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Pauline Vaillancourt 
 
 
 
 

Aquest article té quatre apartats; el primer és un apropament al concepte d’oci i cultura com a 
àmbit de desenvolupament humà; en el segon es realitza una sèrie d’apreciacions sobre la 
realitat de l’accés a l’oci en les persones amb discapacitat; el tercer apartat defineix i explica el 
principi d’inclusió com a eina per respondre tota la ciutadania; i en el quart es plantegen els 
principals reptes per aconseguir la participació i el gaudi de totes les persones en una oferta 
inclusiva d’oci cultural. Al final s’adjunta un llistat bibliogràfic rellevant sobre la matèria. 
 
1. APROXIMACIÓ A L’OCI COM A ÀMBIT DE DESENVOLUPAME NT HUMÀ 
L’oci constitueix un fenomen social de gran rellevància en l’actualitat i, per això, s’assignen 
temps i espais quasi sagrats per al seu gaudi, tenint en compte que la qualitat del temps, 
malgrat que aquest és necessari des del punt de vista quantitatiu, emergeix com a paràmetre 
fonamental per gaudir de les experiències d’oci. Avui ja no sembla tan fonamental justificar la 
importància de l’oci, atès que el creixement del nivell educatiu de la població, les legislacions 
laborals i les polítiques dels últims anys, juntament amb l’accés massiu als mitjans de 
locomoció i a les tecnologies de la comunicació, han afavorit el desenvolupament d’uns estils 
de vida en els quals l’exercici de l’oci té una gran incidència temporal, personal, econòmica, 
política i social (Cuenca, 2000). 
Per a la ciutadania el temps d’oci ha adquirit, en les últimes dècades, una importància fins ara 
desconeguda, fins al punt que avui es considera un paràmetre fonamental de la nostra qualitat 
de vida. Tots aquests canvis han generat una nova mentalitat que percep l’oci com un dret de 
tots. En conseqüència, es treballa des de diferents instàncies per aconseguir l’equiparació 
d’oportunitats, es legisla amb una filosofia més inclusiva i es reconeix la necessitat de satisfer 
les demandes de totes les persones en l’oferta d’oci cultural. 
El 1994, l’associació internacional WLRA (World Leisure & Recreation Association), va publicar 
la Carta sobre l’Educació de l’Oci, que definia els elements constituents del concepte d’oci 
actual: 
1. L’oci es refereix a una àrea específica de l’experiència humana, amb els seus beneficis 
propis, entre els quals hi ha la llibertat d’elecció, la creativitat, la satisfacció, el gaudi i el plaer, 
així com una major felicitat. Comprèn formes d’expressió o activitat àmplies, els elements de les 
quals són tant de naturalesa física com intel·lectual, social, artística o espiritual. 
2. L’oci és un recurs important per al desenvolupament personal, social i econòmic i és un 
aspecte de la qualitat de vida. L’oci és també una indústria cultural que crea treball, béns i 
serveix. Els factors polítics, econòmics, socials, culturals i mediambientals augmenten o 
dificulten l’accés i participació en l’oci. 
3. L’oci fomenta una bona salut general i un benestar en oferir variades oportunitats que 
permeten a individus i grups seleccionar activitats i experiències que s’ajusten a les seves 
necessitats, els seus interessos i les seves preferències. Les persones aconsegueixen el seu 
màxim potencial d’oci quan participen en les decisions que determinen el seu oci. 
4. L’oci és un dret humà bàsic, com l’educació, el treball i la salut, i ningú no pot ésser-ne privat 
per raons de gènere, orientació sexual, edat, raça, religió, creença, nivell de salut, discapacitat 
o condició econòmica. 
5. El desenvolupament de l’oci es facilitat garantint les condicions bàsiques de vida com la 
seguretat, el recer, el menjar, els ingressos, l’educació, els recursos, l’equitat i la justícia social. 
6. Les societats són complexes i estan interrelacionades, i l’oci no pot deslligar-se d’altres 
objectius vitals. Per aconseguir un estat de benestar físic, mental i social, un individu o grup ha 
d’identificar i aconseguir aspiracions, satisfer necessitats i interactuar de forma positiva amb 
l’entorn que el rodeja i al qual pertany. 
7. Moltes societats es caracteritzen per l’augment d’insatisfacció, estrès, avorriment, falta 
d’activitat física, falta de creativitat i alienació de les persones. Totes aquestes característiques 
poden ser mitigades mitjançant pràctiques d’oci gratificants. 



