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MEMÒRIA DE L’ASSOCIACIÓ

DONES NO ESTÀNDARDS
Tots els continguts d’aquesta memòria han estat desenvolupats per tot l’equip humà de
treballadors/es, voluntaris/es, sòcies i Junta Directiva de l’entitat. Volem fer constar el seu gran
interès i eficàcia en la bona feina feta.
També volem agrair la sensibilitat i col·laboració econòmica i de suport de les institucions
següents:

o Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família. Secretaria de
Família.
o Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família. Secretaria de
la Immigració.
o Generalitat de Catalunya. Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.
o Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família. Institut Català
de les Dones.
o Diputació de Barcelona.
o Ajuntament de Barcelona.
o Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad. Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades.
o Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Secretaria de Estado de
Servicios

Sociales

e

Igualdad.

Dirección

General

para

la

Igualdad

de

Oportunidades.
o Unió Europea. Fons Social Europeu.
o Fundació ONCE.
o Obra Social “La Caixa”.
o COCEMFE (Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i
Orgànica).
o Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació.
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Volem agrair la col·laboració de les següents
institucions amb la tasca de l’Associació Dones No
Estàndards durant l’any 2019:

Generalitat de Catalunya
Serveis Territorials de Barcelona

Generalitat de Catalunya
Programa d’Atenció Integral de l’Autonomía Personal
de les Persones amb Discapacitat

Unió Europea
Fons social europeu

L’FSE inverteix en el teu futur
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La nostra associació neix de la necessitat d’evidenciar la violència exercida a totes
les dones considerades no estàndards. Aquesta violència es genera per un procés que
anomenem estandardització (és a dir, la base en la qual s’assenta la cohesió social es el
fet de que tothom ha des ser igual o assemblar-e al màxim al model mes valorat, l’home
blanc d’estrat social alt, heterosexual i físicament perfecte) que repercuteix amb major
violència en les dones amb discapacitat perquè ens situem precisament a la banda
oposada de model establert, posant en qüestió a societat i per tant, generant pors pel fet
de ser diferents i suposadament vulnerables (tot i que és precisament el procés
d’estandardització qui ens vulnera, esdevenint doncs dones vulnerades).
Per això, la primera condició de la nostra associació és que estigui dirigida per aquestes
dones perquè només a partir de l’evidència de la seva posició a la vida, exposant-se
públicament podem caminarem conjuntament amb tota la població per anar eliminant les
convencions que perjudiquen totes les persones a l’hora de viure, sobretot pel que fa a l
excepció de les diferències com a quelcom a témer. Tot plegat en base als drets humans.
Som un grup de dones amb uns trets característics a causa de les nostres diferències
físiques. Volem comunicar-nos entre nosaltres i la resta de la gent a fi de poder gaudir de
la vida amb satisfacció i plena integració social, respectant-nos a nosaltres mateixes i als
altres. Amb això volem dir que l’èmfasi del nostre treball dins d’aquest grup es troba en la
bona convivència, malgrat les “diferències”, amb les altres persones. Sovint, això no és
fàcil. Requereix un esforç perquè la societat tendeix a explicar les coses de forma
genèrica i oblida les particularitats, especialment si són costoses.
Creiem en una societat oberta, que potenciï les nostres vàlues. No es tracta de “viure”,
sinó de viure desenvolupant la nostra persona. Estem fetes de moltes coses, no solament
d’un cos més o menys perfecte. En una societat com la d’avui dia, en la qual les relacions
socials són molt superficials i el culte al cos és molt important, això és força complicat.
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Tot això que sembla molt o poc, passa per reflexionar, parlar, conèixer, informar, formar i
crear una forma de vida de qualitat per a tothom: aquest és el nostre objectiu principal.
En aquesta forma de vida no hi ha guanyadors ni perdedors, hi ha creació a partir del
contrast de la diferència. Es produeix la sublimació en forma d’alliberament envers una
lluita que ens porta al camí d’una més gran humanització.
Dins d’aquest camí hi ha el perill d’una integració que vol “normalitzar”, malgrat que no
sigui possible, fent encara més paleses les limitacions de les persones que vol “integrar”.
“Integrar” no vol dir acceptar una persona amb discapacitat i fer semblar que les seves
limitacions físiques no tenen importància, ja que per ella són un company de vida. Per
nosaltres “integrar” vol dir donar a la persona amb discapacitat, físicament, el lloc i la
funció que li correspon de veritat, de manera que no sigui un “més a més”, sinó que sigui
un “més”.
Per tant, creiem que cal anar amb compte amb la discriminació positiva, que té molts
aspectes positius i altres de negatius. Aquesta és, doncs, la nostra tasca que comencem i
per la qual necessitem de tots vosaltres per dur-la a terme.
La nostra associació representa el sector de les dones amb discapacitat. Aquesta
població pateix un grau molt alt d’atur, de violència, marginació i aïllament per raó de
gènere i de discapacitat en els àmbits laboral, familiar, educatiu, en la planificació de
l’hàbitat, de transport, de serveis i en el tracte psicosocial convencional. Com ja hem
exposat al principi, és per això que ens hem constituït, per intervenir des d’ella en els
àmbits que puguem, amb el propòsit d’anar conquerint que les dones amb discapacitat
aconseguim la igualtat d’oportunitats i es respectin els drets humans en aquesta població.
L’objectiu d’aquesta associació, a més, és aconseguir que el discurs de la dona amb
discapacitat sigui escoltat. Aquest és també el motiu pel qual aquesta associació sigui
portada i dirigida per dones amb discapacitat. I això es realitza d’una manera que generi
relacions pacífiques pel convenciment que l’única forma d’eradicar la violència és creant
vincles afectius positius. Aquesta és la nostra aportació social.
La nostra manera de funcionar també passa per

acceptar la crítica com l’eina

indispensable per anar avançant en noves creacions i, a més, no ens hem de convèncer
les unes a les altres, sinó aprofitar el fruit de les posicions i respectar les diferències. En el
nostre treball curarem al màxim la nostra presentació per poder crear vincles afectius que
ens portin a la convivència pacífica amb l’altri.
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L’Associació Dones No Estàndards continua treballant per crear vincles entre les sòcies i
la societat en general, de manera que les dones no estàndards participin en el
desenvolupament polític, social i econòmic des de l’àmbit local a l’àmbit global i a
l’inrevés, per poder aportar les nostres propostes i, a la vegada, participar en el
desenvolupament de propostes generals i específiques per així anar eliminant el grau
d’exclusió social que pateixen les dones no estàndards.

OBJECTIUS DE L'ENTITAT:
- Aportar el nostre testimoni pe a crear una forma de vida de qualitat per a tothom.
- Defensar la dignitat i els drets de les dones amb discapacitat.
-Promoure la divulgació de la problemàtica i realitat de la dona amb discapacitat
des de l'òptica positiva que afavoreixi el canvi de mentalitat en la societat i els poders
públics.
- Promoure la “integració” social, escolar i laboral, així com la independència econòmica
i personal de les dones amb discapacitat, amb la promoció dels canvis legislatius
necessaris per millorar la situació d'aquest col·lectiu; controlar el compliment de la
legislació vigent i denunciar els seus incompliments.
- Fomentar l'esport i la pràctica de l'activitat esportiva sense finalitat de lucre de les
dones amb discapacitat.
- Treballar per erradicar la violència de gènere en relació amb la violència domèstica de
les dones amb discapacitat.
- Promoure, conjuntament amb les diverses administracions, els serveis necessaris que
les dones amb discapacitat necessiten.
- Fomentar la coordinació i unió de tot el moviment associatiu de les dones amb
discapacitat física impulsant la dinamització i creació - conjuntament amb les
associacions del territori- de les entitats que siguin necessàries.
- Fomentar el diàleg i la col·laboració amb totes aquelles entitats que treballen en la
defensa dels drets de les dones amb discapacitat, solidaritat i igualtat d'oportunitats.
- Actuar en nom i representació dels seus membres a nivell autonòmic, estatal i
internacional.
- Planificar i desenvolupar estratègies solidàries per obtenir un equilibri en el seu àmbit
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d'actuació, pel que fa a serveis i qualitat d’aquests.

PROGRAMES REALITZATS:
1.LES NO ESTÀNDARDS ACTUEM: “SERVEI DE PREVENCIO
SANITÀRIA I D’INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL DE LES DONES
AMB DISCAPACITAT”

1.1. Antecedents del servei
1.1.2. Dones de Barcelona
Dones de Barcelona és un projecte que va ser guanyador del X Premi 8 de Març, Mª
Aurèlia Capmany, 1996 atorgat per L’Excm. Ajuntament de Barcelona, en la seva doble
modalitat, del jurat i del públic. Es va publicar en forma de llibre, íntegrament, a La
Construcción Social de la Dis-capacidad Manifiesta en la Mujer, l’any 2003 i, de forma
resumida en el llibre Dona i Diversitat – Bones Pràctiques, editat per l’IMSERSO l’any
2000. Actualment, es continua realitzant als instituts de secundària i a diferents
congressos i actes públics.
Aquest projecte va néixer amb la intenció d’abordar les barreres psicosocials envers la
dona amb discapacitat, sensibilitzant sobre la situació de la dona no estàndard i recollir, a
nivell de la població general, la creença que existeix sobre ella.
El treball va consistir a introduir tres supòsits teòrics sobre cultura, sociabilitat i maternitat
en nou carreres universitàries de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de
Barcelona i la Universitat Ramon Llull. Al mateix temps es va fer un treball de recerca que
consistia a passar un qüestionari a la població universitària, sobre la creença que existeix
al voltant de les dones amb un grau de discapacitat d’un 70% (segons barem de Benestar
Social) per obtenir dades sobre la creença de la població en relació a la dona amb
discapacitat.
Es feia una intervenció d’un hora i mitja i es van recollir els resultats de 3.251 persones.
Aquests resultats mostren el canvi de creença que es produeix en la població general
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després de la intervenció social de les dones amb discapacitat. El que significa que la
interacció amb nosaltres fa sensibilitzar a la gent sobre els prejudicis i barreres
psicosocials envers la dona amb discapacitat. A continuació presentem el gràfic dels
resultats:

Taula de Mitjanes
Dades: Mitjana (aproximades fins a la unitat)
Població
control

Creença sobre les Creença sobre les dones
dones
disminuïdes disminuïdes després de la
físiques en un 70 %
intervenció

94

80

98

C tradicionalment realitzades per dones 92

74

95

C. Econòmiques

80

79

92

C. de relació

97

90

98

C. Intel·lectuals i de maduració personal 92

99

100

C. d’Autonomia

100
95
90
85
80
75
70
65
C. Autonomia

C. Tradici. Dones

C. Econòmiques

C. Relació

C. Intel·lectuals

Creences sobre dones disminuïdes després de l'intervenció
Població Control
Creences sobre les dones disminuïdes físiques en un 70%

1.1.3. Nexe amb la Diversitat
El projecte Nexe amb la Diversitat, va ser realitzat per Mª Carme Riu, presidenta de
l’Associació Dones No Estàndards, com a sessions de tutoria durant el curs de secundària
del 1997-98. Actualment, està distribuït a tots els centres de recursos pedagògics de la
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ciutat de Barcelona i s’imparteix, de forma habitual, en la programació curricular a l’Institut
Joan Salvat Papasseit de Barcelona.

Ha estat publicat el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i
resumidament en el llibre Dona i Discapacitat – Bones Pràctiques editat per l’IMSERSO
l’any 2000.
Nexe amb la Diversitat, amb el desenvolupament de quatre jocs i materials didàctics per
impartir quatre classes del crèdit obligatori de tutoria, ensenya als alumnes a autoreflexionar, detectar que tots tenim diferències que no ens agraden i visionar que
precisament aquestes ens donen personalitat, treballant així sobre les diferències
provocades pels estereotips de la moda, el gènere, la discapacitat o les ètnies.
Aquest projecte intenta donar un servei impartint les quatre hores de tutoria treballant
sobre l’educació de valors i l’educació en la diversitat. A la vegada que descarrega de
docència als professors, se’ls donen materials específics i l’enfocament perquè ells
mateixos puguin utilitzar posteriorment els materials d’aquest projecte.
En aquest projecte actuem en la prevenció de prejudicis i estereotips entorn a la demanda
de la moda estètica actual, al gènere, la diversitat ètnica i la discapacitat.

1.1.4. Indicadors d’Exclusió Social de les Dones amb Discapacitat

El projecte d’Indicadors d’Exclusió Social de les Dones amb Discapacitat és un recull dels
indicadors d’exclusió social envers les dones amb discapacitat que anem actualitzant any
rere any.
Aquest es va iniciar l’any 2000 amb una subvenció de la Unió Europea del seu programari
per l’erradicació de l’exclusió social i es va realitzar amb un conveni amb l’IMSERSO i la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), més nosaltres, que en vam ser les
coordinadores.
El projecte va formar una xarxa dels seus participants anomenada “Xarxa d’Exclusió
Social de la Dona amb Discapacitat” que es va crear per validar els indicadors d’exclusió
social de diferents llocs: Brussel·les, Thesaloniki (Grècia), Barcelona, Premià, L’Hospitalet
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de Llobregat, Sabadell, Girona, Madrid, A Corunya, Sevilla, Córdoba, Màlaga, La Línia de
la Concepció, València i Elx. A partir de diverses trobades durant aquests anys, ens ha
permès, conjuntament amb la Xarxa de Dones No Estàndards del Fòrum 2004, la
constitució de la Xarxa Vinculant.

En Març de l’any 2003 es va presentar l’edició del llibre Indicadores de Exclusió Social de
la Mujer con Discapacidad en el I Congreso Internacional de Mujeres con Discapacidad
celebrat a València. És a dir, que aquesta feina va repercutir directament a l’hora de
dissenyar polítiques específiques per a les dones amb discapacitat per primera vegada
en la història.
Més endavant, des de l’any 2004 fins l’actualitat, aquests continguts ens han permès
establir les mesures que ajudarien a millorar l’exclusió social de les dones amb
discapacitat i elaborar els continguts teòrics i materials per organitzar el Servei d’Atenció
Psicosociolaboral a les Dones amb Discapacitat que vam crear també gràcies al projecte
“La Construcció Social de la Dis-capacitat Manifesta en la Dona amb Discapacitat” que a
continuació mostrem.

1.1.5. La Construcció Social de la discapacitat manifesta
La Construcció Social de la Dis-capacitat Manifesta en la Dona amb Discapacitat és un
projecte que té per objectiu recollir les impressions i creences que es tenen respecte a les
dones amb discapacitat, a la vegada que dóna a conèixer la realitat d’aquestes per
afavorir una nova construcció social de la discapacitat.
Aquest projecte va néixer arrel de les Jornades sobre La Construcció Social de la
Discapacitat Manifesta organitzades per l’Associació Dones No Estàndards conjuntament
amb el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto de la Mujer), l’Institut Català de
la Dona (Generalitat de Catalunya) i el Departament de Benestar Social de la Generalitat
de Catalunya, durant el 22, 23 i 24 de març de l’any 2000 a la Universitat Autònoma de
Barcelona.
En aquestes jornades es va concloure que era necessari continuar treballant sobre les
creences i mites envers les dones amb discapacitat, ja que alimenten estereotips i
prejudicis vers les dones amb discapacitat.
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Així ,es va obrir un debat en la ciutadania que es va moure pels diferents districtes de la
ciutat de Barcelona i que va finalitzar amb un estudi amb les dades següents:

Dades de persones amb disminució censades a l’Institut Municipal de Persones amb Disminució
– 6/2/2002
Barcelona ciutat
TIPUS DE DISCAPACITAT
SEXE

No consta Física Psíquica Orgànica Auditiva Visual

Homes 325
Dones 205
Total
530
general

4.621 2.461
3.574 1.782
8.195 4.243

449
238
687

503
471
974

940
820
1.760

Malaltia
Total
mental general
413
255
668

9.712
7.345
17.057

En total han assistit 373 persones disminuïdes.

Districtes
Ciutat Vella
TIPUS DE DISCAPACITAT
SEXE

No consta

Homes 28
Dones 16
Total
44
general

Física Psíquica

Orgànica Auditiva Visual Malaltia Total
mental general

300
214
514

42
23
65

191
131
322

32
27
59

87
67
154

22
18
40

702
496
1.198

Van assistir 17 dones amb discapacitat.

Les Corts
TIPUS DE DISCAPACITAT
SEXE

No consta

Homes 15
Dones 15
Total
30
general

Física Psíquica
196
165
361

115
89
204

Orgànica Auditiva Visual Malaltia
mental
13
12
28
19
9
15
30
9
22
27
58
28

Total
general
398
332
730

Van assistir seixanta-una persones amb discapacitat.
14

Sarrià-Sant Gervasi

TIPUS DE DISCAPACITAT
SEXE

No consta

Física Psíquica

Homes 17
354
178
Dones 6
292
160
Total
23
646
338
general
Van assistir seixanta persones

Orgànica Auditiva Visual Malaltia
mental
42
26
45
24
21
21
50
12
63
47
95
36

Total
general
686
562
1.248

Orgànica Auditiva Visual Malaltia
mental
35
31
36
63
14
23
42
60
54
78
123 49

Total
general
704
575
1.279

Total
general
1.104
820
1.924

Gràcia
TIPUS DE DISCAPACITAT
SEXE

No consta

Física Psíquica

Homes 29
319 191
Dones 16
287 133
Total
45
606 324
general
Van assistir trenta persones
Horta – Guinardó
TIPUS DE DISCAPACITAT
SEXE

No consta

Homes 38
Dones 21
Total
59
general

Física

Psíquica

Orgànica

482
409
891

304
210
514

83
35
118

Auditiva Visual Malaltia
mental
44
100
53
40
71
34
84
171
87

Van assistir 52 persones

San Andreu
TIPUS DE DISCAPACITAT
SEXE

No consta

Física Psíquica

Orgànica Auditiva

Homes 26
515
207
22
Dones 17
385
149
16
Total
43
900
356
38
general
Van assistir quaranta-cinc persones.

37
31
68

Visual Malaltia
mental
90
42
80
10
170
52

Total
general
939
688
1.627
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San Martí
TIPUS DE DISCAPACITAT
SEXE

No consta

Física

Psíquica

Homes
Dones
Total
general

41
29
70

696
385
499
279
1.195 664

Orgànica

Auditiva

Visual

68
34
102

94
85
179

143
124
267

Malaltia
mental
50
42
92

Total
general
1.477
1.092
2.569

En
total,
van
assis
tir-hi

cent vuit persones

Finalment, es van recopilar tots els materials dels quals disposàvem en la publicació del
llibre titulat: La Construcció Social de la Discapacitat Manifesta en la Dona editat per
Dones No Estàndards.
Es va presentar el llibre a la seu del districte de Gràcia on, a més de les autoritats del
Districte de Gràcia, la Regidora d’Afers Socials, Sra. Núria Carrera, també la professora
de la Universitat Central Sra. Núria Pérez de Lara, van fer una explicació detallada del
contingut del llibre, recomanant-lo i lloant la valentia i coratge per dur a terme el projecte.
A partir de La Construcció Social de la Discapacitat Manifesta en la Dona conjuntament
amb el projecte Indicadors d’Exclusió Social de les Dones amb Discapacitat es va iniciar
un estudi de necessitats de les dones amb discapacitat que es concreten en divuit àrees
següents:
- Àmbit familiar
- Àmbit domèstic
- Àmbit maternitat
- Àmbit formació
- Àmbit professional
- Àmbit imatge pública
- Àmbit sexualitat
- Àmbit grau de gestió econòmica
- Àmbit accessibilitat
- Àmbit capacitat econòmica
- Àmbit mobilitat
- Àmbit grau d’atenció al propi cos
- Àmbit temps d’oci
- Àmbit grau de violència
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- Àmbit política social
- Àmbit capacitat d’autoafirmació i discurs
- Àmbit participació i accés a la presa de decisions
- Àmbit prejudicis i representació social

Amb aquest estudi es van elaborar uns fulls de registres individuals per actuar, valorar i
avaluar la intervenció i els resultats que aconsegueix el Servei d’Intervenció
Psicosociolaboral i de Prevenció sanitària a la Dona amb Discapacitat, que presentem tot
seguit.

1.2. Recursos:
* Humans: una llicenciada en humanitats, una treballadora social, dues auxiliars
administratives, una fisioterapeuta, una coordinadora, vuit assistents domiciliàries i
personals.
* Materials: comptem amb sis ordinadors, dos portàtils, dos telèfons, quinze cadires,
quatre taules de despatx, dues pissarres, tres impressores, transport adaptat propi,
material d’oficina (carpetans, folis, etc.), material ortopèdic i mobiliari, publicitat, edició de
tríptics, enviament divulgatius, material informàtic i administratiu fungible.
* Infraestructura: l’Associació Dones No Estàndards compte amb un local situat al C/
Grassot 56-58 baixos, on s’hi realitzen totes les activitats. La seu de l’associació la tenim
al costat d’aquest local, al C/ Sant Antoni Mª Claret, 31, entresòl. També disposem d’una
una aula al Centre Cívic La Sedeta al C/Sicília 321 i una altra aula cedida per COCEMFE
a la Via Laietana 57, 1r 1a. Finalment, també comptem amb un espai cedit pels castellers
de Gràcia al carrer Alzina, 7, perquè el nostre grup de teatre hi assagi tots el dijous de
17:00 a 19:00 hores.
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El nostre local del Carrer Grassot consta de 115 metres quadrats repartits en una aula gran
amb projectors i 8 ordinadors, una cuina gran, un despatx, una entrada amb tres taules
d’oficina, dos banys adaptats i un petit pati de llums.

* Materials Ortopèdics: un aparell Easy-Start, un bipedestador Bipenoestandard Olé, un
aparell Motomed (aparells per a fer esport i manteniment) i 4 bàscules adaptades en
diferents farmàcies a Barcelona, més una en el centre mèdic DKV Urgell.
* Endemés, cal esmentar la constant col·laboració de la Junta Directiva:
− Presidenta: Sra. Mª Carme Riu i Pascual.
− Secretaria: Sra. Alicia Vélez Ortiz.
− Tresorera: Rosario Piedecausa Andreu.
Les comissions de participació: per la memòria històrica (Roser Ros), de l’Àgora de
Feminismes Anormals (Èrica Chacha), de les Olimpíades Feministes No Estàndards
(cooperativa), del 8 de Març i del 25 de Novembre (Alícia Vélez).
El treball de les nostres Voluntàries/is i totes les sòcies i socis.

