El món no està pensat per la diversitat funcional
Els últims temps s’han anat canviant terminologies per fer referència a la diversitat d’infants dels nostres
esplais, adaptant-nos al mot emprat en cada moment. El que en un inici s’anomenava discapacitat, terme
pejoratiu i que menysté a la persona classificant-la com a menys capacitada; es va convertir en
“necessitats educatives especials”, on es feia evident, d’una manera menys clara, que estàvem parlant
de gent especial. Altra volta ens trobàvem amb la classificació de gent normal versus gent especial. La
última tendència ha estat la utilitzar el terme diversitat funcional el qual, més enllà de les seves
ambigüitats, surt de la idea de deixar de classificar a les persones com a més o menys vàlides,
especials, capaces… per introduir la idea de que tothom tenim maneres diferents de funcionar i que per
tant, vivim en un món divers. Diversitat funcional és un terme que surt dels propis col·lectius, anomenats
fins ara discapacitats, per fer una canvi de rumb i començar a atribuir significats positius al que té a veure
amb la diversitat.
Esplais Catalans som conscients que vivim en una societat pensada i organitzada sense tenir en compte
la diversitat funcional, on aquestes persones gairebé no hi tenen cabuda. Aquest fenomen fa que
percebem la discapacitat com una restricció social que aïlla i exclou automàticament aquesta part de la
població de poder participar de la vida social, enlloc de veure les diferències com una conseqüència de
les condicions personals. Un canvi real només és possible amb un canvi de model de societat, i
perquè aquest sigui possible cal que la societat es familiaritzi amb la diversitat funcional a partir
d’una educació en valors, que ens permeti la modificació d’actituds i conductes.
L’esplai és un espai idoni per educar i experimentar en la convivència de persones diferents. Fa anys que
tenim infants i joves amb diversitat funcional i assumim com a repte implicar-los en el projecte. Sabem
que no tenim tota la formació necessària i en ocasions pocs recursos, però en comptes de fugir d‘estudi
treballem per trobar aliances que ens permetin garantir una educació de qualitat per a tots els infants que
venen a l’esplai.
Perquè des dels esplais d’Esplac volem promoure, fomentar i desenvolupar activitats i maneres
de treballar més inclusives i promotores de la integració social. Sabem que hi ha molt camí per a
recórrer però cal fer un esforç d’aproximació real a l’educació inclusiva, per tal de treballar-la tant amb el
grup d’infants com amb l’equip de monitors i monitores, sent conscients de les enormes possibilitats
educatives que en sorgeixen.
Aprovant aquesta resolució volem assumir un seguit de compromisos:
●

●
●
●
●

Treballar pel desenvolupament d’una societat activa, responsable i defensora dels drets de les
persones amb l’objectiu de deixar enrere la idea de discapacitat i començar a construir una
cultura de les capacitats.
Vetllar per una inclusió real en el si dels esplais, sent subjectes actius i compromesos amb el
tema: promovent, fomentant i desenvolupant activitats i maneres de treballar més inclusives.
Potenciar el treball amb xarxa amb entitats i col·lectius que treballin la diversitat funcional amb
els qui puguem fer projecte comú.
Augmentar en discurs i formació, adaptant la formació de monitors/es i directors/es a les
necessitats reals de formació.
Donar suport en campanyes, manifestos o posicionaments que puguin haver sobre diversitat
funcional, sempre i quan respecti el nostre projecte i ideari.
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