8. Les societats del món estan experimentant profundes transformacions econòmiques i 
socials, les quals produeixen canvis significatius en la quantitat de temps lliure disponible al 
llarg de la vida dels individus. Aquestes tendències tindran implicacions directes sobre les 
activitats d’oci que, al mateix temps, influiran en la demanda i oferta de béns i serveis d’oci 
cultural, turístic, recreatiu i esportiu. 
 
En aquest article s’adopta una concepció humanista de l’oci. L’oci entès com un dret, àrea de 
l’experiència humana (WLRA, 1994), element generador de desenvolupament integral i 
vivència intransferible (Cuenca, 2000). Aquesta visió de l’oci es desplega en diferents 
dimensions (festiva, lúdica, ambiental ecològica, creativa i solidària) i s’articula en diferents 
àmbits (cultura, turisme, esport i recreació), tots els quals són generadors de desenvolupament 
humà. 
 
2. L’ACCÉS A L’OCI EN LES PERSONES AMB DISCAPACITAT  
Actualment ningú no posa en dubte la rellevància, el significat i la importància vital que té per a 
la persona i per a la comunitat el fenomen de l’oci. Però, sens dubte, en aprofundir en un oci 
per a tots, trobem obstacles i dificultats que es fan més evidents quan defensem el dret de 
qualsevol persona a un oci de qualitat i que li permeti desenvolupar una àrea vital de la seva 
experiència com a ésser humà al llarg de tota la seva vida. 
L’oci ha adquirit, en els últims anys, un important significat en totes les persones. S’ha convertit 
en un àmbit de creixement, de gaudi, de plaer i de descans, així com en un indicador de 
qualitat de vida (WLRA, 1994). S’aposta per un oci seriós, potenciador del desenvolupament 
humà en la seva plenitud (Cuenca, 2000). Però aquesta realitat ha estat tenyida pel fet que, en 
moltes ocasions, alguns col·lectius han restat exclosos o han tingut serioses dificultats a l’hora 
d’accedir a l’oferta de serveis i de poder participar en programes d’oci. 
Als col·lectius en risc d’exclusió social se’ls ha donat un paper secundari en l’àmbit de l’oci, la 
qual cosa ha derivat en dificultats d’accés a equipaments, serveis, programes i activitats d’oci 
per a les persones amb discapacitat. A més, la falta d’accessibilitat en els equipaments i en els 
programes d’oci ha condicionat, al mateix temps, la participació en l’oci. Tot això ha estat 
determinant per al concepte d’oci que ha prevalgut, el qual, en la societat actual, és considerat 
un fenomen rellevant (Cuenca, 2000) de caràcter individual i social, encara que no sempre ha 
estat així. 
El binomi oci i discapacitat és una realitat, encara avui dia, plena de llums i ombres. Per una 
banda, s’ha avançat en el marc normatiu i en l’elaboració de plans d’acció, ha augmentat el 
paper actiu del col·lectiu en la reivindicació del dret a l’oci, es realitzen estudis sobre el tema, 
s’ha consolidat el coneixement de l’oci en cada tipus de capacitat, es considera rellevant l’oci 
com a àrea vital de la persona amb discapacitat, s’estan consolidant fòrums de professionals i 
ha augmentat la difusió del tema en publicacions del sector de la discapacitat. Però, per l’altra, 
les dificultats d’accés a l’oci de les persones amb discapacitat segueixen presents, hi ha 
problemes en el finançaments dels programes i en la continuïtat de les línees de treball 
iniciades i el manteniment dels equips, segueix vigent un enfocament sectorial i parcial de 
l’atenció a l’oci de les persones amb discapacitat, i han de consolidar-se més els equips 
d’investigació, la divulgació de resultats, la transferència de coneixement, el fet de compartir 
bones pràctiques i el treball en xarxa. 
Alguns dels principals condicionants de l’accés a l’oci de les persones amb discapacitat es 
relacionen amb l’accessibilitat, o no, en l’oferta de l’oci. Encara persisteixen barreres 
arquitectòniques que es reflecteixen en accessos impossibles, places d’aparcament reservades 
però ocupades, presència d’escales, falta de reserva d’espais i elements inaccessibles, 
incomprensibles, inassequibles o mal dissenyats (per exemple, algunes rampes, portes o 
banys). Si estudiem les barreres de comunicació seguim detectant informació no adaptada, ús 
de formats i suports estàndards, vídeos no subtitulats ni amb audiodescripció, webs 
inaccessibles en format i contingut, senyalitzacions sense suports visuals, tàctils o sonors, 
acústica inadequada i il·luminació insuficient. I per últim, si ens centrem en les barreres socials, 
podem identificar entre d’altres: absència d’oferta, alguns programes només per a grups de 
persones amb la mateixa discapacitat, experiències que no es mantenen en el temps, 
participació grupal de persones amb discapacitat amb suport d’associacions, professionals de 
l’oci desconeixedors de la minusvalidesa, escassa difusió de les mesures accessibles i falta de 
formació en matèria de discapacitat. 
Com es constata, per una banda, es fa prevaldre l’oci com a dret i com a experiència vital de la 
persona i, per l’altra, l’accés a la vivència de l’oci no està garantit per a totes les persones de la 



