
                                                                                                                                                                                                                
 

EL PROJECTE DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA 

EN CONTRA DE LES DONES AMB DISCAPACITAT 

 

El projecte de prevenció de violència en contra de les dones amb discapacitat, s’emmarca dins del 

programa de prevenció de l’Obra Social Fundació “LaCaixa”, “Violència, tolerància 0”, com un 

projecte pilot d’àmbit estatal dirigit al col·lectiu de persones amb discapacitat física i orgànica. La 

iniciativa parteix d’un acord de col·laboració entre La Fundació i COCEMFE, que permetrà que 

aquest projecte sigui aplicat a través de la Confederació de Dones amb Discapacitat de l’Estat 

Espanyol, a Catalunya, portat a terme per  l’Associació Dones no Estàndards. 

 

L'experiència en el moviment associatiu de tantes dones amb discapacitat, així com alguns estudis i 

projectes realitzats dins d’aquest moviment, tant per iniciativa pròpia, com per part d'altres 

organismes (UE, Universitats, etc.), ha permès conèixer amb major profunditat la situació de les 

dones amb discapacitat en el nostre entorn social.  

 

Així doncs, s’ha vist la necessitat de seguir treballant en la visibilització, en tots els àmbits de la 

violència en contra de les dones vist la necessitat de seguir treballant en la visibilització, en tots els 

àmbits de la violència en contra de les dones de tal manera que això permeti, no només la 

sensibilització i reflexió sobre aquest tema, sinó la presa de decisions i posada en marxa de 

polítiques que tinguin en compte la interseccionalidat dels eixos de desigualtat o de discriminació. 

 

Des d'aquest punt de partida, el disseny d'aquest projecte pilot de prevenció de violència en contra de 

les dones amb discapacitat té precisament com a objectiu central la sensibilització i prevenció en 

aquest àmbit a Espanya. 

 

Per això, es duran a terme, principalment, dos tipus d’actuacions: 

1. Actuacions de formació en grup  

a) A personal de les administracions, mitjançant grups de formació. 

b) A personal tècnic de les associacions, Organitzacions i fundacions que treballen amb 

persones amb discapacitat.  

2. Activitats d’intervenció, mitjançant tallers: 

a) Amb dones amb discapacitat.  

b) Amb famílies i persones cuidadores de persones amb discapacitat. 

 

 

                                                       

 

 


