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Carta del President
Antonio Guillén

Una vegada més tinc l’immens plaer de presentar-vos la Memòria 2018 
de les actuacions més destacades de la nostra organització al llarg de l’any. 

Aquest 2018 amb il·lusions renovades i el compromís refermat, doncs 
l’Assemblea General de la Federació ECOM m’ha reelegit com a president. 

Les entitats d’ECOM han escollit també la Junta Directiva, continuista de 
l’anterior, més compacta per facilitar la presa de decisions i guanyar en 
agilitat resolutiva. És una Junta amb paritat de gènere absoluta i la formem 
una majoria de persones amb discapacitat, d’acord amb la visió que tenim 
a ECOM: que som les pròpies persones amb discapacitat les que hem de 
liderar el canvi per a la nostra inclusió social.

Aquest nou mandat volem potenciar l’empoderament de les pròpies persones 
amb discapacitat, així com la participació de les nostres entitats i les bases 
socials en les accions, la presa de decisions i la construcció d’un discurs 
col·lectiu. Seguirem defensant l’exercici dels drets de les persones amb 
discapacitat amb la perspectiva que marca la Convenció de l’ONU d’una 
vida independent dins la comunitat.
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La Convenció, que és el marc de totes les nostres accions, és al mateix temps 
una eina amb gran potencial transformador, perquè engloba i aborda de forma 
transversal tots els elements que impliquen les persones amb discapacitat. 
En aquest sentit és necessari, i nosaltres n’assumim el deure, promoure el 
coneixement d’aquesta norma perquè esdevingui el marc de referència per als 
poders públics, agents socials, operadors econòmics, mitjans de comunicació i 
tota la societat en general. 

En la defensa dels drets de les persones amb discapacitat, que fa uns anys hem 
vigoritzat, cerquem contínuament noves vies per exigir la garantia i l’exercici dels 
drets. Aquest 2018 hem iniciat un procediment nou en la història d’ECOM: hem 
passat a defensar el dret a l’accessibilitat per via judicial en el cas concret de 
l’ordenança de terrasses a l’Ajuntament de Barcelona. 

Enguany hem seguit en la nostra lluita incansable per promoure el servei 
d’assistència personal en tots els nivells -municipal, autonòmic i nacional- i hem 
seguit exercint pressió a les institucions perquè aquest pugui esdevenir un recurs 
a l’abast de tothom que el necessiti per fer un projecte de vida independent. 
També hem treballat amb constància en la incidència política en l’àmbit de 
l’accessibilitat, que és fonamental i transversal, doncs incideix directament en la 
possibilitat de les persones d’exercir els drets en igualtat d’oportunitats. 

En l’àmbit català ens caldrà continuar fent pressió al govern perquè s’impulsin 
accions que permetin avançar cap una escola inclusiva, tal com estableix el 
decret d’educació aprovat el 2107 i encara pràcticament sense desenvolupar. 
D’altra banda, seguirem treballant perquè es millori el finançament que es destina 
a les polítiques actives d’ocupació, la inclusió laboral en l’empresa ordinària i la 
qualitat de l’ocupació del col·lectiu. 

Aquest 2018 hem de celebrar la voluntat manifesta del govern català, i en concret 
del President de la Generalitat de Catalunya, d’impulsar un Pacte Nacional per 
a les Persones amb Discapacitat a Catalunya, en el desenvolupament del qual 
ja hem començat a treballar, conjuntament entitats i Govern, en el marc del 
CODISCAT.

Tanmateix un dels punts foscos destacables de l’exercici 2018 ha estat la 
continuació de l’infra-finançament crònic dels serveis d’atenció a les persones 
per part de la Generalitat de Catalunya, que fa deu anys que té congelades les 
tarifes del serveis. Les entitats comencem a estar al límit després de tants anys 
de suportar els serveis sense el finançament necessari. 

Com a tercer sector social, des de La Confederació i La Taula -entitats que ens 
representen i de les quals ECOM formem part activament- hem començat a 
reivindicar a l’administració un pla de recuperació i millora del finançament com 
a mesura imprescindible per poder seguir garantint la sostenibilitat dels serveis, 
la qualitat de l’atenció i per poder pal·liar la precarietat laboral de les persones 
que hi treballen. Aquest és un dels grans reptes que tenim per endavant en 
relació a la nostra tasca de treballar per l’enfortiment de les entitats federades i 
del sector associatiu en general. 

No vull acabar aquestes línies sense agrair el suport rebut i a la resta de 
membres de junta la seva tasca, així com també el fet d’haver estat reelegit com 
a president de COCARMI, des d’on sense cap dubte posarem totes les energies 
per seguir lluitant per les persones amb discapacitat i perquè ECOM continuï 
exercint el seu lideratge i la seva representativitat en benefici de les persones i 
de les seves entitats.

Antonio Guillén, President d’ECOM
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ECOM som un moviment impulsat per persones 
amb discapacitat física que treballem, a través del 

nostre empoderament i la nostra participació, per aconseguir 
una societat inclusiva on puguem fer efectiu l’exercici dels 

nostres drets.

Actuem en diferents àmbits per eliminar les barreres físiques 
i psicosocials que ens limiten la igualtat d’oportunitats i per 
impulsar canvis en la societat que ens permetin a les 
persones amb discapacitat física, si ho volem, 
viure de forma independent i conviure i participar 

dins la comunitat amb igualtat de condicions, així com 
també disposar dels suports necessaris per a poder 

gaudir de la màxima autonomia personal.

Sota la marca ECOM s’apleguen 
la Federació ECOM i la Fundació ECOM

ECOM som un moviment impulsat per persones 
amb discapacitat física que treballem, a través del 

Qui som

Memòria 20186



 MISSIÓ
ECOM té una doble missió:

Defensar 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’empoderament de les 
persones com a eix vertebrador.

Enfortir el sector associatiu de la discapacitat física 
a través de la participació, la representació i el seu 
empoderament.

 VISIÓ
Ser l’entitat de referència de la discapacitat física i
l’interlocutor reconegut i legitimat per al desenvolupament 
de polítiques que afavoreixin la igualtat d’oportunitats, amb 
esperit d’innovació, col·laboració i transformació social.

 VALORS
Empoderament  Inclusió  Activisme  
Participació  Compromís  Innovació

2018 Memòria 7

Reconeixements
2017 GUARDÓ A LA RESPONSABILITAT SOCIAL
Atorgat per CEPTA (Confederació Empresarial de la Província de Tarragona)

2016 PREMI CECOT AL PROGRÉS EMPRESARIAL EN LA 
CATEGORIA D’ENTITAT INTEGRADORA
Promogut per la Fundació Institut Industrial

2011 CREU DE SANT JORDI
Atorgat per la Generalitat de Catalunya

2009 PREMI AL “PACTE DE LA MOBILITAT DE BARCELONA” 
Atorgat per l’Ajuntament de Barcelona

2003 RECONEIXEMENT A LA TRAJECTÒRIA FETA A FAVOR DE 
LES PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA DE CATALUNYA 
Atorgat pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya
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Com a organització de segon nivell, en representació i defensa 
dels drets de les nostres entitats i de les pròpies persones 
amb discapacitat física, ECOM som presents i participem en 
diferents òrgans consultius de les institucions públiques.

També, per ampliar el nostre radi i potència d’acció, 
som membres de diverses organitzacions i plataformes: 
COCARMI, PREDIF, LA TAULA DEL TERCER SECTOR i LA 
CONFEDERACIÓ.
Formem part dels òrgans directius de totes elles.
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Representativitat Antonio Guillén REESCOLLIT 
com a President del COCARMI

El President d’ECOM, Antonio Guillén, ha estat reescollit en 
assemblea i per unanimitat com a president del COCARMI, el 
Comitè Català representant de la Discapacitat, organització que 
agrupa les principals federacions i associacions representatives 
de la discapacitat de Catalunya, que el 2018 ha celebrat el seu 
20è aniversari. 

Aquest és el segon mandat d’Antonio Guillén, que és president 
del COCARMI des del 2011.
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Som membres de: 

› Comitè Català de Representants de Persones 
amb Discapacitat (COCARMI)

› Plataforma Estatal Representativa de Persones 
amb Discapacitat Física (PREDIF)

› Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
(Mesa de entidades del tercer sector social de Cataluña)

› Plataforma de la Infància de Catalunya (PINCAT)

› La Confederació, Patronal de Tercer Sector Social 
de Catalunya

› Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva

› Consell d’Associacions de Barcelona (CAB)

› Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC)

› Consell de la Joventut de Barcelona

› Plataforma Carrers x Tothom

› Consell de Cohesió social i territorial de Molins de Rei 
(Constitució i alta el 2018) 

› FEACEM Catalunya

› PIMEC

› Fundació TMB 

› Ateneu Cooperativa Baix Llobregat

› Plataforma Vàlua (Sabadell)

› Associació Catalana per a la Seguretat Social (ACASS)

Presència i participació en institucions:

INSTITUCIONS PÚBLIQUES
Generalitat de Catalunya » Comissió Assessora de la Prestació Ortoprotèsica de CatSalut  
› Consell Català de la Mobilitat › Consell Consultiu de Pacients › Consell de Participació del Pla 
Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària › Consell per a la Promoció de Accessibilitat 
› Taula de Treball Protegit › Taula d’entitats representatives de l’àmbit de les discapacitats intel·lectuals i 
del desenvolupament i dels trastorns d’aprenentatge (Departament d’Ensenyament) › Plenari d’Entitats 
Federatives de la Direcció General de Protecció Social
Ajuntament de Barcelona » Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva › Àmbit participat Comissionat 
Economia Social i Solidària › Comissió assessora Institut Barcelona Esports (IBE) › Consell de l’Habitatge 
Social de Barcelona › Consell d’Innovació pedagògica › Pacte per la Mobilitat de Barcelona
Àrea Metropolitana de Barcelona » Consell de Mobilitat de l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona)
Autoritat del Transport Metropolità » Consell de Mobilitat de l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità)
Ajuntament de Mataró » Taula d’Accessibilitat del Consell Municipal de Benestar Social
Ajuntament de Reus » Consell Municipal de la Discapacitat de Reus
Ajuntament de Sabadell » Consell de Persones amb Discapacitat
Ajuntament de Terrassa » Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat
Ajuntament de Vic » Taula de diversitat funcional de Vic

ALTRES INSTITUCIONS
› Comissió de discapacitat del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya  
› Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI)

TREBALL EN XARXA I COL·LABORACIONS AMB ENTITATS
› Per un Transport Públic (PTP) › Plataforma Carrers per a Tothom › Plataforma Unim els Tramvies 
› Programa Incorpora › Taula d’Entitats de l’OND Oficina per la No Discriminació (des de 2018)
› Casal dels Infants › Favb (Federació Associacions Veïnals de Barcelona) › Col·lectiu Ronda 
› Programa Làbora

9



Com ens organitzem
ÒRGANS DE GOVERN

PATRONAT
President Antonio Guillén
Vicepresident Josep Giralt
Secretària Rosa Masriera 
Tresorera Bibiana Bendicho
Vocals 
Montserrat García
Albert Carbonell
Marta Rodríguez
Àngel Gil 

JUNTA DIRECTIVA

10 Memòria 2018

Vocal
Montserrat García 

Lliga Reumatològica Catalana

Vocal
Albert Carbonell 

Associació MIFAS, Girona

Vocal
Marta Rodríguez 

APINDEP

Vocal
Àngel Gil

Fundació Institut Guttmann

President
Antonio Guillén 

Associació  de Disminuïts 
Sants-Montjuïc

Vicepresident
Josep Giralt 
ASPID Lleida

Secretària 
Rosa Masriera 

Fundació Esclerosi Múltiple

Tresorera
Bibiana Bendicho 

ASPID Lleida



Com ens organitzem

Antonio Guillén ha estat reelegit com a President de 
la nova Junta Directiva de la Federació ECOM, en la 
XXVIII Assemblea General Ordinària celebrada al juny. 

La Junta escollida és continuista de l’anterior però més compacta (ha reduït el 
nombre de membres a vuit) per facilitar la presa de decisions i guanyar en agilitat.

Dins el programa de la nova Junta Directiva per al nou mandat segueixen 
com qüestions prioritàries la defensa del dret a la vida independent, a viure 
i participar dins la comunitat i a l’accessibilitat universal com a eixos 
transversals. 

Inclou també la voluntat d’impulsar dins la federació el treball amb perspectiva 
de gènere i una especial rellevància al foment de la participació de les 
entitats federades i de les seves bases socials. 