mateixa manera. Davant d’aquesta situació, fins a cert punt contradictòria, és necessari establir 
principis, generar eines i dissenyar polítiques que possibilitin portar la concepció teòrica de l’oci 
a la pràctica quotidiana, en la qual es gestionin, des d’entitats públiques i privades, multitud de 
serveis i de programes perquè es respongui a les necessitats de tots els usuaris en l’oferta 
d’oci cultural turístic, esportiu o recreatiu. 
L’oci de les persones amb discapacitat hauria de tenir les mateixes característiques que el de 
les persones sense discapacitat. A més, el valor de les experiències d’oci és igual de decisiu 
per al desenvolupament integral i el benestar de totes les persones. 
En síntesi, l’accés a l’oci de les persones amb discapacitat està determinat per les condicions 
d’accessibilitat de l’oferta d’oci comunitària, pel tipus d’oferta especialitzada des de les 
associacions de discapacitat i pel seu estil de vida d’oci fruit de les experiències viscudes. Tot 
això, alhora, està condicionat per la concepció d’oci i la consideració de la discapacitat des de 
la qual s’articula l’oferta. La posada en marxa de la inclusió planteja el reconeixement que totes 
les persones tenen dret a participar des de la base d’igualtat i respecte a la diversitat. 
 
3. EL PRINCIPI D’INCLUSIÓ PER RESPONDRE A TOTA LA C IUTADANIA 
La inclusió és, abans que res, una qüestió de drets humans i, per tant, assumeix la defensa 
d’una societat per a tots, raó ètica per la qual hauria també de ser assumida per tota la 
ciutadania i per totes les societats. Aquest plantejament se sustenta en la premissa que és la 
comunitat, la qual ha de satisfer les necessitats de tots, independentment de les seves 
particularitats i condicions. La inclusió com a principi d’actuació neix en l’àmbit educatiu; 
actualment s’aplica a altres àmbits i a la comunitat en general. La inclusió és un procés de tres 
nivells: el primer és la presència, la qual cosa significa «estar en la societat»; però això no és 
suficient. El segon nivell, per tant, és la «participació»; per a la qual han de donar-se les 
condicions necessàries perquè la persona pugui realment participar. I el tercer nivell és el 
«desenvolupament de potencialitats», per al qual s’ha d’identificar i superar les barreres que 
impedeixen el desenvolupament personal. 
La inclusió és el principi reactor que guia les accions encaminades al fet que totes les persones 
formin part real de la societat de la qual són membres. En aquest sentit destaca, especialment, 
la idea de la responsabilitat que l’entorn té de generar accions i pràctiques que fomentin la 
plena acceptació i participació de tots els col·lectius diferents en el seu propi món (Gorbeña i 
altres, 2002). 
Aquest principi està lligat a dos processos: un és la participació i l’altre, l’equiparació 
d’oportunitats. 

