Diversitat i Vida Independent

Descripció de l’exposició:
8 fotografies de 60x90
Impressió matte en forex 3mm
Bastidor de fusta posterior amb guia de penjat
32 fotografies de 24x36
Impressió matte en forex 3mm
Bastidor de fusta posterior amb guia de penjat
Subjecció de cada fotografia amb fil de nylon (i ganxos que proporcionem ECOM)
8 cartellets amb els noms de les persones 4x11
Impressió en forex 3mm
1 plafó de 135x155
Foam Kappa fix
1 DVD de 36’
Material per a la dinàmica participativa
1 Urna de plàstic per dipositar butlletes
1 DinA3 plastificat –dinàmica de preguntes i respostes-

L’exposició:
Protagonitzada per persones d’ECOM amb discapacitat física i experiència en vida
independent, i treballada de forma col·lectiva, aquesta nova proposta cultural d’ECOM
emfatitza la importància de la diversitat com a valor social.
En l’exposició es combinen fotografies de gran tamany i d’altres més petites en què vuit
persones mostren com viuen -una fotografia gran i quatre de petites per a cada personatge-. Es
presenten amb els aspectes que han volgut destacar de si i es fan properes a l’espectador, tot
evidenciant la diversitat d’opcions i projectes de vida possibles.
Un gran mural amb el títol Vides Diverses a l’encapçalament i els crèdits a la part inferior,
presenta l’exposició amb un text poètic, al·lusiu a la diversitat, la reconversió de limitacions en
capacitats i la transformació de barreres en noves possibilitats.
El documental que duu el mateix títol, Vides Diverses, realitzat anteriorment en el marc del
mateix projecte, forma part també de la mostra i es projecta contínuament en una pantalla
situada a la sala entre les fotografies. Veure el tràiler.

Per què una exposició? Promoció del canvi de paradigma
S’emmarca dins del projecte de promoció de la vida independent entre les persones amb
discapacitat física que l’entitat impulsa (amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona) des del
2014, dins el qual també vam realitzar el documental també anomenat Vides Diverses
La defensa de la diversitat i del dret a viure amb plena autonomia de les persones amb
discapacitat física es plasma ara en suport fotogràfic per impactar de forma instantània i seguir
desmuntant estereotips i idees preconcebudes, a més de buscar la bellesa i el sentit estètic que
totes les vides humanes tenen.
L’exposició Vides Diverses s’adreça a un públic divers: persones amb discapacitat que no s’han
plantejat que poden portar les regnes de la seva vida; l’entorn proper d’aquestes persones
(famílies/entitats/professionals); l’administració i la societat en general.
Vol contribuir a concebre les persones més enllà de la seva discapacitat, a considerar la
diversitat i l’heterogeneïtat com a elements clau per al desenvolupament social i a que les
persones amb discapacitat es vegin a si mateixes amb capacitat de decisió sobre la seva
pròpia vida. A més, el missatge que es transmet de cara a l’àmbit de l’atenció, és que la
persona sigui agent actiu i part fonamental en la cogestió dels suports que necessita.
L’exposició fotogràfica Vides Diverses segueix la línea ja iniciada amb el documental que du el
mateix nom per fer difusió i promoure l’autonomia personal i la vida independent de les
persones amb discapacitat física i defensar la diversitat com a valor social fonamental.
Continuem i continuarem fent-ho, perquè cada dia més persones creguin en les seves
capacitats per prendre les regnes de la seva vida i les seves pròpies decisions i perquè les
administracions donin el suport necessari per que les persones puguin exercir els seus drets en
igualtat de condicions.
Protagonistes i la seva vida en imatges
Les persones que protagonitzen les imatges són usuàries del Servei d’Assistent Personal en la
seva majoria –malgrat no totes ho són-. Han participat, juntament amb d’altres persones amb
discapacitat i experiència en vida independent vinculades a ECOM, en les sessions
preparatòries per al disseny i conceptualització col·lectius d’aquesta exposició.
El fotògraf Daniel Aznar ha estat present en totes les reunions i s’ha posat d’acord amb cada
persona per fer el seguiment d’aquelles activitats o moments que cadascú ha volgut compartir
per fer visible la seva experiència.
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Materials difusió
Imatge per al cartell de l’exposició, amb crèdits d’autor: © Laguineu Graphics

Imatge per a la invitació a l’exposició + logo d’ECOM

Díptics amb informació sobre la Vida Independent i l’acompanyament que fem des d’ECOM a
totes les persones amb discapacitat que vulguin i les seves famílies, així com a les entitats i
professionals de l’atenció.

Accions que proposem

-Dinàmica participativa: butlletes amb tres preguntes que les persones assistents podran
respondre i dipositar dins l’urna. Està previst recollir respostes aleatòriament i publicar-les com
a resultat de les itineràncies a finals d’aquest 2016.
Des d’ECOM us facilitem les butlletes per omplir i l’urna.
-Col·loqui-debat sobre el documental Vides Diverses i les impressions davant l’exposició.
Dinamitzat per persones amb discapacitat i experiència en vida independent protagonistes al
documental i/o a l’exposició. Davant un públic general, l’objectiu és sensibilitzar la població
davant les capacitats de les persones amb diversitat funcional i la seva necessitat de gaudir
d’autonomia personal amb els suports que necessitin; específicament, donar a conèixer a totes
les persones amb discapacitat presents al públic la possibilitat de dur una vida independent i
d’exercir els seus drets i obligacions en igualtat.

Qui pot sol·licitar l’exposició?
Les associacions i entitats sense ànim de lucre; les administracions –locals, autonòmiques,
nacionals-; centres educatius i/o culturals; etc. La finalitat ha de ser sempre divulgativa.
Podeu sol·licitar l’exposició
escrivint un correu a: comunicacio@ecom.cat
o bé trucant al 93 451 55 50
Tenint en compte que no totes les sales tindran les mateixes dimensions i estructures, i que la
finalitat és de fer el màxim de divulgació, l’exposició és flexible pel que fa al format i els
elements que poden configurar-la, és a dir, que es pot variar el nombre de fotos, incloure o no
el documental, etc. Cada itinerància s'adaptarà a l'espai que calgui ocupar.
*El període de temps mínim de préstec de l’exposició és de 8 dies en el mateix espai.

Algunes aparicions en premsa
FerSalut
Eldigital.cat
La Vanguardia
ARA

ECOM és un moviment associatiu creat el 1971, que aglutina més de 145 entitats de persones amb
discapacitat física de tota Espanya (121 de les quals són de Catalunya) i que actua amb una doble missió:
d’una banda, defensa l’exercici dels drets de les persones amb discapacitat física per assolir la plena inclusió
social i millorar la seva qualitat de vida, amb l’apoderament de les persones com a eix vertebrador; i, de l’altra,
enfortir el sector associatiu de la discapacitat física a través de la participació, la representació i el seu
apoderament.
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