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En una reunió, ahir, amb el conseller d'Empresa i 
Coneixement, Jordi Baiget 

 
 

El sector de la discapacitat demana garantir l'accés a 

la universitat de les persones amb discapacitat 
 

 
Barcelona, 11 de gener de 2017.- El Comitè Català de 

Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal 
plataforma del sector a Catalunya, va demanar ahir a la tarda al 

conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Jordi Baiget, 
més suport als universitaris amb discapacitat per tal de garantir-los 

l'accés a aquesta etapa de formació i, així, poder seguir els estudis en 
igualtat de condicions que la resta d'alumnes. Apostar per la inclusió 

a la universitat és, per al COCARMI, fonamental per facilitar 

posteriorment la seva autonomia personal i inclusió laboral. 
 

En la trobada, el president del COCARMI, Antonio Guillén, va recordar 
que "en els darrers 10 anys les universitats han avançat molt en la 

inclusió de les persones amb discapacitat. Tot i així, només un 1 per 
cent dels alumnes universitaris tenen algun tipus de discapacitat i, 

per tant, encara queda molt camí per fer". "A més, tenint en compte 
que l'índex d'atur és més baix entre les persones amb formació 

universitària, i que només el 8,4 per cent de les persones amb 
discapacitat tenen estudis universitaris, és necessari invertir en la 

formació dels nostres joves amb discapacitat per facilitar-los el camí 
cap al món laboral". 

 
En aquesta línia, cal augmentar el suport de la Generalitat als 

programes i serveis que han dissenyat les universitats catalanes per 

atendre les necessitats dels estudiants, del professorat i del personal 
d'administració i serveis amb discapacitat. 

 
Entre les mesures concretes que proposa el COCARMI en aquest 

camp figura transformar el projecte UNIDISCAT en un centre de 
referència sobre universitat i discapacitat, que vetlli pels suports i 

l'educació inclusiva a l'alumnat universitari amb discapacitat, avançar 
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en la formació del professorat a tots els nivells (incloent postgraus i 
doctorats) per poder treballar en entorns educatius inclusius i ampliar 

les beques i ajut a l'estudi a tots els universitaris amb discapacitat. 
 

A banda de les demandes en matèria de formació, en la reunió es van 
abordar altres competències del departament en relació amb les 

persones amb discapacitat i se li va lliurar al conseller el document 
Prioritats de les persones amb discapacitat, les seves famílies i les 

entitats que les representen en l'àmbit competencial de la conselleria 

d'Empresa i Coneixement. 
 

El document inclou, entre d'altres, prioritats en matèria de turisme 
accessible, de suport a l'emprenedoria de les persones amb 

discapacitat, d'informació al consumidor amb discapacitat i d'impuls 
de la recerca en camps que millorin la qualitat de vida de les 

persones amb discapacitat. 
 

 
 
Sobre el COCARMISobre el COCARMI. El COCARMI està integrat per una desena de 
federacions i associacions que donen veu a les persones amb discapacitat de Catalunya, ja 
sigui discapacitat física, intel·lectual, sensorial o trastorn mental (www.cocarmi.cat). Segons 
dades del 2015 del departament de Treball, Benestar Social i Famílies, hi ha a Catalunya 
514.886 persones amb alguna discapacitat legalment reconeguda. Una dècada abans, el 

2005, el nombre de persones amb discapacitat era de 356.530. Així, en deu anys  el 
col·lectiu ha crescut més d'un 44 per cent. El COCARMI l'integren ACAPPS, COCEMFE 
Catalunya, DINCAT-Plena Inclusió Catalunya, Down Catalunya, ECOM, FECETC, Federació 
Salut Mental Catalunya, FESOCA, FEPCCAT i ONCE Catalunya. El COCARMI forma part del 
Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que representa 
uns 3,8 milions de persones amb discapacitat d'unes 7.000 associacions. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