- «Participar» és estar present. La participació activa és prendre part des d’una posició 
d’organitzador/gestor implicant-se, a diferents nivells, en una proposta determinada; la 
participació passiva és actuar com a espectador/receptor en una proposta d’altres. 

- «Equiparació d’oportunitats» (ONU, 1993) significa el procés mitjançant el qual el 
sistema general de la societat ―com a medi físic i cultural, la vivenda i el transport, els 
serveis socials i sanitaris, les oportunitats d’educació i treball i la vida cultural i social, 
incloses les instal·lacions esportives i d’esbarjo― es fa accessible per a tothom. 

Es tracta, doncs, d’assegurar que els equipaments, infraestructures, serveis i programes d’oci 
permetin, a qualsevol persona, accedir, comunicar-se i participar plenament de totes les 
oportunitats de gaudi que existeixin en l’entorn comunitari. 
Assumir aquest principi implica diferents nivells d’actuació (Gorbeña i altres, 2002) amb 
l’objectiu d’assolir el màxim grau d’inclusió en l’àmbit de l’oci. Establir nivells d’inclusió física, 
comunicativa i social és una manera d’operar i poder definir la totalitat dels elements que 
omplen de contingut la plena inclusió des d’una visió global, que pretén respondre a totes les 
necessitats donant-los la mateixa importància, i des de les mateixes estructures. A continuació, 
es descriuen els continguts de cada un dels nivells d’inclusió establerts. 
a) La «inclusió física» es defineix pels elements facilitadors de les infraestructures i 
equipaments d’oci que permeten a qualsevol persona accedir, entrar o sortir i utilitzar els espais 
disponibles d’ús públic. 
b) La «inclusió comunicativa» defineix les condicions facilitadores tant en aspectes qualitatius i 
quantitatius de la informació (fullets, vídeos i web), com en la senyalització (panells, directoris, 
senyalització general i específica dels equipaments). 
c) La «inclusió social» defineix elements de gestió que faciliten la plena participació i les 
relacions interpersonals entre tots els participants. Aquest nivell comprèn el foment d’actituds 
socials positives; el desenvolupament d’una programació inclusiva que respongui a les 
necessitats de tots els participants; l’establiment d’una política de publicitat i màrqueting que 



inclogui la diversitat com un valor; la qualificació i formació dels professionals dels serveis i 
programes; i l’anàlisi dels programes oferts en general i aquells desenvolupats de manera 
específica per a col·lectius concrets. 
En resum, la inclusió (Parrilla, 2001) en oci es considera un dret humà, es dirigeix a totes les 
persones, es basa en un model sociològic, aposta per la plena inclusió de qualsevol persona en 
qualsevol àmbit, implica una reforma estructural, pren com a referència la comunitat i l’entorn 
social, planteja una oferta comuna per a tots, s’articula des d’una organització inclusiva, 
requereix formació del professional, i suposa apostar i comprometre’s per un oci inclusiu de 
qualitat que implica adoptar el principi d’inclusió, adaptar la realitat a les necessitats i adequar 
l’oferta a persones amb necessitats diferents. Aquest plantejament aglutinador té pinzellades 
de principi filosòfic, però també s’ha desenvolupat a través d’eines, models, claus, serveis i 
programes d’oci amb la finalitat de possibilitar la participació i de respondre a les necessitats de 
tota la ciutadania. 
 
4. PRINCIPALS REPTES PER A UN OCI CULTURAL INCLUSIU  
La societat, en general, tarda un temps a assumir i interioritzar els canvis. Per això, davant la 
rellevància que avui dia té l’oci, s’ha de dir que en l’oferta actual d’oci comunitari no hi cabem 
tots. La societat inclusiva hauria de caracteritzar-se perquè respecta, coneix i assumeix la 
diferència, promou la igualtat de drets, permet la plena participació en la vida comunitària, evita 
situacions discriminatòries i defineix noves fórmules de participació des de l’òptica d’una 
societat per a tots. 
 
