COMUNICAT DE PREMSA

ECOM es reuneix amb representants de la
Generalitat de Catalunya per a la defensa del dret a la mobilitat
a tot el territori català
Barcelona, 3 d’agost de 2018. Aquest dimarts, ECOM es va reunir amb responsables polítics i
tècnics de transport públic i mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya per continuar treballant per al dret a la mobilitat a tot el territori català:
Isidre Gavin, nou Secretari d'Infraestructures i Mobilitat; Xavier Flores, Director general
d'Infraestructures de Mobilitat i Lara Medina, responsable del servei de transport públic per
carretera; així com amb Pere Torres, director de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de
Barcelona.
Des d'ECOM es van traslladar tot un seguit de propostes i mesures d'accessibilitat, tant per als
serveis ferroviaris (principalment rodalies i regionals) com per als serveis de transport públic de
viatgers per carretera (posant èmfasi en els serveis de bus interurbà). Així mateix, també es
van tractar mesures llargament reivindicades pel col·lectiu, com la creació d'una tarifació social
integrada al transport públic per a les persones amb discapacitat a tot Catalunya (és a dir, a les
ATM de Barcelona, LLeida, Girona i Camp de Tarragona), que reconegui el greuge comparatiu
de cost de vida del col·lectiu i incorpori el passi d'acompanyant per a garantir la igualtat
d'oportunitats a les persones amb necessitat de tercera persona.
A aquesta reunió hi van assistir per part d'ECOM la referent de junta directiva, Montserrat
Garcia, els delegats territorials de junta Ton Montardit (d'ASPID LLeida) i Anna Mª Guillen (de
MIFAS, Girona), i Rubén Domínguez, tècnic de l'àrea d'accessibilitat.
Seguint amb els valors de la entitat i la seva aposta pel coneixement obert, al setembre es
faran públics sota llicències Creative Commons tots els documents amb les propostes i
mesures d'accessibilitat al transport públic que es van consensuar i traslladar en aquesta
reunió, i es faran arribar a totes les entitats federades, aquelles amb les que es treballa en
xarxa i les seves bases socials. Tot plegat amb l'objectiu de promoure l'empoderament
col·lectiu i afavorir el treball col·laboratiu entre el teixit associatiu i els moviments socials de la
discapacitat i el transport públic, per aconseguir avançar conjuntament en el dret a la mobilitat
per a tothom a tot el territori català.
Aquesta acció serà el preludi dels actes programats per a la setmana europea de la mobilitat
sostenible i segura d' enguany, per a la que ECOM està organitzant un taller a Barcelona el dia
19 a la tarda.

ECOM és un moviment associatiu creat el 1971, que aglutina més de 130 entitats de persones amb
discapacitat física de tot Espanya (107 de Catalunya), que té una doble missió: d'una banda, defensar
l'exercici dels drets de les persones amb discapacitat física per aconseguir la seva 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
empoderament. www.ecom.cat
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