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Esborrem barreres. Creem oportunitats.

Qui som

MISSIÓ

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.

› 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.

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
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ECOM té una doble missió:

› 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

12 anys d’activitat

49 anys d’activitat

124 entitats federades distribuïdes arreu de l’estat espanyol.
Estem presents en 9 comunitats autònomes:
103 Catalunya, 5 Comunitat de Madrid, 9 Castella i Lleó,
2 Illes Balears, 1 Castella - la Manxa, 1 País Basc,
1 Múrcia, 1 Comunitat Valenciana, 1 Astúries.
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Impacte Social

710

128.952

hores d’assistència
personal prestades

consultes ateses

347

persones inserides
laboralment
› 149 dones / 198 homes

36

persones usuàries del
Servei d’Auxiliar de Vestidor
› 16 dones / 20 homes

Conscienciació social
Tallers d’experimentació
i espectacle de titelles

84 accions
2.490 participants

Equip humà

Junta / Patronat

Formació

Documental i exposició
“Vides Diverses”

16 projeccions

(350 espectadors)

2 exposicions

738

assistents a formacions

› 564 dones / 174 homes

8 › 4 homes / 4 dones

Professionals remunerats

206 › 57 homes / 149 dones

Persones voluntàries

7 › 4 homes / 3 dones

25 › 10 homes / 15 dones

11 › 4 homes / 7 dones

25 › 10 homes / 15 dones
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Incidència política i defensa dels drets
Reivindiquem la igualtat
de drets i oportunitats
Promovem l’apoderament
de les persones

El nostre objectiu és influir sobre les polítiques
públiques i les decisions d’assignació de recursos
dins dels sistemes polítics, econòmics, socials
i institucionals per afavorir el benestar de les
persones amb discapacitat física i la seva plena
inclusió social. I ho fem d’acord a l’enfocament
basat en els drets humans, fonamentat a la
Convenció Internacional de les Nacions Unides
sobre els drets de les persones amb discapacitat.
Després de més d’una dècada reivindicant i lluitant
per l’impuls de l’assistència personal com a suport
a la vida independent, aquest 2019 celebrem que
la Generalitat de Catalunya ha anunciat que en
breu publicarà la normativa que la regularà, en
la definició de la qual estem col·laborant.
Som membres de:

19 REUNIONS INSTITUCIONALS
1 COMPAREIXENÇA AL PARLAMENT DE

CATALUNYA en relació a la Llei d’igualtat de tracte
i no discriminació.

2 DOCUMENTS DE PROPOSTES A POLÍTICS
en motiu de les eleccions municipals del 26-M
(àmbit Barcelona; altres municipis).

4 ESMENES A LLEIS I NORMATIVES
65 CONSULTES ATESES D’ASSESSORAMENT

SOBRE DISCRIMINACIÓ I VULNERACIÓ DE DRETS

9 TALLERS AMB PERSONES AMB DISCAPACITAT

FÍSICA
› 3 d’apoderament en defensa dels drets
› 6 sobre el dret a l’habitatge i a viure dins la comunitat

1 PROJECTE D’APODERAMENT de dones amb
discapacitat física.

El 2019 hem impulsat el
projecte Dona, alça el
vol, amb dos objectius:
apoderar cinc dones amb
discapacitat física per
ajudar-les a esdevenir
agents de canvi; i visibilitzar
les múltiples violències que
pateixen, especialment en
la incorporació al mercat
de treball. L’experiència ha
quedat recollida en un vídeo.

Participem a: Generalitat de Catalunya: Consell de la discapacitat de Catalunya › Consell català de la mobilitat › Consell per la promoció de l’accessibilitat › Consell consultiu de pacients

› Comissió Assessora de la Prestació Ortoprotèsica de CatSalut › Consell de Participació del Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària › Taula de Treball Protegit ›
Plenari d’Enitats Federatives de la Direcció General de Protecció Social. Ajuntament de Barcelona: Acord ciutadà per a una Barcelona inclusiva › Pacte per la Mobilitat de Barcelona ›
Àmbit participat Comissionat Economia Social i Solidària › Comissió Assessora Institut Barcelona Esports › Consell de l’Habitatge Social de Barcelona › Consell d’Innovació Pedagògica.
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Visibilitat i presència pública
ALTRES ACCIONS DESTACADES
› Participació (com a membres de COCARMI) a
la Taula pel Pacte Nacional pels drets de les
persones amb discapacitat, formada per membres
del Govern i una seixantena de representants dels
col·lectius i organitzacions implicades en el Pacte,
per treballar el full de ruta a seguir per les diferents
administracions per garantir els drets i la plena
ciutadania de les persones amb discapacitat.