President i Nova Junta per als 
propers quatre anys

112018 Memòria



JORNADES INTERNES FEM EQUIP

Anualment realitzem dues jornades en les quals es reuneix 
tot l’equip tècnic d’ECOM i on es compta amb la presència 
i la participació del president. El doble objectiu d’aquestes 
trobades és millorar la comunicació interna i el clima 
laboral, i capacitar l’equip sobre qüestions d’interès per al 
seu desenvolupament professional. 

El 2018, les temàtiques escollides han estat:

Interseccionalitat i perspectiva de gènere
Sessió conduïda per Montserrat García -membre de Junta 
Directiva– i Neus Miró– professional d’ECOM-, ambdues 
dones amb discapacitat activistes en feminisme. 

Innovació a les organitzacions
Sessió conduïda per Xavier Marcet, consultor en estratègia, 
innovació i emprenedoria corporativa.

EQUIP TÈCNIC
Com ens organitzem

Professionals

Persones en pràctiques

Professionals per gènere

Professionals amb discapacitat

14 (6 amb discapacitat)

12 Memòria 2018

184

23

64 143
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VOLUNTARIAT
Com ens organitzem

El programa de voluntariat d’ECOM engloba diverses actuacions adreçades 
a fomentar en la societat el canvi d’actituds enfront de la diversitat en 
general i específicament per raons de discapacitat. 

Les persones voluntàries tenen, doncs, un important paper actiu com agents 
de canvi. Formen part de l’equip humà d’ECOM i reben formació continuada 
en matèria de defensa de drets, autonomia personal i accessibilitat, entre 
d’altres, la qual cosa els permet aprofundir en conceptes com la riquesa de 
la diversitat, el respecte a la diferència i la igualtat de drets i oportunitats 
per a tothom. 

L’equip de voluntariat dona suport a la dinamització de les activitats de 
sensibilització que realitzem en el marc d’actes i celebracions públiques 
-que s’organitzen especialment a Barcelona- com ara les Festes de la 
Mercè, la Festa de la Lali Jove, la Tamborinada, entre d’altres.

El 2018, ECOM ha treballat conjuntament amb l’equip de voluntariat en 
la creació d’una plataforma wiki on compartir coneixements, recursos i 
propostes d’acció per a la millora continua de les activitats que es realitzen.

Voluntariat social, 
la força de les persones 
amb valors

Persones 
voluntàries
Un 36% de l’equip

té discapacitat

9 1625
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en xifres

918 
Consultes ateses

81
Persones usuàries del 

Servei d’Assistència Personal

anys d’activitat48

129
Entitats 

Federades

207
Professionals
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702 
Assistents a formacions

31 
Persones usuàries del 

Servei d’Auxiliar de Vestidor

5.299 
Participants en accions de conscienciació social

331
Persones inserides 

laboralment

212  
Infants usuaris del Servei de 

Monitors de Suport per a l’Escola Inclusiva



Les nostres entitats
Creada el 1971, la Federació ECOM som una organització d’àmbit 
estatal que aglutina actualment 129 entitats de tot l’Estat Espanyol.
Estem presents en 9 comunitats autònomes, malgrat que Catalunya 
és on més entitats federades tenen la seva seu.

4 noves entitats
Fundació L’Espiga 

Fundació ASPACE Catalunya 

Associació Superar l’Ictus Barcelona (en fase provisional, d’acord al 
procediment establert per l’Assemblea General per a poder-se federar)

Associació Tourette Catalunya (en fase provisional)

El 2018 també s’han donat de baixa: 

Associació de la Paràlisi Cerebral (ASPACE)
Associació l’Espiga Penedès (ESPIGA) 
Associació de Persones amb Disminució del Prat (ADISPRAT) 
Fundación Ayuda para Lesionados Cerebrales (APALCE) 
Integració de Persones en Risc d’Exclusió Social (IPRES) 
Associació ESCLAT
Asociación Telefonica para Asistencia a Minusvalidos (ATAM)
Fundació Step by Step

Orígens i causes de les patologies 
representades a ECOM
› Accidents cerebrovasculars
› Alzheimer
› Atàxies hereditàries
› Cardiopaties
› Cistitis intersticial
› Distonia
› Esclerosi Lateral Amiotròfica
› Esclerosi Múltiple
› Espina bífida
› Fibromiàlgia i fatiga crònica
› Fibrosi quística
› Hemoglobinuria Proxística Nocturna
› Hemofilia
› Lesions cerebrals
› Lesions medul·lars
› Malaltia de Huntington
› Malalties neuromusculars
› Malalties reumatològiques
› Mucoplisacaridosis i síndromes relacionats
› Paràlisi cerebral
› Pàrkinson
› Patologies de creixement
› Poliomelitis i seqüeles
› Psoriasi
› Síndrome Tourette
› Siringomièlia
› Traumatismes cerebrals

16 Memòria 2018



Canàries

Galícia

Extremadura

Andalusia

Catalunya

Illes Balears

Castella i Lleó

Astúries

Madrid

Múrcia

Comunitat 
Valenciana

País Basc

Navarra

Aragó

La Rioja

Castella - la Manxa

107 

2 

9 

1

5 

2 

1 

1 

1 

Cantàbria

Som 129 entitats distribuïdes 
arreu de l’Estat Espanyol. 

Estem presents a 9 comunitats 
autònomes:

107 Catalunya
5 Comunitat de Madrid
9 Castella i Lleó
2 Illes Balears
1 Castella - la Manxa
2 Múrcia
1 País Basc
1 Comunitat Valenciana
1 Astúries

Les nostres entitats

172018 Memòria
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El perfil de les entitats de la Federació ECOM és molt 
divers. De les 129 entitats, algunes centren la seva activitat 
en una discapacitat física i/o patologia en concret (ictus, 
esclerosi múltiple, atàxies hereditàries) i d’altres aborden 
la discapacitat en termes més generals.

Pel que respecta a la seva activitat, també són diverses. 
Algunes tenen un tarannà més activista i centren la seva 
acció en la defensa dels drets, mentre que altres (57) 
presten serveis a les persones amb discapacitat física 
i/o les seves famílies, amb la finalitat de millorar la seva 
qualitat de vida.

Les entitats prestadores de serveis 
federades a ECOM gestionen 
133 serveis especialitzats adreçats 
a persones amb discapacitat física.

Les nostres entitats

PERFIL DE LES ENTITATS

Serveis d’Atenció Diürna
› Centre Ocupacional (CO)
› Centre d’Atenció Especialitzat (CAE)
› Nou Centre d’Atenció Diürna (CAD)
› Centres de Dia (CD)

Serveis d’Atenció Sociosanitària
› Servei de Rehabilitació 
› Servei ambulatori 
› Hospital de Dia

Serveis d’Atenció Domiciliària
› Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)
› Programa d’Atenció Domiciliària i 

Equips de Suport (PADES)

Serveis d’Atenció Precoç
› Centre de Desenvolupament Infantil 

i Atenció Precoç (CDIAP)

Serveis d’habitatge
› Residència
› Llar Residència
› Pis respir

Serveis d’Intermediació Laboral
› Centre Especial de Treball (CET)
› Servei d’Inclusió Laboral (SIL)

Serveis educatius
› Escola d’Educació Especial 
› Servei de Formació Professional 
› Servei de Monitors per a la 

Inclusió a l’Escola 

Serveis esportius
› Servei d’Auxiliars de Vestidor

Promoció de l’Autonomia i 
la Vida Independent
› Servei d’Assistència Personal 
› Pis de recursos i ajudes tècniques 

per la vida independent 
› Sirius 
› Servei per la Inclusió al Lleure 
› Centre de Recursos per a l’Autonomia 

Personal i la Vida Independent (CRAPVI) 
› Apartament per la vida independent 
› Pis acollida/familiar

TIPOLOGIA DE SERVEIS
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ECOM té la força de totes les seves entitats, i és per això 
que la seva participació és clau. Mitjançant Grups de 
Treball (GT) treballem sobre temes concrets i elaborem 
conjuntament posicionaments específics per a defensar 
els interessos de les entitats i de les persones amb 
discapacitat física.

El 2018 hem creat un Grup de Treball d’Inclusió 
Laboral, on hem treballat conjuntament amb les entitats 
propostes de millora a algunes convocatòries públiques de 
subvencions per tal de canalitzar-les a l’agent competent. 
I també ha estat el marc de treball on s’ha concebut i 
definit la jornada “Treball i Discapacitat: Cap a la igualtat 
de drets i oportunitats a la feina”, que vam celebrar el mes 
de desembre.  

El 2018 també hem treballat participativament amb les 
entitats, en el marc d’una reunió, les propostes de millora 
de la convocatòria autonòmica de subvencions amb càrrec 
al 0,7% de l’IRPF, que hem canalitzat a l’Administració 
Pública a través de La Taula del Tercer Sector Social.

Les nostres entitats

L’assemblea anual

L’Assemblea anual amb les nostres 
entitats federades és un espai de trobada 
per rendir comptes de l’any anterior 
i de participació per excel·lència, on 
reflexionem conjuntament i definim el full 
de ruta que ens ha de guiar.

La XXVIII Assemblea Ordinària de la 
Federació ECOM, en la qual hem comptat 
amb la inauguració per part del secretari 
d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya, Francesc Iglesies, i on hi 
han participat 39 entitats presencials 
i 45 delegacions de vot, ha estat una 
Assemblea d’elecció de Junta Directiva. 

L’Assemblea 2018 ha reelegit Antonio 
Guillén com a president de la Federació.

Conferència inaugural

“Canvi d’època i societat civil: 
Cap a noves formes d’acció col·lectiva”

La temàtica triada per reflexionar 
conjuntament amb les entitats en el marc 
de la celebració de l’assemblea del 2018 
ha estat la participació de la ciutadania 
en l’àmbit associatiu. 

Per tractar-lo hem convidat una de 
les referents en aquesta temàtica, 
Carola Castellà, professora de la UAB i 
professora col·laboradora de la UOC, que 
ens ha ofert la conferència “Canvi d’època 
i societat civil: Cap a noves formes d’acció 
col·lectiva”.
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ESPAIS DE PARTICIPACIÓ



ECOM estem al servei de les entitats federades per assessorar-les, 
informar-les i orientar-les de forma presencial, tant en qüestions bàsiques 
de la gestió associativa (de l’àmbit jurídic, econòmic, laboral...) com en 
temes més específics que afecten especialment les entitats que presten 
serveis d’atenció a les persones. També assistim i participem en actes 
de les entitats. 

L’atenció personalitzada és el nostre valor.

Quinzenalment els enviem un butlletí electrònic amb informació i recursos 
d’interès, i diàriament un Recull de Premsa, amb les informacions 
publicades sobre el sector de la discapacitat i el social.

247 consultes ateses    57 reunions En benefici de les nostres entitats, les acompanyem i donem suport 
en els tràmits i gestionem per a elles les següents convocatòries de 
subvencions: la convocatòria amb càrrec a l’assignació tributària de 
l’IRPF, el Plan de Prioridades de la Fundación ONCE i la subvenció de la 
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

El resum de l’activitat del 2018 és el següent:

0,7% IRPF 2018 (GENCAT)

42 projectes presentats    Import sol·licitat: 1.276.757,33 €
42 projectes finançats    Import concedit: 1.148.731,76 € 

PLAN DE PRIORIDADES 2018

43 projectes presentats    Import sol·licitat: 587.097,14 €
43 projectes finançats    Import concedit: 322.400,00 €

DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT

4 projectes presentats      Import sol·licitat: 32.662,32 €
4 projectes finançats      Import concedit: 18.300,00 € 

 

GESTIÓ DE SUBVENCIONS
89 projectes presentats i finançats
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AL SERVEI DE LES ENTITATS
Les nostres entitats

ASSESSORAMENT, INFORMACIÓ 
I ATENCIÓ PERSONALITZADA



1 cicle formatiu (3 sessions)
1 xerrada informativa
1 sessió monogràfica

Per contribuir a la capacitació de les entitats organitzem sessions 
formatives a mida i espais d’intercanvi de coneixements pensats en 
base a les seves necessitats. També les mantenim informades d’altres 
convocatòries de formacions dirigides a l’enfortiment del sector associatiu 
de la discapacitat i/o del Tercer Sector en general.

El 2018 hem ofert a les entitats un Cicle formatiu sobre Captació de 
Fons, organitzat en tres sessions: Introducció a la Captació de Fons 
Privats i la Captació de Recursos no Econòmics; La Captació de Fons 
Particulars; i La Captació de Fons Privats: la relació amb les empreses. 
També una xerrada formativa sobre la responsabilitat civil i penal de les 
entitats sense afany de lucre que treballen en l’àmbit de la discapacitat 
física. 