Signatura del Conveni amb la
“Fundació La Caixa”
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1.3.ACTUACIONS GENERALS DE L’ANY 2019 DE “LES NO
ESTÀNDARDS ACTUEM”
El Servei de prevenció sanitària i d’intervenció psicosociolaboral de la dona amb
discapacitat té com a objectiu principal millorar la situació d’exclusió social de la dona amb
discapacitat. Això implica que les dones participin de l’espai públic, siguin autònomes i
tinguin una vida laboral activa. Així, propiciem noves actituds, tant de la pròpia dona, com
el personal dels serveis d’atenció, del món laboral i de la societat en general.
Per a dur a terme el nostre objectiu general, és indispensable promocionar la millora de la
qualitat de vida de les dones amb discapacitat a nivell de la seva salut i la prevenció del
seu deteriorament físic, molt més agreujat en el nostre col·lectiu i el de les nostres famílies
degut a la manca de mobilitat d’algunes extremitats més la manca d’aparells de
gimnàstica i manteniment en els gimnasos municipals.
Per això, el nostre objectiu concret és que noranta-vuit dones amb discapacitat ocupin
l’espai públic, siguin autònomes i tinguin una vida laboral activa (en el mateix servei tenim
treballadores que tenen discapacitat). Això és molt rellevant perquè promocionarem que
els serveis socials ordinaris creïn noves formes d’actuar que vinculin transversalment
aquesta població a la societat i així aconseguirem uns serveis públics per a tothom.
Endemés, al desconstruir els prejudicis existents en la població dona discapacitada,
potenciem l’emergència de valors positius, justos i solidaris que preserven el malestar
general que provoca a tots la presència de la dona amb discapacitat en els àmbits públics.
És important tenir en compte que, degut a l’allargament de l’ esperança de vida, un alt
grau de la població serà discapacitada en algun moment de la seva vida. Si té una
consideració social adequada i els recursos tecnològics convenients, aquest gruix de la
ciutadania podrà gaudir d’una vida tan grata i rica com la de qualsevol altra persona.
Resultats: Hem intervingut a noranta-vuit dones amb discapacitat i les seves
famílies.

1.3.1 Objectius i Resultats Aconseguits
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1. Hem promocionat la salut, els hàbits de vida saludables i la prevenció sanitària per a les
dones amb discapacitat i el seu entorn, sobretot el més proper, el de les famílies. Moltes
de les dones amb discapacitat integrants a la nostra entitat tenen greus problemes de
mobilitat, pel qual es veuen obligades a desplaçar-se amb l’ajut d’una cadira de rodes.
Aquest fet, provoca un desgast superior al de qualsevol persona d’algunes parts del seu
cos, com ara els seus braços.
Resultats: s’ha actuat sobre la simptomatologia de la seva discapacitat, com ara
l’anomenada síndrome “post-polio”.
Mitjançant l’exercici i massatges realitzats una o dues vegades a la setmana a domicili per
part de la nostra Fisioterapeuta, hem reduït les molèsties provocades pel desgast de
certes parts del seu cos. L’opció de què la fisioterapeuta anés a casa de la usuària ha
facilitat molt la tasca i la millora de la usuària, ja que es concertaven hores segons les
necessitats de les mateixes.
A això cal afegir que comptem amb una sèrie de màquines adaptades per fer exercitar el
cos de les dones al nostre local i això ha propiciat que certes usuàries vinguessin al local
a fer exercici, sota la supervisió de la fisioterapeuta. Tot plegat, ha ajudat a reduir les
molèsties que les dones amb discapacitat pateixen.
2. Intervenir de forma directa a noranta-vuit dones amb discapacitat.
Resultats: Hem intervingut a noranta-vuit dones amb discapacitat. Aquesta intervenció ha
consistit en l’elaboració d’una valoració prèvia (realitzada pel nostre equip amb la mateixa
usuària) de la situació d’exclusió en els àmbits familiar, domèstic, de la maternitat,
formatiu, professional, sexual, imatge pública, grau de gestió econòmica, capacitat
d’autoafirmació i discurs, participació social i accés a la presa de decisions, accessibilitat,
mobilitat, temps d’oci, grau de violència, grau d’atenció al propi cos, política social i
representació social i prejudicis. A continuació, després de la valoració, s’han elaborat
noranta-vuit projectes de vida o plans d’intervenció personalitzats conjuntament amb les
usuàries del servei, amb la seva conformitat i compromís, on hi consten les accions i
objectius que s’han volgut assolir.
Aquesta intervenció també inclou la proporcionalitat d’ajudes tècniques i humanes
públiques. Així, hem aconseguit que les dones amb discapacitat hagin pogut emprar
l’espai públic com qualsevol altre ciutadà, tant com els ha sigut possible i fins on han
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pogut arribar (sortir, estudiar, treballar, conciliar la vida domèstica i familiar, utilitzar el
transport públic, etc.).
Mitjançant l’elaboració del projecte de vida, hem fet que la dona amb discapacitat agafi un
compromís amb ella mateixa i la seva pròpia persona, vegi que hi ha un futur, una sortida
a la seva situació i que tot és millorable. A mida que han anat passant els dies i els
mesos, la dona amb discapacitat ha pogut anar veient els avenços que realitzava gràcies
al seu esforç i a la nostra ajuda, i això ha comportat que la usuària tingués més
autoestima. De retruc, les usuàries han anat adquirint més objectius a poc a poc, i fessin
que els volguessin compartir amb la resta de la societat, fet que ha permès que les
sortissin per anar a estudiar, gràcies als acompanyaments personals, d’una banda i, de
l’altra, que poguessin fer esport, gràcies a l’educadora, la fisioterapeuta, etc.
3. S’ha Inter-comunicat la dona amb discapacitat, amb diferents graus d’exclusió social,
als serveis ordinaris d’atenció.
Resultats: s’ha donat a conèixer la situació específica d’aquest col·lectiu a tots aquests
professionals que han d’intervenir, col·laborant amb ells i dotant-los d’eines i estratègies
per a realitzar aquesta tasca. Tot i que la ciutat de Barcelona ja és pionera a nivell
europeu en temes d’accessibilitat, volem que això continuï sent així i es tinguin també en
compte els obstacles socials perquè es reconegui a nivell mundial com la ciutat més
accessible per a les persones amb discapacitat.
4. Col·laboració amb els diferents districtes de Barcelona.
Resultats: Hem col·laborat amb les regidories de Barcelona per tal d’integrar a la dona
amb discapacitat en el circuit d’atenció psicosocial ordinari. En l’actualitat, aquesta dona
amb discapacitat no arriba als serveis per manca d’informació i autonomia per part d’elles;
i aquests serveis, si no hi van les ciutadanes, no tenen competències per a intervenir.
Com a conseqüència d’això, la dona amb discapacitat queda exclosa de l’atenció de tots
els serveis existents.
Per això, ens hem reunit amb els següents ents: els regidors i regidores de la ciutat de
Barcelona, les tècniques de la dona per tractar el tema de la prevenció i detecció de la
violència de gènere en vers el col·lectiu dona amb discapacitat; els tècnics de persones
amb disminució per a informar-los del nostre servei. Fnalment, amb les persones amb
discapacitat per tal de treballar la seva inclusió a la societat i als serveis ordinaris.
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5. Reduir el malestar social que provoca a la societat la presència de la dona amb
discapacitat.
Resultats: Hem anat eliminant els prejudicis existents i potenciat l’emergència de valors
positius orientats a actuar amb justícia. Hem previngut el malestar d’un alt percentatge de
població. Donada la previsió de llarga esperança de vida, això té una repercussió envers a
tota la població. Hem propiciat contextos on puguin interactuar aquestes dones amb la
societat en general i desenvolupar les habilitats socials apreses, per exemple,
representant obres de teatre per part del nostre grup permanent amateur de Teatre No
Estàndard.
Hem fet vàries representacions de les nostres obres de teatre, les quals estan basades en
casos reals i pretenen capgirar la situació d’incomoditat que genera la dona discapacitada
en l’imaginari col·lectiu tot interactuant amb el públic i passant-nos-ho bé amb la nostra
audiència. Aquestes són:
-

Ricardo Corazón de Cabrón i altres esquetxos sobre la anormalofòbia.

-

La Discapacitat discrimina o sedueix?

-

20 anys a Gràcia, 20 anys al món.

-

Fàbula de la Bruixa No Estàndard

-

La Gran Cascada

-

Ca, Barret! Una adaptació no-estàndard en motiu del centenari del naixament de Mª
Aurèlia Capmany.

Les actrius i actors són els següents:
-

Sra. Marina Feo Castellà
Sr. Jaume Ros Navarro
Sra. M. Carme Riu i Pascual
Sr. Albert Angulo Escriu
Sra. Roser Ros Riu
Sra. Juana Benítez Arévalo
Sra. Mª Jose Capdevila Corpas
Sra. Fàtima El Klafi
Sra. Martha Fabiola Chacha Naula
Sra. Marta Cecília Sotes Colque
Sra. Rosa Mª Pané Solà
Sr. Josep Vega Gil
Sra. Nieves Mora Fernandez

6. Integrar a la dona amb discapacitat mitjançant el Curs de Gènere i Discapacitat en

l’Entorn laboral i Formatiu.
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Resultats: hem realitzat un curs de gènere i discapacitat en l’entorn laboral i formatiu,
perquè les dones “estàndards” siguin conscients i aconsegueixin la situació laboral i
formativa en què viuen les dones no estàndards. També per proporcionar una formació
que permeti detectar els prejudicis i les diverses manifestacions de la discriminació de
gènere i discapacitat amb la finalitat de transformar-les i vehiculitzar coneixements
mitjançant reflexions sobre les possibilitats d’incidir, per anar així eliminant socialment la
vulnerabilitat.
Això ha fet que dones amb discapacitat usuàries del nostre servei que ja treballaven,
poguessin conèixer millors els seus drets i en el cas que fossin discriminades, identificarlos i actuar. També ha permès que les dones ”estàndards” prenguessin es sensibilitzessin
i poguessin detectar millor possibles casos de vulneracions.
7. Integrar a la dona amb discapacitat en cursos de salut i qualitat de vida per
desenvolupar les diferents habilitats de salut i potenciar així la seva autoestima. Així,
aconseguim millorar els hàbits de salut de cara a iniciar, mantenir i desenvolupar unes
millors condicions de salut tant físiques com psicològiques.
Resultats: abans d’integrar la dona dins el nostre circuit d’esport (amb les màquines al
local i la fisioterapeuta a domicili), s’ha realitzat el Curs de Salut No Estàndard per tal que
les usuàries coneguin quins són els riscos de quedar immobilitzades per no practicar cap
tipus de mobilitzacions. Un cop superat el curs, es treballava amb la usuària per tal de fer
un horari per poder venir a fer servir les màquines del local i disposar de la fisioterapeuta
a domicili.
8. Hem integrat a la dona amb discapacitat en cursos de formació ordinaris perquè
actualitzi els seus coneixements alhora que hem dissenyat tallers específics per a elles.
Resultats: hem realitzat tallers específics adreçats a buscar feina activament (realització
del currículum vitae, carta de presentació, entrenament per a l’entrevista personal, etc.).
Concretament, ens referim al Taller de Recerca de Feina i al Taller Portals d’Ocupació.
Enguany, a més, una de les nostres actuacions ha estat el Mòdul d’Inserció Laboral per a
la Dona amb Discapacitat que s’ha realitzat durant tot l’any amb una afluència de tretze
dones amb discapacitat usuàries del nostre servei. Dins d’aquest mòdul se les reciclava
en diferents matèries (català, anglès, informàtica, noves tecnologies, més els tallers
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anteriorment esmentats). S’ha aconseguit que fessin pràctiques en empreses i fins i tot
que tres d’elles tingués un contracte de treball.
9. Integrar a la dona amb discapacitat en un treball ordinari perquè li doni autonomia
econòmica.
Resultats: a través del Mòdul anteriorment explicat, s’ha elaborat tot un circuit de recerca
de feina per a les usuàries que no en tenien i estaven interessades a trobar-ne. Hem
facilitat les eines bàsiques, com ara ordinadors, ajuda per a realització de currículum i
acompanyament a entrevistes i/o acompanyaments laborals. S’ha aconseguit integrar-ne
tres d’elles.
10. Motivar a la dona amb discapacitat perquè vagi a la feina i se senti útil en la seva
tasca. A la dona amb discapacitat se li ha inculcat durant molt de temps que era com un
zero a l’esquerra i que el que li passava era culpa seva. Així, malgrat són molt exigents en
la seva feina, moltes d’elles no la valoren prou, en part perquè molts companys de feina
creuen que són allí per passar el temps o per quotes.
Resultats: des de l’associació, amb el Curs d’Autoestima, hem pretès que la dona es miri
i s’agradi, se senti orgullosa, capaç de fer qualsevol cosa com qualsevol altre ciutadà i que
aprengui que és tan important com tothom. Que sense ella, hi hauria un desequilibri molt
important al món. Hem intentat fer-li veure i entendre que la seva tasca és molt important,
sigui la que sigui, que tot el que ella realitza és un bé per a la societat i que la repercussió
és més gran de la que s’imagina, ja que ella és un testimoni de superació davant les
adversitats socials.
11. Integrar a la dona amb discapacitat en un Curs d’Informàtica perquè ella mateixa
pugui desenvolupar les eines informàtiques per a les seves hores de lleure o bé per un
futur treball.
Resultats: les usuàries vénen dos cops per setmana per tal d’aprendre cada dia més a fer
servir les tècniques informàtiques amb els nostres ordinadors. Això propiciava en diferents
aspectes molt importants:
- Fer que la dona surti de casa i es pugui comunicar amb altres dones amb discapacitat.
- Oferir a la dona amb discapacitat una eina per comunicar-se més enllà de la ciutat de
Barcelona, i una eina per a la recerca de treball i informació laboral.
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- Degut a la pensió tan mínima que reben les dones amb discapacitat, moltes d’elles no
són prou solvents per a poder comprar i mantenir un ordinador amb la seva línia d’ADSL.
El fet que l’associació posés a la seva disposició els diferents ordinadors dels quals
disposem, els facilita molt la seva acció de recerca i comunicació.
-Amb els nous mòbils, moltes d’elles podem suplir la carència del portàtil i a casa
continuar la seva tasca de recerca de feina o d’ampliació del seu circuit social.
12. Integrar a la dona amb discapacitat en un Curs d’Anglès
Resultats: s’han realitzat dos cursos d’anglès en dos nivells (Beginners i Intermediate)
per augmentar el seu nivell cultural, la seva socialització i la seva autoestima, i obrir més
possibilitats a l’hora de trobar una feina. Avui en dia, l’idioma més internacional és
l’anglès, val a dir que moltes de les nostres usuàries no en tenen nocions, i si han
estudiat, algunes d’elles, per edat, varen aprendre el francès, pel que les seves nocions
d’anglès son nul·les. Amb això, l’associació ha volgut apropar el món anglosaxó a les
nostres usuàries, perquè es familiaritzin i puguin comunicar-se amb gent d’arreu (d’aquí
també la importància del curs d’informàtica). Arrel d’aquest curs, vam poder fer assitir a
dues Conferències Internacionals de la Plataforma de Beijing a les Nacions Unides de
Nova York, fet que els va obrir molt la ment i les possibilitats de conèixer la realitat de les
dones amb discapacitat arreu del món. A més, també vam fer un viatge final de curs a
Londres, les despeses de les quals van ser cobertes a nivell particular.
A més a més, cada darrer divendres de mes, fem alguna activitat extra curricular amb
anglès, com ara cuinar, portar alguna persona nativa, veure un documental o algun
quizz...
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Amb els projectes realitzats des de l’Associació, hem constatat que la gran majoria de
dones amb discapacitat està reclosa a l’àmbit privat dins d’una cultura que l’hi imposa
viure, únicament, en l’àmbit domèstic, suportant situacions d’aïllament, d’empresonament
domiciliari a la llar familiar; fet que comporta sovint patir totes les culpabilitats emocionals
de la família. A més de la pressió de la realització de les tasques domèstiques sense
reconeixement social de la seva feina.
Existeix el prejudici que les dones amb discapacitat no serveixen per res i, si fan alguna
cosa, és per entretenir-se. La seva feina no es considera un treball, sinó un entreteniment,
encara que aquesta dona dugui tot el pes de la feina domèstica.
Cal posar de manifest que moltes no disposen d’economia pròpia :el 77% del nostre
col·lectiu viu amb una pensió no contributiva de 357 € al mes, la més baixa que existeix
en tot l’estat espanyol i que, el més greu: aquests diners no els gestionen elles, perquè qui
cobra aquesta paga és el cap de la família (pare, marit, germà en general). Aquesta
darrera condició és especialment flagrant.
Actuació
Per aconseguir arranjar aquesta situació tan poc coneguda, l’Associació Dones No
Estàndards està desenvolupant des de l’any 2004 el servei: “LES NO ESTÀNDARDS

ACTUEM: Servei de Prevenció Sanitària i d’Intervenció Psicosociolaboral
de la Dona amb Discapacitat”.
Durant aquest any 2019 el Servei ha desenvolupat actuacions a nivell local, nivell global i
a nivell local-global.

1.3.2. Actuacions a nivell local
Són totes aquelles actuacions dirigides específicament a la dona amb discapacitat.
Les intervencions a nivell local són les actuacions d’atenció directa que hem realitzat
aquest any 2019 a noranta-vuit dones amb discapacitat de diferents graus d’exclusió
social i al seu entorn més immediat.
Es tracta de conscienciar a la dona amb discapacitat que ella també és usuària dels
serveis sociosanitaris i que ha de sol·licitar els serveis que necessita. Per això, ha
d’incrementar la seva autoestima. I, per això, li hem d’oferir formació específica sobre
gènere i discapacitat, estratègies socials, habilitats comunicatives, recerca activa de feina
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a més de motivar-la per a formacions concretes, per a ser competents en el treball i per la
recerca activa de feina per a la inserció laboral, de manera que vagi adquirint autonomia i
motivació laboral. Tot això ha comportat realitzar les activitats següents:
a) Detectar i seleccionar aquestes noranta-vuit dones amb discapacitat de qualsevol
tipus o amb més d’una discapacitat, és a dir; amb plurideficiències, intentant aconseguir la
mateixa proporció de dones en els diferents graus d’exclusió social (alt, mig i baix).
Entenent-los de la següent manera:
1. Grau d’exclusió alt: són dones que es troben tancades a casa i no surten
mai o gairebé mai i que, a més, tenen diferents factors d’exclusió social,
com problemes d’aïllament, analfabetisme o baix nivell cultural.

2. Grau d’exclusió mig: dones que surten de casa però no tenen formació ni
treballen i que reben una formació reglada gràcies a la qual podrien trobar
algun treball.

3. Grau d’exclusió baix: aquelles dones amb discapacitat que han pogut
aconseguir una preparació professional i ja poden trobar feina però els és
molt difícil compaginar la vida laboral amb la domèstica.

La selecció de la usuària no és fàcil, ja que cada dia n’arriben de noves amb necessitats
diferents, i sempre urgents. Les usuàries ens arriben des de diferents serveis, ja des dels
propis serveis socials, així com des de COCEMFE Barcelona (Confederació Espanyola de
Minusvàlids Físics de Barcelona), com pel boca a boca, és a dir, les dones amb
discapacitat i ja usuàries del nostre servei, que coneix una altra dona amb discapacitat i la
deriva a la nostra associació.
Un cop hem rebut a les usuàries, els expliquem la filosofia i els objectius de la nostra
associació. A continuació, li exposem els serveis que oferim i com podem ajudar-la a
millorar la seva situació, sigui quina sigui. Convidem a la usuària al nostre local, i li
mostrem les eines i estris que tenim disponibles perquè es pugui fer una idea del nostre
compromís i la nostra història com a entitat. Finalment, li parlem de la nostra metodologia,
basada en l’elaboració conjunta d’un projecte de vida i la seva finalitat.
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b) Compromís de la usuària.
Quan la usuària accepta compartir la nostra metodologia i filosofia és quan s’elabora el
projecte de vida amb cada dona, conjuntament amb ella. Aquest és el primer pas de la
dona per adquirir un compromís amb ella mateixa i el servei i així de millorar la seva
situació. És un projecte individual dirigit a assolir una vida autònoma. Es regeix,
primerament, en l’avaluació en la qual es troba la dona, explicats per ella mateixa i
compartits per tot l’equip. Aquests indicadors són els explicats anteriorment, elaborats a
partir dels projectes La Construcció Social de la Discapacitat Manifesta en la Dona (20002003) conjuntament amb el projecte Indicadors d’Exclusió Social de les Dones amb
Discapacitat (2000-2003) amb col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona.
Així, es concreten les divuit àrees o àmbits d’exclusió social següents que analitzem en
cada usuària:
-

Àmbit Familiar

-

Àmbit Domèstic

-

Àmbit Maternitat

-

Àmbit Formació

-

Àmbit Sexualitat

-

Àmbit Professional

-

Àmbit Imatge Pública

-

Àmbit Grau d'Autogestió Econòmica

-

Àmbit Capacitat Econòmica

-

Àmbit Capacitat d'Autoafirmació i Discurs

-

Àmbit Accessibilitat

-

Àmbit Mobilitat

-

Àmbit Grau d'Atenció al Propi Cos

-

Àmbit Temps d'Oci

-

Àmbit Grau de Violència

-

Àmbit Política Social

-

Àmbit Participació i Accés a la Presa de Decisió

-

Àmbit Prejudicis i Representació Social

c) Elaboració del pla de treball o projecte de vida
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Després d’obtenir una panoràmica de la situació en la què es troba la dona i sempre
conjuntament amb la usuària, es dissenya el Projecte de Vida, dirigit cap a la vida
autònoma. És el pla de treball que es realitza amb la usuària on hi consta la situació inicial
de la dona (anterior) i les fites que vol aconseguir a curt i llarg termini. A més, s’hi indiquen
les eines o els recursos que li calen de manera immediata o a curt termini per tal de crear
les millors condicions perquè els seus objectius s’acompleixin. Un cop analitzades les
eines que ens calen, fem un programa de treball o un pla d’actuació per tal d’obtenir els
recursos que ens manquen. Tot això s’ha fet amb la dona, formant part activa i prenent
decisions. Aquest aspecte és indispensable ja que és ella la protagonista del seu progrés.
A mesura que s’inicien les actuacions per a arribar a la fita, es van realitzant avaluacions
periòdiques del projecte i les actuacions dutes a terme. Són les reunions de treball
setmanals i, específicament, s’hi sumen les organitzades cada quatre mesos per valorar si
s’estan complint les actuacions i s’està arribant als objectius plantejats.
El projecte de vida té la forma següent (primer sense emplenar i després emplenat):
Nom de la usuària:
Descripció de la persona amb discapacitat:
Grau d’exclusió social:
Àmbits
Situació de la que es
parteix
1- Familiar

Data inici:
Data fi:
Data naixença:
Recursos de
aplicació immediata

Situació a la que
s‘ha arribat

2- Domèstic
3- Maternitat
4- Formació
5- Sexualitat
6- Professional
7- Imatge Pública
8- Grau d’autogestió
Econòmica
9- Capacitat econòmica
10-Capacitat de
autoafirmació i discurs
11- Accessibilitat
12- Mobilitat
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13-Grau d’atenció al
propi cos
14- Temps d’oci
15- Grau de violència
16- Política Social
17- Participació i accés
a la presa de decisions
18-Prejudicis i
representació social

Nom de la usuària: 19
Data de naixement: 25/03/1958
Descripció de la persona amb discapacitat: 43% (físic)
Grau d'exclusió social: Mig

Àmbits

1- Familiar

2- Domèstic

3- Maternitat

Data inici:1 gener 2018

Data de finalització: 31 de desembre de 2018

Situació inicial l'1 de
gener del 2019

Recurs d'aplicació
immediata.