› Aportacions al I Pla Nacional de Drets Humans
de Catalunya, promogut per l’Estructura de Drets
Humans de Catalunya (que formen el Síndic de
Greuges de Catalunya i l’Institut de Drets Humans
de Catalunya).

ORGANITZACIÓ D’ACTES › 3 actes organitzats

Drets a debat:
“Tenim drets,
tenim obligacions”

Drets a debat:
“La Convenció dels Drets
de les Persones amb
Discapacitat. L’apliquem
en el dia a dia?”

Presentació de les
guies elaborades dins el
projecte “Posa’t en forma!
KITS per a la bona gestió”

› Aportacions a l’actualització de l’Estudi del
greuge econòmic comparatiu de les persones
amb discapacitat a la ciutat de Barcelona,
impulsat per l’Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona.

PARTICIPACIÓ A JORNADES O ALTRES ESDEVENIMENTS

› Participació en diferents processos participatius
promoguts per les autoritats competents en
l’urbanisme i la mobilitat urbana de la ciutat de
Barcelona i l’àrea metropolitana.

WEB › 40.423 visites › 62 notícies

› Aportacions al document de bases del II Pla
Estratègic de Serveis Socials de Catalunya.

› Participació en la revisió del Pla estratègic de
l’esport de Barcelona 2012-2022, impulsada des
de l’Ajuntament de Barcelona.

5 participacions a congressos › 4 presències a fires › 20 participacions en jornades
MITJANS DE COMUNICACIÓ
127 aparicions › 14 notes de premsa › 14 peticions ateses

XARXES SOCIALS
4.061 seguidors › 652 piulades › 1.472 mencions › 565 nous seguidors
2550 seguidors › 341 post › 153 nous Me Gusta
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Al servei de les entitats federades
L’atenció
personalitzada
és el nostre valor
Com a federació, ens devem a
les nostres entitats federades, i
actuem vers elles amb una doble
funció: d’una banda les prestem
suport i serveis; i, per l’altra, les
representem i protegim els seus
interessos davant l’Administració.
Ho fem amb la voluntat d’afavorir
l’enfortiment del moviment
associatiu de la discapacitat
física i per garantir una millor
atenció a les persones i defensa
dels seus drets.
Les 124 entitats que agrupem
ens legitimen com a màxim
representant de la discapacitat
física a Catalunya i com a
interlocutor amb l’Administració
Pública en representació del
sector.
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ASSESSORAMENT, INFORMACIÓ I ATENCIÓ
PERSONALITZADA
209 consultes ateses › 63 reunions

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL /
ENFORTIMENT DEL SECTOR
Representem i defensem els interessos de les
entitats (i les persones que atenen) davant les
Administracions Públiques, tant amb interlocució
política directa com a través d’una participació
activa en altres entitats de Tercer Nivell del
Tercer Sector Social.

Som al costat de les entitats per assessorar-les
i acompanyar-les en tot allò que necessiten per
millorar la seva gestió i funcionament.
FORMACIÓ I CAPACITACIÓ
3 sessions formatives

Organitzem sessions formatives a mida i espais
d’intercanvi de coneixements per a les nostres
entitats; i les informem sobre altres formacions que
poden ser del seu interès.
Les formacions ofertes el 2019 han estat:
“Introducció a la cogestió de l’assistència personal;
“La mejora de la participación interna en las
organizaciones”; i “L’assegurança de responsabilitat
civil per a les entitats sense ànim de lucre”.
GESTIÓ DE SUBVENCIONS
100 projectes presentats i finançats

El 2019 les nostres reivindicacions s’han
centrat especialment en la reclamació d’un
pla de recuperació del finançament del sector
d’atenció a les persones i en la denúncia de
l’infrafinançament crònic que es pateix des
de fa deu anys, en col•laboració amb La
Confederació.
I també hem participat en el procés de
construcció de l’Estratègia de la ciutat de
Barcelona pel foment i enfortiment de l’Economia
Social i Solidària cap al 2030.