Dins el Grup de Treball de Gerència, que s’ha reunit 4 vegades el 2018, 
com espai d’intercanvi d’experiències i coneixements entre gerents 
d’entitats, enguany hem fet una sessió monogràfica sobre quadres de 
comandament. 

També hem atès la demanda de tres entitats, que ens han sol·licitat la 
realització de xerrades per als seus associats. Les temàtiques han estat 
Recursos per a persones amb discapacitat, i Educació i Escola Inclusiva.
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AL SERVEI DE LES ENTITATS

Les nostres entitats

13 / 15 entitats beneficiades

ACORDS I COL·LABORACIONS EN 
BENEFICI DE LES ENTITATS 

FORMACIÓ I CAPACITACIÓ

El 2018 hem impulsat una compra compartida de pòlissa de 
responsabilitat civil per a les entitats de pressupost inferior a 100.000€ 
en col·laboració amb la corredoria Social Partners. Se’n beneficiaran 
entre 13-15 entitats que pagaran una pòlissa de 200-300€.



Les nostres entitats

PARTICIPACIÓ 
DINS LES ENTITATS 
DE TERCER NIVELL
Com a membres que som de les juntes directives 
de les principals entitats de tercer nivell del tercer 
sector social i de la discapacitat, participem al 
llarg de l’any en les accions d’incidència política 
que s’impulsen des d’aquestes organitzacions per 
promoure millores en el sector social i en el de 
la discapacitat. 

Tot seguit apuntem alguns dels principals temes 
que hem treballat conjuntament amb cadascuna de 
les organitzacions, LA TAULA D’ENTITATS DEL 
TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA, 
COCARMI i LA CONFEDERACIÓ.

Representem i defensem els interessos de les entitats (i si es dona el cas, les 
acompanyem) davant les Administracions Públiques i participem dins d’entitats de tercer 
nivell implicades en qüestions que afecten les entitats socials i les persones amb discapacitat 
física, amb l’objectiu de promoure canvis i millores que reverteixin en benefici del 
moviment associatiu de la discapacitat física i la qualitat de vida de les persones.
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ESMENES A LLEIS I NORMATIVES
1/ Projecte d’Ordre per la qual s’aproven les bases que han de regir 
les subvencions per a entitats de serveis socials destinades a 
actuacions d’inversió, a càrrec dels fons provinents d’herències 
intestades.

2/ Projecte d’Ordre per la qual s’aproven les bases que han de 
regir les subvencions a entitats destinades a la realització de 
programes d’interès general, amb càrrec al tram autonòmic del 
0,7% de l’IRPF.

3/  Projectes d’ordre de convocatòria per a l’any 2018 per a l’acreditació 
d’entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció 
Pública per a la provisió de serveis socials de l’àmbit d’atenció 
a la infància i l’adolescència. I també a les ordres corresponents a 
l’àmbit de la violència masclista i el de protecció social.

4/ A la instrucció de regulació de la contractació reservada de 
l’Ajuntament de Barcelona.

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL / ENFORTIMENT DEL SECTOR



Les nostres entitats

LA TAULA D’ENTITATS DEL TERCER 
SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA
 Hem seguit defensant els interessos de 

les entitats en la convocatòria autonòmica 
de subvencions amb càrrec a l’assignació 
tributària del 0,7% de l’Impost de la Renda de les 
Persones Físiques, així com reclamem millores 
en altres convocatòries de subvencions públiques. 
ECOM hem liderat dins la Taula el Grup de Treball 
de Subvencions on s’han consensuat les demandes 
que hem traslladat a la Generalitat.

 Hem treballat propostes de millora en referència 
a la inseguretat jurídica de les entitats executants 
de les polítiques públiques d’ocupació, que hem 
fet arribar a la Direcció del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC). 

 Hem col·laborat en l’organització del VI Congrés 
del Tercer Sector Social de Catalunya.

LA CONFEDERACIÓ
  Hem participat amb La Confederació en les accions 

d’incidència política per a reclamar a la Generalitat 
de Catalunya un pla urgent de recuperació i 
millora del finançament dels serveis d’atenció a 
les persones. Les tarifes que la Generalitat abona 
a les entitats per la prestació d’aquests serveis 
estan congelades fa 10 anys; un infra-finançament 
crònic que està posant en risc la sostenibilitat dels 
serveis i la qualitat de l’atenció, i no permet millorar 
les condicions laborals dels professionals.

 A destacar del 2018 les negociacions amb 
la Generalitat per tal d’impulsar la proposta 
legislativa (elaborada per La Confederació el 
2017) sobre l’acció concertada amb el Tercer 
Sector Social.

 Hem participat en la negociació col·lectiva dels 
Convenis de Tallers i el Conveni d’Educació 
Especial. 

COCARMI 
(el presidim des del 2011)

 El 2018 hem estat presents en les accions 
d’incidència política que s’impulsen des d’aquesta 
institució per aconseguir millores pel col·lectiu 
de persones amb discapacitat, així com hem 
seguit participant en el Grup de Treball d’Inclusió 
Laboral amb l’objecte de treballar conjuntament 
propostes de millora en aquest àmbit. 

 Hem donat la nostra visió com especialistes 
en l’àmbit de la discapacitat física, a través del 
COCARMI, sobre la revisió i actualització que 
s’ha iniciat el 2018 de l’Estudi del Greuge 
comparatiu econòmic de les Persones amb 
Discapacitat de la ciutat de Barcelona (2006), 
a través de l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona. 
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QUÈ FEM?
Defensa dels drets col·lectius
Defensa dels drets individuals

Actuem per avançar cap a una societat inclusiva, que disposi i habiliti 
mecanismes per a assegurar la garantia dels drets humans, la dignitat 
i la ciutadania activa de totes les persones que la composen, incloses les 
persones amb discapacitat física.

COM HO FEM? 
Reivindiquem i fomentem la participació de les persones amb 
discapacitat per incidir en l’acció de govern i en la definició d’aquelles 
polítiques públiques que ens afecten, així com el debat col•lectiu i el treball 
en xarxa entre tots els agents implicats.

Promovem el coneixement dels propis drets, a través de l’empoderament 
i la capacitació de les pròpies persones amb discapacitat per a 
l’autodefensa, i fomentem i facilitem la denúncia de qualsevol discriminació 
que pugui vulnerar la nostra dignitat com a éssers humans.

Fomentem el coneixement sobre el món de la discapacitat, per la qual 
cosa generem o participem en estudis i recerques en l’àmbit acadèmic, 
així com també col·laborem en altres plataformes de divulgació informativa, 
com ara publicacions especialitzades.

Incidència política i defensa dels drets
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GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies
› Director general d’Economia Social, el Tercer Sector,

les Cooperatives i l’Autoempresa, Josep Vidal
› Subdirectora General d’Atenció i Promoció de 

l’Autonomia Personal, Mònica Ribas
› Sub-Directora General d’Anàlisi i Planificació, 

Eva Ferran
› Sub-Directora General de Relacions Laborals, 

Àngels Quadrada
› Sub-Directora General de Treball en la Diversitat, 

Elisabet Parés
› Sub-Director General de Gestió de Recursos, 

Rafael Arderiu
› Cap de la Secció de Programes de Foment per a 

la Diversitat, Glòria Gómez

Departament d’Ensenyament
› Conseller Ensenyament, Josep Bargalló 
› Director General d’Ensenyament, Josep Vallcorba
› Sub-Directora General d’Educació Inclusiva, 

Inma Reguant 

Departament Territori i Sostenibilitat
› Secretari d’infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín
› Sub-Director General de Transport Públic i Mobilitat, 

Benjamin Cubillo
› Director de Programes Socials d’Habitatge, Joan Batlle

GOVERN ESTATAL
Ministeri de Política Territorial i Funció Pública
› Subdelegat del Govern de Lleida, José Crispín

AJUNTAMENT DE BARCELONA
› Comissionada de Salut i diversitat funcional, 

Gemma Tarafa
› Comissionat d’Economia Social i Solidària, 

Álvaro Porro
› Gerent d’infraestructures de l’Àrea d’ecologia urbana, 

Manuel Valdés
› Regidora del Consell Municipal, Irma Rognoni
› Oficina per la No Discriminació, coordinador tècnic 

Albert Fages- Juan Rivas (Inma)

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
› Regidor de Cultura, Manel Martínez 

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA 
DE LA MOGODA
› Regidora de Serveis Socials, Ana Bajo 
› Cap del servei Serveis Socials, Anna Mir

AJUNTAMENT DE TARRAGONA 
› Alcalde, Josep Fèlix Ballesteros

ALTRES INSTITUCIONS
› Síndica de Greuges de Barcelona, Assumpció Vilà
› Director de l’ATM de Barcelona, Pere Torres
› Directora de RENFE Rodalies i Regionals, Mayte Castillo

2018 Memòria

Hem participat en la visita 
del Tercer Sector Social al 
Parlament Europeu
Marta Obdulia i Maria José Moya, gerent i 
responsable l’Àrea d’Autonomia Personal i Vida 
Independent d’ECOM, respectivament, han format 
part de la delegació de la Taula d’entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya que ha visitat el 
Parlament Europeu arrel de la invitació de l’Oficina 
Parlamentària de l’eurodiputat d’ERC Jordi Solé.

Així, hem pogut ampliar coneixements sobre el 
funcionament legislatiu europeu, identificar 
línies de finançament, definir les xarxes 
europees en relació al Tercer Sector i potenciar 
la interlocució i la incidència política en matèria 
de drets socials dins l’àmbit europeu.

Incidència política i defensa dels drets

REUNIONS INSTITUCIONALS

DEFENSA DRETS COL·LECTIUS



ESMENES A LLEIS I NORMATIVES

ÀMBIT ESTATAL
 Projecte de Reial Decret pel qual s’estableixen 

mesures transitòries de suport econòmic per a 
les persones amb discapacitat. 

 A través del CERMI hem fet esmenes a les propostes 
de modificació, per part del Ministeri de Foment, de 
l’Orden VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es 
desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació 
per a l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats.

ÀMBIT LOCAL, BARCELONA
 Al·legació al Text consolidat de l’Ordenança, de 20 

de desembre de 2013, de Terrasses.

 Esmenes a l’esborrany d’instrucció de contracta-
ció reservada de l’Ajuntament de Barcelona.

ALTRES APORTACIONS
 Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU) 

2019-2024. Hem treballat en el procés participatiu.

ÀMBIT AUTONÒMIC CATALÀ
 Proposta de Decret de regulació de la gestió i el 

funcionament del servei escolar de menjador 
dels centres educatius públics de titularitat del 
Departament d’Ensenyament.

 Projecte de Decret pel qual es crea la Comissió 
de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania.

 Projecte d’ordre per la qual s’actualitzen el cost de 
referència, el mòdul social i el copagament de les 
prestacions no gratuïtes de la Cartera de Serveis 
Socials per a l’exercici 2018.

 Seguiment de la futura Llei per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació, a la qual vam fer 
aportacions. 

 Decret sobre l’activitat de guia de turisme.

 Seguiment al projecte de Decret d’aprovació del 
Codi d’accessibilitat de Catalunya, al qual ja vam 
fer esmenes i aportacions, i del qual estem a l’espera 
que s’iniciïn els tràmits per aprovar-lo definitivament. 

 Aportacions a la consulta pública prèvia a la 
tramitació del projecte impulsada des del Consell 
per a la Promoció de l’Accessibilitat.

 Seguiment de l’Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril, 
de copagament. El Departament de Treball, Afers 
Socials i Família té en marxa un grup de treball per 
seguir millorant aquesta ordre, en el qual participem. 
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Hem impulsat:
Manifest pel Dia Internacional de les Dones
ECOM hem publicat un manifest per fer visible 
la doble discriminació que patim les dones amb 
discapacitat, que sovint passa desapercebuda.

Manifest conjunt per un increment de tarifes 
dels serveis d’atenció a les persones
El sector social viu escanyat des del 2009 per la 
congelació i posterior retallada de les tarifes amb 
què la Generalitat de Catalunya finança els serveis 
d’atenció a les persones. Ens hem mobilitzat al llarg 
de l’any i hem treballat a través de La Confederació 
Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya 
per exigir-ne l’actualització i l’increment. 

En el mateix sentit, el sector de la discapacitat 
hem elaborat un manifest conjunt amb el títol Prou 
congelacions i retallades, és hora de donar 
solucions per difondre les necessitats específiques 
d’un sector especialment afectat i aconseguir 
adhesions a la causa.

