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Valencia, 5 de julio de 2001 

La actividad, enmarcada dentro el programa de Campus de Excelencia 
Internacional, está patrocinada por el Ministerio de Educación, la Fundación 
ONCE y la Fundación REPSOL 

 
Nueve estudiantes con discapacidad participan 

en el I Campus Inclusivo de verano del 
VLC/CAMPUS 

 
 

 
El rector de la Universitat Politècnica de Valencia, Juan Juliá ha asistido hoy lunes a la 
inauguración de la primera edición del Campus Inclusivo. Campus sin Límites”, una iniciativa 
enmarcada dentro del VLC/Campus (el campus de Excelencia Internacional que agrupa a la 
Universitat de València, la Universitat Politècnica y el CSIC). En él participan un total de nueve 
estudiantes de Secundaria con algún tipo de discapacidad, que provienen de diversas 
Comunidad Autónomas.  
 
Estos nueve estudiantes estarán en Valencia durante una semana, a lo largo de la cual 
participarán en diversas actividades formativas, talleres y mesas redondas organizados por 
ambas universidades públicas valencianas y que se desarrollarán hasta el próximo día 9 de 
septiembre en las instalaciones de la UV y la UPV. A través de estas actividades, los 
participantes de este campus científico de verano podrán conocer las oportunidades que 
ofrecen ambas universidades valencianas a los futuros graduados y graduadas, así como 
comprobar la accesibilidad de sus campus. 
 
Esta iniciativa es fruto del convenio suscrito entre el Ministerio de Educación, la Fundación 
ONCE y la Fundación REPSOL con el objeto de promover la formación y la continuidad de los 
estudios universitarios de las y los estudiantes con discapacidad, así como sensibilizar al 
entorno universitario acerca de las necesidades de este tipo de estudiantes. 
 
El Campus Inclusivo de VLC/Campus está coordinado por la Unitat per a la Integració de 
Persones amb Discapacitat de la UV y la Fundación CEDAT de la UPV, y es una oportunidad 
para continuar avanzando en la integración y en la igualdad de oportunidades en el ámbito 
universitario, según han reconocido los rectores de ambas universidades públicas valencianas, 
quienes han dado la bienvenida a los jóvenes participantes en esta actividad. 
 
Durante el acto de inauguración, el rector de la UPV, Juan Juliá, ha manifestado, al igual que 
su homólogo de la Universitat de València, su satisfacción por la realización de este campus de 
verano dentro de las actividades del VLC/CAMPUS, “ya que la verdadera excelencia no es 
posible sin iniciativas que contemplen la inclusión plena de las personas con diversidad 
funcional”. Igualmente ha señalado que los dos nuevos proyectos de campus de excelencia 
internacional, “Hábitat 5U”, presentado este año por las cinco universidades públicas 
valencianas, y “Mediterranea Campus”, con el que repiten las universidades de Alicante y 
Elche, también incorporan iniciativas relacionadas con la inclusión de las personas con 
discapacidad y que éstas formen parte del desarrollo de la economía del conocimiento que nos 
ayude a salir de la actual crisis económica, ha afirmado el rector de la UPV. 



 
Al acto de inauguración, celebrado en las instalaciones del Jardín Botánico, han asistido 
también el rector  de la Universitat de València, Esteban Morcillo, y el conseller de Justicia y 
Bienestar Social, Jorge Cabre, así como José Pío Beltrán, Coordinador Institucional del CSIC a 
la Comunitat Valenciana. También han estado presentes Jesús Moril, subdelegado Territorial 
de la ONCE en la Comunitat Valenciana y  Victoria Salvador, Coordinadora del Área de 
Educación y Formación de la Fundación Repsol, y miembros de los equipos rectorales de 
ambas universidades. Por parte de la UPV, han acompañado al rector Juan Juliá, el vicerrector 
de Planificación e Innovación; Francisco Mora y la Vicerrectora de Asuntos Sociales y 
Responsabilidad Social Corporativa, Pilar Santamarina. 
 
El de Valencia es uno de los seis Campus Inclusivos de verano que se desarrollarán a lo largo 
de los próximos meses y en los que participarán cerca de 60 jóvenes. El primero de ellos tuvo 
lugar el pasado 18 de julio en las instalaciones de la Universidad de Murcia y la Universidad 
Politécnica de Cartagena, en el Campus de Excelencia Mare Nostrum. Los cinco Campus 
Inclusivos de verano restantes se desarrollarán entre los meses de septiembre y octubre en: la 
Universidad de Sevilla, Campus Andalucía Tech, la Universidad de Santiago de Compostela, 
CEI Vida la Universidad Pablo de Olavide, CEI Cambio, y la Universidad de Barcelona, BKC; 
Además de la Universitat de València y Politècnica de Valencia, con VCL/Campus, que ha 
dado hoy comienzo. 
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L'activitat, emmarcada dintre el programa de Campus d'Excel·lència 

