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VÍDEO Sant Cugat se solidaritza
amb els (dis)capacitats; el 4% de la
població
Segons dades de la Generalitat de Catalunya, la ciutat registra un total de 3.728
santcugatencs amb capacitats diferents
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=2Ef-d8hNT7g
Un 4,09% de la població de Sant Cugat presenta algun tipus de discapacitat. Aquest dijous 3 de
desembre és el Dia Mudial de les Persones Discapacitades i segons dades del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, la ciutat vallesana va registrar
durant l'any 2019 un total de 3.728 santcugatencs amb capacitats diferents; el què suposa prop
de la meitat de la mitjana catalana de persones discapacitades.
De les xifres en clau local, 1.237 tenen discapacitat física motòrica que es dona quan una persona
té un estat físic que li impedeix moure amb la plena funcionalitat del seu sistema motriu de forma
permanent i irreversible; normalment sobrevinguda després del naixement per condicions
comunes i accidents de tota mena. Per altra banda, 732 tenen discapacitat física no motòrica, que
fa referència a aqueles persones que, per causes orgàniques, no poden desenvolupar un vida
plena (cansament, malalties coronàries, renals, pulmonars...).
Pel que fa a la resta de camps, 218 santcugatencs presenten algun tipologia de discapacitat
visual; 217 auditiva; 502 intel·lectual; 666 de trastorn mental; i 118 d'invalidesa.
En comparació amb les dades del conjunt del Vallès Occidental: 19.733 persones tenen
discapacitat física motòrica i 12.125 no motòrica. Els vallesans amb discapacitat visual sumen
3.560; auditius 4.026; intel·lectuals 8.696; trastorn mental 13.793; i 3.593 d'invalidesa. En total, el
nombre de discapacitats a la comarca s'enfila a 66.425 (dels quals 33.623 són homes i 32.802,
dones), el que suposa un 7,2% de la població. A Catalunya, la xifra puja fins a les 611.035
persones que registren algun tipus de capacitat diferent, un 8,01% de la població del país.
Aquest dijous 3 de desembre, per commemorar el Dia Mundial de les persones amb
(dis)Capacitat, l'Ajuntament de Sant Cugat penjarà una pancarta a l'Ajuntament i s'il·luminarà la
plaça de la Vila de color taronja al vespre.
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