Ens hem adherit:
Manifest unitari contra la 
violència envers les dones
El 2018 la Federació ECOM 
s’ha adherit al manifest unitari 
elaborat per l’Institut Català de 
les dones per commemorar 
el 25 de novembre, Dia 
Internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les 

dones. El manifest s’ha centrat en la visibilització, 
la sensibilització i la lluita contra les violències 
sexuals; ens hi hem sumat per visibilitzar les dones 
del nostre col·lectiu i per exigir conjuntament accions 
per eliminar la violència sobre totes les dones.

Manifest #Unim els Tramvies
La Federació ECOM ens hem 
adherit al manifest Prou bloqueig 
polític, unim els tramvies! amb 
el qual entitats socials i veïnals 
hem reclamat la unió per la 

Diagonal dels dos trams actuals de tramvia a la ciutat 
de Barcelona, tot valorant que d’aquesta manera 
es millorarà notablement la mobilitat, connectivitat 
i accessibilitat entre diversos municipis de l’àrea 
metropolitana de Barcelona i dins de la pròpia ciutat 
de manera més efectiva i sostenible.

Incidència política i defensa dels drets

PRONUNCIAMENTS  I POSICIONAMENTS PÚBLICS

DEFENSA DRETS COL·LECTIUS

Setmana Europea de la Mobilitat 2018
Sota el lema Combina i mou-te!, la Setmana 
europea ha promogut l’ús de diferents modes de 
transport segons el tipus de desplaçament així com 
una vida saludable, sostenible i segura. Ens hi hem 
adherit per segon any i hem difós la iniciativa perquè 
la nostra reivindicació del dret a l’accessibilitat en 
el transport públic està directament vinculada al 
concepte de mobilitat sostenible i segura per a 
tothom. 
En el marc de la Setmana hem organitzat una 
Passejada en col·laboració amb l’Aula Ambiental 
de Sagrada Família per conscienciar la ciutadania 
sobre la importància dels elements que promouen 
la mobilitat sostenible i l’accessibilitat i hem dut 
a terme el taller Mobilitat, transport públic i 
diversitat humana: de què parlem quan parlem 
d’accessibilitat?.

Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) 
Hem donat suport a la iniciativa impulsada per 
entitats socials de Barcelona i l’Ajuntament per 
garantir una reserva del 30% d’habitatge social.
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FOMENT DEL CONEIXEMENT

DEFENSA DRETS COL·LECTIUS

Col·laboració amb Universitats
 Programa d’Aprenentatge Servei de la Universitat Rovira i Virgili

D’acord amb els objectius d’aquest programa, ECOM hem plantejat diverses 
qüestions sobre els drets de les persones amb discapacitat, en relació sobretot 
amb l’àmbit laboral, i un grup d’alumnes del Màster Dret de l’Empresa i 
Contractació ha decidit investigar-hi per al seu TFM. Un cop finalitzat el treball, 
ECOM podrem tenir accés a les conclusions d’aquesta investigació. 

 Investigació sobre la figura d’Assistència personal a la UOC
Hem participat en la recerca, que busca aprofundir sobre les relacions entre 
la persona amb discapacitat i l’assistent personal, el paper de l’activisme i les 
diferencies en les nocions de cura.

 Investigació sobre homes cuidadors, de la Universitat Rovira i Virgili 
Continua la nostra participació, tot fent present en aquesta investigació el rol 
d’home cuidador com a professional de l’assistència personal.

Altres recerques, divulgació i opinió
 Hem col·laborat en la investigació del CERMI sobre l’impacte econòmic 

de l’Assistent Personal.

 Hem col·laborat en la investigació sobre persones cuidadores amb la 
Fundació Pere Tarrés.

 Hem participat en la coordinació i la redacció de 
dos mòduls formatius del Manual de Formación 
para Asistentes Personales, impulsat per 
PREDIF. 

Aquest manual vol ser una eina base per a la 
formació d’assistents personals dins la proposta 
de 50 h establerta pel Grup d’Autonomia del 
CERMI, al qual hem estat presents, i que encara 
ha de ser validada pel Consell Territorial.

 El 2018 hem seguit col·laborant amb mitjans especialitzats, com ara la 
revista Sobre Ruedas editada per Institut Guttmann i el portal Social.cat, 
amb la publicació d’articles divulgatius i d’opinió sobre els nostres principals 
àmbits d’actuació: vida independent, accessibilitat i inclusió laboral.
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 I JORNADA HABITATGE DE VIDA INDEPENDENT 
Organitzada pel Grup d’Habitatge i Vida Independent, en el marc de l’Acord 
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Hem estat coorganitzadors. 

  JORNADES OBERTES SOBRE ASSISTÈNCIA PERSONAL AL BERGUEDÀ 
Organitzades per la Diputació, el Consell Comarcal del Berguedà i ECOM. 
Sobre la situació de l’Assistència Personal al Berguedà i propostes de futur.

 JORNADES SOBRE ASSISTÈNCIA PERSONAL A GIJÓN
Organitzades per PREDIF Asturias. Hi hem ofert una ponència sobre 
l’Assistència Personal.

 JORNADES D’ASSISTÈNCIA PERSONAL I VIDA INDEPENDENT A L’HOSPITALET  
Promogudes per Associació de Discapacitats Físics de l’Hospitalet (ADFH), 
de sensibilització i informació sobre Assistència Personal.

 DIÀLEG PARTICIPACIÓ DONES DIRECTIVES EN LES ORGANITZACIONS
Organitzat per la xarxa DDiPAS, Dones Directives i Professionals de l’Acció 
Social. Hem estat una de les protagonistes del diàleg.

 DEBAT CATALUNYA SOCIAL
Organitzat per la Taula del Tercer Sector, sobre l’estat del sistema de 
prestacions actual.

 BIZ BARCELONA, DIRECCIÓ GENERAL RELACIONS LABORALS 
I QUALITAT DEL TREBALL  
Taula rodona sobre contractació de persones amb discapacitat.

 JORNADA Pilar social europeu. 6 mesos després de la cimera de Göteborg, 
de la Taula del Tercer Sector 
Ponència en aquesta taula rodona sobre les mesures d’igualtat d’oportunitats.

 DEBAT ENTORN LA COMPATIBILITAT ENTRE EL TREBALL I LES PENSIONS 
D’INCAPACITAT EN GRAU DE TOTAL I ABSOLUTA 
Organitzat pel Centre d’Estudis i Recerca per a una Societat Inclusiva 
(CERSIN) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 TAULA DE DEBAT SOBRE ACCESSIBILITAT 
Passat, present i futur de les entitats de base en la construcció d’una societat 
per a tothom.

A la jornada de clausura de la celebració dels 25 anys de l’ACIC a Barcelona, 
entitat amb la qual treballem en xarxa.

 II JORNADA DE BIBLIOTEQUES INCLUSIVES
Acte organitzat a Vilanova i la Geltrú pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.

 DEBAT POLÍTIC PROMOGUT PER L’ENTITAT AFIS
Hem moderat aquest acte, organitzat en motiu dels dies 3 i 10 de desembre, 
commemoració del Dia Internacional de la Discapacitat i del Dia Internacional 
dels Drets Humans, respectivament. 

Incidència política i defensa dels dretsDEFENSA DRETS COL·LECTIUS

PARTICIPACIÓ A JORNADES

2018 Memòria
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DRET A L’ACCESSIBILITAT
Treballem el dret a l’accessibilitat de forma participativa i generem documentació 
en obert -amb llicència Creative Commons- perquè pugui ser consultada i útil per 
qualsevol dels agents interessats en la millora constant del dret a l’accessibilitat. 

De les actuacions dutes a terme el 2018 per afavorir millores en l’accessibilitat, 
destaquem les que hem fet en defensa de:

L’accessibilitat a l’espai públic a la ciutat de Barcelona, tot 
oposant-nos a la modificació de l’Ordenança de Terrasses

Ja el 2017, com a membres de la Plataforma Carrers x Tothom, ECOM, 
juntament amb la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, 
FAVB, i l’Assemblea de barris per un Turisme Sostenible, ABTS, vam oposar-
nos a la modificació de l’Ordenança de Terrasses que l’Ajuntament i el Gremi 
de Restauració de Barcelona van aprovar sense comptar amb les entitats ni el 
treball previ de consens per preservar l’ús ciutadà de l’espai públic i la mobilitat 
de les persones.

Després d’haver fet al·legacions a una modificació que incompleix criteris 
d’accessibilitat i vulneració de drets a la ciutadania, d’haver esgotat tots els 
passos, la Fundació ECOM, en representació dels col·lectius implicats en la 
lluita, hem accedit a tenir justícia gratuïta i hem interposat per primer cop en 
la nostra història un recurs contenciós a la modificació de l’Ordenança de 
Terrasses de la ciutat de Barcelona.

Memòria 2018

ALTRES ACTUACIONS PER ÀMBIT

Incidència política i defensa dels dretsDEFENSA DRETS COL·LECTIUS
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ALTRES ACTUACIONS PER ÀMBIT

DRET A L’ACCESSIBILITAT

L’accés de les persones usuàries d’escúters al 
transport públic

Hem continuat fent seguiment sobre la prova pilot d’accés de persones 
amb scooter al transport públic a Barcelona, iniciada el 2017 i de la seva 
regulació al futur Decret d’accessibilitat.

El tramvia com a transport públic accessible i sostenible

Des d’ECOM, a més de sumar-nos a la reivindicació del tramvia a la 
ciutat de Barcelona, hem aportat a la plataforma impulsora tot el material 
i discurs relacionat amb l’accessibilitat d’aquest mitjà de transport i la 
seva relació amb la promoció de l’autonomia personal i la incorporació 
de la perspectiva de gènere al transport públic.

La Tarifació Social Integrada al Transport Públic de Catalunya 
per a les persones amb discapacitat i acompanyant

Seguint la feina iniciada el 2017, hem defensat la Tarifació Social Integrada 
davant el govern de la Generalitat, concretament en reunió amb el Conseller 
de Territori, i a l’ATM amb l’objectiu que s’implementi a tot Catalunya.

L’accessibilitat al transport ferroviari

Hem seguit defensant l’accessibilitat al transport ferroviari. El 2018 hem lliurat 
el document participatiu Accessibilitat als serveis de transport de RENFE 
Rodalies i Regionals de Catalunya  als polítics, a la nova directora de Rodalies 
de Catalunya i ADIF.

L’accessibilitat als serveis d’autobús interurbans

Mitjançant grup de treball hem redactat un document amb una proposta de 
pla d’acció i ítems a implementar. Ho hem portat al Departament de Territori i 
Sostenibilitat i a la FECAV -representació d’operadors autobusos a Catalunya-.
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ALTRES ACTUACIONS PER ÀMBIT

DRET A L’AUTONOMIA PERSONAL 
I LA VIDA INDEPENDENT  
Convençuts que el Servei d’Assistència Personal és el suport que millor 
garanteix l’autonomia personal i la vida independent de les persones amb 
discapacitat física, el 2018 hem seguit centrant els nostres esforços en la 
interlocució política amb les diferents administracions públiques per impulsar el 
desplegament legislatiu d’aquest servei i el desenvolupament de serveis 
d’assistència personal en els diferents àmbits territorials. 

A Catalunya: 

Interlocució per tal de generalitzar l’Assistència personal a tot 
el territori català

 Després de l’estudi de l’impacte de l’assistència personal a Catalunya, que 
vam fer conjuntament amb la Generalitat de Catalunya el 2017, aquest any hem 
seguit mantenint una interlocució constant amb el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies per abordar totes aquelles qüestions a tenir en compte 
de cara al desplegament de l’assistència personal. 

Des d’ECOM estem exigint un desplegament amb unes condicions que 
afavoreixin l’autonomia personal de les persones beneficiàries i que els 
garanteixin projectes vida independent.

 En l’àmbit català hem continuat també pendents de l’aprovació de l’anunciada 
Llei d’Autonomia Personal catalana, que enguany tampoc no ha vist encara la 
llum. 

 Més enllà de l’assistència personal, el 2018 també hem col·laborat amb la 
Generalitat de Catalunya participant en els grups de treball convocats per 
treballar el model del Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar. 

