Estimades famílies, amigues, companyes i gent que ens ha estat donant
suport,
Avui us escrivim amb molta alegria, orgull i satisfacció!
Com bé sabeu, fa gairebé 4 mesos va néixer la Xarxa d'Entitats Lleure Divers
en Lluita, amb una campanya forta i amb molta determinació que el que
pretenia era aconseguir blindar el lleure divers en èpoques de mesures
restrictives. En el manifest de la campanya denunciàvem que prohibir aquestes
activitats era una mesura del tot capacitista que no tenia en compte les
necessitats de les persones amb diversitat funcional i les seves famílies.
Denunciàvem també que, amb el tancament definitiu d'algunes entitats del
sector degut a les prohibicions, s'estava fent un pas endarrere molt gran en la
lluita per aconseguir que les persones amb diversitat funcional trobessin els
seus espais de desenvolupament i seguretat que tan imprescindibles són si
volem construir una societat sana i justa.
Després de dos mesos de pressió a les administracions, de manifestos,
comunicats, entrevistes i articles a molts mitjans per exigir que es fes alguna
cosa, vam aconseguir trobar-nos amb l'equip de la Directora General
d'Autonomia Personal i Discapacitat, del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies. D'aquella reunió en vam treure l'acord d'elaborar conjuntament un
protocol de represa de les activitats de lleure divers. Amb l'elaboració d'aquest
protocol, la Xarxa pretenia aconseguir que el lleure divers quedés blindat de
possibles tancaments en èpoques de mesures restricitives.
Ara, dos mesos més tard, tenim una molt bona notícia! El PROCICAT i el
Departament de Salut han aprovat el protocol! Victoria de la Xarxa! Victoria
de Diversitat en Lluita!
L'aprovació d'aquest protocol, vol dir vàries coses:
D'una banda queda tipificat i definit en un document públic de la Generalitat de
Catalunya que el Lleure Divers és una activitat prioritària i terapèutica per
les persones amb diversitat funcional i les seves famílies. Això vol dir que
és una activitat de caràcter prioritari en èpoques de mesures restrictives. Per
tant, com a sector deixem d'estar incloses en el lleure ordinari i les
extraescolars. Això vol dir que estem en una altra categoría, com si fossim un
altre sector laboral. Aleshores, si d'aquí uns mesos es prenguessin novament
mesures restrictives i tornen a prohibir el lleure i les extraescolars a nosaltres
no ens afectaria. Haurien de prohibir específicament el lleure amb finalitat
terapèutiques (que per nosaltres ho és tot però per l'administració son les
activitats que treballen amb grups d'exclusió social).
A la pràctica, què podem fer amb el nou protocol?
Segons el protocol, per fer les nostres activitats no tenim restriccions de grup,
les ratios i la divisió per grups bombolla les marquem les entitats i no tenim
confinaments municipals o comarcals. El més important és que tenim la
seguretat que això serà així a no ser que ens trobéssim en una situació de

confinament domiciliari. I això ens permet assegurar a totes les participants,
treballadores i famílies una continuïtat de les activitats i la possibilitat de
planificar el que queda de curs i l'estiu que cada cop és més proper.
D'altra banda, el protocol conté tota la informació necessària per tal que en la
represa de les activitats de lleure divers durant la pandèmia es faci de la forma
més segura possible, segons els paràmetres i les directrius del Departament de
Salut. Trobareu en ell totes les mesures de seguretat i la forma de funcionar
que recomana el Departament de Salut per tal que les nostres activitats siguin
el més segures possibles.
Dir-vos també, que la pressió exercida per la Xarxa i la redacció d'aquest
protocol ha permès que tinguem un canal de comunicació fluid amb
l'administració. Per tant, si les coses es tornen a complicar, i en algun moment
tenim dubtes de si podem fer activitats o no perquè no tenim clar com ens
afecten unes suposades noves mesures restrictives, podrem fer ús d'aquest
canal per tal d'aclarir tot el que sigui necessari. Així que no dubteu en posarvos en contacte amb nosaltres si teniu dubtes!
Us adjuntem doncs, l'estimat protocol!
Amb aquesta victòria, doncs, donem per tancada la campanya de la Xarxa
d'Entitats Lleure Divers en Lluita! I no volem tancar la campanya sense
reivindicar amb tota la força del món que aquest protocol existeix perquè
algunes entitats del sector ens hem organitzat de forma horitzontal i
assembleària, des d'una perspectiva feminista i anticapacitista. Per desgràcia,
l'administració pública no estava tenint en compte les necessitats de les
persones amb diversitat funcional, les nostres realitats. I ha sigut necessari que
ens organitzèssim les persones afectades per tal de poder trobar una solució.
Per sort, ens hem trobat que dins l'entramat estructuralment capacitista de
l'administració, hi ha persones meravelloses que han treballat colze a colze
amb nosaltres per poder tirar endavant el protocol. I els hi estem infinitament
agraïdes!
Per últim, dir que teníem els nostres objectius molt clars, i que hem treballat
amb tota la il·lusió possible per tal d'aconseguir-los. Ha estat una manera molt
bonica de passar els últims 4 mesos d'aquest any tan difícil. Organitzar-nos,
prendre partir, denunciar les injustícies de la societat capacitista, posar a les
persones amb diversitat funcional al centre etc., ens ha permès sentir-nos
completament vives i fortes! I ens ha demostrat, una vegada més, que un altre
món és possible i que la lluita és l'únic camí per aconseguir-lo!
Aviat us compartirem el vídeo-resum de la campanya amb el
#BrindisDeLaVictòria!
Moltíssimes gràcies pel suport que ens heu donat. Ha estat imprescindible per
aconseguir els nostres objectius!
Visca la Diversitat en Lluita!

