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La Federació d’Entitats de l’àmbit de la discapacitat, ECOM , ha presentat un Expedient de Regulació d’Ocupació
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SOPAR XXIIé ANIVERSARI

(ERO) com a conseqüència de les retallades en polítiques d’ocupació que ha plantejat el govern espanyol. L’anunci
del Servei d’Ocupació de Catalunya de que no sortiran noves convocatòries de programes de foment d’ocupació, han
fet que ECOM estigui en situació de “fallida tècnica”.
Han tingut que prendre aquestes mides després d'estar funcionant 20 anys amb molt bons resultats per a les

Com cada any, el dia 30 de juny vàrem celebrar l’aniversari de l’Associació. Aquest any vàrem complir 22
anys. Són molts anys tenint en compte que som una entitat petita de base i amb un pressupost també petit.
Ho vam celebrar amb un sopar, a les Cotxeres de Sants, al qual vàren assistir socis, familiars, representants de l’Ajuntament i de la Generalitat, Entitats del Districte i partits polítics.

persones amb discapacitat.

PARALÍMPICOS LONDRES 2012
Del 29 de Agosto al 9 de Septiembre se celebrarán en Londres la XIV edición de los Juegos Paralímpicos. Se celebrarán en las mismas Sedes e instalaciones que los Olímpicos. Asistirán unos 4.200 deportistas representando a 164 paises. Mucha suerte a todos los representantes de nuestro país.

Va ser una nit molt agradable que va acabar amb una actuació musical que ens va fer ballar a tothom.
Gràcies a totes les persones i entitats que van col·laborar i van fer possible aquesta celebració.

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
Amb el suport de:

Associació de Disminuïts Sants-Montjuïc
C/Ermengarda, 38 • 08014 Barcelona • Tel.: 93 425 24 55 • www.ads-m.org • info@ads-m.org
Consell de Redacció: Rita Granada, Josep Espín,
Paquita Embid, Mª Dolors Bordanova
L’Associació no es responsabilitza de les opinions reflexades
en aquestes pàgines.

Rita Granada - Presidenta
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L'ESPLAI

Notícies ADSM:

FIRENTITATS 2012

Aquest darrer trimestre, entre altres activitats, potser les més destacades van ser:
PARTIT DE FUTBOL
Vam anar al Poliesportiu de la Bordeta. Vam jugar contra el Club Esportiu Centre MontserratXavier 1904 i van tenir de públic familiars dels jugadors i jugadores a animar l’equip de l’Esplai.
Va ser un partit molt divertit, vam guanyar per 11 a 9 i en pensem fer un altre, aquesta vegada a un
camp de gespa.

Aquest any també vàrem participar el 2 de
juny a Firentitats, juntament amb la resta de les
Entitats del Districte, en un ambient molt festiu.
Hi van haver actuacions dels Castellers,
gegants, comparses, etc. A la nostra carpa
donàvem informació sobre la nostra entitat, els
actes que fem durant l’any i les nostres reivindicacions.
Va venir molta gent i va ser una jornada molt
agradable.

TALLER DE RISOTERAPIA
Ens el va donar el nostre monitor Patricio
Jaramillo. Els nois i les noies s’ho van passar
d’allò més bé i amb ganes de repetir.
A part d’això vam anar al cinema, a berenar
al Parc Cervantes, Caixaforum, Museu de la
Xocolata, Museu del Barça i uns quants llocs
més.

Rita Granada - Presidenta

Notícies ADSM:

SANT JORDI 2012
El 23 d’abril com cada any ho vàrem celebrar venen roses en una paradeta al carrer de Sants. Les
vam vendre totes i també vam donar informació de
la nostra Associació.

Dolors Bordanova - Coordinadora

Rita Granada - Presidenta