Memòria 2018

De les actuacions dutes a terme destaquem:

Incidència política i defensa dels dretsDEFENSA DRETS COL·LECTIUS
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En l’àmbit estatal: 

Col·laboració amb el CERMI i PREDIF per impulsar, dins el 
SAAD, el desenvolupament definitiu de l’Assistència Personal 
en tots els territoris d’acord als criteris comuns del sector de 
la discapacitat i respectant el principi d’equitat

 El 2018 hem seguit fent interlocució política perquè s’avanci en la regulació 
de l’assistència personal d’acord als criteris consensuats pel sector de la 
discapacitat en el marc del CERMI durant l’any passat, així com hem seguit 
col·laborant amb PREDIF amb el desenvolupament d’accions divulgatives que 
ajudin a promoure el coneixement de l’assistència personal. 

 Així hem participat en l’organització del 2n Congrés d’Assistència Personal (a 
més de fer-hi de ponents) i hem impulsat conjuntament un Manual de formación 
para asistentes personales (del qual hem redactat alguns capítols), que es 
fonamenta en la proposta d’una formació màxima de 50 hores, que és la que 
defensem i estem reivindicant que contempli la legislació del servei. 

 Hem seguit fent acompanyament a entitats de diversos territoris 
interessades a impulsar a les seves autonomies un Servei d’Assistència 
Personal per tal de traslladar-los la nostra experiència i coneixement, i donar-
los suport en la interlocució política amb les administracions del territori. En 
aquest sentit, el 2018 hem fet un acompanyament a PREDIF Asturias.

A l’àmbit local:

A la ciutat de Barcelona: Hem continuat participant a la taula 
tècnica creada per l’IMPD per definir el model de Servei 
Municipal d’Assistència Personal de l’Ajuntament de Barcelona

 L’administració, entitats representants de les diverses discapacitats, persones 
beneficiàries i assistents personals hem treballat per cercar un Model de consens 
del Servei d’Assistència Personal de Barcelona. S’hi ha aportat informació de 
diversos focus grups, als quals han participat persones que fan la cogestió del 
Servei d’Assistència Personal d’ECOM i assistents personals.

 Fora del que és la ciutat de Barcelona, per afavorir el desenvolupament de 
serveis d’assistència personal als diferents municipis, hem seguit acompanyant 
persones activistes que consideren l’assistència personal el seu recurs 
preferent per fer-los d’interlocutors amb les administracions locals. El 
2018, hem fet acompanyaments per obrir la interlocució amb els ajuntaments 
de Tarragona i Santa Perpètua de Mogoda, i també amb el Consell Comarcal 
del Berguedà. 

En aquest darrer cas, hem estat adreçats a la Diputació de Barcelona, la qual 
ens ha acabat encarregant un diagnòstic sobre la implantació d’un Servei 
Comarcal d’Assistent Personal al Berguedà.

DRET A L’AUTONOMIA PERSONAL I LA VIDA INDEPENDENT

2018 Memòria

Incidència política i defensa dels dretsDEFENSA DRETS COL·LECTIUS
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DRET A LA IGUALTAT I NO-DISCRIMINACIÓ
 Per tal d’impulsar l’aprovació de la Llei per a la igualtat de tracte i no-

discriminació, a la qual ja vam fer aportacions l’any 2016 i que resta aturada 
al Parlament des de fa temps, aquest 2018 ens hem organitzat amb entitats 
de la ciutat de Barcelona, representatives de col·lectius diversos, per aglutinar 
les aportacions a la llei i fer pressió conjunta al Parlament perquè s’aprovi 
definitivament. 

Hem col·laborat estretament amb aquestes entitats i l’Oficina de la No 
Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona que ens emmarca, per fer una 
radiografia global de la vulneració de drets a la ciutat. 

DRET A L’HABITATGE
 El 2018, des d’ECOM hem decidit començar a abordar la problemàtica de 

l’habitatge per la importància que aquest àmbit té per a l’impuls de la vida 
independent de les persones amb discapacitat. 

D’acord amb la nostra filosofia de treballar de manera participativa amb les 
persones amb discapacitat i les entitats, el 2018 hem convocat grups de treball 
per tal de construir un posicionament sobre aquest àmbit.

Pla d’acció sobre el dret a l’habitatge accessible i assequible

 Hem realitzat un cicle de grups de treball a Lleida, Girona i Barcelona per 
treballar un posicionament i un pla d’acció per a la defensa del dret a l’habitatge 
assequible i accessible.

ALTRES ACTUACIONS PER ÀMBIT

Memòria 2018
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35

ALTRES ACTUACIONS PER ÀMBIT

2018 Memòria

DRET AL TREBALL

Treballem conjuntament amb el Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) per millorar la gestió d’ofertes laborals

 Estem dissenyant conjuntament un nou circuit per fer més efectiva la gestió 
de les ofertes laborals per a persones amb discapacitat que arriben al SOC 
(que són més de 500 anuals) per tal d’incrementar el nombre d’insercions i 
reduir el nombre certificats d’excepcionalitat. 

El nou circuit que estem proposant passa perquè les oficines de treball (OTG) 
puguin fer arribar, a les empreses que presenten una oferta laboral per a 
persona amb discapacitat, les candidatures de persones que les entitats 
tenen registrades i que estan en situació de cerca de feina. 

Fem interlocució política per millorar el finançament de les 
polítiques d’inclusió laboral de persones amb discapacitat

 Des d’ECOM hem mantingut reunions amb el Departament de Treball per 
millorar el finançament de les polítiques d’inclusió laboral de les persones 
amb discapacitat, que també és una de les prioritats del grup de treball 
d’inserció laboral del COCARMI, del qual formen part. 

Incidència política i defensa dels dretsDEFENSA DRETS COL·LECTIUS
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DRET A PARTICIPAR I GAUDIR D’ACTIVITATS 
CULTURALS, DE LLEURE I ESPORTIVES

Formació conjunta a personal de Centres Cívics perquè les 
persones amb discapacitat de Barcelona puguin participar de 
l’oferta cultural de la ciutat

 Dins de la XAVI (Xarxa d’Autonomia i Vida Independent de l’Acord 
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva) participem al grup d’oci inclusiu i 
al subgrup de formació, des d’on hem elaborat conjuntament entre les 
entitats participants la formació adreçada a tot el personal i referents 
dels centres cívics de la ciutat. 

L’objectiu ha estat que els centres cívics obrin la seva oferta a les persones 
amb discapacitat i sàpiguen atendre les persones amb necessitats especials.

Hi han participat persones formadores des de la pròpia experiència i Ecom 
hem elaborat continguts de la formació, hem cercat formadors i testimonis.

Accessibilitat als serveis esportius i els seus equipaments de 
Barcelona

 A través de grups de treball participatius hem consensuat l’estratègia per 
promoure l’activitat esportiva per a tothom com quelcom clau per avançar 
també en una ciutat saludable. 
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DRET A L’EDUCACIÓ
Defensem el model d’escola inclusiva

 En el pla autonòmic, ens hem reunit amb el Conseller d’Educació, Josep 
Bargalló i li hem exposat les dificultats de la inclusió escolar dels infants amb 
discapacitat física a Catalunya. Li hem demanat la priorització de certes 
accions per avançar en un veritable model d’escola inclusiva que permeti 
l’escolarització en l’escola ordinària per a tots els infants, independentment de 
les seves capacitats o limitacions, del seu origen, gènere o orientació sexual, 
que és el model que des de fa anys defensa la nostra organització. 

Formem part del grup motor en la Plataforma Ciutadana per una Escola 
Inclusiva que ha planificat accions per garantir el desplegament del Decret 
150/2017.

 En el pla local, hem participat activament en les reunions convocades per 
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) per analitzar i fer esmenes 
a l’Informe en matèria d’Educació Inclusiva d’infants i joves amb necessitats 
educatives especials a la ciutat de Barcelona.

DRET ALS SERVEIS SOCIALS

 En l’àmbit dels Serveis Socials, l’acció d’ECOM actualment es concentra en 
la defensa d’un sistema de copagament amb paràmetres assumibles i 
justos, que permetin garantir el benestar de les persones amb discapacitat i 
la seva autonomia personal; i l’impuls del canvi de model cap a una atenció 
integral i centrada en la persona.

 El 2018 hem aconseguit un compromís per part de la Generalitat d’iniciar els 
tràmits per a fer efectiva la millora anunciada -computar el patrimoni a partir dels 
500.000€ de patrimoni net-, però encara no s’ha fet efectiu. 

Incidència política i defensa dels dretsDEFENSA DRETS COL·LECTIUS
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Promovem en les persones amb discapacitat l’impuls del reconeixement dels propis drets i la promoció del 
coneixement dels diferents organismes i canals de denúncia que estan al seu abast, tot encoratjant-los a 
liderar l’autodefensa dels propis drets.

Memòria 2018

Hem renovat el conveni de col·laboració amb el Col·lectiu Ronda, que permet 
comptar amb el suport d’aquesta organització de juristes per  qüestions 
jurídiques, econòmiques, laborals i socials. 

ASSESORAMENT SOBRE DISCRIMINACIÓ I VULNERACIÓ DE DRETS

393 consultes ateses

174 persones amb discapacitat

116 familiars

103 professionals d’entitats i/o altres organitzacions

Àmbits de les consultes

44 % 
Serveis Socials  

4 % Salut 

14 % Accessibilitat

18 % Educació

3 % Habitatge

14 %  Laboral

3 % Esport i Lleure

Incidència política i defensa dels dretsDEFENSA DRETS INDIVIDUALS

EMPODERAMENT DE LES PERSONES
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TALLERS D’EMPODERAMENT EN LA DEFENSA DE DRETS
El 2018 hem realitzat 6 xerrades sobre la defensa dels propis drets a les persones 
usuàries dels SILs d’ECOM. Hi ha participat un total d’unes 50 persones.

ENS EMPODEREM PER EMPODERAR

Treballem també en la capacitació dels i de les nostres professionals perquè puguin 
treballar l’empoderament en la defensa dels drets amb les persones que atenen. 

Aquest 2018, l’equip tècnic i la Junta Directiva hem rebut una xerrada sobre la 
compatibilitat de la pensió d’invalidesa i el salari, a càrrec del Col·lectiu Ronda.

PUBLICACIONS
El 2018 hem publicat la Guia per la defensa dels drets de les 
persones amb discapacitat física, amb l’objectiu de fomentar 
la defensa dels propis drets entre les persones amb discapacitat 
física i el seu empoderament per a denunciar les vulneracions que 
puguin patir.

La Guia, que hem elaborat amb el suport de l’Ajuntament de 
Barcelona, també té una versió en Lectura Fàcil. Està publicada 
en obert sota llicències Creative Commons.

2018 Memòria
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DES DEL TESTIMONI PERSONAL

Amb el documental i l’exposició Vides Diverses treballem la conscienciació 
social en primera persona, des del testimoni personal, amb la participació 
directa de persones amb discapacitat amb experiència en vida independent, 
que a través del seu exemple apropen la seva realitat i la seva vivència a altres 
persones per despertar consciències. El 2018 hem fet 27 projeccions.

En les formacions que fem des d’ECOM sobre Vida Independent i Assistència 
Personal, el documental és una eina útil per a la reflexió i l’obertura de perspectiva 
vers la diversitat i l’autonomia personal. 
En l’entorn formatiu han vist el documental 278 persones.

L’exposició ha estat instal·lada a la Seu de l’Ajuntament de Barcelona al Districte 
de Gràcia.
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Conscienciació Social

‘Vides Diverses’  El documental  27 projeccions 
      L’exposició  1 itinerància

El nostre objectiu és fomentar una societat més 
inclusiva que doni les mateixes oportunitats a tothom.

Actuem amb voluntat transformadora, per fomentar 
un canvi de mirada, i de comportament, vers les 
persones amb discapacitat física, tot reivindicant el 
nostre dret a decidir i la nostra capacitat d’autonomia i 
per dur una vida independent.

Memòria 2018

El documental ‘Vides Diverses’ 
a la televisió
El programa Doc’s de la televisió pública de 
la ciutat de Barcelona, Betevé, va emetre el 
documental Vides Diverses en dues ocasions: 
el 7 de juliol i l’1 de desembre de 2018.



A TRAVÉS DE L’EXPERIMENTACIÓ

També treballem la conscienciació social amb tallers, pensats per a totes 
les edats, en què convidem al públic a posar-se en el lloc d’una persona 
amb discapacitat i a conèixer en primera persona, des de l’experimentació, 
les dificultats amb què ens trobem en el nostre dia a dia les persones amb 
discapacitat per desenvolupar situacions quotidianes i les múltiples barreres 
que ens posa l’entorn (arquitectòniques, psicosocials, de comunicació...). 
Aquests tallers el oferim especialment en l’àmbit educatiu però també en el 
marc de celebracions i actes públics. 