Situació a la qual s'ha arribat
el 31 de desembre del 2019

La usuària té 58 anys,
viu amb la seva mare,
el seu fill i el seu
germà, amb els que no
manté gaire bona
relació. Ha patit
violència de gènere
per part del seu exmarit.

Se la inclou en el els
tallers de prevenció de
violència de gènere de
l’associació i se li
ofereix atenció
individual de la
psicòloga.

Segueix vivint amb la seva
família però ara té millor
relació amb ells.

Té dificultats fer les
tasques de la llar.

Se li proporciona una
assistent personal i
domiciliària de
l’associació.

Té unes hores a la setmana
una assistenta personal i
domiciliària de l’associació i
està molt satisfeta.

Té un fill amb el que
conviu i que s’estima
molt tot i que està
preocupada perquè ni
estudia ni treballa.

Donar-li suport i
recursos en matèria
de criança i maternitat
a través de
l’assessorament de la
psicòloga i la
participació en el taller
d’autoestima i
apoderament de
l’associació.

Se sent més satisfeta de la
relació amb el seu fill, al que
ha ajudat a prendre la decisió
de tornar als estudis.
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Té la formació
primària i de
secretariat.

Que realitzi els cursos
de formació de
l'Associació Dones No
Estàndards.

De moment realitza els cursos
de català, anglès, informàtica i
de prevenció de violència.

Té relacions sexuals
esporàdiques amb
parelles de relació
breu.

Requereix de recurs
d’aplicació, per tal
d’ajudar-la a tenir una
concepció positiva de
la sexualitat i animarla a tenir noves
relacions més
estables.

Ara ha recuperat una
concepció més positiva i més
àmplia sobre la sexualitat.

Té una paga Per
majors de 55 anys
però vol buscar feina.

Continuar amb la
formació de
l'Associació Dones No
Estàndards, donar-li
suport en la recerca
de feina i recursos per
la inserció laboral
(realització de cv,
preparació de
l’entrevista, recerca a
través de portals
especialitzats per
internet, etc.).

Segueix en recerca activa de
feina amb el suport de
l’associació. En aquests
moments col·labora en una
agència de viatges.

Donar suport en el
desenvolupament de
la seva imatge pública
a través de
l’associació.

Ha millorat la seva imatge
pública.

7-Imatge Pública

Considera que té una
bona imatge pública,
però fent una
valoració externa, cal
millorar-la bastant.

8- Grau
d'Autogestió
Econòmica

Ella gestiona els seus
propis recursos
econòmics.

No requereix
d'intervenció, és
autònoma.

Segueix gestionant bé els seus
recursos.

9- Capacitat
econòmica

Molt limitada, cobra
una pensió, que li
dóna per tenir un
nivell de vida baix.

Donar-li suport en la
recerca de feina
perquè millori la seva
capacitat econòmica.

La capacitat econòmica
segueix sent la mateixa.

4-Formació

5-Sexualitat

6-Professional
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S'expressa força bé i
li agrada molt parlar
amb la gent però ha
de millorar les seves
capacitats
d’autoafirmació i
discurs.

Ajudar-la a millorar
els aspectes del
discurs i
autoafirmació.

Ha millorat el seu discurs i la
seva capacitat
d’autoafirmació, així com la
seva autoestima.

Donar-li suport en
tenir més ordre a
través de la
participació en tallers i
classes de l’associació.

Ha millorat el seu ordre.

11- Accessibilitat

Té una accessibilitat
física bona però li
manca ordre.

12-Mobilitat

Regular, té dolor a les
espatlles braços.

Li oferim el servei de
fisioteràpia a domicili
de l’associació.

Fa ús del servei de fisioteràpia
i li va molt bé.

Té un bon grau
d'atenció al propi cos,
es cuida i menja bé.

Ajudar-la a millorar
Ha millorat el grau d’atenció
encara més l’atenció al al propi cos.
propi cos.

Li manca xarxa social
d’amistats.

Animar-la a fer més
activitats amb
l’Associació Dones No
Estàndards, per
ampliar la seva xarxa
social.

Surt amb les companyes de
classe, i altres sòcies de
l’associació quan s’organitzen
activitats de caire lúdic.

Ha patit violència de
gènere per part del
exmarit i
maltractament
psicològic per part de
la mare.

Intervenció individual i
a través del taller de
prevenció de violència
de l’associació.

Té treballada la situació de
violència que va patir i ha
millorat la relació amb la seva
mare, que endemés ara passa
més de sis mesos en un altre
domicili que té la mare en la
seva localitat de naixement.

Té poc coneixement
de les ajudes socials i
de la política social en
general.

Assessorar-la sobre les
ajudes socials que pot
sol·licitar i donar-li
informació sobre
aquest àmbit.

Està millor informada sobre
aquest àmbit.

Ella pren totes les
seves decisions.

No requereix de cap
intervenció.

Continua sent capaç de
prendre les seves pròpies
decisions.

10- Capacitat de
autoafirmació i
discurs

13- Grau d'atenció
al propi cos

14- Temps d'oci

15- Grau de
violència

16- Política Social

17- Participació i
accés en la presa de
decisions
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18- Perjudicis i
representació social

Manifesta que no té
perjudicis contra els
altres.

Donar assessorament i
informació sobre
l’àmbit a través de
l’associació, que són,
eines per detectar-los,
etc.

Ja sap que són el perjudicis
contra les persones amb
discapacitat, els reconeix bé i
té més eines per combatre’ls i
ha detectat i millorat alguns
que ella mateixa tenia.

d) Execució del pla de treball
S’ha intervingut a nivell psico-sociolaboral, mitjançant la llicenciada en humanitats i la
treballadora social, a la dona amb discapacitat, la família, els serveis d’atenció públics, al
món del treball i a la societat en general. Aquesta intervenció es concreta de la següent
forma:
Hem realitzat els cursos anteriorment exposats que ofereix l’Associació per ajudar a la
dona amb discapacitat i millorar la seva autoestima, les habilitats socials i prendre
consciència de la seva situació. Aquests cursos són:

o

-

Curs de Gènere i Discapacitat en L’entorn Laboral i Formatiu

-

Curs de Violència de Gènere de la Dona amb Discapacitat

-

Sessió sobre Riscos Laborals

-

Taller d’Habilitats en el Treball

-

Taller Portals d’Ocupació

-

Curs de Català.

-

Curs d'Informàtica

-

Curs d’Anglès

-

Curs d'Alfabetització Emocional o d’Autoestima

-

Curs de Salut i Qualitat de Vida

Hem orientat i incentivat a les usuàries perquè tinguin una cura adequada del seu cos
mercès al curs de promoció de la salut i les màquines de les quals disposem al local,
així com la facilitat de la fisioterapeuta al domicili.

o

Hem motivat a les usuàries a participar en el Grup de Teatre No Estàndard. Per tal de
perdre la vergonya, capgirar les situacions de violència en les que s’hagi topat,
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conèixer altres dones amb discapacitat i millorar la seva comunicació amb la societat
en general. Que la societat conegui la situació actual de la dona amb discapacitat i
poder fer-los participar dins la nostra cultura és també, com ja hem comentat, un dels
altres objectius del nostre grup de teatre amateur permanent.

o Hem motivat a les usuàries a participar en congressos, xerrades, i altres actes públics,
culturals o sortides d’oci perquè tinguin una vida social activa com qualsevol altra
ciutadana. Mitjançant els nostres cursos, a moltes de les nostres usuàries se’ls obre
un món ple de possibilitats i nous aprenentatges, i aquestes dones amb discapacitat
descobreixen el plaer d’aprendre. A més, dintre del nostre servei disposem de les
assistents personals i domiciliàries i això les ajuda molt, sobretot aquelles que
necessiten acompanyament personal.

o Hem motivat a la usuària per iniciar o prosseguir la seva formació en diferents cursos
aliens a l’associació (universitaris, cursos del SOC, cicles formatius ...). Amb el servei
de les assistents personals i domiciliaries que poden fer els acompanyaments
personals, s’ha facilitat a les usuàries interessades a seguir els seus estudis o ampliar
els coneixements. I ho han pogut fer sense destorbar a ningú de la seva família i
potenciant la seva autonomia com a persona, el que fa que augmenti la seva
autoestima.

o S’ha contactat amb el món laboral, empreses, sindicats i equips d’assessorament
laboral per incorporar al món del treball a les dones amb discapacitat. Així, hem
aconseguit que catorze dones de la nostra associació aconseguissin un conveni en
pràctiques i tres d’elles han aconseguit un contracte de treball.

o S’ha realitzat un Mòdul de Recerca de Feina i Inserció Laboral, que ha permès:
▪

Assessorant-les en estratègies de recerca activa de feina.

▪

Derivant-les a processos de selecció.

▪

Incorporant-les a la vida laboral autònoma.
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o Hem fet el seguiment del projecte de vida de cada usuària amb tot l’equip de recursos
humans de l’associació per tal de seguir i valorar l’evolució de la usuària i detectar tot el
que es pot millorar.

1.4. Línies d’Actuacions Específiques
1.4.1. Línia “Servei per a la Promoció de la Salut i la Pràctica Esportiva”
Aquest projecte té com a objectiu principal millorar la situació sanitària, física, social i
laboral de la dona amb discapacitat. Això implica, alhora, mantenir les capacitats
residuals, l’estat de salut i integrar-se socialment per mitjà de l’esport.
Hi ha un aspecte de la dona amb discapacitat el qual se li ha de donar una especial
atenció: el tema de la promoció de la salut, degut al fet d’haver estat durant moltes
dècades oblidada pel que fa al nostre col·lectiu, les pràctiques de les quals s’han centrat
més en rehabilitar-nos que en aconseguir que tinguem una bona salut.
La intervenció de la salut l’entenem

com a una activitat que serveix per a prevenir

qualsevol tipus de conseqüència negativa, com a manteniment i potenciació de les
capacitats físiques actuals i com a eina per a la inclusió social.
Aquest Servei és absolutament necessari (i molt sol·licitat per les nostres usuàries). Per
posar-lo en marxa, hem contractat a personal especialitzat en aquest tipus d’actuacions.
Parlem d’una fisioterapeuta que atén les dones a nivell domiciliari per ajudar-les a
practicar moviments i massatges a les dones amb discapacitat. La seva principal acció és
ajudar -les a fer exercicis tonificants per a les seves musculatures amb la intenció d’evitar
el deteriorament físic degut a la immobilització, ja que és necessari que certes parts del
cos siguin treballades per evitar molèsties i dolors.
A la vegada ,disposem de tot un servei d’atenció domiciliària personal a domicili per tal
d’ajudar a totes les usuàries a conciliar vida social i personal, així com per donar un cop
de mà a nivell personal i higiènic a aquelles usuàries que per la seva situació física
necessiten suport humà per la seva autonomia.
L'any 2006 vàrem començar a fer esport per evitar el deteriorament físic i la salut. Volem
promocionar que les nostres sòcies facin esport de manera regular, conscienciant-les de
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què és necessari per a elles, sobretot per la seva discapacitat, ja que s’ha d’evitar el
deteriorament físic. Per això, disposem de les màquines d’esport al local i participem en
algunes curses a la nostra ciutat.

Actuacions i Resultats:
1. Prova i millora del bipedestador “Bipenoestàndard Olé” que té les prestacions d’un
deambulador o caminador pel carrer que funciona elèctricament per aconseguir posar
dempeus a les dones amb discapacitat i caminar. L’avantatge d’aquest aparell és que no
et fa gastar temps perquè Olé es pot utilitzar a qualsevol activitat de la vida quotidiana a
més de promocionar l’esport fent que

s’entrenin per córrer i participin en curses i

s’integrin socialment. Val a dir que a través d’un tècnic ortopèdic vam millorar-ne
l’estabilitat. D’aquí que l’anomenem “Bipenoestàndard Olé”.
Resultats: Amb la investigació i millora de la posada a punt del nostre bipedestador, s’ha
aconseguit que les nostres usuàries puguin estar en posició vertical durant unes hores a
la setmana, fet que ha incrementat la seva salut física i psicològica.
1. Promoció de la salut i d’hàbits de vida saludables i prevenció sanitària per a les dones
amb discapacitat (actuació de la fisioterapeuta, assistentes personals i classes de ioga
no estàndard). Mitjançant l’exercici i massatges de la fisioterapeuta, volem reduir el
màxim possible les molèsties provocades pel desgast de certes parts del seu cos. I
amb l’ajut de les assistents personals i domiciliàries, descarregar-les del sobreesforç
que han de realitzar per a dur una mínima vida de qualitat. Finalment, amb les
converses amb ella sobre els hàbits de vida saludables, algunes han començat a
adquirir hàbits més curosos en l’alimentació, prenent consciència que al estar en una
cadira de rodes hi ha més possibilitats de patir certes patologies, com hipertensió,
sobrepès, obesitat o diabetis.
Endemés, l’any passat vam incorporar les classes regulars de ioga adaptat. Es tracta d’un
tipus de ioga, el Kundulini, molt suau i això, juntament amb el fet de que la nostra
professora adaptés cada exercici a cada persona en concret, ha fet que les usuàries
d’aquest servei se sentin molt més fortes anímicament. També ha estat una excusa per
sortir i realitzar una activitat plegades. Finalment, voldríem remarcar el fet de que és l’únic
lloc de la ciutat i probablement del país, on s’ofereix ioga adaptat. És especialment
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rellevant tenint en compte que és una activitat física molt de moda i això per a les usuàries
les fa sentir integrades socialment.
Resultats: S’han realitzat moviments i massatges al propi domicili amb una fisioterapeuta
que tenim contractada dins el servei, totes les hores necessàries segons les demandes de
les usuàries. La seva principal funció és ajudar a les dones amb discapacitat a fer
exercicis tonificants per a les seves musculatures amb la intenció d'evitar el deteriorament
físic degut a la immobilització. Així doncs, reiterem la necessitat de que certes parts del
cos siguin treballades per evitar problemes de tot tipus(circulatoris, envelliment prematur,
hipertensió, diabetis, malestar psicològic...).. Això les ha ajudat molt amb les rotacions
articulars, que degut a la seva situació no poden realitzar, i n’hi ha que feia molt de temps
que no realitzaven cap tipus de tonificació articular i muscular. Gràcies al programa
específic del manteniment de la salut

i la qualitat de vida, les nostres usuàries han

millorat positivament. Es senten més àgils, ha augmentat la seva circulació en aquelles
parts immòbils fins ara; respiren millor, se senten amb més energia i ganes de fer coses a
l’exterior i el seu humor ha canviat degut a la reducció del dolor i molèsties. Finalment,
amb la pràctica del ioga adaptat, els ha obert la ment a una pràctica física molt de moda i
que fins ara mai havien pogut practicar. Físicament els ha ajudat a aprendre tècniques de
relaxació, postures corporals beneficioses per al seu tipus de cos i reducció del dolor
degut també, a l’exercici del control mental i la meditació. Psicològicament, les ha fet
sentir més integrades socialment al ser una activitat molt de moda i que gairebé tothom ha
provat alguna vegada. Per acabar, ha estat una activitat més per a sortir, socialitzar-se i
aprendre tècniques que les fa relativitzar els inconvenients de la vida quotidiana.
3. Intercomunicació entre la dona amb discapacitat i els diferents

serveis ordinaris

d’atenció social i sanitari. Donar a conèixer la situació específica d’aquest col·lectiu a tots
aquests professionals que han d’intervenir a través de la col·laboració amb ells per
dotar-los de les eines i estratègies per a afrontar i gestionar aquesta tasca. Tot i que la
ciutat de Barcelona ja és pionera a nivell europeu en temes d’accessibilitat, volem que
això continuï sent així i que es reconegui a nivell mundial com la ciutat més accessible per
a les persones amb discapacitat, no només en temes arquitectònics, sinó a tots els nivells.
Resultats: s’ha treballat perquè les usuàries utilitzin els serveis d’atenció ordinària
disponibles per tota la població, propiciant que es produeixin les adaptacions necessàries
per facilitar el seu accés al col·lectiu de dones amb discapacitat. En l’aspecte sanitari ens
referim a adaptacions en les camilles, cadires, accessos, aparells de reconeixement, etc.
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al mateix temps, és de vital importància que tot el personal sanitari rebi més informació
sobre les característiques i necessitats de les dones amb discapacitat. Hem aconseguit, a
part del manteniment de les bàscules accessibles, que hi hagi almenys dos mamògrafs i
algunes camilles que poden pujar i baixar; tant a la salut pública, mercès al Departament
de Salut i a la privada, en concret, a DKV (Centre Urgell). Fem també un seguiment
d’aquells casos on hi hagi hagut negatives a atendre les nostres usuàries.
4. Promocionar i incitar a fer esport a les dones amb totes les activitats que hem exposat,
per tal d'anar equiparant-les en igualtat de probabilitats al gènere masculí, tot valorant les
virtuts físiques de cos de la dona.
Resultats: els resultats aconseguits a través del projecte per a la Millora de la Salut de la
Dona amb Discapacitat han estat nombrosos; sobretot, destacar el paper de l’esport en el
manteniment de la salut a través de l’atenció al cos. Això ha conduit a la millora en la
qualitat de vida tot pal·liant els efectes de la discapacitat (especialment en edats mitges i
avançades), l’allargament de l’esperança de vida, i la inserció social de la dona amb
discapacitat. Un dels nostres resultats més rellevants ha estat la gran afluència d’usuàries
de cara al servei de promoció de la salut i la qualitat de vida, prova n’és que teníem
previst atendre a noranta dones i n’hem atès a noranta-vuit; vuit més de les previstes.

5. Promocionar la utilització i manteniment de les bàscules instal·lades per nosaltres a les
quatre farmàcies tot incitant-les a controlar la dieta en funció del pes i així anar fent
prevenció de la salut.
Resultats: amb el seguiment i manteniment de les bàscules per a dones amb
discapacitat, hem fomentat

per la salut coma un valor indispensable per al nostre

col·lectiu, avesat a connectar salut amb rehabilitació per culpa d’anys i anys d’operacions
innecessàries destinades a tenir un cos el més normal possible en pro de la seva
funcionalitat i la felicitat de cada persona.
Tot plegat ha conduït a valorar la salut d’una altra manera. En aquest cas concret, al
control sobre el seu estat físic i anímic mitjançant el control del seu pes per part de
cadascuna de les usuàries que han format part d’aquest projecte, i que han utilitzat totes
quatre bàscules existents a Barcelona col·locades per la nostra entitat.
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6. Prevenir el malestar social que provoca a la societat la presència de la dona amb
discapacitat, eliminant els prejudicis existents i potenciant l’emergència de valors positius
orientats a actuar amb justícia i solidaritat en aquesta població. De retruc, prevenir, a la
vegada ,el potencial malestar que un alt percentatge de població pogués patir, donada la
previsió de llarga esperança de vida. Hem propiciat contextos on puguin interactuar
aquestes dones amb la societat en general i desenvolupar les habilitats socials apreses al
mateix temps que eduquen a la societat a tenir menys pors i no imaginar-se drames
envers les debilitats físiques o psicològiques.
Resultats: hem proveït de tots els mitjans per ajudar a la dona amb discapacitat a
conciliar el temps personal, laboral i esportiu perquè estigués molt present en l’àmbit
públic. Oferim acompanyaments personals a les activitats de la vida quotidiana amb el
nostre servei d’assistència personal i domiciliària. D’altra banda, la nostra educadora
social fa possible l’acompanyament de la dona amb discapacitat per tal de poder
compaginar totes les seves activitats, especialment si aquesta no està avesada a
desenvolupar-se en el món exterior.

