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Barcelona, 11 de gener 2022

Benvolgut/da.
Des de la Federació ECOM donem el nostre suport al projecte de Frater In – Casa
accessible – de l’entitat Fraternitat cristiana de persones amb discapacitat de Girona (a
partir d’ara Frater Girona), amb CIF: R1700544H.
Frater Girona, entitat federada a ECOM des del 2016, desenvolupa la seva tasca a través
de la conscienciació social envers la discapacitat.
L’entitat va detectar la manca de lleure accessible al territori gironí. Les cases de colònies
existents no arriben a donar resposta a tota la diversitat i la majoria de vegades tenen una
adaptació parcial.
Amb el projecte Frater In es vol donar resposta a la manca de lleure rural accessible al
territori català com a l’espanyol. L’edifici es transformarà en una casa de colònies pensada
per acollir a tothom ja que el projecte està guiat pels principis de l’accessibilitat universal,
per tant orientat a assolir que totes les persones puguin participar a la societat en igualtat
d’oportunitats.
Frater Girona compta amb l’expertesa de PMMT Arquitecture i amb la seva metodologia
que garanteix l’accessibilitat universal amb l’anomenat Clear and Code.
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Des de la Federació ECOM defensem el lleure com una activitat que facilita la socialització
de totes les persones i que permet reduir les barreres socials i actitudinals, a més de més
de les físiques quan és accessible.
Per tant, celebrem aquest projecte inclusiu que posa al centre la persona, les seves
necessitats i el seu dret de gaudir del lleure i la natura en igualtat d’oportunitats. A més
confiem que aquesta iniciativa serà un referent d’inclusió i servirà d’impuls per motivar el
govern municipal i comarcal en la promoció de l’accessibilitat universal al territori.
Firma Antonio Guillén Martínez
President Federació ECOM