Des del 2016, les nostres activitats estan reconegudes amb el Segell de 
Qualitat Educativa que atorga el Consell d’Innovació Pedagògica de l’Institut 
d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona.
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PER A LA CANALLA

A través del teatre de titelles, apropem nens i nenes a la discapacitat i la 
diversitat, i treballem amb ells els valors del respecte i la solidaritat.
Comptem amb dos espectacles, adreçats a infants d’entre 8 i 12 anys:

Companys de barri, que realitzem des del 2003, i que està centrat en la 
presa de consciència vers la discapacitat.

3 iguals, 3 diferents, creat el 2014, per reflexionar sobre la diversitat.

El 2018 hem fet 12 actuacions de Companys de barri amb un total de 600 
persones de públic.

 

Conscienciació Social

Espectacles de titellesTallers vivencials
144 tallers  5.299 participants 12 actuacions  600 espectadors/es

2018 Memòria



42

Conscienciació Social

ACTES I ESDEVENIMENTS PÚBLICS

NO LIMITS BARCELONA
La gimcana de la conducció ecològica i sense barreres

Per cinquè any consecutiu hem organitzat, conjuntament amb Rally Classics, el 
No Limits Barcelona, una prova automobilística d’orientació i estratègia que 
té un caràcter festiu i lúdic però també amb un alt component de conscienciació 
social: té per objectiu promoure l’esport inclusiu i el respecte pel medi ambient. 

Oberta a la participació de conductors i conductores amb discapacitat i de 
vehicles ecològics, la gimcana recorre la ciutat de Barcelona. El 2018 hi han 
participat 40 conductors/es.

Col·laboració amb el CE L’Alzina 

El 2018 ens han convidat a participar al projecte L’Alzina Solidària 
del Centre Educatiu L’Alzina. El duen a terme des de fa sis anys i 
enguany s’ha titulat Outsiders i ha anat orientat ajudar els menors 
interns a entendre les qüestions relacionades amb la discapacitat.

ECOM hem fet dos passis del nostre documental Vides Diverses 
amb col·loqui posterior amb els protagonistes i també hem realitzat 
tallers d’experimentació. 

El nostre apropament al centre ha posat de manifest les barreres 
arquitectòniques existents. Així, hem assessorat per cercar 
solucions, algunes de les quals s’han començat a abordar 
per facilitar-nos l’accés durant les setmanes que ha durat la 
col·laboració, amb la participació activa dels joves, que han pogut 
comprovar que l’actitud és el primer pas per vèncer barreres.

Memòria 2018



Hem format 702 persones
ECOM oferim formació especialitzada sobre matèries relacionades amb la discapacitat 
física i l’atenció a la diversitat.

El 2018 hem format 702 persones i ho hem fet sobre les següents temàtiques:

› Autonomia personal i vida independent
› Assistència personal
› Accessibilitat
› Mobilitat accessible
› Atenció centrada en la persona
› Atenció a la diversitat 
› Inclusió laboral de les persones amb discapacitat
› Igualtat d’oportunitats a la feina
› Turisme accessible

Les formacions les hem impartit a diferents públics: 

Treballadors/es socials, professionals dels Serveis Socials, personal d’atenció al públic de 
serveis municipals, estudiants, persones usuàries d’entitats socials, etc.

Alguns dels sol·licitants d’aquestes formacions han estat:

Centres d’Educació Secundària, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Terrassa, la 
Fundació Autònoma Solidària (de la Universitat Autònoma de Barcelona), la Universitat de 
Vic, la Fundació Pere Tarrés, i entitats socials com el Casal dels Infants, ACIDH o Predif.

Conscienciació Social

432018 Memòria

FORMACIÓ



Promovem l’autonomia 
i la vida en comunitat
Promovem l’autonomia Promovem l’autonomia Promovem



Atenció a les Persones
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SERVEI 
D’ASSESSORAMENT 
I CONSULTES
ECOM oferim a les persones amb discapacitat física (i/o a 
les seves famílies) assessorament i resolució de consultes 
per acompanyar-los en la cerca de recursos i suports que 
els facilitin la inclusió a la societat, l’autonomia personal i que 
els permeti millorar la seva qualitat de vida i viure en igualtat 
d’oportunitats.

Estem també donant resposta a consultes en matèria 
d’accessibilitat al transport públic, l’urbanisme i l’edificació.

185 consultes ateses

46 persones amb discapacitat

101 familiars

27 entitats federades

11 altres sol·licitants

SERVEI D’ASSESSORAMENT ESPECIALITZAT EN 
DISCAPACITAT ALS AJUNTAMENTS 
En col·laboració amb la Diputació de Barcelona

Des del 2012, a través d’un conveni de col•laboració amb la Diputació 
de Barcelona, prestem un servei online d’assessorament especialitzat en 
discapacitat als ajuntaments de la demarcació de Barcelona, al qual poden 
accedir els i les professionals dels Serveis Socials bàsics i els referents tècnics 
de persones amb discapacitat.

L’objectiu és ajudar-los en la resolució de consultes sobre discapacitat per tal 
que puguin donar una bona i adequada atenció a les persones amb discapacitat 
dels seus municipis.

El 2018 hem respost 93 consultes, majoritàriament sobre Serveis Socials.

Aquest servei es complementa amb una Guia de Recursos per a la Discapacitat, 
que és consultable al web d’ECOM (www.ecom.cat), on s’apleguen els recursos 
públics i privats existents adreçats a persones amb discapacitat, i que és 
permanentment actualitzada.
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Atenció a les Persones

ECOM som una de les entitats de 
referència en la gestió del Servei 
d’Assistència Personal.

Des de 2007, oferim aquest servei de suport 
a la persona amb discapacitat física amb 
necessitat de tercera persona, per realitzar 
totes aquelles activitats que faria en absència 
de limitacions funcionals, permetent-li gaudir del 
màxim nivell d’autonomia en el desenvolupament 
del seu projecte de vida i facilitar-li l’exercici de 
l’autodeterminació.

SERVEI 
D’ASSISTÈNCIA 
PERSONAL
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L’assistència personal està orientada a cobrir les 
necessitats personals en qualsevol àmbit de la 
vida d’una persona. Les accions que pot cobrir són 
molt diverses i venen determinades pel projecte 
vital de la persona que la rep. És la pròpia persona 
amb discapacitat qui decideix quan, com i en 
quines activitats de la seva vida farà ús d’aquest 
suport, així com quina persona contracta com a 
assistent personal.

Tot això comporta un servei molt flexible, adaptat 
a les necessitats canviants de suport i que 
prioritza la llibertat de decidir, la independència i 
la capacitat d’improvisació per part de la persona 
amb discapacitat.

El 2018 hem prestat el Servei d’Assistència 
Personal a 81 persones, en cogestió amb 
l’Administració Pública i de manera privada.

La major part d’aquestes persones són 
beneficiàries del servei que ofereix la Generalitat 
(39 persones que van participar a la prova pilot 
realitzada el 2007, abans de la posada en marxa del 
servei) i del servei municipal de l’Institut Municipal 
de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de 
Barcelona, IMPD (36 persones), que gestionem 
des del 2011, amb més persones cada any. La 
resta, sis persones, ens han fet la demanda del 
servei per via privada. El total d’hores de servei 
prestades en tot l’any han estat 123.016.

A més de la prestació del servei, des d’ECOM es 
fomenta l’intercanvi d’experiències i el suport entre 
iguals a través de reunions grupals de persones 
beneficiàries i d’assistents personals. També 
s’ofereixen formacions. El 2018 s’ha realitzat una 
formació en Motivació i Participació a les persones 
usuàries del servei.

Què és l’assistència personal?

Memòria 2018

hores de servei 
prestades
123.016 h

81        41      40persones usuàries
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APRENENTATGE SERVEI SOBRE ASSISTÈNCIA PERSONAL
En col·laboració amb el Casal dels Infants

Des del 2014, col·laborem amb el Casal dels Infants en un projecte que, 
sota la metodologia de l’Aprenentatge Servei (APS), i la temàtica de 
l’assistència personal, pretén millorar la realitat de col·lectius en risc 
d’exclusió social com són els joves que atenen al Casal i les persones 
amb discapacitat física que atenem a ECOM.

Fruit d’aquesta col·laboració, els i les joves del Casal es formen com a 
futurs professionals de l’assistència personal. Adquireixen aprenentatge 
de continguts, competències, habilitats i autonomia, i esdevenen agents 
comunitaris donant suport a persones amb discapacitat vinculades a ECOM. 

Al mateix temps, les persones usuàries d’ECOM, que es beneficien del 
suport dels i les joves per a la seva autonomia personal, guanyen en 
autoestima i capacitat d’autogestió del seu propi projecte de vida independent 
i esdevenen també agents comunitaris tot donant suport a joves en risc 
d’exclusió social vinculades al Casal dels Infants.

La capacitació i formació d’aquests joves com a futurs assistents personals 
corre a càrrec de les pròpies persones receptores de l’assistència, ja que en 
el Servei d’Assistència Personal és la persona beneficiària qui marca què 
vol i com ho vol.

32 
hores de formació

24  
joves del Casal 
s’han format

5  
persones usuàries d’ECOM 
han impartit la formació

17 7 4 1

5  
joves s’han inserit laboralment com assistents 
personals amb contracte

4 1

240 
hores de servei 

prestades

12  
joves del Casal 
han prestat el servei

5  
persones usuàries d’ECOM 
han rebut el servei

5 7 5

SERVEI D’ASSISTÈNCIA PERSONAL



Atenció a les Persones

Des del 1992 oferim suport a les persones amb 
discapacitat física per a la cerca de feina, com un 
requisit bàsic i necessari per poder dur a terme un 
projecte autònom de vida i avançar cap a la inclusió 
social. Treballem principalment per afavorir la seva 
inclusió en el mercat ordinari de treball.

Actualment prestem el Servei d’Inclusió Laboral des 
de set punts d’actuació repartits per les províncies 
de Barcelona i Tarragona: Barcelona, Sant Adrià 
del Besòs (cobertura Barcelonès Nord), Molins de 
Rei (cobertura Baix Llobregat), Mataró (cobertura 
Maresme), Sabadell i Terrassa (cobertura Vallès 
Occidental), i Tarragona.

Oferim el Servei d’Inclusió Laboral en col·laboració 
amb diferents institucions públiques i privades, i això 
ens permet que siguin gratuïts per a les persones 
demandants d’ocupació. Així mateix ens coordinem 
amb altres iniciatives i polítiques actives d’ocupació 
de les Administracions i altres agents del territori.

SERVEI 
D’INCLUSIÓ 
LABORAL

331           202      129
persones inserides al mercat laboral persones ateses

1468          864    604

Projecte Emple@Tic
15 persones amb discapacitat que 
cercaven feina, usuàries del Servei 
d’Inclusió Laboral d’ECOM a Tarragona, 
han participat durant el 2018 en el 
projecte Emple@TIC de capacitació 
digital de persones amb discapacitat 
per poder accedir al mercat de treball 
ordinari en igualtat de condicions.

A través d’aquest projecte, subvencionat per l’Ajuntament de Tarragona, ECOM hem ofert 
tallers enfocats a disminuir la bretxa digital, en els quals s’ha fomentat el desenvolupament 
de les competències de base i transversals.

48 Memòria 2018

contractacions 469         172 empresa protegida    297 empresa ordinària



Atenció a les Persones

L’escola inclusiva és un dret pels 
alumnes amb discapacitat però 
la realitat és que no sempre es 
garanteix. Sovint les famílies amb 
fills i filles amb discapacitat i/o els 
propis infants i adolescents han 
de reivindicar aquest dret i fer 
front a múltiples traves i dificultats 
per poder accedir i gaudir d’una 
educació inclusiva de qualitat.

ECOM oferim a les famílies:

Assessorament i orientació professional per emparar-los 
i acompanyar-los en la cerca de solucions que facilitin una 
escolarització de qualitat per als seus fills i filles.

Grups de suport i/o ajuda mútua, un espai de trobada amb 
persones que es troben en situacions similars per tal que puguin 
compartir i intercanviar experiències i trobar possibles eines i 
solucions que els facilitin el camí i/o els ajudin a millorar la seva 
vivència.

SERVEI 
D’INCLUSIÓ 
A L’ESCOLA

SERVEI DE MONITORS DE SUPORT
Des de 1985, en col·laboració amb el departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, oferim als centres educatius ordinaris la 
possibilitat de sol·licitar una persona de suport perquè els acompanyi en 
sortides escolars o colònies, on participen infants amb discapacitat, 
per tal que pugui donar suport a l’infant, i al grup en general, per facilitar 
la seva participació i gaudi de l’activitat.