1.4.1.1. Introducció de línia de Prevenció Sanitària
En l’àmbit de grau d’atenció al propi cos del projecte de vida de cadascuna de les nostres
usuàries esmentat abans, és on hem introduït la línia de Prevenció Sanitària, molt lligada
a la de l’esport. En aquesta línia, però, posem més l’èmfasi en el món de la salut, en els
serveis sanitaris ordinaris.
Per a nosaltres, aquest serveis són absolutament necessari i molt sol•licitats per
les nostres usuàries des de fa anys. I si és així és perquè no existeixen màquines
esportives als centres poliesportius i fins fa ben poc, tampoc bàscules accessibles
o aparells mèdics adaptats a les nostres característiques. Nosaltres pensem que
aquestes activitat, com totes les esportives, s’haurien de realitzar en els poliesportius
municipals perquè és on hi hauria d’haver les màquines que les dones amb discapacitat
necessitem . I el mateix pensem respecte els centres de salut, que haurien de donar a la
població a què ens referim un manteniment de la seva salut amb mobilitzacions,
massatges, control de pes, etc.
Per això, pensant que en un futur pròxim ha de ser així, mantenim negociacions amb el
Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i amb els poliesportius
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municipals de Barcelona a través de l’Institut Municipal Barcelona de l’Ajuntament de
Barcelona, perquè instal•lin màquines apropiades per l’exercici de la població que ens
ocupa i, d’altra banda, estem treballant amb el Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya mitjançant una Comissió creada específicament per a tractar d’eliminar les
barreres existents que pateixen les dones amb discapacitat, tant pel que fa a la supressió
de barreres arquitectòniques, com a la col•locació de bàscules adequades, passant per
l’adaptació d’instruments mèdics-sanitaris i fins a l’assoliment dels serveis de fisioteràpia a
les dones amb discapacitat per a mantenir el seu estat físic-fisiològic. Encara que totes
aquestes negociacions estan anant pel bon camí i existeix una voluntat de planificar i
d’actuar en conseqüència com mostra el fet que hem participat en el Pla Estratègic
d’Orientació de Serveis de l’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, creiem que manca encara massa temps perquè això
es produeixi.
A la dona amb discapacitat se li ha de prestar especial atenció en el tema de la promoció
de la salut per tot el que hem argumentat reiteradament anteriorment. La intervenció de la
salut entesa com a activitat que serveix per prevenir qualsevol tipus d’actitud negativa
com a manteniment i potenciació de les capacitats físiques de les quals cada dona
disposa en l’actualitat.
Sovint es suposa que les dones amb algun tipus de discapacitat han de romandre a casa,
inactives, sense fer ús de les seves capacitats. És per això que vam obrir aquesta línia
d’actuació de prevenció sanitària dins el nostre servei, el qual ja hem esmentat el gran èxit
que ha assolit.
D’aquesta manera, mitjançant una activitat física adaptada a les necessitats de les nostres
usuàries i aprofitant les seves capacitats residuals hem aconseguit que prenguin
consciència de la necessitat de cuidar-se. Al mateix temps i no menys important, els
professionals del sector sanitari han començat a absorbir els coneixements que els
permetin millorar la qualitat de vida, la física i psicològica de les dones amb discapacitat i
hagin iniciat un canvi de paradigma: del rehabilitador-normatiu al funcional-concret.
A més a més, en el desenvolupament d’aquestes activitats la dona amb discapacitat ha
ampliat el seu àmbit d’actuació i, en conseqüència, ha augmenta la consciència sobre els
altres i sobre si mateixa, evitant així el risc d’exclusió social tot participant socialment per
mitjà de l’esport i dels beneficis del manteniment corporal.
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En conseqüència, pensem que en aquest moment necessitem una actuació específica de
prevenció sanitària per a millorar i mantenir l’estat físic-fisiològic de les nostres usuàries i
això no pot esperar més, ja que la vida d’aquestes dones amb discapacitat és molt
important per a nosaltres i també per a equiparar-se en els drets humans. És per aquest
motiu que hem creat una línia d’actuació

sanitària que es desglossa en les quatre

actuacions següents.

1.4.1.2. Promoció de bàscules accessibles, per instar a les usuàries a controlar
el pes i l’alimentació. Gràcies al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya vam
col·locar a quatre farmàcies de Barcelona, bàscules adaptades per a què les persones
que van en cadira de rodes es puguin també pesar, de forma que restant-li el pes de la
cadira puguin conèixer quin és el seu pes. Les bàscules són de fabricació alemanya i han
estat col·locades per SETEDIS 2006 SLU. Aquestes no ocupen un gran espai, ja que es
componen d’una superfície plana arran de terra, de 80 cm x 80 de mida que permet
pesar-se tant a les persones que van en cadira de rodes com les que no, a part de
resultar pràctic també a les persones amb dificultats de mobilitat, perquè accedir a elles
no hi ha cap graó, ja que el petit desnivell que s’ha de salvar per posar-se s’aconsegueix
per mitjà d’una petita rampa.
Malgrat que de moment hem pogut col·locar només quatre bàscules, almenys les
persones amb discapacitat ara ja es poden pesar perquè fins ara no hi havia cap bàscula
accessible, només hi havia una bàscula d’aquest tipus a l’Institut Guttmann, a Badalona,
però el seu ús era restringit. Per tant, l’Associació Dones No Estàndards conjuntament
amb el Departament de Salut han estat pioners en aquesta actuació.
La instal·lació d’aquestes bàscules va ser gratuïta per les farmàcies i també el seu
manteniment durant el primer any. El nostre objectiu de col·locar-les en uns determinats
barris perquè quedin distribuïdes equitativament per Barcelona ha estat possible, ja que
fàcilment hem trobat farmàcies que volguessin col·locar-les, però no totes tenen suficient
espai.
Durant tots aquests anys hem fomentat que totes les usuàries de la nostra associació
utilitzin les bàscules per controlar-se el pes, per a millorar les seves condicions físiques i
de salut.
Finalment, les quatre primeres farmàcies on es troben instal·lades les bàscules i amb
satisfacció, són les següents:
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-

Francisca Panades Mas, Passeig Zona Franca, 226 08038 Barcelona (Barri de
Sants-Montjuïc).

-

Farmàcia Sunyer Vilar, Passeig Sant Joan, 111 08010 Barcelona (Barri de Gràcia).

-

Rosa Chamorro Aguilera, Gran Via de les Corts Catalanes 1052-1054

08020

Barcelona. (Barri de Sant Martí).
-

Josep Maria Morera Inglés, Passeig Sant Joan, 3 08010 Barcelona (Barri de Ciutat
Vella/Eixample).

A més, darrerament hem aconseguit que una metgessa endocrina del Centre de Salut
Urgell de la mútua DKV en col·loqués una altra, entrant així, en el sector privat.
La informació sobre la col·locació de les quatre bàscules accessibles, la vam fer
arribar al Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona i el Col·legi de Tarragona ens
va respondre molt interessat. A més, aquesta actuació va ser anunciada al butlletí del
col·legi de farmacèutics.

1.4.1.3. Promoció de l’Esport vers la dona amb discapacitat
Tot i que ja n’hem parlat anteriorment, la línia de potenciació de l’esport forma part de la
de prevenció sanitària. L'any 2006 vàrem començar a fer esport

per evitar el

deteriorament físic i obtenir una major salut. Els objectius del projecte són: millorar la
situació física, sanitària, social i laboral de noranta-vuit dones amb discapacitat,
promocionar que facin esport de manera regular i gaudeixin de la competició esportiva
com a motivadora per viure i participar socialment aconseguint la inclusió social fent
esport. En el passat entrenàvem dues vegades per setmana corrent amb el bipedestador.
Actualment, entrenem un cop a la setmana i usem el bipedestador per al manteniment
també, ja que algunes de les nostres usuàries es van fent grans i volem evitar el nostre
deteriorament físic.
Dins la secció esportiva, tenim un Servei de Prevenció Sanitària perquè no existeix
actualment en la Sanitat Pública i que tampoc està cobert pels poliesportius municipals
perquè no tenen màquines adequades per aquest tipus de població, encara que és
totalment necessari per a les dones amb discapacitat pels beneficis que els hi aporta a la
seva salut.
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Participants habituals en curses, usuàries de l’Associació Dones No Estàndards.

Objectius i Resultats:
1. Promoure la motivació cap a la pràctica esportiva i a la competició, impulsar-les a fer
més esport.
Resultats: hem promogut la mobilitat de la persona, és a dir; fer que la dona amb
discapacitat es motivi per a sortir de casa i es relacioni propiciant la inserció social. També
hem impulsat que tingui cura del seu cos i, a través de les nostres màquines esportives
que disposem a la nostra seu, procurar-se un mitjà de manteniment i millora de la seva
situació física.
3. Exercicis i massatges amb la fisioterapeuta a nivell individual per ajudar a practicar
moviments a les Dones amb Discapacitat.
Resultats: El programa de la Fisioterapeuta ha sigut de gran ajuda per aquestes dones
degut al fet de tenir un suport tècnic a l’hora de la pràctica de l’esport; és a dir, una
supervisió controlada per part d’una professional que coneix les patologies de les
discapacitats i la “síndrome post-polio”. Això les ha ajudat a adquirir confiança en el servei
i les nostres professionals, i les ha motivat a seguir venint al centre per a la pràctica
d’esport.

2. Hem organitzat sortides i acompanyaments a les piscines per practicar la natació i així
promocionar la salut i la inclusió social mitjançant l'esport. I hem aconseguit que
aquelles dones que de joves participaven d’algun esport, el reprenguin (moltes eren
nadadores perquè era la única instal·lació més o menys accessible per a elles).
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Resultats: hem pogut avaluar, si el fet de realitzar els entrenaments dos cops per
setmana, amb una sessió de fisioteràpia i una sessió a la piscina era suficient per a les
dones amb discapacitat, i quins han sigut els resultats immediats que han obtingut a
través de la pràctica de l’esport. Tot ha estat molt més positiu del que esperàvem,
començant per la disminució del dolor, passant per la socialització adquirida al fet de
sortir més de casa, una major resistència i menor fatiga, i, finalment, una millora
substancial en el seu benestar.

Dues de les nostres usuàries practicant esport. Una per a prepararse per la cursa, l’altra, per al seu propi manteniment. A la dreta, el nostre Bipedestador
millorat per nosaltres mateixes.

A tall d’exemple hem posat el nostre horari d’exercicis setmanal:
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

MATÍ:

MATÍ:

MATÍ:

MATÍ:

MATÍ:

8’15:30h:

8-15’30h:
fisioteràpia a
domicili

8-15’30h:

8-15’30h:
fisioteràpia a
domicili

8-15’30h:
fisioteràpia a
domicili

TARDA: exercici
màquines al local
per aquelles que
no han pogut anar
dilluns o dimecres,
supervisat per la
Fisioterapeuta.

TARDA :

fisioteràpia a
domicili
TARDA:
16-18h: exercici
màquines
adaptades al Local
(c/Grassot,56),
supervisat per la

TARDA:
16-18h: Visita
Piscina
Barceloneta, amb
la Fisioterapeuta
i la Educadora

fisioteràpia a
domicili
TARDA:
16-18h: exercici
màquines
adaptades al Local
(c/Grassot, 56)
supervisat per la

18-20h:
Entrenaments
amb bipedestador.
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Fisioterapeuta.

Social.

Fisioterapeuta

18-20h:
entrenaments

18-19’30h:

18-20h:
entrenaments

Ioga No
amb bipedestador. Estàndard

18-20h:
entrenaments
amb bipedestador.

amb bipedestador.

Sessió de Ioga No Estàndard a la nostra seu del Carrer Grassot.

Cartell inicial del nostre Ioga No Estàndard.
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1.4.2. Línia “Eradicació de les Violències Masclistes i Normalistes vers
la Dona amb Discapacitat
"Les No Estàndards Actuem: Programa de Prevenció i Eradicació de la Violència
Masclista i Normalista vers les Dones amb Discapacitat” està vinculat al projecte "Servei
de Promoció Sanitària i d’Intervenció Psicosociolaboral de la Dona amb Discapacitat”. La
tasca principal del projecte és la de donar atenció a la dona amb discapacitat que estigui
patint o hagi patit violències masclistes i per la seva discapacitat (el que anomenem
violència normalista o capacitista). Val a dir que totes les dones amb discapacitat
conviuen diàriament amb aquests tipus de violència ja que és la que està més
normalitzada i acceptada socialment, per tant, passa molt desapercebuda i fins i tot, es
justifica sense cap tipus de dificultat. Parlem de pràctiques que van des de la
sobreprotecció, la infantilització, passant per les barreres arquitectòniques però sobretot
els prejudicis socials que fan que estiguem més aïllades i tinguem poca xarxa d’amistats.
En els casos més greus, que malauradament es donen molt sovint, parlaríem d’intents
més o menys camuflats d’esterilització, extirpació de la matriu, rehabilitacions i operacions
innecessàries,

violacions,

avortaments

obligats

i

feminicidis

no

comptabilitzats

específicament per raó de la seva discapacitat en les estadístiques generals.
Per tant, estem parlant d’unes violències exercida des de la societat i sovint compartida
per la pròpia família.
El fet de millorar la inclusió de la dona amb discapacitat dins dels serveis ordinaris
d'atenció a la dona, donar formació pel treball i inserció laboral promocionant que la dona
amb discapacitat ocupi l'espai públic ja són de per sí elements d’apoderament contra les
violències. Tanmateix, lluitem també específicament

per eradicar la discriminació i la

violència que patim.
Aquest projecte és l’únic del país que té en compte la violència vers les dones amb
discapacitat, ja que els que tracten aquesta temàtica desconeixen el tipus de violència que
es practica amb la dona amb discapacitat i com és el tipus de violència que aquestes
pateixen.
Aquest servei es va iniciar l’any 2004 atenent a quinze dones i actualment el nombre s’ha
elevat a noranta-vuit usuàries. L’Associació dones no estàndards fem de nexe i posem en
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relació les dones amb discapacitat amb els recursos i serveis que existeixen a la nostra
societat. Per això, realitzem una intervenció a nivell local i, també, a nivell global.
D’una banda, en els casos de violència, fem un acompanyament d’aquesta dona durant
tot el procés perquè se’n surti de la situació de violència que pateix. Intentem
conscienciar-la de que ella també és usuària dels serveis sociosanitaris i ha de sol•licitar
els serveis que necessita. A més, a través del nostre programa general, fem que participi
en els cursos d’autoestima, alfabetització emocional i de prevenció de la violència,
principalment, i sempre si la nostra educadora veu que està preparada. Incrementant la
seva autoestima, dotant-la d’estratègies socials, dotant-la de formació específica sobre
gènere i discapacitat, i també motivant-la amb formacions concretes per ser competents
en el treball i per la recerca activa de feina per la inserció laboral (o de reciclatge, en cas
de que ja en tingui) i donant-li ajuda d’assistència domiciliària per a conciliar la vida laboral
o formativa, familiar i personal.

D’altra banda, col·laborant amb els serveis ordinaris d’atenció perquè optimitzin la seva
atenció vers aquest col·lectiu, aquest 2019 molt especialment ,en l’atenció i prevenció a
les dones amb discapacitat que es troben en situacions de violència masclista en l’atenció
i detecció sociosanitària. En aquest sentit, oferim formació i assessorament al circuit
ordinari contra les violències masclistes; repartim la nostra Guia de Prevenció de la
violència Masclista envers les Dones amb Discapacitat, única al país i impresa en català,
anglès i castellà; i, sobretot, acompanyem a la dona en tot el procés de recuperació,
assessorant-la legalment, emocionalment, amb sessions particulars i buscant cases
d’acollida accessibles si s’escau. Val a dir que abans de que existís la nostra entitat no
n’hi havia cap i ara hem aconseguit que n’hi hagi almenys dues.
Així, actuant des dels nostres serveis, però també amb els ordinaris, de manera
transversal, assegurem que els serveis públics ordinaris potenciïn la inclusió social des de
les dues vessants, dona i societat.

Objectius, Actuacions i Resultats:
1.Intervenir de forma directa a dones amb discapacitat amb maltractaments diversos.
Actuació: primerament, es valora la situació d’urgència en la que es troba la dona. Se li
ofereix assessorament legal i psicològic, tant des de la nostra entitat com fent ús al màxim
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dels serveis ordinaris perquè així aquestes professionals públiques tinguin consciència de
la situació més agreujada de la nostra violència i perquè, evidentment, estan en el seu
dret de fer ús d’aquests serveis.
Si s’escau, i conjuntament amb els serveis ordinaris, se li cerca una casa d’acollida
accessible. Gràcies al nostre servei ara ja n’hi ha dues. Abans no n’hi havia cap i les
dones amb discapacitat o amb fills discapacitats havien de romandre en altres centres o
continuar patint maltractaments.
Després d’ocupar-nos de les situacions més urgents de la dona, es realitza una elaboració
d’una valoració de la situació d’exclusió i violència tenint en compte els 18 indicadors
socials anteriorment esmentats i legitimats pels estudis citats. Són els àmbits familiar,
domèstic, de la maternitat, formatiu, professional, sexual, imatge pública, grau de gestió
econòmica, capacitat d’autoafirmació i discurs, participació social i accés a la presa de
decisions, accessibilitat, mobilitat, temps d’oci, grau de violència, grau d’atenció al propi
cos, política social i representació social i prejudicis.
Es dissenya llavors un projecte de vida o pla d’intervenció personalitzat conjuntament
amb la usuària del servei amb la seva conformitat i compromís on hi consten les accions i
objectius que es volen assolir. Aquesta intervenció inclou també proporcionar ajudes
tècniques i humanes per aconseguir que les dones amb discapacitat puguin emprar
l’espai públic com qualsevol ciutadà més, tant com sigui possible i fins on pugui arribar
(sortir, estudiar, treballar, conciliar la vida domèstica i familiar, utilitzar el transport públic,
etc.).
Resultats: S’ha donat suport emocional, psicològics, assessorament legal, se li ha cercat
una casa d’acollida si ha estat necessari i sobretot, s’ha posat en contacte a la dona amb
discapacitat víctima de violència masclista, amb els serveis socials existents tot
acompanyant-la a fer tots els tràmits pertinents. Endemés, amb l’elaboració del pla de
vida, s’han ajudat les dones amb una assistenta personal i domiciliària al seu servei, per
tal de poder conciliar el temps personal i laboral, i poder ocupar-se d’ella durant el període
més llarg de denúncia, judicis, proves, etc.
En el desenvolupament d’aquestes activitats les dones amb discapacitat amplien el seu
àmbit d’actuació i, en conseqüència, augmenta la consciència sobre els altres i si mateixa,
evitant així el risc d’exclusió social i violència al qual estan sotmeses.

48

2. Fer l'acompanyament de la dona amb discapacitat per tot el procés de denúncia en
maltractaments que comportin delicte.
Actuació: Donen suport emocional i de gestió en tot el procés des que es decideix a
denunciar al maltractador, amb el que comporta tot això: relació amb els mossos
d'esquadra, serveis jurídics, trobar casa d'acollida accessible i

on hi

càpiguen els

aparells necessaris per a la seva autonomia i els seus fills; també ajudar amb el trasllat de
la casa, ajudar a fer els tràmits per trobar escola pels seus fills i filles. Finalment, ajudar-la
posteriorment a trobar un nou habitatge accessible, així com a trobar una feina.
L’Acompanyament tramitació de la denúncia es basa en diferents fases, com:
− Acompanyament suport emocional i de gestió
− Acompanyament contacte amb mossos d'esquadra
− Acompanyament de recerca de casa d'acollida
− Acompanyament de recerca d'escola per fills i filles
− Acompanyament de recerca de feina nova
− Acompanyament de recerca i ajuda en el trasllat a un nou habitatge
− Manteniment de l’anonimat de la dona un cop ha refet la seva vida amb la
seva família
− Suport afectiu i psicològic de la dona i la seva família per tal de poder oblidar
la situació passada i viure amb il·lusió i amb una nova visió de la vida
− Participació en el projecte de vida per tal d’enfortir-se emocionalment i
reintegrar-se socialment.
Resultats: hem donat un nou ambient a les dones amb discapacitat víctimes de la
violència masclista, les hem allunyat del camp d’actuació del maltractador, ajudant a la
dona a viure amb més seguretat i tranquil·litat per a ella i la seva família, sempre
mantenint la confidencialitat.
Hem proporcionat contactes per tal que adquireixi una nova feina i hem donat recursos
per a un nou habitatge i cobrir totes les necessitats vitals. També els hi gestionem la
sol·licitud de l’ajuda que tenen dret les víctimes de la violència masclista per part de la
justícia de Catalunya i que després els hi permet començar una nova vida lluny del seu
passat.
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Els oferim desenvolupar les eines necessàries per a enfortir-se emocionalment d’acord
amb el projecte de vida que elaborem conjuntament amb ella, com ja hem exposat
detalladament més amunt. Aquest és un procés llarg i es senten ateses i recolzades en tot
moment.
3. Col·laborar amb les regidories dels districtes de Barcelona i en altres municipis per tal
d’integrar a la dona amb discapacitat en el circuit d’atenció psicosocial, ja que en
l’actualitat, com la dona amb discapacitat no es decideix o no sap demanar ajuda a
aquests serveis, i aquests, si no hi van les ciutadanes no tenen competències per a
intervenir, la dona amb discapacitat i maltractada queda exclosa de l’atenció.
Actuació i Resultats: hem realitzat diverses reunions amb els polítics, amb les tècniques
i tècnics de dona per tractar el tema de la prevenció i detecció de la violència de gènere
envers el col·lectiu dona amb discapacitat. També amb els tècnics de persones amb
disminució per informar-los del nostre servei i, finalment, amb les persones amb
discapacitat per tal de treballar la seva inclusió a la societat i als serveis ordinaris.
4. Prevenir el malestar social que provoca a la societat la presència de la dona amb
discapacitat. Anem eliminant els prejudicis existents i potenciant l’emergència de valors
positius orientats a actuar amb justícia i solidaritat en aquesta població i prevenir, a la
vegada, el maltractament cap a elles; potenciant la seva autoestima i desenvolupant les
habilitats socials apreses, per exemple, representant una obra de teatre amb el nostre
Grup de Teatre No Estàndard o ajudant-la a participar en l’espai públic el màxim possible.
Actuacions: hem realitzat tres representacions, a Barcelona ciutat. Amb les nostres obres
de teatre, en cada una d’elles queda palesa la situació de discriminació i violència, tant
activa

com

passiva,

que

pateixen

les

dones

amb

discapacitat.

