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SOPAR D’ANIVERSARI

El passat 2 de Juliol, vàrem celebrar, a les
Cotxeres de Sants, el sopar dels 21 anys de la
nostra Associació. Vàren assistir unes 107 persones
entre socis, familiars, amics, entitats del Barri i
representants de la Generalitat i l’Ajuntament, així
com representants de diferents partits polítics del
Districte de Sants-Montjuïc.
Va ser una festa molt agradable en la qual va
destacar la participació d’una actuació musical

que va fer ballar a gairebé tothom que va assistir
al sopar.
Aprofito l’ocasió per donar les gràcies a totes les
persones i entitats que van fer possible, amb la seva
col·laboració, la celebració dels nostres 21 anys.

Rita Granada - Presidenta
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FIRENTITATS

Notícies

Un año más, nuestra Asociación participó el pasado 4 de Junio en la muestra de Firentitats. Las
diferentes entidades representadas colaboraron en
la programación de la muestra en un ambiente muy
festivo. (Hubo castellers, gegants, comparses, etc.)
que marcó esta edición de la Fira.

La Confederació ECOM
CATALUNYA rep la CREU
DE SANT JORDI, que és
el màxim reconeixement
que atorga la Generalitat
de Catalunya, de mans del
President Artur Mas.

Dentro de esta jornada, nosotros tuvimos una
carpa con información de nuestra Asociación. Divulgando, como siempre, las reivindicaciones de las
personas discapacitadas.
Hubo una gran participación destacando la colaboración de la ciudadanía en general y en particular
de la presencia de nuestro esplai “La Colla dels Enrotllats” que se sumó a la fiesta poniendo un tono de
humor agradable y divertido.

ECOM REP LA CREU DE SANT JORDI

Aquest reconeixement arriba quan ECOM compleix 40 anys dedicats a la defensa de l’exercici dels
drets de les persones amb discapacitat física. Així
doncs el dia 27 d’Abril el Sr. Josep Giralt, president

Paca Embid
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en funcions de la Confederació ECOM Catalunya,
va recollir de mans d’Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya, la Creu de Sant Jordi a l’acte
que va tenir lloc al Saló Sant Jordi de la Generalitat.
Aquest guardó reconeix la “valuosa aportació
que aquest moviment cívic ha fet en la defensa dels
drets de les persones amb discapacitat física i de la
millora de la seva qualitat de vida i a la tasca que
desenvolupen les seves entitats federades que contribueix a la vertebració social des de la integració
d’aquest col·lectiu”.

ECOM JA TÉ NOU PRESIDENT

PREMIS A L’AUTONOMIA PERSONAL

Coincidint amb el 40é. aniversari de l’entitat, ECOM ha creat els premis Maria José Vázquez a
l’autonomia personal, que tenen l’objectiu de reconèixer la tasca que persones, entitats, institucions i empreses fan per facilitar l’autonomia personal del col·lectiu de persones amb discapacitat física. El termini
de presentació de candidatures és obert fins el 27 de setembre.

Noticies facilitades per Federació ECOM
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Información ADSM:
Os comunicamos que a finales de Septiembre celebraremos una Asamblea en nuestra Asociación. Es
importante la máxima participación por parte de los Socios. La fecha se notificará, en su momento, a todos
los Socios por correo.
También os anticipamos que en Octubre haremos la excursión anual. Os informaremos proximamente por
correo del lugar y de la fecha.
Informamos a los socios que les pueda interesar, que en la Asociación tenemos un resumen de las pensiones mínimas para el 2011. Las personas que deseen esta información pueden dirigirse a esta asociación,
los miércoles y los viernes por la tarde, llamando al teléfono 93 425 24 55.

Notícies Esplai:
El 19 de Juny vàrem acabar l’Esplai amb
un sopar d’amiguets i amiguetes. Ens ho vam
passar molt bé i vam riure molt, com sempre.
El 10 de Setembre començarem el curs 20112012 amb una reunió de tot l’Esplai (pares i fills), i
us explicarem les novetats properes.

FINS EL PROPER CURS!!!!!!!!!

Dolors Bordanova - Coordinadora

Telèfons d’interès:
Oficina Permanent d’Atenció Social
de l’Ajuntament de Barcelona
Tel.: 900 703 030

Institut Municipal de Persones amb
Disminució
Tel.: 93 413 27 75

Informació del Departament
d’Acció Social i Ciutadania
Tel.: 900 300 500

Federació ECOM
Tel.: 93 451 55 50

Federació APPS
Tel.: 93 490 16 88

Taxis adaptats
Tel.: 93 420 80 88
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