Espais per a la transformació
Cursa inclusiva de Santa Coloma de Farners
El passat 27 de febrer es va celebrar la
primera cursa inclusiva de Santa Coloma de Farners. L’anomenem primera ja
que l’ajuntament de la capital de la Selva, entitats col·laboradores com MIFAS i
la ONCE, i el centenar de persones que
hi van participar van expressar el seu desig de que es converteixi en un esdeveniment continuista i de referència. Una
experiència inclusiva i participativa per a
la transformació social, en forma de cursa
original, divertida i oberta a tothom. La
proposta es basa en un traçat carregat
d’obstacles molt originals, desafiaments
extraordinaris i especialment pensat per
a possibilitar la participació de persones
amb diversitat funcional. Però sobretot,
un traçat espai pensat per a què tothom
se’l faci seu, el gaudeixi i entre totes i tots
podem superar el repte de la inclusió.
La iniciativa impulsada en un primer moment per la colomenca Carola Torra, ha
estat organitzada per l’Ajuntament de
Santa Coloma de Farners a través de la
seva regidoria de Festes i dissenyada i dinamitzada per l’Associació Mmm’agrada.

Aquesta és una entitat petita però que fa
més de 5 anys que s’ha especialitzat en la
participació, la inclusió i la transformació
social tenint en compte a tota la diversitat present a la societat, especialment la
diversitat funcional.

“Acompanyar a
persones i grups en
els seus processos de
desenvolupament i
transformació social.”
Paraules com inclusió, participació, diversitat funcional, activitat adaptada, necessitats especials, accessibilitat, discapacitat
i fins i tot disseny universal ens comencen a sonar, en parlem però sovint no
les podem definir amb exactitud o no
les coneixem prou. I és que en educació,
i per tant en educació social, no tot té
una definició tancada i les accions sempre tenen una gran càrrega d’incertesa.
Precisament aquesta incertesa, el no saber què passarà, obre els futurs possibles

desenvolupament i transformació social.
Heus aquí una altra idea revolucionaria, la
transformació, que s’inscriu com a condició sine qua non de la inclusió. Treballem i
lluitem per a la inclusió, per espais oberts
dissenyats per a ser habitats i gaudits a
voluntat per tothom, en uns processos
d’empoderament que permetin a totes
les persones participar de qualsevol realitat social i transformar-la entre totes.

d’aquelles situacions difícils a la vida que
volem canviar de forma col·lectiva o individual.
Malgrat la complexitat d’algunes definicions, l’Educació Social gaudeix d’un importantíssim cos de coneixement teòric
connectat amb les pràctiques. Així des
de l’Educació Social, entre d’altres pràctiques, s’analitzen i investiguen contextos socials, es desenvolupen accions per
posar a disposició continguts culturals,
es generen xarxes socials i espais i temps
educatius, es facilita la relació entre persones i grups, i d’altres descrites en el
catàleg de funcions i competències de
l’Associació Estatal d’Educadors i Educadores Socials.
El valuós cos de coneixement de l’Educació Social és enriquit contínuament
per la professionalització, la investigació
i l’activisme social. Precisament l’activisme del Fòrum de la Vida Independent
va ser qui va forjar el concepte diversitat
funcional (Lobato i Romañach: 2005. Document penjat al web forovidaindepen-
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diente.org). La concepció del terme gira
al voltant de la idea de que s’anomena
persones amb diversitat funcional aquelles que pel fet de desenvolupar les seves
funcions (mobilitat, comunicació, formes
de pensament, etc.) d’una manera diferent a la majoria poden patir qualsevol
tipus d’opressió. Així els autors volen anar
una mica més enllà del model social de
la discapacitat (Mikel Oliver) que proposa
que la discapacitat és una producció de
l’entorn que genera segregació i finalment exclusió social. És a dir que l’entorn
(arquitectònic, administratiu, normatiu,
social, simbòlic, etc.) ens exclou mitjançant les seves barreres i prejudicis. Finalment, la inadaptació de l’entorn a la diversitat de persones genera que aquestes tinguin discapacitat. Per tant en un
entorn adaptat a tothom la discapacitat
en si desapareixeria, tot i que la malaltia o
la disfunció orgànica no.

gant i opressiu, i una visió generalment
rehabilitadora. Això és, per exemple, la
visió del no són capaços, no són vàlids,
per tant són apartats en diferents mesures i simbòlicament són concebuts com
a un cos espatllat que cal arreglar o rehabilitar. Evidentment en aquestes línies
s’està generalitzant i resumint el màxim,
perquè hi ha molts més elements en joc,
matisos, contextos i opinions. Però serveixin aquestes línies per posar en valor
un cos teòric i una professió lligada absolutament a la pràctica que finalment
al que es dedica és a acompanyar a persones i grups en els seus processos de

Precisament això vol ser i ha de ser la
cursa inclusiva de Santa Coloma de Farners. Un espai per a la transformació protagonitzat per totes aquelles persones
que vulguin participar en una activitat
de lleure que ens apropi a les vivències
de persones amb diversitat funcional,
tinguin una discapacitat diagnosticada
o no. Un temps per divertir-nos en grup,
coneixent i reconeixent la diferència i la
nostra pròpia singularitat. La diversitat és
i va ser divertida, i a més tothom va acabar disfressat; des de els companys i companyes d’entitats com Sant Tomàs de Vic,
d’Astres de Sta. Coloma, MIFAS i GEiEG de
Girona, Infinits Somriures de Sant Cugat,
fins a d’altres que s’hi van sumar i també
alguns espontanis que es van deixar seduir per la riquesa de la diversitat.
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“Un temps per divertirnos en grup, coneixent i
reconeixent la diferència
i la nostra pròpia
singularitat.”
Veiem que els dos models es toquen i
entenen que la discapacitat com a gran
concepte conté significats pejoratius,
conforma un sistema ideològic segreParticipants de la Fundació Sant Tomàs de Vic al final de la prova on tothom va acabar disfressat | Foto AITOR ROGER
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