Les

nostres

representacions fan conèixer a la resta de la societat la situació actual en la qual vivim, i
que a la vegada som dones útils, amb sentiments i que podem oferir molt a la resta de
ciutadans. Totes les obres estan basades en fets real i són còmiques excepte una, que es
representa cada any al Fòrum de Violències envers les Dones a través de la Plataforma
contra les Violències Masclistes al centre Francesca Bonnemaison. La resta, com acabem
d’esmentar, pretenen, mitjançant el somriure i la interacció amb el públic, capgirar una
situació de discriminació en quelcom que fa riure i així, la desdramatitzem i fem pensar a
la nostra audiència. Sempre que podem, representem les obres en espais oberts i al
carrer.
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Resultats: Aquestes representacions ajuden molt a la dona amb discapacitat víctima de
violència masclista, no només per a sortir del forat on es troba, sinó perquè és una forma
d’ exterioritzar els seus sentiments.
5. Integrar a la dona amb discapacitat en diferents cursos per tal d’adquirir habilitats
socials i personals per facilitar la seva entrada al món laboral i social.
Actuacions: oferim diferents cursos regulars i d’altres de puntuals. Ressaltem que
enguany organitzem una àgora de feminismes no estàndards o anormals cada quinze
dies. Es tracta d’un blog on cada participant proposa una lectura per a comentar cada dos
divendres. Són lectures referides a la nostra condició i que fan reflexionar sobre el tipus
de feminisme que nosaltres aportem socialment. Destaquem que ha està essent una
activitat que ens ha obert molt la ment i enriquit personalment. A més, sovint convidem a
d’altres col·lectius perquè coneguin aquest tipus de pensament i saber fer i estar.
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A part d’aquesta novetat, a continuació resumim els cursos ofertats:
− Curs de Gènere i Discapacitat en L’entorn Laboral i Formatiu (ordinari)
− Curs d’Intel·ligència Emocional o Curs d'Alfabetització Emocional (puntual)
− Curs de Violència de Gènere de la Dona amb Discapacitat (puntual)
− Curs de Riscos Laborals (ordinari)
− Curs- Taller d’Habilitats en el Treball (ordinari)
− Taller de Portals d’Ocupació (ordinari)
− Curs de Català (dos nivells: bàsic i el taller d’escriptura. Ordinari)
− Curs d'Informàtica (dos nivells, bàsic i avançat. Ordinari)
− Curs d’Anglès (dos nivells, beginners i intermediate. Ordinari)
− Curs de Salut i Qualitat de Vida (ordinari)
− Àgora de Feminismes Anormals.

Graella dels horaris dels nostres cursos regulars dins de la nostra seu. Es poden
trobar a www.donesnoestandards.cat. (Apartat “Agenda i Avisos)
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Resultats: amb el curs de Gènere i Discapacitat en l’Entorn Laboral i Formatiu, la dona
amb discapacitat aprèn a ser conscient de la situació laboral i formativa actual. Nosaltres
proporcionem una formació que permeti detectar

els prejudicis i les diverses

manifestacions de la discriminació de gènere i discapacitat amb el fi de transformar-les i
vehiculitzar coneixements mitjançant reflexions sobre les possibilitats d’incidir per anar
eliminant socialment la vulnerabilitat en l’entorn laboral. A la vegada, també formem amb
aquest curs a professionals, estudiants, mossos d’esquadra, etc. en aquesta temàtica,
especialment en la violència específica de gènere que reben les dones no estàndards,
mostrar eines per detectar-la i eradicar-la.
Mitjançant d’Intel·ligència Emocional desenvolupem les diferents habilitats socials i
potenciem la seva autoestima per aconseguir millorar les seves competències socials de
cara a iniciar, mantenir i desenvolupar relacions socials satisfactòries.
Amb els cursos de Riscos Laborals, Habilitats en el Treball i el Taller Portals d’Ocupació
pretenem actualitzar o iniciar a la dona en conceptes laborals bàsics, encara que depèn
del nivell de cada usuària.

Pretenem apropar el món laboral i els hi donem tots els

recursos i les eines existents per la recerca activa de feina (realització del currículum
vitae, carta de presentació, entrenament per a l’entrevista personal, etc.) Amb les nostres
actuacions aconseguim:
− Integrar a la dona amb discapacitat en un treball que li doni autonomia econòmica.
− Integrar a la dona amb discapacitat en un curs d’informàtica, perquè ella mateixa
pugui desenvolupar les eines informàtiques per a les seves hores de lleure o bé per
un futur treball.
− Integrar a la dona amb discapacitat en cursos d’idiomes, com l’anglès. Per tal de
donar-los un coneixement d’utilitat en la vida i que també els hi serveixi per al seu
temps d’oci.
− Contactar amb el món laboral, empreses, sindicats i equips d’assessorament
laboral per incorporar al món del treball a les dones amb discapacitat.
− Contactar amb empreses de Barcelona i informar-les dels beneficis de contractar
una dona amb discapacitat.
− Acompanyar la dona durant el primer mes de contracte a l'empresa i fer-ne un
seguiment, si s’escau.
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7. Reedició i Divulgació de la guia per a l’eradicació de la violència masclista vers la dona
amb discapacitat.
Actuacions: s’han editat 600 exemplars de la nostra guia de l’eradicació de la violència
de gènere, en tres llengües diferents: català, anglès i castellà peninsular.
Resultats: la divulgació de la guia amb tres llengües, català, anglès i castellà peninsular
ha estat molt extensa, ja que l’hem fet arribar a:
• Les Regidories dels Districtes Municipals de Barcelona
• L’Institut Municipal de Persones amb Disminució
• Punts d’Informació i Atenció a la Dona (PIADs)
• A totes les jornades i xerrades on participem com a ponents
• Congressos i jornades vers la violència masclista
• Reunions de VI l’Eix de la Comissió de la Violència del Consell Nacional de Dones de
Catalunya. Institut Català de les Dones.
• Congressos i pactes entorn la violència masclista, incloent universitats i institucions
públiques.
• Totes les reunions de la Xarxa Internacional: La Convenció Europea vers les
Dones amb Discapacitat en les trobades que s’han fet durant tot aquest any 2019.
A Barcelona, Madrid i Londres.
• Totes les entitats que formen part de COCEMFE i d’altres entitats de persones amb
discapacitat.
• Totes les entitats de dones en les quals estem enxarxades (Consell de Dones de
Gràcia, Assemblea Feminista de Gràcia, Ca la Dona, Plataforma contra les
Violències Masclistes, vocalies de dones dels districtes de Barcelona,...)
• A nivell mundial, arreu on hem anat nosaltres o les nostres tècniques.

54

Difusió de la Guia a l’entitat Access Living de Chicago, EEUU. Era el primer cop que
sentien a parlar d’aquest tipus de violències.
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Difusió de la Guia a la Universitat de Cape Town, Sud-Àfrica, al Departament d’Estudis
de Gènere Africans. Era el primer cop que sentien a parlar d’aquest tipus de violències.

A tall d’exemple, adjuntem un exemplar de la Guia de la Violència de Gènere vers les Dones amb
Discapacitat, única a tot el país:
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Enguany, a més, hem desenvolupat, a nivell de l’estat amb la iniciativa de l’Obra Social
de la Fundació “La Caixa” dins del programa “Violència, Tolerància 0” (entitat que està
portant a terme un projecte amb dones) i que ara, conjuntament amb COCEMFE
(Confederació Espanyola de Minusvàlids Físics), en forma de programa pilot, s’està
aplicant a dones amb discapacitat de tot l’estat per primer cop. Aquesta actuació
s’executarà a través de la Confederació de Dones amb Discapacitat de l’estat espanyol.
Xarxa que nosaltres, per mitjà de la Xarxa la Convenció Europea Vers les Dones amb
Discapacitat, vàrem aconseguir que es formés.
Aquest projecte pilot té com a objectiu prevenir la violència en contra de les dones amb
discapacitat de tal manera que això permeti, no només la sensibilització i reflexió, sinó la
presa de decisions i posada en marxa de polítiques que tinguin en compte la
interseccionalitat de la desigualtat i/o de discriminació.
L’objectiu concret principal ha consistit en la sensibilització i prevenció. Per això, s’han dut
a terme dos tipus d’actuacions:
1. Actuacions de formació en grups:
a) De personal de les administracions.
b) D’entitats de persones amb discapacitat.
c) De professionals de diverses àrees que conflueixen en l’eix dona: policia,
tècniques de serveis socials, cos mèdic dels CAPs....
Resultats aconseguits: 9 grups de formació que, per primera vegada han conegut
l’especificitat de les violències masclistes i capacitistes envers les dones amb discapacitat
i com enfrontar-les.
2. Activitats d’intervenció, mitjançant tallers.
a) Amb dones amb discapacitat.
Resultats aconseguits: 8 grups d’intervenció.
b) Amb famílies i persones cuidadores de persones amb discapacitat.
Resultats aconseguits: 7 grups d’intervenció.
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A nivell de prevenció de la violència masclista vers la dona amb discapacitat les
actuacions de divulgació de la prevenció que realitzem han estat:
1) La participació de la Xarxa Internacional: La Convenció Europea vers les dones
amb discapacitat. Es va constituir a Barcelona l’any 2006 amb Dones amb
Discapacitat de 18 països europeus per tal de reclamar els nostres drets en els
nostres països i a la Unió Europea, per donar-nos suport i fer de Lobby . Hem
trobar estratègies i instruments per aconseguir una redefinició de les polítiques
econòmiques mundials i promoure els drets humans i la cultura de la igualtat
d’oportunitats. Per aquest any s'han celebrat tres trobades a Barcelona, Madrid i
Londres i s'han elaborat uns estatuts. Actualment, s'està consensuant el fet de
convertir-se en Federació. Tot això s'està promovent des de Catalunya.

2) Promoció, a través del grup de Teatre No Estàndard, de noves actituds pacifistes a
través de la catarsi teatral. Això ho assolim perquè provoquem, amb l'art que
nosaltres fem, que el públic s'ho passi bé i sàpiga què som capaces de fer. També
donem a conèixer la situació de la dona amb discapacitat i els maltractaments que
pateix tot capgirant la situació i desdramatitzant-la per no caure en la victimització i
la falsa compassió
A més, també difonem la cultura i els sabers de la dona amb discapacitat i així
aconseguim reforçar-nos per treure el millor de nosaltres mateixes. Esdevenim un
gran punt d'unió amb la societat de manera lúdica utilitzant la dramatúrgia per
elaborar-los en forma de comèdia, on els espectadors i espectadores puguin
passar una bona estona divertida i els fem participar també amb les actrius (i algun
actor), i així apropar el públic a nosaltres i anar desfent amb el gaudir i la rialla, els
estereotips que hi ha sobre la població de les dones amb discapacitat. Finalment,
aquesta actuació en permet contactar amb dones amb discapacitat que no ens
coneguin i promoure la cultura d'igualtat i els drets humans vers el nostre col·lectiu,
amb la realització de diverses representacions per diferents llocs.

Aquest any hem assajat tots els dijous, de 17 a 19 hores, a la sala dels Castellers de
Gràcia (Espai Mussons) o, puntualment, al Centre Cívic La Sedeta o al nostre local.
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Enguany, hem representat l’obra Fàbula de la bruixa no estàndard el 19 d’octubre al
La Sedeta i l’obra Ca, barret! Una adaptació no estàndard pel centenari de Mª
Aurèlia Capmany, al centre cívic de Bac de Roda dins dels events entorn del 8 de
març.

Representació de la Fàbula de la Bruixa No
Estàndard a la Sedeta.

Cartell oficial de la nostra darrera obra: Ca, Barret! Una adaptació no estàndard per
commemorar el centenari del naixement de Mª Aurèlia Capmany.

Representació dels Esquetxos
sobre la
violència envers les dones amb
discapacitat,
cada any al Fòrum contra les
Violències
masclistes a la Bonnemaison.

60

Programa de la Paltaforma Contra les Violències de la Bonnemaison

1.4.3. Línia “Formació”
Els cursos ja els hem esmentat anteriorment. Són: Curs de Gènere i Discapacitat en
l’Entorn Laboral i Formatiu, Violència de Gènere envers la Dona amb Discapacitat,
Prevenció de Riscos Laborals, Taller d’Habilitats en el treball, Taller de Portals
d’Ocupació, Català (dos nivells), Informàtica (dos nivells i amb tallers puntuals) , Anglès
(dos nivells i amb activitats extracurriculars) , Alfabetització Emocional i Salut i Qualitat de
Vida.
Com també hem explicat anteriorment, la majoria són ordinaris, tot i que n’hi ha que són
puntuals d’acord amb les necessitats de els usuàries.

Curs de Gènere i la Discapacitat en l’Entorn Laboral i Formatiu

Justificació
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El curs es realitza per la necessitat de que la població en general i les de dones amb
discapacitat en particular, siguin conscients i coneguin la situació laboral i formativa en
què viuen les dones no estàndards. Com ja hem comentat abans, les dones amb
discapacitat pateixen i conviuen amb una doble discriminació, d’una banda per ser dones
i, de l’altra, per ser discapacitades. Així doncs, ens trobem que només el 13% de les
dones amb discapacitat de l’estat espanyol treballen, el 87% viu d’una pensió i,
d’aquestes el 77% amb la pensió no contributiva de 357€ euros mensuals que a més,
cobra el cap de família. Aquesta darrera condició és especialment flagrant, ja que suposa
que la dona no tingui el control sobre els seus ingressos. És per aquesta situació que
resulta beneficiós aquest curs.
Per tot plegat, aquest curs es realitza per la necessitat de què la població en general i les
dones amb discapacitat en particular, siguin conscients i coneguin la situació laboral i
formativa en què viuen les dones no estàndards. Igualment, se’ls ofereixen estratègies per
a sortir d’aquesta situació. Algunes d’elles passen per assistir a la resta de curs ordinaris,
perquè els permetrà reciclar-se i augmentar les possibilitats de trobar feina.

Objectius
Els objectius que ens vàrem proposar en aquest curs són:
Impartir un mòdul de formació, que hem elaborat nosaltres en base als llibres i estudis que
hem anat realitzant, per tal d’intervenir, transversalment i amb mesures de discriminació
positiva, en la inclusió en el món laboral de la dona amb discapacitat; la conciliació de la
vida laboral i domèstica i la participació social de les dones en general i específicament de
les dones amb discapacitat.
- Formar a professionals de l’assistència personal i domiciliària en una perspectiva no
mèdica i victimitzadora, ja que sovint ens trobem en que aquests tècnics i tècniques estan
avesats a pràctiques com ara decidir per nosaltres o pensar que saben més el que ens
convé que nosaltres mateixes.
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Una de les nostres assistentes ajudant a conciliar la vida laboral i familiar d’una usuària.

- Sensibilitzar, donar coneixements i eines i formar a professionals dels àmbits laboral,
educatiu i social que incideixin en la igualtat d’oportunitats i la conciliació de la vida
familiar i laboral de les dones amb discapacitat, així com de de les seves mares,
germanes i filles que també els afecten la doble discriminació que pateix la dona amb
discapacitat perquè elles són, segons els prejudicis i estereotips de la societat, les que
s’han d’encarregar de les persones dependents.
- Introduir la perspectiva de gènere en l’atenció directa de les persones tant, en la
formació professional com als estudiants universitaris i incloent-hi la població activa
d’atenció directa amb les dones amb discapacitat.
- Formar, sensibilitzar, capacitar i donar instruments teòrics, metodològics i pràctics per a
portar a terme projectes d’integració laborals i educatius vinculats al desenvolupament de
la igualtat d’oportunitats per anar erradicant la discriminació del gènere i la discapacitat.
- Proporcionar una formació que permeti detectar les diverses manifestacions de la
discriminació de gènere i discapacitat amb el fi de transformar-los. Recollir situacions
noves que totes i tots els participants ens transmetin per tal de millorar i enriquir el curs.
- Vehiculitzar coneixements mitjançant reflexions sobre les possibilitats d’incidir per anar
eliminant socialment la vulnerabilitat en l’entorn laboral.
- Impulsar projectes que proporcionin el desenvolupament de la transversalitat dins el de
projectes de la igualtat d’oportunitats i de l’eliminació de la desigualtat social de la dona
amb discapacitat.
- Aplicar aquest curs de formació en els perfils professionals relacionats en el
desenvolupament educatiu, laboral, mèdic, tècnic, social i cultural.
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Una sessió del curs per a les nostres sòcies i socis en una de les nostres aules.
Resultats

Hi han participat més de 250 alumnes en total, 50 de les quals han estat usuàries de
l’associació.
La durada ha estat de cents hores teòriques i quaranta-sis hores pràctiques. Les sessions
s’ha realitzat tots els dilluns i dijous de 10:30h a 14:00h a la seu de l’Associació Dones No
Estàndards al C/ Grassot 56-58, baixos, 08025 de Barcelona.
Els continguts treballats s’han ordenat partint tots ells d’una narració del camp de
l’experiència, per entrar després als continguts epistemològics i acabar amb un treball
pràctic de cadascun dels primers vint-i-tres temes. Els darrers mòduls eren dos treballs
pràctics amb material per a la recollida de dades i la pràctica professional, que han estat
tutoritzats pels professors. Aquestes unitats també han estat avaluadores del curs.
Formem sobretot en atenció personal, per aconseguir una vida independent per les dones
amb discapacitat. Aquest perfil professional, el de l’assistenta personal i domiciliària,
encara li manca molta millora, com hem justificat una mica més amunt, i això que és molt
necessari pel nostre col·lectiu. Per això donem hores teòriques sobre:
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Mòdul 1: El gènere.
Mòdul 2: La discapacitat, la no estandardització i la seva força de treball.
Mòdul 3: El binomi dona amb discapacitat en el camp social i el mercat laboral.
Mòdul 4: De la discriminació a la victimització.
Mòdul 5: Els prejudicis i la violència de gènere.
Mòdul 6: De la discriminació a la seducció.
Mòdul 7: Cultura, maternitat, comunicació i treball.
Mòdul 8: L’educació i la formació en la dona amb discapacitat.
Mòdul 9: Situació laboral de les dones amb discapacitat.
Mòdul 10: El cos, la imatge i la sexualitat.
Mòdul 11: La vida domèstica i la dona amb discapacitat.
Mòdul 12: Accés a la presa de decisió i l’economia de la dona.
Mòdul 13: Els mitjans de difusió i l’activitat de la dona amb discapacitat.

Mòdul 14: La salut i la dona amb discapacitat.
Mòdul 15: L’exclusió social de les dones amb discapacitat.
Mòdul 16: Projectes de vida de les dones no estàndards i la seva relació en el món laboral i
l’economia.
Mòdul 17: Història recent de la dona amb discapacitat.
Mòdul 18: Les organitzacions de dones.
Mòdul 19: Les organitzacions espanyoles de les persones amb discapacitat.
Mòdul 20 Les institucions i els plans d’intervenció de gènere i discapacitat.
Mòdul 21: El gènere i la discapacitat a les Institucions Internacionals.
Mòdul 22: Pla estratègic per la intervenció.
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Metodologia i Resultats
El curs ha mostrat una experiència pràctica del Servei d’intervenció psicosociolaboral a la Dona
amb Discapacitat en què s’ha aconseguit una inserció sociolaboral de dones amb un alt grau de
discapacitat com a exemple d’inserció sociolaboral i com, a partir d’aquest servei, aquestes dones
han aconseguit altres feines al mercat laboral convencional.
La perspectiva metodològica ha estat participativa. Es desenvolupen elements pràctics mitjançant
jocs, exercicis, vídeos i pel·lícules. Al mateix temps, s’arriba a la teorització de continguts
mitjançant esquemes referencials sobre la temàtica. Finalment, Hem realitzat la pràctica en el
treball diari amb les nostres usuàries, recullin fitxes i valorant-ne els resultats conjuntament.

Curs de Prevenció de la Violència de Gènere de la Dona amb Discapacitat

Aquest curs es realitza per a totes les dones amb discapacitat perquè siguin conscient de
què per ser dona amb discapacitat no han de patir cap classe de violència, perquè tota
dona amb discapacitat té igual o més drets que qualsevol persona normal.
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Sessió de presentació de la nostra Guia en el Curs.

Continguts del curs
1.Gènere
a. Concepte i teoria sexe-gènere.
b. Agents de socialització diferencial.
c. La construcció del gènere des d’una perspectiva espai-temporal.
d. Teoria de la interseccionalitat.
2. Discapacitat
a. Conceptualització de la discapacitat.
b. Nocions bàsiques Classificació Internacional deI Funcionament, la Discapacitat i la Salut
(CIF).
c. Models o enfocaments de la discapacitat.
d. La discapacitat en xifres.

3. Gènere i discapacitat.
a. Model d’enfocament de gènere i discapacitat.
b. Radiografia de les dones amb discapacitat en el nostre país.
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c. Eixos d’especial rellevància des de la perspectiva de gènere i discapacitat.
i. Accessibilitat en clau de gènere.
ii. Sexualitat.
iii. Maternitat.
iv. Vida en parella.
d. Marc normatiu sobre gènere i discapacitat.
i. Internacional.
ii. Estatal-peninsular.
iii. Català.

4. Violència contra les dones amb discapacitat.
a. Concepte i formes de violència contra les dones.
b. Cicle i etapes de la violència contra les dones.
c. Violència específica en contra de les dones amb discapacitat.
i. Formes de violència contra les dones amb discapacitat.
ii. Factors de vulnerabilitat/especificades.
iii. Propostes i mecanismes de protecció i prevenció de la violència.
iv. Processos de victimització i conseqüències sobre les dones amb discapacitat.
d. Presentació del Programa d’Atenció Psicosocial “Violència, Tolerància 0”.
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Sessió individualitzada del Curs aquest 2019

Curs de prevenció de Riscos Laborals i Salut
Disposem d’un programa de promoció de la salut de la dona treballadora, que s’imparteix
a totes les treballadores de l’associació per tal d’evitar riscos. PERADEJORDI, S.L, és
l’entitat oficial a la qual hem de contractar seguint les directrius legislatives. Aquesta
empresa és la que imparteix el curs de riscos laborals segons la modalitat professional per
tal d’evitar accidents i malalties, ja que moltes de les nostres treballadores han de fer
esforç físic dins el seu horari laboral, i els ensenyem tècniques per tal d’evitar mals
innecessaris. També hi poden assistir les usuàries interessades, tot i que no reben cap
certificat acreditatiu.