REPTE 1: CONSIDERACIÓ DE LA DIVERSITAT 
La societat actual es caracteritza per actituds discriminatòries cap a allò diferent; es viu la 
diversitat com una dificultat i es construeix un concepte negatiu a partir de la diferència o es 
converteix en un tret que mediatitza en excés el desenvolupament de cada persona. El 
problema se centra en la pròpia persona i es desenvolupen estructures i serveis per millorar les 
condicions discriminatòries i, a més, es legislen polítiques de caràcter assimilador. Tot aquest 
panorama està lluny de propiciar un oci per a tots. 
El punt de partida és la consideració d’una ciutadania diversa que té diferents necessitats. Una 
ciutadania a la qual es respecta i s’até amb la finalitat que la persona pugui exercir els seus 
drets, tenir les mateixes oportunitats que els altres i poder participar en l’oferta d’oci. 
El canvi en la conceptualització del col·lectiu de persones amb discapacitat ha d’estar basat en 
la conjunció dels dos principis següents: totes les mesures han de basar-se en el 
reconeixement explícit dels drets de les persones amb discapacitat; i totes les persones han de 
ser considerades del mateix valor en i per a la societat. El canvi de paradigma implica modificar 
el procediment de prestació de serveis d’oci. El terme necessitats educatives especials, 
instaurat des dels anys vuitanta en l’àmbit escolar, es aplicable a altres realitats, com la de l’oci. 
Llegir en clau d’oci aquest terme implica que qualsevol persona, al llarg de la seva vida i en 
diversitat d’experiències d’oci, requereix diferents ajudes de tipus personal, tècnic o material 
amb l’objectiu de garantir la seva participació. A més, les necessitats específiques s’apliquen 
per a tots aquells sectors de la població que, de forma complementària, poden precisar uns 
altres tipus d’ajudes menys generalitzades o que siguin utilitzades per la resta de la població. 
Això implica plantejar-se que qualsevol persona haurà de disposar de determinades ajudes o 
serveis per poder participar en l’oferta d’oci, serveis i programes, i que sigui desenvolupada per 
qualsevol equipament. És el sistema general de la societat el que ha de respondre a aquestes 
necessitats per assegurar la plena participació de qualsevol persona en l’oferta d’oci. 
 
REPTE 2: GESTIÓ INCLUSIVA EN ELS EQUIPAMENTS D’OCI  
Una comunitat inclusiva és aquella capaç de crear les condicions adequades per atendre les 
necessitats de tots els ciutadans en tots els serveis i programes que es desenvolupin des de 
diferents tipus d’equipaments. La manera d’avançar cap a una societat per a tots comporta la 
implantació d’estratègies que ajudin als professionals a desenvolupar formes de treball i de 
gestió que fomentin la plena participació de persones amb necessitats diferents, oferint 
oportunitats per considerar noves possibilitats i donant suport a l’experimentació i la reflexió 
dels professionals de l’oci. 
Un oci inclusiu (Madariaga, 2004) implica que: 

- S’emfatitzi el sentit de comunitat perquè totes les persones desenvolupin el sentiment 
de pertinença. 



- Es construeixin models de serveis d’oci estructurats que responguin a les necessitats 
de tots els participants. 

- Totes les persones utilitzin els mateixos equipaments, serveis i programes d’oci 
disponibles en la seva comunitat. 

- S’utilitzin tots els recursos d’oci disponibles per a tots els ciutadans. 
- S’assessori, adapti, canviï i proporcioni ajuda perquè cada persona creixi. 
- Es fomentin les relacions personalitzades en l’àmbit de l’oci per crear oportunitats de 

comunicació i relació. 
- Es proporcioni suport a totes les persones que ho necessiten, sigui per la raó que sigui. 

 
Per últim, a manera de síntesi global, és important subratllar que en la societat actual de 
benestar es considera fonamental la valoració positiva de la diversitat humana, almenys a nivell 
teòric. La concepció actual de la discapacitat se centra en els drets i la no discriminació. La 
inclusió és el principi que garanteix respondre a les necessitats (físiques, comunicatives i 
socials) de cada persona en els mateixos equipaments i amb els mateixos serveis i recursos 
que els utilitzats per la resta de la població. Plantejàvem un oci per a tots, però ha quedat palès 
que encara queda molt per fer; és necessari concebre de forma positiva la diferència i 
desenvolupar una gestió inclusiva en l’àmbit de l’oci. Aquestes dues premisses garantirien 
l’exercici del dret a l’oci i la plena participació de qualsevol persona en l’oferta comunitària d’oci 
cultural. 
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