Projectes
Finançats
Presentats

Sol·licitat

Import

Concedit

0,7% IRPF 2018 (GENCAT)

57

51

1.908.456,92 €

1.056.882,36 €

PLAN DE PRIORIDADES 2019

46

45

618.179,15 €

320.000 €

DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT

4

4

22.668 €

13.351,05 €

Al servei de les entitats federades
Guies pràctiques per a la millora
de la gestió de les entitats
El 2019, hem editat tres guies pràctiques
que ofereixen pautes i procediments
concrets per poder dissenyar i implementar
tres elements avui imprescindibles per
a una bona gestió associativa: El pla
d’igualtat, El codi ètic i El model de
prevenció de delictes (també anomenat
Compliance).

Perfil de les entitats
El perfil de les entitats és molt divers. De les 124
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.
TIPOLOGIA DE SERVEIS
› Serveis d’Atenció Diürna

› Serveis d’Atenció Sociosanitària
› Serveis d’Atenció Domiciliària
› Serveis d’Atenció Precoç
› Serveis d’Habitatge

› Serveis d’ Intermediació Laboral
› Serveis Educatius
› Serveis Esportius

› Serveis de Promoció de l’Autonomia Personal
i la Vida Independent

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 de Tourette
› Traumatismes cerebrals
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Al servei de les Persones
Donem suport
per al foment de
l’autonomia
personal
Oferim a les persones amb
discapacitat física un seguit
de serveis per afavorir la seva
autonomia personal i facilitarlos una vida independent dins la
comunitat.
La nostra entitat advoca per la
corresponsabilitat de l’atenció de
les persones amb l’Administració
Pública i col·laborem amb ella
per la provisió de serveis. Ho
fem amb vocació de servei
públic i de donar resposta a les
nostres necessitats, i sempre
amb un esperit innovador i de
transformació social, promovent
l’impuls i la creació de nous
serveis que avancin cap al
foment de l’autonomia personal.

SERVEI D’ASSESSORAMENT I CONSULTES
436 consultes ateses
Assessorem les persones amb discapacitat física i les seves famílies
per a la cerca de recursos i suports per facilitar la inclusió a la societat
i l’autonomia personal.
També en conveni amb la Diputació de Barcelona, oferim un servei
on line d’assessorament als professionals de Serveis Socials dels
ajuntaments de la demarcació de Barcelona, a través del qual el
2019 hem atès 63 consultes.

SERVEI D’INCLUSIÓ LABORAL
1404 persones ateses › 601 dones / 803 homes
347 persones inserides › 149 dones / 198 homes
220 en empresa ordinària › 102 dones / 118 homes
148 en empresa protegida › 55 dones / 93 homes
Acompanyem la persona amb discapacitat física que busca feina,
assessorant-la i capacitant-la, i intercedim amb les empreses per tal
d’afavorir la seva inclusió laboral, preferentment en el mercat ordinari.

SERVEI D’AUXILIAR DE VESTIDOR
36 persones usuàries › 16 dones / 20 homes
Col·laborem amb l’Institut Barcelona Esports (IBE) en la gestió del
Servei d’auxiliar de vestidor, que els centres esportius municipals
ofereixen gratuïtament a les persones amb discapacitat per facilitar-los
la pràctica d’esport.
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Per una societat inclusiva
SERVEI D’ASSISTÈNCIA
PERSONAL

Promovem l’atenció
a la diversitat

Aquest 2019 el nostre Servei ha guanyat

FORMACIÓ

81 persones usuàries
› 38 dones / 43 homes

Oferim formació especialitzada per promoure
l’atenció a la diversitat en tots els àmbits
(salut, serveis socials, treball, educació...) i
per fomentar una societat inclusiva on tots
tinguem les mateixes oportunitats.

el Premi de La Confederació, en la
categoria de Governança Democràtica.