Internacional, està patrocinada pel Ministeri d'Educació, la Fundació ONZE i la 
Fundació REPSOL  
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Nou estudiants amb discapacitat participen en l'I 
Campus Inclusiu d'estiu del VLC/CAMPUS��
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El rector de la Universitat *Politècnica de València, Juan Juliá ha assistit avui dilluns a la 
inauguració de la primera edició del Campus Inclusiu. Campus sense Límits”, una iniciativa 



emmarcada dintre del VLC/Campus (el campus d'Excel·lència Internacional que agrupa a la 
Universitat de València, la Universitat Politècnica i el CSIC). En ell participen un total de nou 
estudiants de Secundària amb algun tipus de discapacitat, que provenen de diverses Comunitat 
Autònomes.  

Aquests nou estudiants estaran a València durant una setmana, al llarg de la qual participaran 
en diverses activitats formatives, tallers i taules rodones organitzats per ambdues universitats 
públiques valencianes i que es desenvoluparan fins al pròxim dia 9 de setembre en les 
instal·lacions de la UV i la UPV. A través d'aquestes activitats, els participants d'aquest campus 
científic d'estiu podran conèixer les oportunitats que oferixen ambdues universitats valencianes 
als futurs graduats i graduades, així com comprovar l'accessibilitat dels seus campus.  

Aquesta iniciativa és fruit del conveni subscrit entre el Ministeri d'Educació, la Fundació ONZE i 
la Fundació REPSOL amb l'objecte de promoure la formació i la continuïtat dels estudis 
universitaris de les i els estudiants amb discapacitat, així com sensibilitzar a l'entorn universitari 
sobre les necessitats d'aquest tipus d'estudiants.  

El Campus Inclusiu del VLC/Campus està coordinat per la Unitat per a la Integració de Personis 
amb *Discapacitat de la UV i la Fundació CEDAT de la UPV, i és una oportunitat per a 
continuar avançant en la integració i en la igualtat d'oportunitats en l'àmbit universitari, segons 
han reconegut els rectors d'ambdues universitats públiques valencianes, qui han donat la 
benvinguda als joves participants en aquesta activitat.  

Durant l'acte d'inauguració, el rector de la UPV, Juan Juliá, ha manifestat, igual que la seva 
homòleg de la Universitat de València, la seva satisfacció per la realització d'aquest campus 
d'estiu dintre de les activitats del VLC/CAMPUS, “ja que la veritable excel·lència no és possible 
sense iniciatives que contemplin la inclusió plena de les persones amb diversitat funcional”. 
Igualment ha assenyalat que els dos nous projectes de campus d'excel·lència internacional, 
“Hàbitat 5O”, presentat aquest any per les cinc universitats públiques valencianes, i 
“Mediterranea Campus”, amb el qual repeteixen les universitats d'Alacant i Elx, també 
incorporen iniciatives relacionades amb la inclusió de les persones amb discapacitat i que 
aquestes formin part del desenvolupament de l'economia del coneixement que ens ajudi a sortir 
de l'actual crisi econòmica, ha afirmat el rector de la UPV.  

A l'acte d'inauguració, celebrat en les instal·lacions del Jardí Botànic, han assistit també el 
rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, i el conseller de Justícia i Benestar 
Social, Jorge Cabre, així com José Pío Beltrán, Coordinador Institucional del CSIC a la 
Comunitat Valenciana. També han estat presents Jesús Moril, subdelegado Territorial de 
l'ONZE a la Comunitat Valenciana i Victoria Salvador, Coordinadora de l'Àrea d'Educació i 
Formació de la Fundació Repsol, i membres dels equips rectorales d'ambdues universitats. Per 
part de la UPV, han acompanyat al rector Juan Juliá, el vicerector de Planificació i Innovació; 
Francisco Mora i la Vicerectora d'Assumptes Socials i Responsabilitat Social Corporativa, Pilar 
Santamarina. 

El de València és un dels sis Campus Inclusius d'estiu que es desenvoluparan al llarg dels 
pròxims mesos i en els quals participaran prop de 60 joves. El primer d'ells va tenir lloc el 
passat mes de juliol en les instal·lacions de la Universitat de Múrcia i la Universitat Politècnica 
de Cartagena, en el Campus d'Excel·lència Mare Nostrum. Els cinc Campus Inclusius d'estiu 
restants es desenvoluparan entre els mesos de setembre i octubre en: la Universitat de Sevilla, 
Campus Andalusia Tech, la Universitat de Santiago de Compostel·la, CEI Vida la Universitat 
Pablo de Olavide, CEI Canvi, i la Universitat de Barcelona, BKC; A més de la Universitat de 
València i Politècnica de València, amb VCL/Campus, que ha donat avui començament.  
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