Assitentes professionals al curs de Riscos Laborals i el logo de l’empresa acreditada.
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Continguts del Curs
- Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball: el treball i la salut. Condicions laborals.
Factors de risc. Els riscos professionals. Altres patologies derivades del treball.
- Tècniques de Prevenció Globals: seguretat laboral, higiene Industrial, ergonomia, psicosociologia
aplicada al treball i medicina laboral.
- Senyalització de seguretat i salut – ordre i neteja.
- Emmagatzematge.
- Escales manuals. Definicions i característiques. Determinació de la longitud. Causes dels
accidents més comuns. Riscos en el transport d’escales. Col·locació d’escales per treballar.
- Eines manuals. Ús correcte. Manteniment.
- Productes químics emprats: productes de neteja. Manipulació correcta. Fitxes de seguretat i
etiquetes.
- Ergonomia en el treball: higiene postural. Plànols de treball. Manipulació manual de càrregues.
Regles bàsiques en la manipulació manual de les persones amb mobilitat reduïda. Exercicis
d’estiraments a realitzar.
- Equips de protecció individual. Definició i criteri d’ús. Homologació d’equips. Obligacions
empresari i treballadors. Selecció de l’equip de protecció individual. Protecció de la cara i ulls.
Protecció de l’oïda. Protecció contra caigudes d’altura.
- Afonia. Correcta vocalització.
- Seguretat Vial. Accident “in Itinere”.
- Riscos derivats de l’ús de pantalles de visualització de dades: Fatiga postural, fatiga visual i
càrrega mental. Planells de treball. Postures mantingudes. Exercicis d’estiraments.
- Senyalització recorreguts d’avaluació. Tipus d’extintors. Ús d’extintors portàtil.
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Taller d’Habilitats en el treball
Nosaltres treballem per convertir una població no contributiva en una població que
participa del món del treball i ,a més, contribueixi econòmicament a la societat i augmenti
el PIB (Producte Interior Brut) de l’estat. Així, contribuïm a construir un país gran i fort i a
que es previnguin i solucionin les èpoques de crisis econòmiques.
Nosaltres en aquest sentit, posem el nostre gra de sorra, que és prou exemplar. I a més,
és el contrari del que la societat espera de nosaltres.
El curs s’organitza en dos eixos. D’una banda, les que ja hem treballat realitzem el curs al
Programa que l’associació té per dones immigrades que vulguin treballar en el món
assistencial. De l’altra, l’educadora, docent o tècnica realitza el taller amb les dones amb
discapacitat que es vulguin reciclar o cercar feina (normalment aquests són els casos de
dones que han adquirit una discapacitat recentment). En aquest cas, els continguts se
centren en com fer el currículum, cartes de presentació, com encarar una entrevista de
feina i com saber estar en el lloc de treball segons el sector d’interès tenint en compte la
discapacitat. També, com afrontar conflictes i gestionar-los.
Després de les classes, fem sessions de coordinació, una cada quinze dies, entre
nosaltres i amb elles. També volem que aprenguin les tasques del perfil professional, a
treballar en equip i a ser col·laboradors. I per últim que siguin ordenades i aprenguin a
establir sistemes.
Taller de Poratls d’Ocupació
Aquest taller, impartit un cop a la setmana, forma part del nostre programa d’Inserció
Laboral per a Dones amb Discapacitat. Es tracta de, un cop saben elaborar un currículum
en català i castellà i una carta de presentació, s’introdueixin a la recerca de feina utilitzant
les possibilitats que les noves tecnologies ens ofereixen. La nostra metodologia és la
mateixa que la de les classes d’informàtica, on es combinen les explicacions de la docent
a través d’un ordinador connectat al projector perquè les alumnes vagin seguint les
mateixes passes però en el seu ordinador. Alhora, la tècnica para atenció a cada alumna
per fer-ne un seguiment individualitzat i solucionar possibles problemes.
El contingut del nostre programa es centra en els recursos que ofereix el SOC online, tant
pel que fa a la recerca de feina com a la de cursos. També ens introduïm a d’altres
portals, com ara Infojobs.
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Curs de Català per treballadores i treballadors assistencials
Impartim aquest curs de català per totes les treballadores del nostre servei, per tal que siguin més
competents en la nostra llengua.
Aquest curs de Català de nivell bàsic es fa tots els dimarts, i consta de dues hores de duració al
local del Servei ubicat al C/ Grassot 56-58 . Els temes que s’imparteixen són els dels nivell de
català A i B. El programa del curs està basat en el temari del Consorci de Normalització
Lingüística i fem servir materials de la mateixa institució. La metodologia que emprem és una
combinació de la pedagogia d’Arturo Freire, la combinació d’explicacions de gramàtica, pràctica
oral, escrita, jocs i treball per projectes.

Sessió de català de nivell inicial.
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A continuació, el nostre temari:

El nostre quadern bàsic.
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Curs de català Avançat o Taller d’escriptura

Tenim un curs específic per aprendre a redactar bé en català
qualsevol tipus de textos. Aquest curs va sorgir a demanda de les
nostres sòcies i està resultant molt útil per les que treballen
emprant la nostra llengua i per les que volen ampliar-ne els seus
coneixements.
Seguim el següent programa intercal·lant el llibre La cuina de
l’escriptura d’en Daniel Cassany i una lectura triada entre totes.
Enguany ha estat El quadern gris d’en Josep Pla.

Proveïm
tot el material
necessari.

El nostre programa específic per a català avançat:
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Curs d’Informàtica per treballadores i sòcies:
Tots els divendres fem 2 hores d’informàtica de nivell 1 i per la tarda, dues hores del nivell 2.
Aquestes darreres són exclusivament per les treballadores i treballadors del curs del Servei
d’Ocupació de Catalunya.
La metodologia és quasi estrictament pràctica i, gràcies al nostre projector, l’alumnat pot ser més
autònom, encara que la professora també en fa un seguiment individualitzat.

La nostra aula consta de sis ordinadors PC més els portàtils.

Endemés, a petició de les sòcies, fem petits tallers puntuals, com ara...
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El nostre programa d’informàtica és el següent:

Programació Curs: Informàtica
Any Curs: 2018-2019

20 anys

a Gràcia
Al
M

Temari

Ó
N

Unitat 1: Introducció a la informàtica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Què és un ordinador i per a què serveix. Història. Parts. Tipus.
Estructura de l’ordinador
Principals softwares. Mac versus Microsoft versus Programari Lliure. Avantatges i desavantatges.
Accés als apartats d’un ordinador. Botons de comandament bàsics.
Programes i carpetes
Principals ubicacions i carpetes
Com crear una nova carpeta
Com moure una carpeta
Com crea un accés directe d’un programa o carpeta
Traspàs d’informació entre carpetes
El pendrive
o Accés
o Copia de documents
o Com extreure el pendrive
•
L’ús del CD
o Copia de documents
Unitat 2: Office
•
•

Introducció: què és, d’on ve. Components.
Microsoft Word:
o Funcions
o Estructura
o Pestanyes, parts i botons
o Botons inferiors i superiors. Funcions i usos.
o Visualització de botons. Accessos ràpids
o Pestanya fitxer
▪
Funcions
▪
Com guardar un document
▪
Com crear un document
▪
Com imprimir un document
▪
Ús de plantilles. Importància.
o Pestanya inici
▪
Característiques estàndards d’un text
▪
Grup de Porta-retalls
•
Funcions
•
Enganxar i copiar. Retallar
▪
Grup font
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•
Tipus de font tamany i color
Grup paràgraf
•
Tipus de paràgrafs
•
Interlineat
•
Pics i numeració d’un text
•
Color de fons
▪
Grup d’estils
•
Funcions
•
Estils de lletres i texts
▪
Pestanya d’edició
•
Funcions
•
Seleccionar un text parcial i completament
Pestanya inserció
▪
Grup pàgines
•
Funcions
•
Creació d’una portada
•
Inserció de pàgines en blanc
•
Visualització dels salts de pàgina
▪
Grup taules
•
Formes de crear una taula
•
Inserció d’una taula entre dos paràgrafs
•
Retocar la taula
o Aparició de la pestanya disseny
▪
Estils de taules
▪
Vora
▪
Ombrejat
o Aparició de la pestanya presentació
▪
Selecció de les files/columnes
▪
Eliminació de files, columnes i de la taula
▪
Visualització de les línies
▪
Inserció de files/columnes
▪
Combinar i dividir cel·les
▪
Dividir la taula
▪
Mides de cel·les
▪
Alineació del text
▪
Marges de la cel·la
▪
Ordenació de les dades
▪
Aplicació de fórmules
▪
Conversió de la taula en text
•
Dibuixar una taula
▪
Eines de disseny i presentació
▪
Esborrar files/columnes
▪
Afegir files/columnes
▪
Grup il·lustracions
•
Enganxar una imatge des d’un fitxer
•
Enganxar una imatge des d’internet
•
Enganxar una imatge des de la galeria
•
Formatejar una imatge
o Aparició de la pestanya Format
o Ajustar la imatge al text
▪
Portar la imatge endavant i endarrere
▪
Posar la imatge en línia amb el text
▪
Alinear la vora d ela imatge
o Ajustaments: correcció, color i efectes artístics
o Estils d’imatge
▪

o
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o
o

Vora, efectes i disposició de la imatge
Retallar la imatge

▪

o

o

Grup enllaços
•
Sentit d’enllaços i marcadors
•
Crear un enllaç
•
Crear un marcador
▪
Grup capçalera i peu
•
Creació d’una capçalera
•
Edició d’una capçalera
•
Supressió d’una capçalera
•
Creació d’un peu de pàgina
•
Edició d’un peu de pàgina
•
Supressió d’un peu de pàgina
•
Inserció dels números de pàgina
▪
Grup text
•
Inserció d’un quadre de text
•
Tipus de quadres de text
•
Supressió dels quadres de text
•
WordArt
o Sentit i funció
o Avantatges i desavantatges
•
Inserció de lletra de caixa alta
•
Inserció de signatura i data
▪
Grup símbols
•
Inserció de símbols i equacions
Pestanya Presentació de pàgina
▪
Grup Temes
•
Ús de plantilles
•
Colors, font i efectes de les plantilles
▪
Grup Format de pàgina
•
Tipus de marges
•
Formatejar un marge
•
Orientació de la pàgina
•
Mides de pàgina
•
Estructuració d’un text en columnes
o Transformació d’un text unicolumnar en un policolumnar.
•
Salts de pàgina (II)
•
Numerar les línies d’un text
•
Opcions de partició de mots
▪
Grup Fons de la pàgina
•
Inserció d’una filigrana
•
Personalitzar una filigrana
•
Suprimir una filigrana
•
Modificar el color de la pàgina
o Més colors d’emplenament
o Efectes d’emplenament
▪
Grup Paràgraf
•
Què és la sagnia
•
Modificació de la sagnia
▪
Grup Organització (II)
•
Ús i funcions
•
Activació del Grup Organització.
Pestanya Referències
▪
Creació d’un índex
•
Tipus
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•
Supressió d’un índex
•
Afegir text a l’índex
•
Actualitzar l’índex o la taula.
▪
Inserir una nota al peu
•
Diferència entre nota, cita (o comentari) i llegenda
•
Suprimir, copiar i enganxar notes al peu
▪
Inserir una cita o comentari
▪
Marcar una entrada
▪
Marcar una cita
o Pestanya Correspondència
▪
Crear un sobre i una etiqueta
▪
Tipus de combinació de correspondència
▪
Escriure una llista de destinataris
▪
Seleccionar els destinataris
▪
Escriptura i inserció de camps
▪
Marcar els camps de combinació
▪
Creació d’una línia de salutació
▪
Inserir un camp de combinació
▪
Creació d’un bloc d’adreces
▪
Etiquetar
▪
Assignar un camp
▪
Visualitzar els resultats
▪
Cercar destinataris
▪
Finalitzar i combinar
o Pestanya Revisió
▪
Activar l’ortografia i la gramàtica
▪
Cercar paraules. Opcions
▪
Recomptar paraules
▪
Traducció d’un text
▪
Revisió de les faltes ortogràfiques d’un text
▪
Creació d’un comentari
▪
El control de canvis
•
Funcions i usos
•
Acceptar i rebutjar canvis
•
Comparar. Funcions i usos
•
Restringir l’edició d’un text
o Pestanya Visualització
▪
Tipus de visualitzacions. Funcions i usos.
▪
Ús del zoom
▪
Obertura de finestres
▪
Divisió de finestres
Microsoft Power Point
Microsoft Excel
Altres programes Microsoft: OneNote, Outlook i d’altres menys importants

•
•
•
•
Unitat 3: Internet
•
•
•
•
•

Què és. Quan i com va sorgir. Funcions i usos.
Els principals navegadors: Explorer, Mozilla, Safari i Programari Lliure.
El principals cercadors
Fiabilitat de la informació
Google: estructura. Funcions. Usos.
o Cerca d’informació
▪
Viquipèdia
•
Funcionament
•
Com fer un article
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•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

o Cerca d’imatges
o Google Maps
o Gmail
o Cerca de Videos
o Com fer un compte a Google
o Seguidors del meu compte de Google
o Altres usos de Google
Altres cercadors
El correu electrònic
o Creació d’un compte
o Sortida segura
o Navegació dins del meu correu
o Adjuntar arxius
o Administrar els meus correus
El Dropbox
La compra per internet
o La compra segura. Com evitar fraus
o Comprar un bitllet d’avió
o Comprar a Amazon
o Comprar a una botiga local: FNAC, Decathlon o una botiga de barri.
Descàrregues de vídeos i música. Programes i aplicacions legals.
Youtube
Spotify
Les xarxes socials: Facebook i Tweeter
Els blocs
Emplenament de formularis i d’altres gestions en institucions oficials
o Renovació de l’atur via el SOC
o Consultar i demanar cita al metge
o Demanar hora al meu Ajuntament
La banca online
o Riscos i avantatges
o Operacions habituals
La recerca de feina
o Principals cercador s
o Inscripció a un web ofertador: Infojobs
o Principals anunciadors i d’altres xarxes de professionals: Linkedin
La televisió i la premsa online
La xarxa de biblioteques públiques
o Demanar un llibre
o Renovar un préstec
Com fer una cerca multidisciplinària sobre un tema

•
•
Unitat 4: Problemes habituals en informàtica
•

•

•
•
•

La seguretat
o Principals virus i antivirus
o Com instal·lar un antivirus
o Com renovar l’antivirus
o Com desintal·lar l’antivirus
La impressió
o Com canviar les preferències de la impressora
o Com recarregar un cartutx
o Com instal·lar i desintal·lar una impressora
Els problemes de connexió
Els altaveus i micròfons
La webcam
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•
El tauler de control
•
Unitat 5: Altres aplicacions
•
•
•
•
•
•

El bloc de notes
La calculadora
Els jocs
El Paint
Programes de retoc d’imatges i fotografies: galeria fotogràfica del Windows, Microsoft, Photoshop...
Música, video i gravació

Curs d’anglès Beginners o Business English
Aquest curs es va programar perquè moltes usuàries ens el demanaven. Es tracta d’iniciar-se al
coneixement de la llengua anglesa partint del context laboral. Endemés, també hi assisteixen dues
assistents personals i domiciliàries perquè a vegades dones amb discapacitat ens visiten per
congressos o per la Xarxa Vinculant i així poden atendre-les.
La metodologia emprada és molt oral i dinàmica. I se centra en l’esmentada en el curs anterior,
malgrat que es focalitza en temes del context laboral i assistencial.
Eus aquí el pla del nostre programa d’acord amb els interessos de les alumnes. Tanmateix, s’ha
emprat com a model-base el Programa d’Iniciació a l’anglès com a llengua estrangera. Guia
didàctica, Generalitat de Catalunya (Dept. de Benestar Social. Direcció General de Formació
d’Adults).
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Curs d’anglès Avançat-Intermediate
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També a demanda de les sòcies i usuàries, varem començar aquest curs, el més antic de
la nostra entitat. Actualment, seguim un programa amb els nostres llibres i recursos online
com www.newsinlevels.com. Sovint treballem per projectes i seguint el mètode Kallas o
Vaugham (English-in-context). També tenim un grup de Whatsupp on compartim
informació i parlem en anglès.

Materials bàsics del nostre curs.

La nostra aula principal, amb una llibreria amb lectures graduades en anglès.
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Endemés, val a dir que cada 15 dies fem classes de cuina en anglès, com ja s’ha
esmentat més amunt en aquesta memòria:

Quan no tenim una activitat de cuina, també invitem a natius o passem petits documentals
o juguem a jocs com el quizz.
A continuació, el nostre temari:
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Curs d’Alfabetització Emocional a la Dona amb Discapacitat

Justificació
Aquest segon curs s’ha ideat per donar continuïtat al treball que fèiem l’any 2004 per
treballar l’autoestima i les habilitats socials amb la realització de dramatitzacions. El que
va acabar convertint-se en dos projectes diferenciats i més especialitzats: el Grup de
Teatre Dones No Estàndard i el Curs d’Alfabetització Emocional a les Dones amb
Discapacitat.
Així, el Curs d’Alfabetització Emocional es planteja com un programa d’aprenentatge
emocional i d’entrenament de diferents habilitats socials, per treballar els estats d’ànim
(el desig, la voluntat i els afectes), la presa de decisions, l’assertivitat, l’autoestima, la
creativitat en les relacions interpersonals, la comunicació o l’autoconeixement i
l’autocontrol. És a dir, el que avui dia es diu intel·ligència emocional, de les dones amb
discapacitat. Aquest col·lectiu, al ser objecte de discriminacions i prejudicis, mmoltes
vegades mostra problemes de tipus emocional i dificultats en les relacions socials, el que
obstaculitza que tinguin una vida activa.
Objectius
L’objectiu fonamental del programa d’alfabetització emocional és desenvolupar la
intel·ligència emocional de les dones amb discapacitat mitjançant un programa
d’entrenament per tal de millorar la seva qualitat de vida.
Els objectius específics de la intel·ligència emocional que es pretenen treballar són:
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- Tenir i augmentar l’autoestima
- Augmentar i analitzar l’autoconeixement
- Augmentar l’empatia
- Conèixer i millorar les habilitats comunicatives
- Incrementar l’autocontrol emocional
- Superar les situacions estressants
- Millorar les relacions interpersonals
- Ser assertiu i evitar conductes agressives i passives
- Saber prendre decisions
- Saber resoldre problemes en l’àmbit psicosocial
- Descobrir les capacitats creatives
- Conèixer les possibilitats de canvi i saber canviar
- Saber expressar-se emocionalment

Sessió del curs d’alfebetització emocional a la nostra aula petita-despatx.

Metodologia
En aquest curs, agrupem les assistents en grups de cinc perquè és quan es crea un
cercle de confiança adequat per a tractar aquests temes. Així, se senten més lliures per
expressar vivències personals. La conductora del curs és l’educadora social o psicòloga.
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Resultats
Els resultats d’aquest curs són molt beneficiosos. S’ha evidenciat un canvi de manera
d’actuar i pensar en les dones amb discapacitat que l’han seguit, sobretot pel que fa a
l’increment de l’autoestima, la millora de les habilitats socials i comunicatives, la
descomposició de molts perjudicis i l’autoconeixement i control emocional.
Han participat en el curs 14 dones amb discapacitat. Pel que hem realitzat el curs en tres
grups, ja que no és convenient que les classes superin les 5 persones.
Així, el curs s’ha organitzat seguint els 10 temes del llibre. Desconeix-te tu mateix.
Programa d’alfabetització emocional de Manuel Güell i Josep Muñoz (1998) editat a
Barcelona per Edicions 62, però adaptant tots els continguts i exercicis pràctics a les
dones amb discapacitat.
Els temes a les diferents sessions han estat els següents:
1. Dau al set. Tema introductori: la diversitat i la formació del grup de treball i
aprenentatge.
2. Mulla’t pel teu futur! La presa de decisions.
3. No diguis blanc si vols dir negre. L’assertivitat.
4. El primer amor. L’autoestima.
5. Eureka! A la recerca de noves solucions per a vells problemes. La creativitat
aplicada a l’àmbit psicosocial.
6. Teoria de la gravitació universal dels afectes. Les relacions interpersonals.
7. Parlant la gent s’entén... o no. La comunicació.
8. El misteri del rostre carmesí. L’autoconeixement emocional.
9. Jo sóc el meu amo. L’autocontrol emocional.
10. Quan amenaça temporal. Les crisis emocionals

Curs sobre Salut i Qualitat de Vida
Aquest curs és cabdal tant per al món de la medicina en general, avesat a percebre
a la població discapacitada com a un cos a arranjar mitjançant operacions inútils i
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rehabilitacions innecessàries; com per les dones amb discapacitat, que han
interioritzat l’obsessió per a ser físicament el màxim de normals per sobre de la
seva qualitat de vida.
El curs està dirigit als professionals de la pròpia associació i als del món sanitari en
general (l’any passat vam fer una sessió amb el grup de sexualitat de medicina familiar de
Barcelona, pioner al país i a iniciativa de la Dra. Júlia Ojuel, la qual coneixíem
anteriorment) i a les usuàries, a les quals informe sobre les dificultats que pot trobar una
dona no estàndard a l’hora de fer servir el serveis sanitaris de la nostra comunitat.

