
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

 

ECOM premia el foment de la promoció de l’autonomia 
personal i la vida independent, i de l’accessibilitat universal 
 

 Els guardonats en la primera edició dels Premis ECOM Maria José Vázquez, que s’han 
celebrat aquesta tarda, han estat: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), 
Grup Saltó, Grup Bon Preu, i Per Viure.  
 

 Els Premis ECOM Maria José Vázquez neixen amb l’objectiu de reconèixer projectes i 
iniciatives impulsades per persones, empreses, entitats o institucions que hagin tingut 
un impacte en la promoció de l’exercici dels drets de les persones amb discapacitat 
física i/o orgànica. Es premien quatre categories: Dret a l’Accessibilitat, Dret a la Vida 
Independent i l’Autonomia Personal; Dret al Treball; i Dret a l’Habitatge.  
 

 Amb aquest acte, ECOM tanca el calendari de celebracions de la commemoració del 
seu 50è aniversari, que s’ha vingut desenvolupant al llarg de 2021.  

 
Barcelona, 28 de gener de 2022. La Federació ECOM, entitat representant de la discapacitat 
física i/o orgànica a Catalunya (actualment aglutina 120 entitats) ha lliurat aquesta tarda els 
guardons dels I Premis ECOM Maria José Vázquez, una iniciativa que s’emmarca en el 
calendari d’actes de commemoració del 50è aniversari de l’entitat –que s’ha vingut celebrat al 
llarg de 2021– i amb el qual s’ha posat punt i final a aquesta celebració.  
 
L’acte, que ha tingut lloc a l’auditori del campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu 
Fabra i que s’ha pogut seguir per streaming, ha comptat amb la participació de Pere Aragonés, 
president de la Generalitat de Catalunya; la delegada del Govern espanyol a Catalunya, Maria 
Eugènia Gay; el regidor d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat de 
l’Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera; el diputat de Salut Pública de la Diputació de 
Barcelona, Jesús Naharro; el Rector Magnífic de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat; i el 
president d’ECOM, Antonio Guillén.  
 
Els Premis ECOM Maria José Vázquez, que neixen amb la voluntat i el desig de convertir-se en 
una iniciativa de caràcter anual, tenen l’objectiu de reconèixer, visibilitzar i agrair la tasca duta a 
terme per persones, empreses, entitats o institucions per promoure l’exercici dels drets de les 
persones amb discapacitat física i/o orgànica, així com afavorir la igualtat d’oportunitats i la 
inclusió d’aquest col·lectiu a la societat. “Aquests premis són un acte de reconeixement i 
d’agraïment a la feina ben feta, i també de visibilització d’iniciatives que milloren la vida 
de les persones amb discapacitat, amb l’objectiu que s’hi emmirallin altres empreses, 
organitzacions, institucions, i que cada cop siguin més les qui contemplin les 
necessitats del nostre col·lectiu i s’impliquin en el camí cap a la inclusió”, ha dit el 
president d’ECOM, Antonio Guillén, durant l’acte.   
 
Els guardonats en aquesta primera edició dels premis han estat: 
 
En la categoria Dret a l’Accessibilitat: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 
En la categoria Dret a la Vida Independent i l’Autonomia Personal: Grup Saltó. 
En la categoria Dret al Treball: Grup Bon Preu. 
En la categoria Dret a l’Habitatge: Perviure.  
 
Les categories dels Premis ECOM Maria José Vázquez estan centrades en els elements clau 
per garantir el dret a una vida independent dins la comunitat de les persones amb discapacitat 
física i/o orgànica, un dret que els reconegut a través de la Convenció dels Drets de les 
Persones amb Discapacitat de l’ONU: accessibilitat universal, habitatge accessible i assequible, 
treball i ocupació, i suports per a l’autonomia personal i la vida independent.  
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El guardó per als premiats ha estat ‘Eona’, una peça creada per l’escultor badaloní Jordi 
Esteve, acompanyada d’un diploma acreditatiu amb els mèrits presentats per la candidatura i 
els criteris pels quals han estat seleccionats. La producció d’aquesta peça ha estat possible 
gràcies a la col·laboració de tallerBDN, una associació badalonina que promou l’activitat 
escultòrica, i els artistes residents i exresidents d’aquest taller que van presentar diferents 
propostes, d’entre les quals es va sortir escollida ‘Eona’. 
 
