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La Càtedra d’Accessibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya, 

un plantejament integral en matèria de discapacitat 
Resum 

L’objectiu d’aquesta comunicació és exposar el projecte de la Càtedra d'Accessibilitat 

de la Universitat Politècnica de Catalunya com iniciativa d’integració de les actuacions 

de la universitat en matèria de discapacitat. Amb aquesta comesa es va crear la Càtedra 

d'Accessibilitat al març del 2005, per a promoure, en l’àmbit de l'arquitectura i 

l'enginyeria, la igualtat d’oportunitats dels col·lectius amb discapacitat o dependència, 

mitjançant la coordinació dels esforços, coneixements i experiències que es porten a 

terme en  el sí de la universitat.  

En aquesta comunicació es descriuen els antecedents, els àmbits d’actuació, els eixos 

estratègics, l’estructura organitzativa, una valoració del tipus de projectes desenvolupats 

en un any i les conclusions. 

La Universitat Politècnica de Catalunya 

Amb la finalitat d’emmarcar l’activitat de la Càtedra en el sí de la universitat, és útil 

començar descrivint les principals magnituds de la UPC.  

Principals magnituds 

65 Titulacions  

16 Centres Adscrits 

13 Biblioteques 

41 Departaments  

3 Instituts universitaris d’investigació  

4 Centres Docents adscrits 

3 Centres Docents adscrits consorciats 

2 Centres Docents vinculats  

12 Entitats vinculades  

27.678 estudiants (1er i 2n cicles a centres docents) 
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4.720 estudiants (1er i 2n cicles a centres adscrits)  

2.985 Estudiants de 3r cicle  

2.642 personal docent i investigador 

1.294 personal d’administració i serveis 

267.187.281€ de pressupost (2005) (en milers d’euros) 

48.260.800 € generados por el Centro de Transferencia de 
Tecnología (en miles de euros) 

  Taula 1. Principals magnituds de la UPC 

Els centres docents de la UPC es troben localitzats a diferents punts de la geografia 

catalana. 

 

Fig.1. Implantació territorial de la UPC 

Pel que es refereix a l’activitat docent, les titulacions que s’imparteixen es situen en 

aquestes especialitats:aeronàutica, arquitectura i edificació, òptica i optometria, 

matemàtiques i estadística, nàutica i diverses enginyeries: aeronàutica, agrícola, civil, 

industrial (electrònica, mecànica, electricitat i tèxtil), química i telecomunicacions.  

Quant a l’activitat d'I+D hem de dir que es desenvolupa per part de 155 grups 

d’investigació, format per professors i investigadors, a més de 42 ens interns 

d’investigació i transferència. Aquesta investigació es realitza en aquestes àrees: 

aeronàutica, arquitectura, ciències de la visió, desenvolupament humà i sostenible, 

economia i organització d’empreses, edificació i urbanisme, energies, física, 
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informàtica, enginyeria agroalimentària, civil, dels materials, electrònica i 

telecomunicacions, mecànica, paperera, química, tèxtil, matemàtiques i estadística, 

nàutica i so, imatge i multimèdia.  

Antecedents 

La Càtedra d'Accessibilitat va ser aprovada pel consell de Govern de la universitat el 31 

de març del 2005 amb l’encàrrec de promoure, en l’àmbit de l’arquitectura i 

l’enginyeria, la igualtat d’oportunitats dels col·lectius amb discapacitat o dependència, 

mitjançant la coordinació dels esforços, coneixements i experiències que es porten a 

terme en el sí de la universitat. 

Al costat del nom de la Càtedra li acompanya el lema arquitectura, disseny i tecnologia 

per a tots que es va afegir amb el propòsit d'especificar els conceptes i valors en els 

quals es fonamenta. Amb anterioritat a la concepció de la Càtedra, la universitat 

disposava ja de diversos instruments i iniciatives relacionades amb l'accessibilitat i el 

suport a la discapacitat en totes les àrees d'activitat de la universitat.  