Cartell informatiu de la sessió. L’atenció Primària és indispensable per a anar
canviant estereotips.
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Com a conseqüència de l’estudi Necessitats i dificultats en l’accés al Sistema Sanitari de
les dones amb discapacitat, ens vam adonar de la necessitat de difondre i informar els
diferents professionals de l’àmbit sanitari per un costat, i a les nostres usuàries per l’altra,
ja que a vegades els incidents aïllats generen culpabilitat o incredulitat i no s’acusen a la
manca d’infraestructures, o a la poca habilitat del personal sanitari, sinó a la persona amb
discapacitat. En aquest curs tampoc podia faltar la visió de gènere, ja que la dona en el
sistema sanitari també és discriminada.
Objectius
- Abordar les dificultats amb les quals es troba una dona amb discapacitat a l’hora de fer
servir els serveis sanitaris.
- Posar de manifest la manca d’infraestructures adaptades als serveis sanitaris.
- Informar/Formar al personal sanitari sobre la dona amb discapacitat. Necessitats i
dificultats amb les quals es troba.
- Posar en contacte amb col·lectiu de dones amb discapacitat amb el col·lectiu de
professionals sanitaris.
Continguts
El curs es basa en les barreres amb les quals es troba una dona amb discapacitat a l’hora
d’accedir en els serveis sanitaris i en la posada en comú entre totes amb els professionals
que assisteixin al curs. Finalment, com a conclusió abordarem el punt de la prevenció.
Les barreres que nosaltres hem seleccionat, estarien englobades en tres tipus:
1) Barreres d’acceptació de la dona no estàndard
2) Barreres d’actitud per part de les dones amb discapacitat
3) Barreres arquitectòniques

1) Barreres d’acceptació del cos de la dona no estàndard

Els prejudicis serveixen per reforçar els mites. El personal sanitari no és immune als
prejudicis. La manca d’informació per part del personal sanitari en el tracte a les dones
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amb discapacitat genera una falta de sensibilitat que fa que la informació donada a
vegades sigui falsa o poc clara.
En l’àmbit de la sexualitat, el tema és més dramàtic, ja que la dona amb discapacitat
apareix com un ésser asexuat davant la seva pròpia família i moltes vegades no troba el
recolzament necessari per part del personal sanitari per decidir sobre el seu propi cos.
Per exemple, en l’adquisició de pastilles anticonceptives, afrontar la maternitat, etc.
També es donen molts casos en els quals el metges insinuen o diuen clarament que fora
millor per a la dona amb discapacitat treure’s la matriu o lligar-se les trompes. Això
s’accentua a mesura que la discapacitat de la dona és més severa. L’argumentació que
donen són “les mesures higièniques”.
La bona alimentació es relaciona amb la bona salut. Moltes dones amb discapacitat
haurien de seguir una dieta especial, perquè degut a les seves característiques físiques
passen moltes hores sense moure el seu cos i ni tan sols troben bàscules adaptades.
Però el pitjor és que hi ha alguns professionals sanitaris que troben lògic que no es puguin
pesar.
No podem obviar la visió que alguns professionals sanitaris tenen de la persona
amb discapacitat, ja que la veurem com una oportunitat d’experimentació, d’estudi,
fent que es busquin solucions normalitzades no funcionals per la persona. En
general el metge, té una visió científica i freda de la persona amb discapacitat.
Per aquest motiu creiem necessari la formació de la comunitat sanitària en l’àmbit de la
dona i la discapacitat.
2) Barreres d’actitud per part de les dones amb discapacitat
A la dona amb discapacitat no se li ha donat cap formació o informació al llarg de la seva
vida (exceptuant les joves). Se l’ha educat a la dedicació de les tasques domèstiques
com a part del seu entreteniment i la major part de la seva vida la passa amb canalla o
gent gran; és adir, els considerats “vulnerables” de la família. Tampoc creen vincles de
complicitat amb el seu entorn per buscar-li parella, és més, quan la dona amb discapacitat
troba parella es viu amb por per part del seu context, cosa que amb l’home amb
discapacitat no passa.
Moltes vegades se l’ha esterilitzat sense el seu consentiment, no se l’informa sobre
la seva sexualitat, pateixen un índex més elevat d’agressions i violacions per part
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de familiars, sanitaris, cuidadors, etc.També pateixen intervencions quirúrgiques
complicades per aproximar-se al patró “normal” i moltes vegades reben per part del
personal sanitari un tracte infantil.
Si a aquestes barreres li sumem les barreres del propi professional ens trobem amb una
situació molt negativa que ha d’afrontar la dona amb discapacitat, com per exemple: la
derivació d’un metge a un altre sense donar solució al problema, prolongar les visites
mèdiques per comoditat, tractar a les dones com a nenes o com si no entenguessin el
que se’ls explica.
3) Barreres arquitectòniques i accessibilitat
Les infraestructures dels complexos sanitaris, moltes vegades tenen greus problemes
d’accessibilitat, paradoxalment i increïblement, ja que són espais on les camilles hi
haurien de passar i on ja tenen cadires de rodes pels malalts. N’enumerem algunes que
s’esmenten i s’expliquen en el curs:
− Problemes d’accessibilitat en els edificis.
− Els banys no són accessibles.
− Les consultes mèdiques són molt petites, ja que dificulten la mobilitat per la
persona que es mou amb cadira. Per suposat, mai es pensa que hi pugui treballar
una metgessa o metge amb mobilitat reduïda.
− Dificultats per ser acompanyant d’un familiar malalt.
− Manca d’ambulàncies adaptades.
− Els taulells d’atenció al client són molt alts.
− El material sanitari no està adaptat per a les dones amb discapacitat.
− L’ortopèdia és indispensables per a les dones amb discapacitat, però els criteris
d’adjudicació del material estan basats en criteris desiguals. Per exemple: Si tens
força en els braços, no et donen una cadira elèctrica, quan ja no et quedi força,
llavors sí. D’aquesta manera no es fonamenta ni l’autonomia, ni el manteniment de
la persona.
− Els materials ortopèdics són insuficients i poc innovadors.
− Els materials ortopèdics atorgats per la seguretat social són insuficients.
− La funcionalitat dels aparells fa que no es miri l’estètica o comoditat de la persona.
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4) Prevenció
Per iniciar el procés que ens porti a la igualtat de drets i deures en l’àmbit sanitari,
s’hauria de desenvolupar un pla d’actuació en polítiques econòmiques amb indicadors que
puguin avaluar el canvi produït en els següents eixos:
1. Accés al sistema sanitari accessible. Accessibilitat universal. Tots els materials
sanitaris, les màquines de

proves i diagnòstiques i el mobiliari, han de ser

accessibles tant arquitectònicament com comunicativament.
2. Eradicació del normalisme i el masclisme, de manera que estigui preparat per
atendre a qualsevol persona, sigui aquesta com sigui. Formació a tota la comunitat
sanitària per a eradicar el normalisme i el masclisme en aquest àmbit.
3. Investigació dirigida al manteniment de vida de les persones que tenen seqüeles
derivades d’un trastorn o seqüeles derivades de malaltia o accident.
4. Obligació en tot l’àmbit sanitari de complir amb la normativa d’accessibilitat (Decret
135/1995, de 24 de març, de desenvolupament de la Llei 20/1991, de 25 de
novembre, “De promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques”,
i l’aprovació d’un Codi d’Accessibilitat, tant en la nova edificació com en l’antiga).
5.Material tècnic i ortopèdic ha de ser adequat a cada persona, complint les normes
d’accessibilitat que aquest camp hauria de desenvolupar.
6.Actualitzar la normativa de prestacions ortopèdiques de la Seguretat Social de
manera que cada pacient tingui material ortopèdic adequat. Revisió i modificació de
la normativa de la Seguretat Social d’atorgació dels aparells ortopèdics perquè la
concessió d’ortopèdia sigui l’adequada a les necessitats, i no es gasti, per altra
banda, en ortopèdies inapropiades.
7.Tractament de la maternitat, educació sexual i mitjans ginecològics.
8. Inversió en el desenvolupament tecnològic, així com en la seva implementació i
aplicació que gestiona l’atorgament d’ajudes tècniques que promoguin l’autonomia
de les dones amb discapacitat.
9. Revisió i modificació de la normativa d’atorgament d’ajudes tècniques per tal que
això sigui adequat a les necessitats de la dona amb discapacitat.
92

10. Formació programada en autoestima, sexualitat, hàbits alimentaris i manteniment
de les seves capacitats residuals.
11. Atorgar recursos humans personalitzats per a les activitats de la vida diària, a les
dones amb discapacitat que tinguin un grau de dependència a fi de promocionar el
desenvolupament de la seva vida autònoma i adulta, i millorar la qualitat de vida i
l’autonomia dels cuidadors d’aquesta, els quals majoritàriament són dones.
12.L’assistència personal i domiciliària ha de ser considerada un dret subjectiu per a
les dones amb grau de dependència.

1.4.4. LÍNIA “SERVEI DE D’INTEGRACIÓ LABORAL DE LES
DONES NO ESTÀNDARDS A TRAVÉS DE LA FORMACIÓ I LA
SALUT”.
El nostre Servei Psicosociolaboral atén 14 dones i fa nombroses activitats durant 1 any,
des del 2 de gener del 2019 al 30 de desembre del 2019
Realitzem una Elaboració i seguiment d’un projecte de vida per a cada usuària,
assistència personal i domiciliària, projecte sociolaboral

per

la integració de dones

aturades amb discapacitat i conscienciació dels empresaris; així com un acompanyament
personalitzat per aconseguir que la dona amb discapacitat passi a ser contributiva i així
també ajudem a pal·liar la crisi econòmica on estem submergits.
Com ja hem esmentat anteriorment, tenim un grup de teatre. També fem cursos de català,
anglès, acció d’anàlisi del perfil de competències i diagnòstic de l’ocupabilitat, formació
bàsica o instrumental, alfabetització, informàtica socials i/o aprofundiment en l’ús de les
noves tecnologies de la informació i comunicació, acció d’inserció i acompanyament en el
procés d’inserció, acció de seguiment de l’itinerari, pràctiques en empreses, prospecció
d’empreses: necessitats i llocs de treball, i formació en habilitats socials o tranversals.
Aquest any hem incorporat un nou servei dins de l’actuació psicosociolaboral que està
dirigit a catorze dones amb discapacitat en edat laboral amb l’objectiu d’inserir-les en el
món laboral per tal de normalitzar les seves vides amb una rutina i un sou estàndard.
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1.4.4.1.Objectius:
1) Millorar les capacitats professionals i promoure la diversificació professional de les
dones amb discapacitat en el mercat laboral
2) Promoure actuacions per afavorir la igualtat d’oportunitats en el treball. Tot i el 2% que
estableix la llei LISMI, hi ha molts més homes que dones amb discapacitat treballant.
3) Transformació del model productiu i millora de la productivitat. Passant de ser població
inactiva a ser contributiva en la nostra societat.
4) Promoure noves formes d’organització del temps que permetin la conciliació de la vida
personal i laboral. Hem posat assistents personals i domiciliàries al servei de les usuàries
perquè

tinguin temps per estudiar i treballar, i

també aprenguin a conciliar la vida

personal i laboral.
5) Millora de l'ocupabilitat i impuls dels processos d’inserció laboral, proporcionant els
avantatges tant pels empresaris com per les dones amb discapacitat. L'Associació ha fet
cursos a mida pel lloc de treball i ha preparat a catorze dones.
6) Promoure el treball remunerat com a element clau i integral per a l’autonomia personal i
la capacitat de decisió d’aquestes dones, deixant de ser objectes passius i passant a tenir
una vida activa i contribuint a la societat.
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1.4.4.2. Organització general del Servei Integral
Esquema de les relacions de dependència –organització del servei:

Assemblea de les sòcies i
socis

Junta Directiva

Secretària

Comitè de
Representacions Polítiques
i Exteriors

Presidenta

Tresorera

Projectes:

- Nexe amb la Diversitat

COCARMI

C. Nacional
Catalunya

- Dones de Barcelona

Xarxa Internacional
dones amb
discapacitat

Voluntaris
C. Gestora

- Indicadors d’Exclusió Social
a la Dona amb Discapacitat

Consell
Municipal
COCEMFE

Institut
Municipal
COCARMI

- Construcció Social de la
discapacitat Manifesta
Servei de Prevenció Sanitària i
d’Intervenció psicosocial de les
dones amb Discapacitat
POINT 2013-14
Integració Laboral.
Tècnica, formadora,
Prospectora, administrativa
I coordinadora.
Treballadora
en Humanitats

Investigador
tècnic
ortopèdic

s

Coordinadora

Fisioterapeutes

Educadora Social

Assistentes
personals
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Desenvolupament de cada programa i nivells de satisfacció.
a) Descripció dels programes:
➢ Acció d’Anàlisi del perfil de competències i diagnòstic de l’ocupabilitat: ja a
l’acollida es pregunta a les usuàries sobre els seus interessos, les seves habilitats, el
seu nivell d’estudis i la seva experiència professional. A més, al llarg de cada curs
formatiu, la formadora observa les competències de cadascuna de les alumnes. De
totes maneres, ja des dels inicis, les reunions de l’equip serveixen per perfilar el camí
professional de cadascuna i traçar així una estratègia individualitzada. D’aquesta
manera, a mesura que es fa la formació s’ensenya a cada alumna segons la seva fita
professional i, al mateix temps, l’equip de formadors també realitza la feina inicial de
cerca d’ofertes i contacta amb les empreses per informar-los dels ajuts a la
contractació de persones amb discapacitat. Així mateix, es manté un diàleg constant
amb les usuàries sobre totes aquestes qüestions.

➢ Formació bàsica o instrumentals: S’ensenyen qüestions teòriques bàsiques: d’una
banda, referides al món laboral: què és una empresa, les seves funcions, les parts, la
finalitat; què és un treballador, les actituds bàsiques del treballador, la seva fi... D’altra
banda, qüestions teòrico-pràctiques sobre l’asertivitat, l’esforç personal, la pròpia
autoestima, la disciplina laboral... a través d’activitats grupals i exercicis individuals
d’interiorització de continguts. L’objectiu és que la usuària faci una immersió en el món
de l’empresa a l’hora que depuri les dificultats que aquesta tasca li pugui generar.

➢ Formació en habilitats socials o transversals: curs orientat a l’autoconeixement,
l’autoestima i l’autonomia personals com a bases per a millor asertivitat social.
Treballem en grup la gestió de les emocions, la comunicació i el sentit crític de la
persona a través de debats on aprenen a expressar les seves opinions personals.
També desenvolupem l’autoconcepte realista i positiu que ens permet l’autoeficàcia,
és a dir, la creença en la pròpia capacitat de desenvolupar una activitat.

➢ Alfabetització informàtica i/o aprofundiment en l’ús de les noves tecnologies de
la informació i comunicació: Malgrat que es fa un seguiment personalitzat depenent
del nivell de cada alumna, en general, el nostre curs es defineix amb els següents
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esglaons d’aprenentatge: 1) Qüestions bàsiques (què és un ordinador, per a què
serveix, què són les noves tecnologies i per a què serveixen; encendre, engegar
l’ordinador i descobrir on són les eines fonamentals); 2) Internet Explorer i Mozilla
Firefox (creació i manipulació del correu electrònic, cercar informació en els
cercadors, copiar informació i enganxar-la en un Word...); 3) (creació de textos,
taules......); 4) Aplicació de l’aprenentatge a l’empresa ( creació de cartes formals,
cercar informació, composició de nous documents, realització del propi currículum..).

➢ Acció d’inserció i acompanyament en el procés d’inserció: Els educadors
realitzen, conjuntament amb l’alumna, el procés de

cerca de feina. A més, els

educadors realitzen trobades amb diverses empreses per parlar-los del projecte i
informar-los dels beneficis de contractació d’una persona amb discapacitat: les
bonificacions a les quotes de seguretat social (que van dels 4.100 euros d’un
contracte temporal d’una dona amb discapacitat als 5.7001 d’un d’indefinit per a un
contracte temporal per a una persona amb una discapacitat severa), les subvencions
a la contractació indefinida (des d’una subvenció per contracte de 3.907 euros als
6.000 per la deducció de l’impost de societats), les subvencions per a l’adaptació de
llocs de treball, supressió de barreres o dotació d’equips de protecció personal.
Seguidament, un cop l’alumne o els educadors han detectat un lloc de treball apropiat,
l’educador fa les gestions necessàries amb l’empresari per preparar la incorporació de
la treballadora en pràctiques. L’educadora realitza diverses entrevistes amb el
responsable de l’empresa corresponent. L’objectiu és que l’empresari quedi el màxim
satisfet amb la nostra futura treballadora; per això, l’educador també fa un estudi de
l’empresa (interessos de futur, història, organització.) i l’exposa a l’empresari, per tal
que aquest determini quines són les seves necessitats reals i quines són les
expectatives respecte el futur treballador. Finalment, durant tot el procés de pràctiques
l’alumne es reuneix setmanalment amb els educadors per parlar-ne.

➢ Acció de seguiment de l’itinerari: setmanalment, l’educador es reuneix amb cada
alumna per parlar de com van els cursos, de si creu que necessita algun canvi, de si li
serveix, del què ha après. També es parla de qüestions més personals i laborals per
comprovar l’autoestima i ganes de treball de l’alumne, i si és necessari cercar noves
estratègies.
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➢ Pràctiques en empreses: l’equip de formadors i educadors es coordina amb la
usuària perquè ella mateixa també aprengui a moure’s en el món laboral... L’educador
parla amb aquest i parla sobre les condicions de contractació (que són per mig any),
així com també el lloc més adient on realitzar l’activitat pel futur practicant. L’alumne
comença les pràctiques. A partir d’ara, l’educador parlarà quinzenalment amb el
responsable de l’empresa, ja que l’alumna ha de ser el màxim d’autònoma i
entendre’s ella sola amb l’empresa. De totes maneres, l’educador es reuneix
setmanalment amb l’alumna per comprovar que tot va bé.

➢ Prospecció de empreses: necessitats i llocs de treball: Proporcionem les eines i
les estratègies necessàries per facilitar a les dones amb discapacitat amb grau social
més baix d’exclusió, l’oportunitat de fer pràctiques en empreses i d’un possible
contracte, si realitzen bé les pràctiques i els empresaris estan d’acord. També
informem a les empreses sobre la llei. LISMI, que per cada 50 treballadors ha de tenir
un 2% de persones amb discapacitat. Les empreses amb que hem contat són les
següents:
Suara Cooperativa, Fundació Catalana per a la Paràlisi cerebral, Pedagogia
Interactiva S.L, Dentifix SL Societat, Unipersonal, Fundació Privada per a la Promoció
d’Esportistes Adaptats, Trans Frigo Sant Andreu S. L, Cluster Medica S.L, FMF. S.L,
Gestoria Advocat J.A. Feo, M&M Peritatge Assessorament, Finques Martínez S.L,
Fustes Martin Guillem S.L, Tech Data España, Grupo Electro Stocks S.L, COCEMFE
Catalunya, Schlecker, MRW.
b) Desenvolupament i execució dels programes:
El programa es va ubicar en la demarcació de Barcelona, perquè és on es concentren el
75% de la població de Catalunya, és on hi ha més mitjans de transport que afavoreix la
integració laboral i, a on hi ha més empreses, on s’han pogut integrar laboralment i també
perquè tenim contactes amb diverses empreses. El 10% de catalanes i catalanes són
persones amb discapacitat a empreses. El 10% de catalans són persones amb
discapacitat a Catalunya i d’aquestes persones un alt percentatge no estan en el món
laboral, sobretot les dones que pateixen una dobles discriminació, per ser dona i per tenir
una discapacitat, només el 13% de les dones amb discapacitat treballen, mentre que el
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77% reben una pensió no contributiva, la qual cosa suposa tant una m’erma de valoració
de les seves capacitats, com una m’erma des de l’economia global del país perquè no
contribueix al bé comú. Volem convertir el col·lectiu de les dones amb discapacitat en
autònomes, econòmicament contribuents i amb capacitat de decisió. De l’única
manera que això es pot aconseguir és encertar-les al món laboral. El disposar d’una
economia, de ser autònomes i independents, a la vegada que millorem la imatge
públicament d’elles, també es millora l’accessibilitat de les empreses que les contracten, i
desfà els prejudicis socials de pànic de la població normal a partir una discapacitat. El fet
de contribuir fa que participin de la construcció social. Hem treballat des de la discapacitat
també per eliminar falsos estereotips que generen les discapacitats.
Així, l’associació Dones No Estàndards s’ha desenvolupat des del 1 de juliol de 2004 fins
a l’actualitat. El servei d’intervenció Psicosociolaboral ha treballat transversalment la
integració social de la dona amb discapacitat i a millorat aquesta situació tant forta
d’exclusió social, marcant-nos com a prioritat que les dones amb discapacitat
participin de l’àmbit públic mitjançant diferents actuacions: amb atenció personal,
familiar, amb la realització laboral de la dona amb discapacitat a serveis ordinaris
tant públics com privats. Per treballar aquesta última hem creat aquest projecte:
Servei d’Inserció Laboral de les dones amb discapacitat a l’any 2019.
c) Selecció:
Dones amb discapacitat recloses a la llar, beneficiàries d’una pensió no contributiva que
cobra el cap de família i en situació d’atur de llarga durada. Des de l’Associació treballem
la perspectiva de gènere i discapacitat per abolir aquest estigma que recau socialment
sobre la dona amb discapacitat, i també per eliminar els estereotips que generen les
discapacitats basades en falses creences.Descripció del nostre col·lectiu:
Els criteris de selecció han estat:
- Dones amb discapacitat.
- Dones entre 25 i 60 anys.
- Amb un grau alt d’execució social.
- Aturades de llarga durada o que no han treballat mai.
- Amb un baix nivell econòmic.

