això que considerem aquest moment com a crucial. Hem de seguir juntes! Hem de
continuar tenint adhesions. La força col·lectiva és la nostra eina! A totes aquelles entitats que
us heu adherit al manifest i el compartiu, seguiu la campanya, doneu-nos mostres de suport,
convideu a altres persones i entitats a adherir-se!
Aprofitem per convocar-vos a la manifestació que farem a la Plaça Sant Jaume el dissabte 6 de
febrer a les 11:00 del matí! Hem de pressionar perquè quan el protocol arribi al PROCICAT
s’accepti de forma immediata!
Seguim! Visca la Xarxa d’Entitats Lleure Divers en Lluita!