Des de la pròpia gestió existeixen aquestes iniciatives: el Programa d'Atenció a les 

persones amb Discapacitat, el Pla Director d'Accessibilitat i l'Oficina d'Orientació i 

Inserció Laboral. El Programa d'Atenció a les Persones amb Discapacitat, gestionat pel 

servei d'Activitats Socials de la universitat, dóna suport i facilita la integració dels/as 

estudiants que presenten algun tipus de discapacitat. A través d'ell i amb la implicació 

dels diferents centres docents de la universitat, es promouen mesures tècniques 

específiques, mesures d’atenció i acompanyament, així com d’assessorament académic. 

 

El Pla Director d'Accessibilitat, gestionat pel servei de Patrimoni, posseeix com objectiu 

la millora de l'accessibilitat mitjançant la supressió de barreres arquitectòniques presents 

en els diferents campus de la universitat amb la finalitat de complir amb els 

requeriments de la normativa vigent. Al mateix temps, l'Oficina d'Orientació i Inserció 
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Laboral de la universitat, inserida en l'Associació d'Amics de la UPC, d'acord amb la 

seva missió d'afavorir la inclusió dels nostres titulats/as en el món laboral i d'equiparar 

les oportunitats existents en el mercat de treball, posseeix una línia clara d'actuació pel 

que fa a la inserció laboral de titulats/as amb discapacitat. 

En l'àmbit de la investigació, diversos grups d'investigació estan desenvolupant un gran 

nombre de projectes relacionats amb la millora de la tecnologia d'ajuda i fins al 

moment, han actuat aïlladament. 

La docència és l'espai més escàs d'iniciatives sobre accessibilitat, tan sols existeixen 

algunes assignatures optatives relacionades amb aquest tema en les escoles 

d'arquitectura. 

 Una vegada detectades totes les iniciatives i tenint en compte la voluntat de la 

universitat a actuar decididament en matèria de discapacitat, es va creure necessari crear 

un òrgan que fora capaç d'aglutinar i coordinar aquestes iniciatives per a obtenir el 

màxim profit del potencial docent, investigador i de serveis que ja posseeix la 

universitat. 

En aquest sentit, es va crear la Càtedra, una unitat autònoma, flexible i transversal a tota 

la universitat, que depèn directament de Rectorat, per a contribuir a millorar l'autonomia 

de les persones a través de l'aportació de tecnologia, la formació de professionals i la 

integració de valors d'igualtat, així com aconseguir una universitat accessible per a tots.  

  

Àmbits d’actuació 

Per a començar, hem de referir-nos a la missió que defineix la trajectòria de la Càtedra: 

assegurar la presència de l'accessibilitat en la universitat, formar persones que integrin 

aquest valor en la seva activitat professional i personal i contribuir a la innovació 

tecnològica per a afavorir que les persones, amb discapacitat o no, puguin accedir de 
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forma autònoma a qualsevol espai, sigui arquitectònic, tecnològic o de coneixement i 

millorar, d'aquesta manera, la seva qualitat de vida. 

Tenint en compte les disciplines en les quals la UPC és experta i aporta coneixement a 

la societat, la Càtedra ha agrupat els seus àmbits temàtics d'actuació: arquitectura, 

tecnologia, disseny i coneixement. 

 

Fig.2. Àmbits d’actuació de la Càtedra 
d’Accessibilitat de la UPC 

Tots ells estan relacionats amb diferents sectors de l'accessibilitat i són camps que, des 

d'un vessant tècnic, aporten millores en matèria de discapacitat o dependència. S'ha 

d'assenyalar que la major part de les dificultats i inconvenients que tenen les persones 

amb discapacitat, no són atribuïbles als propis dèficits o limitacions sinó als obstacles i 

barreres que troben en l'entorn social.  

