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L’Ajuntament de Barcelona concedeix la
Medalla d’Or al Mèrit Cívic a la Federació
ECOM
El Plenari Municipal ha aprovat per unanimitat l’atorgament d’aquest
reconeixement per la trajectòria de la Federació durant 50 anys en la defensa
dels drets de les persones amb discapacitat física i/o orgànica i, alhora, per la
tasca feta per a l’enfortiment de l’associacionisme del col·lectiu.
Barcelona, 23 de juny de 2021. El Plenari de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat avui,
dimecres 23 de juny, concedir la Medalla d’Or al Mèrit Cívic de Barcelona a la Federació ECOM
en reconeixement dels seus 50 anys treballant per a la inclusió de les persones amb
discapacitat física i/o orgànica i per a les entitats del col·lectiu.
La Federació ECOM ha treballat per fer de la ciutat de Barcelona una ciutat més accessible i
inclusiva per al col·lectiu de les persones amb discapacitat física i/o orgànica i ha encapçalat
iniciatives pioneres d’atenció com el Servei d'Assistència Personal, del qual n’és referent.
ECOM ja compta amb altres reconeixements a la seva trajectòria, com són la Creu de Sant
Jordi, concedida per la Generalitat de Catalunya l’any 2011, o la inclusió del seu naixement al
llistat de Commemoracions del mateix òrgan de govern, que es va produir a finals del 2020,
amb motiu de l’inici del 50è aniversari de l’entitat.
En aquesta ocasió, ha estat l’Ajuntament de Barcelona qui li ha concedit el seu màxim guardó,
dirigit a distingir la trajectòria de persones o entitats que han treballat en favor de la ciutat.
Davant d’aquest reconeixement, el president d’ECOM, Antonio Guillén, ha assegurat que
“aquest reconeixement és el fruit de 50 anys de feina al costat de les persones, entitats,
administracions i empreses que ens han acompanyat durant aquest camí per aconseguir una
societat més inclusiva, on les persones amb discapacitat puguem exercir realment els nostres
drets”.
“Volem aprofitar aquesta oportunitat que ens brinda l’aniversari per compartir els èxits i canvis
aconseguits, agrair la implicació dels agents implicats i fer visibles els reptes de futur als quals
ens hem d’enfrontar juntes” ha manifestant Guillén, que també ha afegit que encara hi ha molt
per fer: “considerem que s’ha de continuar treballant per acostar les normatives a la Convenció
Internacional del Drets de les Persones amb Discapacitat, així com també s’ha de treballar
perquè els fons Next Generation arribin també al Tercer Sector”.
Durant el Ple Municipal els diferents representants dels grups polítics han tingut paraules de
reconeixement i d’elogi cap a la trajectòria de la Federació.
La representant d’Esquerra Republicana per Catalunya, Montserrat Benedí, ha començat la
seva intervenció senyalant que “al llarg d’aquestes cinc dècades, ECOM s’ha convertit, sens
dubte, en una de les entitats de referència i interlocutora reconeguda i legitimada pel
desenvolupament de polítiques que afavoreixin la igualtat d’oportunitats” constatant, així, el
paper rellevant que ha adquirit l’entitat durant la seva trajectòria. “La tasca que realitza ECOM,
és fonamental per aconseguir una societat inclusiva on poder fer efectiu l’exercici dels drets de
totes les persones per igual”, ha afegit.
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Per part dels Comuns, la seva representant, Gemma Tarafa, ha recalcat el volum i la qualitat de
les actuacions de la Federació dient que “avui concedim un reconeixement imprescindible a la
feina ingent, incansable, amb rigor, constructiva i que ha generat ponts. Una feina que ha
ajudat a construir una ciutat molt més amable i accessible per les persones amb discapacitat,
per totes les persones”.
El representant dels socialistes, Joan Ramón Riera, ha fet referència als inicis de la Federació
per referir-se a la seva funció alliberadora per a les persones amb discapacitat i la societat en
general, indicant ‘La Federació ECOM es va constituir en temps de dictadura, portant un
missatge de llibertat que encara avui defensa amb les seves actuacions’ ha començat. “La
ciutat us necessita, no arribarem a una plena inclusió sense vosaltres ni les entitats que
defensa els drets de les persones amb discapacitat” ha afegit.
“La Federació ECOM és l’autèntica referent i pionera en el model d’atenció d’Assistència
Personal per a persones amb discapacitat” Neus Munté, de Junts per Catalunya, ha fet
referència d’aquesta manera al canvi en el model de l’atenció a les persones amb discapacitat
produït durant els darrers anys. “El model d'atenció a les persones amb discapacitat física del
nostre país i la nostra ciutat no s'entendria sense ECOM”, ha remarcat la representant.

La trajectòria de la Federació ECOM
La Federació ECOM ha treballat durant 50 anys al servei de les seves entitats federades i al
costat de les persones amb discapacitat física i/o orgànica per avançar cap a una societat més
inclusiva en què l’exercici dels seus drets es faci efectiu. Actualment, la federació està
constituïda per 120 entitats de persones amb discapacitat física i/o orgànica de tota Espanya
(108 de Catalunya).
La federació actua amb doble missió: per una banda, defensar l’exercici dels drets de les
persones amb discapacitat física i/o orgànica per assolir la plena inclusió social i millorar la
seva qualitat de vida, amb l’apoderament 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 apoderament.
Ja sigui treballant per fer visible el col·lectiu, amb la celebració de les primeres Jornades ECOM
a Montjuïc (1971) o la creació del primer cens directe de persones amb discapacitat; com
participant en processos reivindicatius, per exemple les que van portar al tancament del
SEREM (Servicio de Rehabilitación de Minusválidos) en 1977 o a la creació de l'IMPD, (Institut
Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona) l'any 1988; o col·laborant en la
implantació de projectes pioners d'atenció, entre els quals destaquem el Servei d'Assistència
Personal, que gestionem des de l'any 2007, el lligam i les aportacions de la Federació cap a la
ciutat han estat innegables.
La Federació ECOM és també un referent de l'àmbit de la discapacitat a escala autonòmica i
estatal, des del moment de la seva creació. En són clars exemples la seva participació en la
'Minusval - 74, la primera conferència nacional per a la integració de les persones amb
discapacitat a la societat, que va concloure amb la creació de la Comissió Interministerial, amb
tres representants de la FEDERACIÓ ECOM; el seu paper protagonista en la redacció i
posterior promulgació de la Llei d'Integració de Minusvàlids, la LISMI, el text bàsic de referència
per a persones amb discapacitat; les seves aportacions i esmenes a les diferents normatives,
que persegueixen la seva alineació al que estableix la Convenció dels Drets de les Persones
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amb Discapacitat de l'ONU; les seves propostes a les administracions públiques del nostre país
en cada cita electoral o els seus posicionaments sobre problemàtiques concretes que afecten
les persones amb discapacitat.
Qui és ECOM: 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 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.
L’experiència d’ECOM en l’assistència personal es va iniciar el 2007, quan conjuntament amb el departament de
Treball, Afers Socials i Famílies vam posar amb marxa una prova pilot d’assistència personal per definir com havia de
ser aquesta figura. Actualment ECOM segueix prestant, aquest servei a les persones que van participar a la prova pilot,
amb el suport del departament. També des de 2011, ECOM està participant en la cogestió del servei d’assistència
personal de l’Ajuntament de Barcelona.

www.ecom.cat
+ info: Sílvia Riu, responsable de Comunicació, contactant a comunicació@ecom.cat o al
telèfon 623 27 78 93.

