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El Lleure Divers es converteix en prioritari després
de l’aprovació del protocol per part del PROCICAT
-

La Xarxa d’Entitats Lleure Divers ha aconseguit que l’administració atorgui una
categoria especial al Lleure Divers
80 entitats i 1275 persones han donat suport al manifest de la campanya
#DiversitatEnLluita

La Xarxa d’Entitats Lleure Divers ha anunciat aquest dilluns a entitats, famílies i persones
usuàries d’aquest col·lectiu que el PROCICAT ha blindat les seves activitats davant
d’hipotètiques mesures restrictives futures. “Cal considerar el lleure de persones amb
discapacitat com a activitat terapèutica prioritària”, resa el protocol, aprovat la setmana
passada. I segueix: “els espais de lleure per a aquest col·lectiu són, actualment, una necessitat
urgent.
Després de quatre mesos de la campanya reivindicativa #DiversitatEnLluita, les entitats
celebren que a partir d’ara poden planificar el futur a mitjà termini sense haver-se de
preocupar per les restriccions. El protocol dota d’autonomia les fundacions i associacions que
es dediquen al lleure per a persones amb discapacitat, deixant al seu criteri la formació dels
grups, les ratios per participant així com els dies i llocs on es realitzen les activitats, sense
confinaments municipals.
Davant la inacció de les administracions locals i autonòmica, tres entitats petites del sector del
Lleure Divers es van unir a finals del 2020 per redactar un manifest en el que reclamaven
mesures específiques pel col·lectiu ja que “davant del context de cirsi sanitària, social i política
que estem vivint les persones amb diversitat funcional i les seves famílies i les entitats que les
acompanyem tornem a ser les últimes de la fila”. El manifest també reclamava que, més enllà
d’una normativa concreta, durant tot aquest període d’alarma per la pandèmia la societat s’ha
oblidat de la salut mental. El virus ha passat per davant de qualsevol debat sobre les
necessitats de salut mental i les entitats que treballem en aquest sentit necessitem tot el
suport per poder realitzar una tasca ara més que mai necessària.
Les restriccions de la segona onada així com el tancament de la germana Fundació Ludàlia
després de 20 anys van ser la gota que va fer vesar el got.
El manifest ràpidament va ser èxit i després de setmanes insistint, vam poder arribar a
negociar cara a cara amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el que s’ha
elaborat el protocol que ha aprovat tant el Departament de Salut com el PROCICAT. El 6 de
febrer centenars de persones van omplir plaça Sant Jaume per reclamar que la Generalitat es
pronunciés de manera urgent.
Des de la Xarxa d’Entitats Lleure Divers es dona per tancada la campanya, es valora molt
positivament l’aprovació del protocol però es lamenta que hagin hagut de ser entitats petites
que en el seu temps lliure hagin hagut de batallar perquè una administració fes la feina que
hagués hagut de fer fa un any. Al mateix temps, també es vol agrair la feina meravellosa que
han realitzat algunes trilladores del Departament de Treball, amb les que s’ha establert un
canal de comunicació constant, fluït i necessari.
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Al mateix temps, la Xarxa vol agrair el suport de tantíssimes
persones, així com dels mitjans que s’han fet ressò de la campanya,
els manifestos i la concentració.