La presentació de candidatures pels premis s’ha fet a través d’un procés participatiu en què 
han pogut participar l’equip humà d’ECOM (Junta Directiva, personal tècnic, voluntariat), les 
entitats federades i les persones usuàries dels serveis que presta ECOM, en què han pogut 
presentar les candidatures que els han semblat més interessants per a cadascuna de les 
categories. En total s’han rebut 61candidatures.  
 
El Jurat dels I Premis ECOM Maria José Vázquez ha estat format pels membres de l’actual 
Junta Directiva de la Federació ECOM, integrada per membres de deu de les 120 entitats que 
conformen la federació: el president, Antonio Guillén; el vicepresident, Josep Giralt; la 
tresorera, Bibiana Bendicho; la secretària, Rosa Masriera; i els vocals, Montserrat García, 
Marta Rodríguez, Albert Carbonell, Àngel Gil, Elisenda de la Torre i Carme Garrido.  
 
Els Premis Maria José Vázquez van veure la llum per primera vegada l’any 2011, coincidint 
amb la celebració del 40è aniversari de la Federació ECOM, i van agafar el nom de la qui n’era 
presidenta i que va morir de manera sobtada aquell mateix any. Una dècada després, amb la 
represa d’aquests premis, la voluntat d’ECOM és continuar honrant la seva memòria en 
reconeixement a la important tasca que va fer al llarg de la seva vida per la promoció de 
l’accessibilitat universal i de la igualtat de drets de les persones amb discapacitat física i/o 
orgànica; i per fer visible i posar en valor el rol actiu de les dones del col·lectiu com agents de 
transformació urbana i social, sobretot a Barcelona on va ser reconeguda per part de 
l'Ajuntament amb la Medalla d'Honor de la ciutat l'any 2005. 
 
Els Premis ECOM ‘María José Vázquez’ compten amb el suport del Departament d'Empresa 
i Treball de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona. 

 
Els mèrits dels premiats 
 
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), premi en la categoria Dret a l’Accessibilitat: 
 
Es reconeix el compromís històric de Transports Metropolitans de Barcelona amb l’accessibilitat 
universal, que ha portat a la ciutat de Barcelona a disposar d’una xarxa de transport públic de 
referència a Europa en accessibilitat, així com també el fet de promoure la cooperació i 
participació de les persones amb discapacitat perquè això sigui possible. Des de 1992 es 
treballa de la mà de la Generalitat de Catalunya perquè les estacions de la xarxa de metro que 
es construeixen o es rehabiliten garanteixin l’accessibilitat, impulsant l’estudi de millora del ‘gap’ 
(forat entre l’andana i el tren) i avançant en l’adaptació d’infraestructures de gran rellevància en 
les connexions metropolitanes com és actualment l’intercanviador de Plaça Espanya. 
Actualment el 92% de les 165 estacions són accessibles i la resta estan en obres o en fase de 
projecte per ser-ho, i se segueixen implementant millores per seguir amb l’adaptació 
progressiva de les instal·lacions. Així mateix tota la flota de la xarxa de bus és 100% 
accessible, està adaptada en la seva totalitat per persones usuàries de cadires de rodes des 
del 2007, amb seients reservats en l’interior de tota la flota d’autobusos i rampa per facilitar 
l’accés al vehicle. I més recentment s’ha facilitat l’accés d’escúters de mobilitat homologats a 
les xarxes de metro i bus, i s'ha millorat la infoaccessibilitat dels transports amb les etiquetes 
intel·ligents i les balises electròniques per orientar les persones amb discapacitat visual. 
 