Els àmbits de l'arquitectura, enginyeria, disseny i coneixement, ja esmentats, es 

treballen, mitjançant la realització de projectes, des de dos escenaris complementaris. 

D'una banda, la pròpia universitat, amb el propòsit d'esdevenir un referent en la matèria, 

i per l'altre, el teixit empresarial, associatiu i institucional que l'envolta, amb la voluntat 

d'aportar la seva capacitat de treball al bé col·lectiu.   
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Fig.3. Marc de treball de la Càtedra d’Accessibilitat de la UPC 

Eixos estratègics 

Tractant d'integrar, de formal global, tota l'activitat que se succeeix en la UPC, la 

Càtedra es planteja quatre eixos estratègics on fonamenta la seva planificació i 

consecució d'objectius: la docència, la R+D+I, el compromís social i la gestió 

universitària. El propòsit general de cada eix es descriu a continuació. 

 

 

 

 

 

 

R+D+I: per la societat amb la innovació tecnològica 

Consolidar el desenvolupament de projectes i altres activitats d'I+D+I liderades pel 

personal investigador de la universitat que se centrin a resoldre les necessitats reals de 

les persones amb discapacitat o dependència en aquestes matèries: ajudes tècniques per 

a la valoració, tractament i rehabilitació, per a la mobilitat i ortoprotèsica, per a 

l'audició, per a les deficiències visuals, per a les activitats de la vida diària; accessibilitat 

 

Fig. 4 . Eixos estratègics de la Càtedra 
d’Accessibilitat de la UPC 
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i usabilitat en la informació i comunicació, en l'automòbil i mitjos de transport, en el 

lloc de treball, en l'edificació i l'urbanisme. 

Docència: per la societat amb el treball de bons professionals 

Assegurar que els titulats/as UPC integrin el paradigma de l'accessibilitat i del disseny 

per a tots en el seu esdevenir professional i personal. Això significa incorporar aquests 

conceptes de manera transversal en els plans d'estudi de totes les especialitats que 

s'imparteixen en la universitat i proporcionar formació específica sobre aquesta matèria 

tant al professorat, com al estudiantil o al sector professional. 

Compromís social: per la societat amb la societat 

L'objectiu general d'aquest eix és implicar les persones en l'accessibilitat, la promoció 

de drets i la no discriminació per a integrar-les plenament en el conjunt de la societat. 

Això representa transmetre la problemàtica de les persones amb discapacitat quan es 

relacionen amb l'entorn i involucrar a totes les persones en la desaparició d'aquesta 

discriminació.  

Gestió universitària: per la societat amb l’exemple 

L'objectiu general d'aquest eix és dotar a la universitat d'accessibilitat i integrar 

plenament les persones amb discapacitat en tots els seus àmbits. Això es materialitza en 

el fet de donar suport a les unitats i grups de la UPC en temes de discapacitat i 

promoure i coordinar les accions necessàries en la UPC per a assegurar l'accessibilitat 

en els seus productes, entorns i serveis així com per a assegurar la integració de 

persones amb discapacitat en la universitat. 

Estructura organitzativa i funcionament  

L'equip de persones que conformen la Càtedra depèn del nombre i tipologia de projectes 

que s'estiguin desenvolupant a cada moment. Podríem dir que es constitueixen grups de 

treball multicisciplinars per projectes que atenen a aquesta estructura: direcció i 
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administració, personal col·laborador, personal de suport a projectes i usuaris, és a dir, 

persones amb discapacitat.   

La direcció i administració es centralitza, actualment, en dues persones que són personal 

propi de la Càtedra. El personal col·laborador ho integra la mateixa comunitat 

universitària de la UPC (personal docent investigador o personal d'administració i 

serveis) sensibilitzada en temes d'accessibilitat i tecnologies d'ajuda i motivada per a 

aportar el seu treball als projectes que la Càtedra promou. Cada col·laborador participa 

en els projectes específics del seu àmbit d'estudi amb el grau d'implicació que s'acordi 

amb la Càtedra. 