La possibilitat de participació i d’accés dels alumnes amb discapacitat 
física a les diferents activitats escolars no està tant en funció de les 
característiques de la seva discapacitat com en l’existència o no a 
l’escola, i en l’activitat programada, de barreres al seu aprenentatge, 
socialització i participació.
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212         147   65
alumnat beneficiari 426 serveis prestats

137 dies coberts
157 centres sol·licitants   
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Des de 2009, col·laborem amb l’Institut Barcelona 
Esports (IBE) de l’Ajuntament de Barcelona, i 
gestionem el Servei d’Auxiliar de Vestidor, que 
els centres esportius municipals de la ciutat de 
Barcelona ofereixen gratuïtament a les persones 
amb discapacitat física, visual o intel·lectual (a partir 
dels 16 anys) per facilitar-los la pràctica d’esport.

El Servei d’Auxiliar de Vestidor està pensat 
especialment per aquelles persones amb discapacitat 
que no poden realitzar el canvi de muda al vestidor 
de forma autònoma i/o que tenen necessitat 
d’acompanyament per als seus desplaçaments 
en el centre i/o de suport per a les transferències. 
Per facilitar-los aquestes tasques, posem a la seva 
disposició la figura de l’auxiliar de vestidor que els 
dona el suport que necessiten per preparar-se per a 
realizar l’activitat esportiva.

El servei se sol·licita en el centre esportiu i ECOM 
realitza la gestió de la persona de suport.

SERVEI 
D’AUXILIAR 
DE VESTIDOR

31  persones beneficiàries

10 7 2 1

7 3 1 0

discapacitat 
física

discapacitat 
física i intel·lectual

malaltia 
mental

Memòria 2018

discapacitat 
física i sensorial
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En col·laboració amb la Diputació de Barcelona (que ofereix 
aquest servei a diferents municipis de la seva demarcació), conduïm 
Grups de Suport i Ajuda Mútua (GSAM) adreçats a persones 
cuidadores no professionals de persones amb discapacitat i/o a 
persones en situació de dependència.

L’objectiu d’aquests grups és oferir a les persones participants 
un suport emocional i relacional a través de compartir un espai 
de trobada amb persones que viuen una situació similar a la seva, 
i contribuir així a reduir l’impacte negatiu de la cura que poden 
experimentar les persones cuidadores, que se sentin recolzades i 
millorin la seva qualitat de vida, alhora que indirectament també ho 
fa la de les persones en situació de dependència.

El 2018 hem conduït Grups de Suport i Ajuda Mútua adreçats a 
persones cuidadores no professionals de persones en situació de 
dependència a Vilanova i la Geltrú, on hem fet 16 sessions; i a 
Mollet del Vallès, on hem fet 10 sessions. 

GRUPS 
DE SUPORT 
I AJUDA MÚTUA
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Col·laboració amb els Ens Locals

Amb l’objectiu de promoure el turisme 
accessible a la ciutat de Barcelona, 
hem col·laborat amb l’Ajuntament de 
Barcelona juntament amb PREDIF, 
Barcelona Turisme i els Hotels 
Catalonia Resorts, en l’organització 
de la 1a edició del curs Turisme 
accessible i atenció al client amb 
discapacitat i altres necessitats 
diverses, que ha tingut el suport de la 
Fundación Vodafone España i s’ha 
adreçat principalment a professionals 
del sector turístic, administracions 
públiques i empreses turístiques locals.

Hem impartit la formació les principals 
entitats de referència de l’àmbit de 
la discapacitat a Catalunya, a més 
de PREDIF, especialista en turisme 
accessible i aliat estratègic d’ECOM.

D’acord al conveni de col·laboració 
que des de fa anys tenim signat 
amb l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat, aquest 2018 hem tornat a 
fer assessorament i suport a la gestió 
en la Jornada d’Esport Inclusiu 
que organitza l’Ajuntament, una 
festa on es poden practicar diverses 
disciplines esportives adaptades per 
a la pràctica de tothom. I també per a 
l’organització dels actes en motiu del 
Dia Internacional de les Persones 
amb Discapacitat.

Així mateix, hem facilitat un any més 
a l’Ajuntament monitors i monitores 
de suport per facilitar a les persones 
amb mobilitat reduïda l’accés pessebre 
vivent de la ciutat.

L’any 2018 ECOM ha seguit col·laborant 
amb l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat mitjançant l’adjudicació d’un 
contracte per a la prestació del Servei 
d’Atenció a la Discapacitat. 

Una persona de l’equip tècnic d’ECOM 
ofereix, així, orientació i assessorament 
especialitzat a les persones amb 
discapacitat de la ciutat i les seves 
famílies, a entitats i personal tècnic 
municipal (enguany hem atès 121 
consultes en aquest servei) i dona 
suport a activitats diverses relacionades 
amb la discapacitat. 
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El 2018 ECOM i l’Ajuntament d’Abrera 
hem iniciat a través d’un conveni, un 
camí de col·laboració per impulsar 
i promocionar polítiques públiques 
que fomentin la inclusió i l’autonomia 
de les persones amb discapacitat en 
aquest municipi. 

Hem començat a treballar en 
l’assessorament en obres de millora 
de l’accessibilitat en la via pública.



La Fundació ECOM i l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Llobregat han 
mantingut el contracte en marxa des 
del 2016 per continuar oferint suport 
tècnic al Programa d’Atenció i 
assessorament a les persones amb 
discapacitat i les seves famílies, dins 
del qual des d’ECOM donem suport 
tècnic i administratiu a la persona 
referent de discapacitat de l’Àrea de 
Serveis Socials municipals tot fent 
atenció directa a persones, atenent 
consultes, elaborant projectes i 
documentació. 

Des del 2014 col·laborem amb 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat en 
el marc dels Projectes Comunitaris 
per la Inclusió Social, concretament 
en els programes Jo Puc! i el Projecte 
Social d’Inserció, que tenen per 
objectiu complementar i donar suport 
a la tasca dels serveis socials bàsics i 
afavorir que les persones ateses puguin 
aprofitar els recursos ocupacionals del 
territori. 

L’any 2018 hem renovat la col·laboració 
i s’ha ampliat per a oferir, a més 
del tècnic, el Suport d’auxiliar 
administratiu. 

A més a més, ens han contractat per 
impulsar l’accessibilitat en diferents 
àmbits al municipi. 

La Diputació de Barcelona ens ha 
encarregat el 2018 un diagnòstic sobre 
la possible implantació d’un Servei 
Comarcal d’Assistent Personal al 
Berguedà.

L’hem fet des de la perspectiva 
d’investigació-acció-participativa, tot 
posant èmfasi en l’acompanyament 
de processos i l’assessorament 
al territori, amb la col·laboració de 
l’activista impulsor de la interlocució 
inicial amb el Consell Comarcal del 
Berguedà en la part tècnica. 

En el marc d’un contracte amb 
la Diputació de Barcelona i en 
col·laboració amb l’Ajuntament de 
Vic també iniciem una diagnosi sobre 
l’accessibilitat i els serveis de les 
instal·lacions esportives al municipi. 

L’Ajuntament de Terrassa ha 
contractat els nostres serveis per oferir 
una formació a personal tècnic del 
servei de llicències d’obres i activitats, 
i inspecció sobre mobilitat accessible i 
entorn construït.
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Visibilitat i presència pública

Jornada sobre el dret al treball 

La jornada “Treball i Discapacitat: Cap a la 
igualtat de drets i oportunitats a la feina”, que 
hem organitzat al Museu d’Història de Catalunya, 
ha tancat les celebracions del 25è aniversari del 
Servei d’Inclusió Laboral. S’ha convocat tots els 
agents implicats (persones amb discapacitat, 
Administracions Públiques, Empreses i entitats 
socials) a una reflexió conjunta per analitzar les 
causes i cercar solucions a la poca implementació 
del dret al treball de les persones amb discapacitat.

Hi ha col·laborat la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona, i Social.Sic hi ha donat 
suport. Hi han participat 90 assistents.

Presentació de la guia práctica dels drets

Hem presentat la Guia pràctica per a la defensa 
dels drets de les persones amb discapacitat 
física, que hem editat amb el suport i la col·laboració 
de l’Ajuntament de Barcelona. 

La guia editada per ECOM pretén empoderar 
les persones amb discapacitat física i facilitar-
los el coneixement dels seus drets, així com ser 
una eina pràctica per orientar les persones a 
detectar situacions de discriminacions i saber quins 
camins poden seguir per a denunciar-les i a quins 
organismes de referència poden adreçar-se per 
rebre assessorament i/o fer la denúncia.

Jornada La incorporació de la dona amb discapacitat 
al mercat de treball. I jo què puc fer?

La Fundació ECOM, juntament amb al Fundació 
Tallers, hem organitzat una jornada al Vapor Lonch 
de Sabadell per reflexionar sobre l’escassa 
presència de la dona amb discapacitat en el 
mercat laboral a la comarca del Vallès Occidental, 
territori on ambdues organitzacions treballem per 
afavorir la inclusió laboral de les persones amb 
discapacitat.

Hi han assistit i participat diferents agents socials 
i econòmics del territori que tenen implicació en la 
millora de la inclusió sociolaboral, i persones amb 
discapacitat que han explicat la seva experiència 
en primera persona. Sota el lema I jo què puc fer?, 
s’ha fet un recull de propostes sorgides del debat, 
com ara la defensa dels drets en primera persona, 
la sensibilització i visibilització de la problemàtica 
social, o l’impuls de projectes pilot basats en generar 
sinèrgies entre persones amb discapacitat, els 
agents socials i les empreses.

Organització d’actes 

Memòria 2018
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Visibilitat i presència pública

VI Congrés del Tercer Sector

Com en passades edicions, ECOM hem estat 
presents al Congrés del Tercer Sector, que organitza 
La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya, amb un estand a la zona expositiva. 

També hem presentat al Social Speaker’s Corner 
el projecte que des de fa anys desenvolupem amb 
el Casal dels Infants i que està millorant la realitat 
dels dos col·lectius a través de la metodologia 
de l’Aprenentatge Servei (APS) i la temàtica de 
l’Assistència Personal. A més hem moderat un dels 
debats del congrés: Reptes digitals per a unes 
entitats socials innovadores.

Com a membres de la Junta de la Taula, ECOM 
també hem participat en l’organització del Congrés.

II Congreso Internacional de Asistencia personal

Organitzat per PREDIF, hi hem participat com a 
ponents i el nostre president en la moderació de la 
taula rodona El enfoque de la asistencia personal 
desde la perspectiva de la diversidad.

XVI Congrés de Cermis Autonòmics a Barcelona

Organitzat pel Cermi Estatal, el Cocarmi i les 
principals institucions públiques autonòmiques 
i municipals, ha reunit més d’un centenar de 
representants de les 19 entitats autonòmiques.
ECOM hi hem participat com a membres del 
Cocarmi.

5è Congrés de Dones del Baix Llobregat
Hem fet una ponència sobre l’urbanisme amb 
visió de gènere a Barcelona per les dones amb 
discapacitat, revalorant la vinculació de l’urbanisme 
feminista, l’accessibilitat i la mobilitat sostenible.

Participació en Congressos i Fires
Fira Rehabilita 

El 2018 hem participat per tercer any a la Fira de la 
Rehabilitació convidats pel Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de 
Barcelona (CAATEEB) per acostar els valors de 
l’accessibilitat com a dret, humanitzar entorns i 
ciutats als professionals de l’àmbit de la rehabilitació 
i a la ciutadania promocionant el disseny universal 
en l’habitatge.

Saló de l’Ocupació Juvenil

El 2018 hem estat presents en diferents espais de 
la primera edició del Saló de l’Ocupació Juvenil, 
celebrat al recinte de la Fira de Barcelona, durant la 
Setmana de la Formació i el Treball. 

Per donar a conèixer el Servei d’Inclusió Laboral 
i la nostra organització a les persones joves amb 
discapacitat física que cerquen feina, desde el 
nostre stand hem recollit demandes d’ocupació dels 
joves i els hem ofert orientació. 

En un altre espai del saló hem presentat la figura de 
l’assistent personal com un nou perfil professional 
emergent.

2018 Memòria
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Visibilitat i presència pública

Anàlisi del tractament informatiu 
de les persones amb discapacitat 
als mitjans de comunicació

Hem col·laborat en l’anàlisi anomenat Com 
representen els mitjans les persones 
amb discapacitat?, que estudia el trac-
tament informatiu al col·lectiu en diversos 
mitjans de comunicació generalistes i mos-
tra amb indicadors la poca representació i 
estereotipada que es dona a les persones 
amb discapacitat als mitjans. 