Col·laborem amb la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona
en la prestació del servei d’assistència
personal, i també el prestem de
manera privada. Aquest suport té
per objecte facilitar a les persones el
desenvolupament del seu projecte vital
amb la màxima autonomia.

El 2019 hem format més de 700 persones.

Col·laboració amb ens locals
ECOM posem el nostre coneixement
i la nostra expertesa al servei de les
Administracions Públiques interessades en
desenvolupar plans o projectes estratègics,
o altres iniciatives destinades a millorar
la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat física als seus territoris, així
com a fomentar la seva autonomia personal
i en prevenir i minimitzar el seu risc
d’exclusió social.
El 2019 hem col·laborat amb:

TIPOLOGIA DE FORMACIONS
› Autonomia personal i Vida Independent
› Assistència personal

› Atenció centrada en la persona
› Mobilitat accessible

› Inclusió laboral de persones amb
discapacitat
› Igualtat d’oportunitats a la feina
› Turisme accessible

16 Ajuntaments: Barcelona, Esplugues
de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat,
El Prat de Llobregat, Terrassa, Sant Boi
de Llobregat, Sabadell, Tarragona, Vic,
Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès,
Santa Perpetua de la Mogoda, Montcada i
Reixach, Sant Adrià del Besós, Molins de
Rei, i Mataró.
3 Consell Comarcals: Consell Comarcal
de l’Alt Penedès, Consell Comarcal del
Baix Llogregat i Consell Comarca del Vallès
Occidental.
I amb la Diputació de Barcelona, amb
qui tenim una col·laboració permanent, a
través d’un servei d’assessorament als
municipis i una guia de recursos.
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Informe econòmic

RESULTAT EXERCICI 2019
INGRESSOS

765.475,38 €

5%

Privats

Prestació de serveis
Quotes 4

738.760,69 €

RESULTAT

26.714,69 €

PROCEDÈNCIA DELS INGRESSOS PÚBLICS

Procedència dels ingressos

11 %

DESPESES

%
80 % Públics

69 %

Generalitat de Catalunya						

16 %

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat		

7%

Diputació de Barcelona

5%

Altres Ajuntaments

DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA PER PROJECTES
Tipologia de la despesa

88 %

20 %

Manteniment i
gestió de l’entitat

80 %

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

6%

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

3%

Tallers de sensibilització

1%

Monitors de suport a la inclusió a l’escola

Informe econòmic

RESULTAT EXERCICI 2019
INGRESSOS
2.967.355,09 €

8,65 % Privats

Prestació de serveis
Altres 0,30

RESULTAT
117.039,68 €

PROCEDÈNCIA DELS INGRESSOS PÚBLICS

Procedència dels ingressos

1,78 %

DESPESES
2.850.315,41 €

%
89,27 % Públics

51 %

Generalitat de Catalunya						

44 %

Ajuntament de Barcelona

3%
0,56 %

Altres Ajuntaments
Diputació de Barcelona

DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA PER PROJECTES
Tipologia de la despesa

5%

Manteniment i
gestió de l’entitat

95 %

Recursos Humans

68 %

Projecte Assistent Personal i Vida Independent

25 %

Projecte Serveis Inserció Laboral

2%

Projecte Discapacitat i Àmbit Local

1%

Projecte Auxiliar de Vestidors

1%

Projecte d’Accessibilitat
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Col·laboradors

Memòria 2019

GENERALITAT DE CATALUNYA

DIPUTACIÓ, AJUNTAMENTS I CONSELLS COMARCALS

GOVERN CENTRAL

Gran Via de les Corts Catalanes, 562
Pral. 2a, 08011 Barcelona
Tel.: 93 451 55 50
ecom@ecom.cat

ENTITATS PRIVADES

facebook.com/ecomdiscapacitat
@entitatecom

Gràcies pel vostre suport
Si vols col·laborar amb nosaltres, t’oferim diferents vies per fer-ho.
Entra a www.ecom.cat/implica-t

Creu de Sant Jordi 2011

