
Federació ECOM  
Entitat 

ECOM és un moviment associatiu, integrat per 130 entitats de persones amb 
discapacitat física. D’aquestes, 54 són de Barcelona ciutat. 
 

ECOM té la missió, d'una banda, de: 
 

Defensar l'exercici dels drets de les persones amb discapacitat física per aconseguir 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. 

Qui som 

Persones amb discapacitat física i els seus familiars. 

Àmbit 

• Aprofundir en el coneixement de les situacions de discriminació i vulneració de 
drets que pateixen les persones amb discapacitat a la ciutat de Barcelona. 

• Fomentar el coneixement sobre l'exercici dels drets i els sistemes per actuar davant 
de situacions de vulneració, incidint en la seva prevenció. 

• Participar en els processos de creació de noves normatives i fer seguiment de les 
ja existents. 

• Millorar la sensibilització de la ciutadania en l'àmbit de la lluita contra la 
discriminació per raó de discapacitat. 

Objectius 
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Serveis 

Adreçats a les persones amb discapacitat: 

• Assessorament i acompanyament individual 
• Organització d’espais de formació (tallers, xerrades, jornades...) 
• Organització de grups de treball (de diferents àmbits: accessibilitat, salut, 

laboral...) 
• Publicació de material sobre la defensa dels drets (guies, díptics...) 

 
 
Referents a la incidència política i a la sensibilització de la ciutadania: 

• Relacions institucionals (on donem a conèixer les necessitats de les 
persones amb discapacitat) 

• Representació en espais de participació (públics i privats) 
• Cooperació amb altres organitzacions del tercer sector 
• Accions divulgatives i reivindicatives (campanyes, manifestos...) 

La Federació ECOM forma part de: 

• La Plataforma per una escola inclusiva a Catalunya  

• L’Associació Projecte Fiare Catalunya 

• El Consell Nacional de Joventut de Catalunya 

• El Consell de Joventut de Barcelona 

• El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 

 

Coordinacions 
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Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a 
08011 - Barcelona 
Tel.: 934 515 550  
Fax: 934 516 904 
ecom@ecom.cat  
www.ecom.cat  
Horari d’atenció:  De dilluns a dijous, de 9 a 15h i de 16 a 19h  
 Divendres, de 9 a 15h 

Contacte 

- 

Lloc accessible 
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