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La discapacitat, en el punt LA GALERIA
de mira de Benestar Social Rols sexistes
del Pla de l’Estany
É
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a El programa ‘La diversitat ets tu’ es dedica aquest any a aquest tema a La

Taula de la Discapacitat de la comarca compleix el desè aniversari
Ramon Estéban
BANYOLES

Coincidint amb el desè
aniversari de la Taula de la
Discapacitat del Pla de
l’Estany, l’àrea de Benestar Social del Consell Comarcal ha iniciat una campanya de conscienciació
amb el lema Per un entorn
sense barreres, en el marc
del programa La diversitat ets tu. que es va iniciar
fa tres anys i que fins ara
havia tractat del racisme i
de la diversitat sexual.
Canviar la mirada
La campanya d’aquest any
té com a objectiu canviar
la mirada paternalista i
excloent cap a les persones que tenen alguna discapacitat, sigui física, intel·lectual o sensorial, i alhora potenciar les capacitats d’aquest col·lectiu.
Cada mes –ha explicat la
consellera d’Acció Social,
Ester Busquets– s’emetran missatges per trencar les barreres, no només
físiques sinó de la discapacitat intel·lectual.
Cicle de cinema
En aquest sentit, per primer cop es dedicarà tot un
any a un sol tema, en lloc
de tocar-ne un cada mes
com s’havia fet fins ara, ha
explicat la consellera. El
cicle de cinema per a la inclusió social, que s’ha pre-
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edicions s’han organitzat,
comptant la d’aquest any, del
programa ‘La diversitat ets
tu’.

és l’any de constitució de la
Taula de la Discapacitat del
Pla de l’Estany

vist per al mes que ve, se
centrarà en la discapacitat, així com les publicacions de l’àrea de Benestar
Social a les xarxes socials i
els mitjans de comunicació. “D’altra banda, mirarem que les xerrades que
es vagin programant al
llarg de l’any també se cen-

trin en aquesta qüestió”,
ha anunciat Busquets.
La Taula
A la Taula de la Discapacitat del Pla de l’Estany hi
estan representats Fundació Estany, el Centre
Ocupacional i Especial de
Treball (Coiet) Pla de l’Es-

tany, l’Associació Junts i
Endavant, la Fundació
Mas Casadevall, MIFAS, el
Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció
Precoç (CDIAP) i el Servei
de Promoció de l’Autonomia Personal i el pla local
d’inclusió social de l’àrea
de Benestar Social del
Consell Comarcal del Pla
de l’Estany.
Els seus membres es
distribueixen en diferents
comissions, com ara
transports, esports, lleure
o del Dia de la Dona, amb la
finalitat d’anar normalitzant la participació de les
persones amb discapacitat en tots aquests àmbits. ■

s un missatge subliminar (o no) que es repeteix
una i altra vegada des que som petits i que ressona durant tota la vida. És com un corrent que t’arrossega sense pràcticament adonar-te’n. I quan fas
l’intent de nedar en direcció contrària, t’adones de la
força contra la qual has de lluitar. Però val la pena l’esforç. Perquè es tracta d’anar sumant braçades, de
perseverar i de no sucumbir. I de canviar les coses,
perquè pel sol fet que sempre hagin estat així no vol
dir que estiguem obligats que continuïn de la mateixa
manera.
Estic parlant de la transmissió de rols sexistes, que
ens assetja ja des de ben petits i que tots plegats contribuïm a perpetuar. Ja són massa les vegades que
amb la família hem anat a una botiga i mirant roba per
als nostres fills ens han dit: “Això és de nena.” La nostra resposta sempre és la mateixa: “Per a nosaltres no
és un problema.” I els nostres nens han tingut paraigües amb dibuixos de prinsabatilles d’estar per
No hi ha jocs de ceses,
casa de color rosa, leggings,
nens i de
botes de neu liles –evidentnenes o roba ment, tot comprat a la secció de nenes–, cuineta per
de nens i de
jugar... I ho continuaran tenint, sempre que ells s’hi
nenes...
sentin a gust. El problema és
simplement
quan s’adonaran que hi ha
un corrent que els vol dur
hi ha jocs i
per un camí concret? Perquè
roba
ara no en tenen la percepció.
No són conscients de la
pressió social, de l’entorn. I no tardarà a arribar. I és en
aquest moment quan caldrà perseverar en la tasca de
donar-los eines que els permetin comprendre que,
malgrat el que vegin i sentin arreu, no hi ha jocs de
nens i de nenes, professions de nens i de nenes, roba
de nens i de nenes... que simplement hi ha jocs, professions i roba. I costarà, en soc conscient. Perquè el
corrent és extremadament fort.
Aquests dies de carnaval, quantes nenes han vist
disfressades de princesa? Un munt. Quants nens de
superheroi? Un munt més. Però, i a la inversa? Que
n’han vist? Pocs, si no és cap. Els meus fills aquest
any han anat disfressats un de cavall i l’altre de superheroi. Va ser la seva tria. Però si s’haguessin volgut
disfressar de princesa, doncs hi haurien anat. No sé si
mai ens ho demanaran. O si els seus fills els ho demanaran a vostès. O si ja els ho han demanat. En qualsevol cas, obrim la ment (la nostra i la dels nostres fills) i
animem-nos tots a fer braçades contra el corrent social que s’entesta a vetar portes i camins en funció del
sexe amb què has nascut.

Cara a cara amb Territori pel
trànsit al vial Sant Jordi d’Olot
Jordi Casas
OLOT

El Departament de Territori ha assegurat als representants de la plataforma
ciutadana No és un vial.
És un carrer d’Olot que la
variant –circumval·lació,
segons l’entitat– ha estat
decretada de màxima
prioritat. La portaveu de la

plataforma, Duaita Prats,
ha fet una valoració molt
positiva d’aquesta posició,
que contrasta amb el dels
governs anteriors, que, segons ella, anaven donant
allargues. La portaveu ha
valorat que el compromís
hagi estat pronunciat per
les màximes autoritats
tècniques del departament, el secretari d’In-

fraestructures i Mobilitat,
Ignasi Gabín, i el secretari
general d’Infraestructures, Xavier Flores. Després de la reunió amb ells,
Prats ha explicat que els
han avançat que la tramitació de la variant d’Olot
quedarà resolta en els pròxims mesos. A més, s’han
compromès a fer una visita sobre el terreny per veu-

re de primera mà la problemàtica que afecta els
veïns –trànsit elevat, sobretot de camions, contaminació, risc d’atropellaments...–. A més, han vist
amb bons ulls l’aplicació
de mesures de pacificació
del trànsit a l’avinguda
Sant Jordi, que es concretaran en una reunió a Girona. ■

Ramon Busquets, Ton Torné i Duaita Prats amb les més
de 7.000 firmes que han lliurat a la conselleria ■ EPA