L’anàlisi, realitzada per Laia Serra, 
periodista membre de l’Associació de 
Dones Periodistes de Catalunya i que en 
diferents períodes ha treballat a l’àrea de 
comunicació d’ECOM, s’ha presentat el 
2018 en un acte públic al qual també hem 
participat.

IMPACTE EN ELS MITJANS 
DE COMUNICACIÓ 

El 2018, la presència d’ECOM als mitjans de comunicació es 
va concretar en un total de 132 aparicions, amb una majoria en 
mitjans digitals (94), seguides de premsa (28), televisió (7) i en 
últim lloc, en ràdio (3). 

DIFUSIÓ AL WEB CORPORATIU  
www.ecom.cat

El 2018 hem seguit generant continguts d’actualitat al web d’ECOM 
www.ecom.cat per donar a conèixer els projectes i iniciatives més 
destacats que impulsem des de la nostra organització i les nostres 
entitats federades. 
Al llarg de l’any hem publicat 49 notícies i 61 activitats a l’agenda.

PRESÈNCIA A LES XARXES SOCIALS

El 2018 hem seguit creixent en la nostra presència a les xarxes 
socials: A Facebook 187 persones han començat a seguir la 
pàgina d’ECOM i a Twitter, 890 persones s’han adjuntat al perfil 
@entitatecom, que han visitat 11.387 persones.

132 aparicions
13 notes de premsa
20 peticions ateses

49 notícies
61 activitats agenda

2.397 seguidors
436  post / actualitzacions

3.496 seguidors
699  piulades
1237  mencions
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Fem camí cap a la inclusióFem camí cap a la inclusióFem camí cap a la inclusióFem camí



Suport a les entitats federades, defensa i suport dels drets de les 
persones amb discapacitat i les seves famílies i manteniment estructura  

Tallers de sensibilització

Monitors de suport a la inclusió a l’escola

Tramitació i Gestió, per a les entitats federades, de la convocatòria del 
0,7% de l’IRPF i Plan de Prioridades ONCE

788.170,18 €

67 %
19 %
7 %
7 %

75 %

9 %
9 %

7 %

39.597,05 €748.573,13 €
INGRESSOS RESULTATDESPESES

PROCEDÈNCIA DELS INGRESSOS PÚBLICS

DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA PER PROJECTES
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Tipologia de despeses

19 %
Manteniment i 

gestió de l’entitat  

81 % 
Recursos Humans 

Memòria 2018

Generalitat de Catalunya      
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat  
Ajuntaments
Diputació de Barcelona 

Privats  6 %

Quotes  4 %
4 %  Prestació de serveis 

83 % Públics 

3 % Altres 

Procedència dels ingressos



Projecte Assistent Personal i Vida Independent

Projecte Serveis Inserció Laboral

Projecte Auxiliar de Vestidors

Projecte Discapacitat i Àmbit Local

Projecte d’Accessibilitat

2.804.471,00 €

Generalitat de Catalunya      
Ajuntaments
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Diputació de Barcelona

51 %
44 %
4 %
1 %

65 %
29 %

2 %
2 %

1 %

3.801,13 €2.800.669,87 €
INGRESSOS RESULTATDESPESES

PROCEDÈNCIA DELS INGRESSOS PÚBLICS

DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA PER PROJECTES
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RESULTAT EXERCICI 2018

Tipologia de despeses

Procedència dels ingressos

2018 Memòria

9 %
Manteniment i 

gestió de l’entitat  

91 %  
Recursos Humans  

Privats  10 %

3 % Prestació de serveis  

2 % Altres

85 % Públics 
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GENERALITAT DE CATALUNYA

DIPUTACIÓ, AJUNTAMENTS I CONSELLS COMARCALS

Col·laboradors

Memòria 2018



Col·laboradors

GOVERN CENTRAL

ENTITATS PRIVADES

612018 Memòria



ALBACETE » IFAD. Asociación, Información, Formación, Animación y Desarrollo de España.  ASTÚRIES » Asociación de Personas con 
Discapacidad Física y Cognitiva Pepe Alba  BALEARS » ABDEM. Associació Balear d’Esclerosi Múltiple › ASPROM. Associació Balear de Persones 
amb Discapacitat Física.  BARCELONA » AFAP. Associació de Famílies per l’Ajuda al Poliomelític › ACAEBH. Associació Catalana d’Espina Bífida i 
Hidrocefàlia › Fundació Pere Mitjans › Associació AUXILIA › Llars de l’Amistat Cheshire Fundació Privada › MINUSPACE. Associació per al Progrés de 
les Persones amb Paràlisi Cerebral › ASPAMIFEC. Asociación de Padres de Minusválidos de FECSA › ADFO. Associació Disminuïts Físics d’Osona 
› ACU. Asociación Cultural Urbana › TRACE. Associació Catalana de Traumàtics Cranioencefàlics i Dany Cerebral › AVECE-ICTUS. Associació 
Catalana de Persones amb Accident Vascular Cerebral › Associació Superar l’Ictus Barcelona › ASPAHID. Els Àngels › NEXE. Fundació Privada  
› ADSM. Associació de Disminuïts Sants-Montjuïc › AFAB. Associació Familiars Alzheimer Barcelona › TOURETTE. Associació Tourette Catalunya 
› Hemiweb-Asociación de Hemiparesia Infantil › Club Esportiu Discapacitats San Rafael › ACTIVA`T. Associació Esportiva Activa’t Sant Andreu de la 
Barca › APPCAT. Associats de Polio i Postpolio de Catalunya › ACDEM. Associació Catalana d’Esclerosi Múltiple JM Charcot › ADFYS. Asociación de 
Discapacitados Físicos y Psíquicos de Gornal › APINDEP. Integració de Persones amb Discapacitat › Associació Esplugues sense Barreres 
› Fundació Catalana Guimbarda › Fundació Isidre Esteve › AAS. Associació d’Afectats de Siringomièlia › ADIMIR. Associació Discapacitats Físics, 
Psíquics i Sensorials de Montcada i Reixac › AVI. Associació per la Vida Independent › ACGA. Associació Catalana de Gossos d’Assistència 
› AEMBAIX. Associació d’Esclerosi Múltiple del Baix Llobregat › ASEM CATALUNYA. Associació Catalana de Malalties Neuromusculars 
› DSI. Plataforma Deixem de ser invisibles › ACGA. Associació Catalana de Gossos d’Assistència › DISMIFÍSICS. Terrassencs Disminuïts Físics 
Associats › Fundació Privada Estimia › Fundacio Internacional Miquel Valls Contra l’Esclerosi Lateral Amiotròfica › SÍNIA. Associació de Familiars de 
Disminuïts Físics del Centre Ocupacional Sínia › AMIS. Associació de Minusvàlids de Sitges › ACORDIS. Asociación Coordinadora de Colectivos de 
Disminuidos de L’Hospitalet › JOCI. Associació Joves cap a la Integració de les Persones amb Disminució › ACAH. Associació Catalana d’Atàxies 
Hereditàries › ESPIGA. Fundació l’Espiga › HPN. Asociación de Hemoglobinuria Paroxistica Nocturna › Associació Acció Psoriasi 
› MATA. Minusválidos Asociados del Transporte Adaptado › LLRC. Lliga Reumatològica Catalana › ACPD. Associació Centre Pont del Dragó 
› FEM. Fundació Esclerosi Múltiple › ACAP. Associació Catalana d’Atenció Precoç › ADISPAP. Associació de Discapacitats de Palau de Plegamans 
› APDP. Associació Pro-Disminuïts del Penedès › ARAMIS. Associació de Discapacitats Físics de Sant Boi › ADFH. Asociación de Disminuidos 
Físicos de L’Hospitalet › UNES. Unió Esportiva Sant Feliu de Llobregat › ACMAH. Associació Catalana de Malaltia de Huntington › ADISP. Associació 
de Disminuïts de Santa Perpètua de Mogoda Junts per la Diversitat › A.M3.S.S. Associació M3 Serveis Socials › CRESPINELL. Escola d’Educació 
Especial Crespinell › ASEM. Federación Española de Enfermedades Neuromusculares › COMKEDEM. Associació Juvenil Catalana Comkedem 

Llistat d’entitats
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› AFAPAC. Associació de Familiars i Afectats de Patologies de Creixement › AMICU. Associació de Minusvàlids de Cubelles › DISCAN. Associació 
d’Acció Social › ASPACE. Fundació de la Paràlisi Cerebral › ADF. Associació de Persones amb Disminució Física de Sant Feliu Del Llobregat - Baix 
Llobregat › NSI No Somos Invisibles › Associació Catalana de Fibrosi Quística › SUMMAE. Fundació Privada Summae  › ACACI. Asociación Catalana 
de Afectados de Cistitis Intersticial › APINDEP RONÇANA S.C.C.L. › ASENDI NB. Associació per la Sensibilització envers la Discapacitat de Nou 
Barris › ECOM. Fundació Privada ECOM › NADIS. Fundació Sagrat Cor Sarrià › FTFS. Fundació Privada Tutelar Família i Societat 
› FTC. Fundació Privada Teràpia a Cavall › AFAM. Associació de familiars de malalts d’Alzheimer del Maresme › FAGA. Familiars i malalts d’Alzheimer 
i altres demències de Gavà › COGD. Centre Ocupacional Grans Disminuïts Ciutat Vella Societat Cooperativa Catalana Limitada › ADIAM. Associació 
de Discapacitats de l’Alt Maresme › AFA BAIX. Associació de familiars d’Alzheimer del Baix Llobregat › AGIMM. Associacio Grup Integrador de 
Minusvàlids de Mataró i Maresme › ASPAYM Catalunya › DISGRUP. Fundació Disgrup › Fundació Privada Ictus Malaltia Vascular 
› GAEM. Fundació Privada Grup d’Afectats d’Esclerosi Múltiple › MPS. Asociación Española de las Mucopolisacaridosis y Síndromes relacionados 
› FAVAN. Fundació AVAN › SARAU. Associació d’Oci Inclusiu › APIP-ACAM. Fundació APIP-ACAM › CORS NOUS.  Associació Trasplantats Cardíacs 
CORS NOUS ›  Fundació CORAVANT › ACH. Associació Catalana de l’Hemofília  BIZKAIA » BIDAIDEAK. Sociedad Vasca de Minusválidos Bidaideak  
BURGOS » AFAEM. Asociación de Familiares y Afectados de Esclerosis Múltiple de Burgos › Asociación Corea de Huntington de Castilla y León 
› ASBEM. Asociación Burgalesa de Esclerosis Múltiple  GIRONA » MIFAS. Associació de Minusvàlids Físics Associats › Fundació Mifas 
› AMA. Associació d’ajut als malalts d’Alzheimer i afectats › FRATER Girona. Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat de Girona  
LLEIDA » AREMI. Asociación de Rehabilitación del Minusválido › EM Lleida. Esclerosi Múltiple, Associació de Lleida › ASPID. Associació de 
Paraplègics i Discapacitats de Lleida › Fundació Privada AREMI › Club Esportiu Aspid › AFALL. Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer de 
Lleida  LLEÓ » EM LEÓN. Asociación Esclerosis Múltiple de León › Asociación Parkinson León  MADRID » ALDE. Asociación de Lucha Contra la 
Distonia en España › Asociación Parkinson Madrid › FEMM. Fundación Privada Madrid contra la Esclerosis Múltiple › Fundación Ayúdate 
› DIA. Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes  MÚRCIA » CRECER.  Asociación Nacional para Problemas del Crecimiento 
› EMACC. Esclerosis Múltiple, Asociación de Cartagena y su comarca  SALAMANCA » ASDEM. Asociación Salmantina de Esclerosis Múltiple  
SEGOVIA » ASGEM. Asociación Segoviana de Esclerosis Múltiple  TARRAGONA » APCT. Associació Parkinson de les Comarques de Tarragona 
› ACABS. Acció Cívica Anti Barreres Social del Camp de Tarragona › APPC. Associació Provincial de Paràlisi Cerebral  VALÈNCIA » CODIFIVA. 
Coordinadora de Discapacitados Físicos de la Comunidad Valenciana FIVA  VALLADOLID » AVEM. Asociación Vallisoletana de Esclerosis Múltiple  
ZAMORA » AZDEM. Asociación Zamorana de Esclerosis Múltiple
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Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral.2a
08011 Barcelona
Tel.: 93 451 55 50   Fax: 93 451 69 04
ecom@ecom.cat

www.ecom.cat

www.facebook.com/ecomdiscapacitat

@entitatecom