 

Fig.5. Equips de treball de la Càtedra d’Accessibilitat de la 
UPC 

 

El personal de suport a projectes està format per professionals i estudiants becats 

contractats específicament per a un o més projectes. Finalment, vam contar també amb 

la col·laboració dels usuaris, persones amb discapacitat, que participen de forma 

individual o col·lectiva mitjançant les seves entitats de representació, aportant les seves 

opinions i comentaris en la definició i consecució dels projectes. 

En aquest apartat, també ens volem referir al sistema de finançament de la Càtedra, que, 

cap dir, depèn majoritàriament de la captació de fons externs provinents de la seva 

participació en projectes específics, subvencions i del patrocini que pugui obtenir per al 

desenvolupament de la seva activitat.  
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Projectes  

Després d'un any i mig d'activitat en la Càtedra implantant el plantejament de treball 

que s'ha descrit, s'han iniciat, per eix estratègic, aquest nombre de projectes:  

Número de proyectos por eje estratégico

11

4

5

2

I+D+I

Docencia

Compromiso social

Gestión Universitaria

 

Gràfic 1. Número de projectes per eix estratègic 

La majoria d'accions s'emmarquen en l'eix de R+D+I, seguits dels projectes de 

sensibilització social, després dels de docència i finalment, els projectes que es proposen 

millorar la pròpia gestió universitària.                   

Els projectes de R+D+I, són en la seva majoria, propostes iniciades arran de 

subvencions públiques de R+D+I de nivell estatal o regional. Totes les propostes es 

refereixen a desenvolupaments en ajudes tècniques en diferents sectors de discapacitat i 

a l'accessibilitat en la informàtica. 

Els projectes de compromís social es proposen amb el finançament d'obres socials de 

caixes d'estalvi i algunes ajudes públiques regionals. Aquestes accions consisteixen en 

exposicions, activitats lúdic-esportives i conferències sobre l'accessibilitat física, 

accessibilitat en la informàtica, en l'esport, etc. En el camp de la docència, s'han portat a 

terme accions formatives complementàries per a estudiantes i professionals sobre 

accessibilitat i s'està treballant a dissenyar noves propostes de formació per a 

estudiantes a nivell europeu 
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Finalment, en l'àmbit de la gestió universitària, es coordinen projectes per a millorar el 

servei destinat als alumnes amb discapacitat de la universitat. 

Conclusions  

Després d'aquest primer any i escàs d'existència, les tendències observades i les 

primeres valoracions sobre el plantejament de treball integral que comet la Càtedra són 

molt positives. En primer lloc, el caràcter polièdric de la seva labor enriqueix les 

sinergies que es creen tant dintre com fora de la universitat i precisament s'aprofiten 

millor les oportunitats i recursos existents. No obstant això, es detecten variacions en la 

consecució d'objectius en cada eix estratègic degut bàsicament a les característiques 

pròpies de cada sector: els recursos existents, els ritmes de treball, els tràmits i 

procediments, la presència d'interlocutors clars, etc. són diferents d'un sector a un altre. 

En l'eix d'I+D+I l'assoliment d'objectius ha estat més ràpid ja que existeixen recursos 

econòmics, els procediments són clars, existeix una gran infraestructura de treball, etc. 

En el sector de la gestió universitària, els tràmits són lents ja que la comunicació i la 

burocràcia universitària així ho requereix, poden interferir els canvis que es puguin 

produir en els equips directius, pot ser que no existeixi un interlocutor únic i clar, 

escassegen els recursos econòmics, etc. 

 És per això que encara que la gestió en aquest plantejament és més complexa, realment 

és més rica en iniciatives i crea un marc de treball global en matèria de discapacitat més 

definit on poder actuar per a millorar la integració de persones amb discapacitat en la 

universitat i en la societat. 

 

 

 