https://www.tmb.cat/
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Grup Saltó, premi en la categoria Dret a la Vida Independent i l’Autonomia Personal: 
 
A l’empresa lleidatana Grup Saltó se li reconeix els 25 anys de trajectòria posant la tecnologia 
al servei de les persones i les organitzacions. Especialment per la contribució que fan al foment 
de l’autonomia de les persones, a través del desenvolupament i la integració de solucions 
aplicades a la millora de la qualitat assistencial i de vida de les persones grans o dependents, la 
Digitalització i l’optimització de processos automatitzables i l’impuls de 
l’educació amb robots i dispositiu loT connectats.   
 
Grup Bon Preu, premi en la categoria Dret al Treball: 
 
El reconeixement al Grup Bon Preu premia el seu compromís amb la igualtat i la diversitat a 
través d’una política de Recursos Humans que aplica els principis de la Llei d’Igualtat 
d’Oportunitats entre homes i dones, i que no discrimina en els processos de selecció ni per 
edat ni sexe, així com per la col·laboració constant amb institucions i serveis públics per 
aconseguir la inserció laboral de col·lectius que tenen dificultats per accedir al mercat laboral, 
com és el cas de les persones amb discapacitat. Actualment, tenen més d’un 2% de persones 
amb discapacitat en plantilla. Aquest compromís amb la diversitat també el fan manifest amb 
l’impuls d’iniciatives orientades a facilitar l’autonomia en les compres als seus establiments a 
les persones amb discapacitat, com és el cas de la iniciativa ‘Hores tranquil·les’, que han 
promogut conjuntament amb la Federació Catalana d’Autisme, que pretén afavorir la compra de 
diferents col·lectius que poden veure’s afectats per la contaminació acústica i lumínica (com  
poden ser les persones amb autisme i persones amb hipersensibilitat sensorial), reduint la 
intensitat lumínica i acústica dels seus establiments tots els dissabtes de 15 a 17 hores. O 
també el fet que els seus establiments compten amb targetes client adaptades al sistema 
Braille per a persones amb discapacitat visual.  
 
Perviure, premi en la categoria Dret a l’Habitatge: 
 
El projecte Perviure, d’intercooperació de les cooperatives Celobert, Coop de mà i Fil a l’agulla, 
ha estat reconegut per la seva contribució a l’impuls de noves fórmules d’habitatge com és el 
cas del cohabitatge. I concretament s’ha reconegut la línia de treball que han iniciat fa un parell 
d’anys per impulsar el cohabitatge inclusiu, amb iniciatives com la guia ‘Cohabitatge amb cures 
i atenció a les persones’. Perviure ofereix un acompanyament tècnic i humà integral, de 
forma interdisciplinar, amb especial atenció en la cura de les relacions i la diversitat, per a 
l’impuls de projectes de cohabitatge. Un acompanyament que es fonamenta en: Dinamització i 
facilitació dels grups; Gestió econòmica i financera, Assessorament legal, jurídic i urbanístic; i 
Co-disseny de l’arquitectura i gestió de l’obra.    
 
Qui és ECOM: La Federació ECOM va néixer el 1971 com un moviment associatiu, que aglutina 

actualment 120 entitats de persones amb discapacitat física de tota Espanya (108 de Catalunya), i el 2007 
va impulsar la creació de la Fundació ECOM. Aquestes organitzacions, que s’aglutinen sota la marca 
ECOM, actuen amb una doble missió: per una banda, 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; i per l’altra, enfortir el sector associatiu de la 
discapacitat física a través de la participació, la representació i el seu empoderament.  
  

+ info: www.ecom.cat   
 

https://groupsalto.com/
https://www.bonpreuesclat.cat/es/
https://perviure.org/
https://celobert.coop/es/
https://www.coopdema.cat/es/
https://filalagulla.org/es/

