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NOTA DE PREMSA 

El COCARMI i Fundación Vodafone España lliuren 60 tauletes a 

persones amb discapacitat per a un estudi sobre aplicacions 

accessibles 

 

En l'estudi participen unes 300 persones d'arreu de l'Estat 

 
Barcelona, 16 de juny de 2016.- El Comitè Català de Representants de Persones 
amb Discapacitat (COCARMI) i Fundación Vodafone España han lliurat aquest 
migdia 60 tauletes a persones amb discapacitat d'entitats membre del COCARMI1, 
amb la finalitat de participar en un estudi sobre accessibilitat en les noves 
tecnologies. 
 
En concret, l'estudi vol analitzar la utilitat i idoneïtat de diferents aplicacions 
dissenyades per ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones. Els usuaris 
instal·laran tres aplicacions, dues de les quals entre un grup d'escollides, que són: 
Medicamentoaccesible, Tur4All, AudescMobile, Accesibility plus, Color reader, 
Dicionario DILSE, Mis primerossignos, VisualFy, Lazzus, Mi monedero, SignaUni, 
Hermes Mobile; i una tercera escollida pel mateix usuari. Les provaran durant tres 
mesos per valorar si presenten dificultats en el seu ús. 

 
Els participants en l'estudi s'han seleccionat tenint en compte que siguin 
representatius de les diferents tipologies de discapacitat: física, visual, auditiva, 
intel·lectual i trastorn mental. També s'ha buscat un equilibri entre homes i dones, i 
entre habitants de l'àmbit rural i urbà. Tot i que no s'ha establert criteri d'edat, 
participen persones de totes les edats. Així, s'intenta que contempli la gran 
diversitat del col·lectiu de les  persones amb discapacitat.  
 
En l'estudi participen un total de 300 persones amb discapacitat d'arreu de l'Estat, 
que pertanyen a organitzacions de la discapacitat integrades al Comitè Estatal de 
Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI). 
 
En l'acte han participat el president del COCARMI, Antonio Guillén, el director 
territorial de Vodafone a Catalunya, Albert Buxadé, i el secretari general del 
COCARMI, Enric Botí. 
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Sobre 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 les darreres dades de 

l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), corresponents a 2014, hi ha a casa nostra 

537.998 persones amb algun tipus de discapacitat o problema de salut mental reconeguda 

(10 anys abans eren 333.580). 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. 

Sobre Fundación Vodafone España.La Fundación Vodafone España és una institució sense 

ànim de lucre que contribueix a l'impuls de la innovació i la utilització de les TIC per millorar 

la qualitat de vida de les persones i, especialment, dels col·lectius vulnerables. Desenvolupa 

projectes d'innovació tecnològica que faciliten la vida a persones amb discapacitat i gent 

gran, principalment. Promou programes de formació en TIC per donar suport a la seva 

autonomia personal i la inserció social i laboral. Contribueix a la difusió de les 

telecomunicacions a la societat a través de publicacions i informes 

www.fundacionvodafone.es. 

 

 

                                                             
1
Les entitats que rebran tauletes són: ACAPPS / Federació de Centres Especials de Treball de 

Catalunya (FECETC) / Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA)/  Organización 

Nacional de Ciegos Españoles de Catalunya (ONCE Catalunya)/ Associació Down Lleida/ Andi 

Down Sabadell / Down Tarragona / Fundació Astrid /  Aura Fundació / Associació 

Rehabilitació del Minusvàlid (AREMI) / Associació de la Paràlisi Cerebral (ASPACE) / Fundació 

Maresme / Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona (APPC Tarragona) /  

Associació Esclat / DINCAT - Plena Inclusió Catalunya / Fundació ECOM / Associació ASPID / 

COCEMFE Catalunya 

 