99

La selecció s’ha fet entre les 98 dones amb discapacitat que son usuàries de l’Associació
Dones No Estàndards, en un principi el compromís era d’atendre dones, però finalment
han estat vint dones amb discapacitat, de les quals totes elles tenen un alt grau
d’exclusió social. Són dones amb discapacitats residuals, amb atur de llarga
durada, baix nivell econòmic i càrregues familiars, personals i socials que fan que
no es valorin ni elles ni els altres.
Això impedeix que s’incorporin a un treball normalitzat. També són dones amb una
escassa formació i baixa autoestima, per això hem fet cursos a mida per un lloc concret
de treball i un acompanyament els primers mesos, per tal que elles es sentin més
segures.
Una vegada seleccionades les dones, es distribueixen els assistents personals i
domiciliàries per zones i s’assignen les usuàries a les educadores vinculants que s’ocupen
de què la dona amb discapacitat vagi seguint el seu projecte de vida, motivant-la, buscant
amb ella els recursos més adients, etc. La treballadora social, l‘educadora social i la
psicòloga

intervenen de manera puntual i fan el seguiment de tots els casos,

especialment de les situacions més greus.
Prèvia valoració de la dona amb discapacitat i de l’equip, se li proposa a la usuària
participar de l’atenció en prevenció sanitària i se li assigna un horari de gimnàs en les
màquines i una fisioterapeuta d’una a dues vegades a la setmana.
Setmanalment es supervisa el treball mitjançant una reunió amb totes les treballadores
contractades, orquestrada per la presidenta de l’associació conjuntament amb la
coordinadora que fa que es dugui a terme el treball i controla l’horari i els resultats del
treball realitzat. Aquestes sessions de treball també són avaluatives per tal de continuar la
tasca adequadament. A més, en aquestes sessions s’organitzen les intervencions a nivell
global, les xerrades, els actes que hi ha previstos, es decideixen línies d’actuació i
estratègies, etc.
A més, una tarda a la setmana la treballadora social i l’educadora social s’ocupen de
seguir les intervencions directes realitzades per les treballadores vinculants, les
assistentes personals i domèstiques, i que es tinguin els materials preparats, organitzats i
gestionats perquè tot funcioni bé.
D’acord amb el tarannà del servei, ens vàrem proposar que com a mínim el 15% de les
treballadores contractades fossin dones amb discapacitat i aturades, i com a mínim, el
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80% són dones aturades. Finalment, hem contractat el 15% de les treballadores, dones
amb discapacitat i el 100% dones aturades.
També ens vàrem proposar integrar al 10% de les dones amb discapacitat al món laboral,
i ho hem fet en un 20%. Hem realitzat diferents cursos d’adquisició de competències
laborals i socials.
d) Persones que hi han participat :
vint persones amb discapacitat que tenen ingressos econòmics amb una paga molt baixa
no contributiva o similar, amb un atur de llarga durada, aquestes dones estan excloses del
món laboral, i marginades socialment.
» xxxxxxxx 41 anys, té un grau de discapacitat del 65 % Física, és a l’atur. Ha fet
pràctiques a Cocemfe Catalunya.
» xxxxxxxx 36 anys, té un grau de discapacitat del 75%, Física i Retard Mental, és a
l’atur. Ha fet pràctiques amb Advocat José Antonio Feo.
» xxxxxxxx 36 anys, té un grau de discapacitat del 50%, Psíquica - Física, és a l’atur. Ha
fet pràctiques a Cocemfe Catalunya.
»xxxxxxxx

33 anys, té un grau de discapacitat del 98%, Intel·ligència límit, pèrdua

d’Agudesa Visual Binocular Greu, Paràlisi Cerebral, Crisi Parcial, és a l’atur. Ha fet
pràctiques a Cocemfe Catalunya.
»xxxxxxxxx 38 anys, té un grau de discapacitat del 68%, Psíquica, Trastorn Mental,
Esquizofrènia Residual idiopàtica, és a l’atur. Ha fet pràctiques a Cocemfe Catalunya.
» xxxxxxxx 55 anys, té un grau de discapacitat del 43%, Física, és a l’atur. Ha fet
pràctiques a Suara Cooperativa.
»xxxxxxxx 51 anys, té un grau de discapacitat del 44%, Psíquica, és a l’atur. Ha fet
pràctiques a Suara Cooperativa.
» xxxxxxxx 52 anys, té un grau de discapacitat del 68%, Física – Psíquica, és a l’atur. Ha
fet pràctiques a Fundació Catalana per a la Paràlisis Cerebral .
» xxxxxxxx 62 anys, té un grau de discapacitat

del 71%, Físic, és a l’atur. Ha fet

pràctiques a la Cocemfe Catalunya.
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» xxxxxxxx 43 anys, té un grau de discapacitat del 65%, Psíquic – Sensorial Visual Físic, és a l’atur. Ha fet pràctiques a Fundació Privada per a la promoció d’esportistes
adaptats.
» xxxxxxxx 38 anys, té un grau de discapacitat del 37%, Psíquic, és a l’atur. Ha fet
pràctiques a Fundació Privada per a la promoció d’esportistes adaptats.
» xxxxxxxx 41 anys, té un grau de discapacitat del 68%, Física - Psíquica, és a l’atur. Ha
fet pràctiques a Suara Cooperativa.
» xxxxxxxx

60 anys, té un grau de discapacitat del 78% Psíquica- Física. Ha fet

pràctiques a Cocemfe Catalunya.
» xxxxxxxx 63 anys, té un grau de discapacitat del 75%, Física – Trastorn de l’Afectivitat.
Ha fet pràctiques amb Advocat José Antonio Feo.

e) Execució de programes
L’objectiu general ha estat que 20 usuàries del Servei Dones No Estàndards Actuem
adquireixin les eines necessàries perquè s’integrin al món laboral, gaudeixin d’una vida
independent i puguin millorar la seva qualitat de vida, a fi que aconsegueixin una feina i
tinguin el mateix sou que qualsevol altra treballadora o treballador sense discapacitat.
Volem promoure actuacions per afavorir un canvi cultural i de valors,

la igualtat

d’oportunitats en l’àmbit laboral sensibilitzant als empresaris i sindicats.
El nostres objectius han estat millorar les actituds tant de la pròpia usuària del nostre
servei, com la dels empresaris. Això ha permès incloure al món laboral i a la societat en
general la dona amb discapacitat. Hem aconseguit integrar laboralment el 10% de les
usuàries que han participat en aquest itinerari.
El nostre itinerari, després d’una anàlisi exhaustiva de les demandes de les usuàries, ha
estat dividit en les següents especialitats formatives:
Especialitats Formatives:
> Acció d’Anàlisi de perfil de competències i diagnòstic de l’ocupabilitat. Acció
d’orientació i disseny de l’itinerari d’inserció o del pla d’acció personalitzat.
> Formació bàsica o instrumental.
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> Formació en habilitats socials o transversals.
> Alfabetització Informàtica i/o aprofundiment en l’ús de les noves tecnologies de la
informació i comunicació.
> Acció d’Inserció i acompanyament en el procés d’inserció.
> Acció de seguiment de l’itinerari.
> Pràctiques en empreses.
> Prospecció d’empreses: necessitats i llocs de treball.

f) Desplegament dels programes
- Difusió mitjançant la Xarxa Federativa de COCEMFE Catalunya. El Consell Nacional de
Dones amb Discapacitat de Catalunya (IMD) Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat, hem sensibilitzat als empresaris donant-los fórmules que produeixin
l’acceptació de donar un lloc de treball a una dona amb discapacitat, principal problema
de la integració laboral en aquest sector. Hem valorat el major número de tasques
possibles i diferents dins de les empreses, per difondre la capacitat i la competència de
les treballadores amb discapacitat.
- Hem desenvolupat actuacions per tal de conscienciar a l’empresari el fet
d’aconseguir eliminar les barreres que impedeixin la inserció laboral de les dones
treballadores i adaptar-les per fer la feina. Hem de sensibilitzar als empresaris, formant a
candidates i presentar-los a dues o tres candidates aptes pel treball, per tal que
l’empresari esculli la més adequada per a la seva contractació, fent-li un seguiment i
acompanyament individualitzat durant els primers mesos de relació laboral. De totes
maneres l’educador es reuneix setmanalment amb l’alumna per comprovar que tot va bé.
- L’equip de formadors està compost per la tècnica amb Humanitats i una treballadora
social, perquè ella mateixa aprengui a moure’s en el món laboral. L’educador parla amb
aquesta i parla sobre les condicions de contractació (que són per mig any), així com
també el lloc més adient pel futur practicant on realitzar l’activitat. L’alumne comença les
pràctiques. A partir d’ara, l’educador parlarà sempre que sigui necessari amb el
responsable de l’empresa, ja que l’alumna ha de ser el màxim d’autònoma i entendre’s
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ella sola amb l’empresa. De totes maneres, l’educador es reuneix a més setmanalment
amb l’alumna per comprovar que tot va bé.
- Setmanalment, el formador es reuneix amb cada alumna per parlar de com van els
cursos, de si creu que necessita algun canvi, de si li serveix, d’allò que ha après. També
es parla de qüestions més personals i laborals per comprovar l’autoestima i ganes de
treball de l’alumne, i si és necessari cercar noves estratègies.
- Hem impartit a les usuàries taller grupals i individuals (gestió del temps,
autoestima, treball en equip) per eliminar els mites existents de la dona amb
discapacitat i donar-los eines necessàries per preparar-se per la seva inserció laboral.
- Hem elaborat cursos a mida segons la demanda empresarial, adaptats a les
condicions de cada empresa per donar i potenciar habilitats vàlides i útils per a la dona
amb discapacitat, perquè pugui exercir les funcions adequades en un lloc de treball.
- Hem aconseguit 14 contractes de pràctiques per les dones amb discapacitat.
- Hem aconseguit tracte amb cinc empreses col·laboradores que són les següents:
● Gestoria Avocat José Antonio Feo.
● Fundació Privada per a la Paràlisi Cerebral.
● Cocemfe Catalunya.
● Fundació Privada per a la Promoció d’Esportistes Adaptats.
● Suara Cooperativa.

Així les nostres candidates poden aconseguir les destreses i competències apropiades
per aconseguir un lloc de treball. Hem realitzat un acompanyament durant un període d’un
mes aproximadament.
- Hem aconseguit que una dona s’incorpori al món laboral amb un contracte de treball de
sis mesos.
Selecció del professorat
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Es va fer una selecció valorant

els coneixements dels docents en matèries de

discapacitat. El professorat escollit

va

participar en congressos del món de la

discapacitat i va fer cursos sobre gènere i discapacitat. Són els següents:

■ Sra. Roser Ros Riu: Llicenciada en Humanitats, Màster en Formació del
Professorat, Doctorada en Filosofia Política, becada per la U.P.F. Universitat
Pompeu Fabra i Universitat de Barcelona. Nivell Advanced d’anglès.
■ Sra. Martha Chacha Naula: Pràctiques, acompanyament, assistència a les
usuàries en general.

Relació amb empreses
La nostra recerca es va centrar en els nostres contractes aconseguits a través d’amics i
familiars que ens han ajudat a contactar amb empresaris interessats en donar contractes
de pràctiques. També hem contractat amb altres empreses les quals són:

-

Suara Cooperativa.

-

Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral.

-

Pedagogia Interactiva S.L.

-

Dentifix SL Societat.

-

Unipersonal.

-

Fundació Privat per a la Promoció d’Esportistes Adaptats.

-

Cluster Medica S.L.

-

Gestoria Advocat J.A. Feo.

-

M&M Peritatge Assessorament.

-

Finques Martínez S.L.

-

Fustes Martin Guillem S.L.

-

Tech Data España.

-

Grupo Electro Stocks S.L.

-

Trans Frigo Sant Andreu S.L.

-

COCEMFE Catalunya.
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-

Schelecker.

-

MRW.

Un cop trobat el centre, l’educador s’entrevista amb el responsable. L’educador parla amb
aquest sobre les condicions de contractació (que són per mig any), i de les bonificacions a
les quotes de la Seguretat, que van dels 4.100€ d’un contracte temporal als 5.700€ d’un
indefinit per a una dona amb discapacitat severa. Finalment després de concertar diverses
entrevistes amb diferents empreses, hem aconseguit les col·laboracions amb:

■ Gestoria Advocat J.A. Feo.
■ Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral.
■ Fundació Privat per a la Promoció d’Esportistes Adaptats.
■ COCEMFE Catalunya.
■ Suara Cooperativa.

Pràctiques:
L’alumne comença les pràctiques de mitja jornada i l’equip d’educadors portarà un
seguiment amb el responsable totes les vegades que faci falta, doncs es pretén també
que l’alumne sigui autònoma, assoleixi les tasques assignades i apliqui els programes
informàtics apresos. L’educador es reuneix un cop per setmana amb l’alumna per
comprovar que tot va bé.

Relació amb altres centres col·laboradors:
■ Gestoria Advocat J.A. Feo.
■ Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral.
■ Fundació Privat per a la Promoció d’Esportistes Adaptats.
■ COCEMFE Catalunya.
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■ Suara Cooperativa.

g) Resultats concrets:
L’associació Dones No Estàndards ha dut a terme aquest any un innovador projecte per
tal de promoure una cultura de valors vers la igualtat d’oportunitats laborals de les dones
amb discapacitat, del qual ha obtingut els següents resultats:
1) Vàrem seleccionar catorze dones amb discapacitat usuàries del servei per aquest
projecte durant el curs,

tot elaborant un projecte de vida per cada una de les

seleccionades.
2) Hem impartit cursos específics d’habilitats pel treball a les catorze dones per tal de
treballar les seves habilitats personals i socials i inserir-les en el món laboral.
➢ El curs de les tècniques laborals s’ha instaurat amb la finalitat de conèixer el nexe en
comú que hi ha dins una empresa entre els diferents departaments. El fet d’impartir
aquesta matèria fa que això obri moltes portes a les usuàries del servei, i que es puguin
especialitzar en l’àmbit de l’administració, durant la seva recerca i millora, ja que cada cop
més les empreses cerquen auxiliars administratives amb coneixements en diferents àrees.
➢ Dins del grup de les tècniques laborals es distingien sis grans grups:

▪ Tècniques Administratives: on s’impartien matèries com classificació d’arxiu, reprografia,
atenció telefònica, recepció de visites, planificació del treball, etc. Unes eines totes elles
molt importants per accedir a una feina com recepcionista o auxiliar administrativa.
▪ Tècniques de Recerca de Feina/Orientació Laboral: on s’aprenia el concepte de recerca
de feina, es feia una valoració actual de la situació del mercat laboral, s’aprenien
tècniques de recerca de feina, i redacció i elaboració de carta de presentació i currículum
vitae. Aquest temari, ha ajudat molt a les dones, primer a presentar-se a un lloc de feina, i
després a conèixer tots els canals existents per a la recerca de feina, i poder fer una tria
realista, així com una aproximació al món laboral professional a Barcelona i Catalunya.

▪ Tècniques de Comptabilitat: on hem fet diferents classes, de comptabilitat bàsica, com el
pla general comptable, factures i facturació, albarans, mitjans de pagament, gestió i
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control de caixa, etc. Aquests són uns temaris més tècnics per tal d’ampliar coneixements,
en el cas que fos necessari per a aquelles dones amb discapacitat que ja treballen, i
puguin optar a una millor feina.

▪ Tècniques d’informàtica: on s’aprenia a fer servir un ordinador i entendre les seves
utilitats, quines millores ens ofereixen i totes les possibilitats que té el fet de treballar amb
una eina informàtica dins el món laboral i professional. Dins aquest bloc, hem après el
paquet bàsic del Windows Microsoft: Word, Excel, Accés, Outlook i Internet.

▪ Per acabar s’ha fet un espai per als idiomes com el català i l’anglès. Amb el Català s’ha
volgut millorar cert vocabulari, expressions i les faltes ortogràfiques de les dones, ja que
moltes d’elles el parlen, però la seva expressió escrita era una mica feble, pel que a través
del curs l’hem pogut reforçar. L’anglès avui en dia és molt necessari, ja que a qualsevol
feina et demanen nocions bàsiques d’anglès, en aquest mòdul hem donat classes
bàsiques, on la dona amb discapacitat ha aprés a presentar-se i a fer-se entendre a un
nivell tant parlat com escrit.
Mitjançant aquest curs s’ha volgut desenvolupar les habilitats necessàries per a treballar
en una empresa, com és:
- Ampliació de coneixements de l’administració d’una empresa
- Coneixements de programes de gestió administrativa a través del coneixement de la
informàtica
- Aplicació dels coneixements adquirits mitjançant diferents exercicis pràctics.
També hem fet formació específica i seguiment en l’acció formativa pel tipus de feina que
desenvoluparan: informàtica, tècniques administratives, gestió i comptabilitat, idiomes
(català, castellà i algunes anglès).

➢

En l’apartat de les tècniques personals, els continguts que hem treballat amb més

èmfasis són per una part l’autoconeixement, l’autoestima i l’autonomia a nivell personal. I
a nivell social ens hem dedicat al treball en equip, a la gestió de les emocions i la
comunicació. Amb aquests coneixements hem potenciat l’autoconeixement personal,
l’autoestima, el treball en equip, el sentit crític de la persona, hem generat debats per tal
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de tenir un millor autoconeixement de les nostres opinions personals i poder reflexionar
sobre elles. Hem potenciat els

punts forts i hem identificat els punts febles. Hem

desenvolupat l’autoconcepte realista i positiu que ens permet una autoeficàcia que és la
creença en la pròpia capacitat de desenvolupar una activitat.

3) Les hem format en autonomia personal i els hem assignat hores d'una assistent a
aquelles dones que tinguin càrregues familiars perquè aprenguin a conciliar la vida laboral
i personal, tot propiciant una millor i més favorable inserció en l’àmbit laboral.

4) Hem fet una recerca d’empreses que puguin ser susceptibles a la contractació de
dones amb discapacitat. Ens hem posat en contacte amb empreses dins la ciutat de
Barcelona, per tal de promocionar la nostra activitat i donar a conèixer les nostres
usuàries, les quals estaven fent el curs d’inserció laboral. Ens hem reunit i els hi hem
explicat les característiques de la dona amb discapacitat i les característiques personals
de les nostres usuàries, i a la vegada els hi hem ofert la possibilitat de l’acompanyament
el primer mes al lloc de treball de la dona amb contracte. (empreses amb les quals ens
hem posat en contacte: Zohar consultoria&marketing, totalparty, catering sant, kernel doc,
datahouse Internet s.l., restaurant can marcial, hotel Eurostars, Synergie ETT). La nostra
actuació ha tingut un efecte de conscienciació sobre les empreses, però degut a les
circumstàncies del mercat, posteriorment hem focalitzat la nostra actuació perquè resulti
el més eficaç possible; hem cercat una llista d’empreses amb el certificat EFR (Empresa
Familiarment Responsable). Són empreses socialment responsables que s’ocupen
d’avançar i donar respostes en matèria de responsabilitat i respecte a la conciliació de la
vida familiar i laboral, el recolzament a la igualtat d’oportunitats i la inclusió dels més
desfavorits en les contractacions.

5) Hem aconseguit que set de les nostres assistents al curs facin un període de pràctiques
en diferents entitats a través d’un conveni de pràctiques a diferents empreses: Fundació
Catalana per a la paràlisi Cerebral, Gestoria Jose Antoni Feo Gázquez, COCEMFE
Catalunya, Suara Cooperativa, Fundació Privada d’Esportistes Adaptats i l’Associació
Dones No Estàndards. Aquest conveni de pràctiques consistia en què les dones
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adquiriren certa experiència i s’adaptessin a nous entorns laborals per tal de facilitar la
seva inclusió en el món laboral.
Una dona ha trobat feina: La nostra expectativa era que totes ho aconseguissin, però
amb la situació econòmica i laboral que vivim actualment hem aconseguit que una de les
nostres usuàries assistents a aquest mòdul formacional signi un contracte de treball.
Vàrem fer l’acompanyament i seguiment laboral de les noves treballadores durant el
primer mes del seu contracte.

Exemple d’aplicació del programa

h) Nivell de satisfacció
El Nivell de satisfacció de les persones participants és:

D’un 100% de Satisfacció.
Nivell de satisfacció
En la intervenció dels professionals és de:
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1. Insatisfactori

0%

2. Quasi satisfactori

0%

3. Satisfactori

39,93%

4. Molt satisfactori

60,07%

Les infraestructures:
1. Insatisfactori

0%

2. Quasi satisfactori

0%

3. Satisfactori

52,86%

4. Molt satisfactori

47,14%

Pràctiques en empreses:
1. Insatisfactori

0%

2. Quasi satisfactori

0%

3. Satisfactori

28 %

4. Molt satisfactori

72%

Acompanyaments:
1. Insatisfactori

0%

2. Quasi satisfactori

0%

3. Satisfactori

40,10%

4. Molt satisfactori

59,90%

Relació amb les empreses:
1. Insatisfactori

0%

2. Quasi satisfactori

0%

3. Satisfactori

48,02%

4. Molt satisfactori

51,98%
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Com valora el projecte:
1. Insatisfactori

0%

2. Quasi satisfactori

0%

3. Satisfactori

29,70%

4. Molt satisfactori

70,30%

El promig de valoració és:
1. Insatisfactori

0%

2. Quasi satisfactori

0%

3. Satisfactori

39,16%

4. Molt satisfactori

60,84%

Podem afirmar doncs que 100% és satisfactori o molt satisfactori

El grau d’utilitat del programa per a la persona participant és:

100% de Satisfacció.
Grau d’utilitat
Per la motivació:
1. Insatisfactori

0%

2. Quasi satisfactori

0%

3. Satisfactori

29%

4. Molt satisfactori

71%

Pràctiques a l’empresa:
1. Insatisfactori

0%

2. Quasi satisfactori

0%
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3. Satisfactori

45,26%

4. Molt satisfactori

54,74%

Els coneixements adquirits:
1. Insatisfactori

0%

2. Quasi satisfactori

0%

3. Satisfactori

36,56%

4. Molt satisfactori

63,44%

El acompanyaments laborals:
1. Insatisfactori

0%

2. Quasi satisfactori

0%

3. Satisfactori

21,09%

4. Molt satisfactori

78,91%

Valoració de la utilitat del projecte:
1. Insatisfactori

0%

2. Quasi satisfactori

0%

3. Satisfactori

29%

4. Molt satisfactori

71%

El promig de la valoració de la utilitat del projecte és:
1. Insatisfactori

0%

2. Quasi satisfactori

0%

3. Satisfactori

31,50%

4. Molt satisfactori

68,50%

Podem afirmar doncs que 100% és satisfactori o molt satisfactori
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1.5. Resultats Aconseguits
Es valora el canvi produït a les noranta-vuit dones amb discapacitat a través de la nostra
intervenció, mitjançant divuit indicadors.
De tota manera, avancem els resultats globals:

Percentatge que representen el

Nombre total de participants.

Nombre de persones demandants

nombre de persones perceptores

d’ocupació, perceptores de

de prestacions respecte del

prestacions o subsidi d’atur.

nombre total de persones
participants.

14

0

0%

1.5.1. Instruments d’Avaluació previs i posteriors
L’avaluació del nostre Servei es realitza des de dues vessants, una externa i una altra
interna. Una qualitativa i personal i una altra quantitativa amb 18 indicadors.
De manera externa mitjançant una inspectora del Departament d’Empresa i Ocupació de
la Generalitat de Catalunya.
De forma interna, hem fet diferents avaluacions en certs moments del Servei. Realitzem
una valoració setmanal per constatar el seu correcte funcionament. Un altre de
quadrimestral que ens permet evidenciar els avenços i mancances dels projectes de vida
de les usuàries que defineixen noves estratègies d’actuació. Finalment una avaluació
global del Servei, amb els resultats aconseguits globalment i els objectius assolits en els
projectes de vida de les usuàries a final de l’any. I, també, es valora l’eficàcia i eficiència
de les treballadores i del servei.
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1.5.2. Valoració qualitativa i quantitativa del projecte
La valoració quantitativa i qualitativa de la repercussió social del projecte passa per
valorar la diferència entre la situació inicial de cada dona i la situació final que s’ha
aconseguit.
En aquest primer punt, parlarem de l’avaluació qualitativa. Les dades de l’avaluació
qualitativa del “Servei d’intervenció Psicosociolaboral i Prevenció Sanitària a les dones
amb discapacitat”, es treuen de l’anàlisi dels divuit àmbits de les fitxes valoratives del
projecte de vida de cada usuària.
Seguidament mostrem un exemple del projecte de vida d’una usuària que ha donat el seu
consentiment, però de la qual no podem donar dades personals per la llei de protecció de
dades.
Nom de la usuària:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data naixement: 22/07/1999

Núm.:

Discapacitat: física i orgànica
Grau d’exclusió social: Molt alt
Àmbits:
1.Familiar

2.Domèstic

Situació de la que
es parteix.

Recursos

Situació a la que es
vol arribar.

Vincles familiars
negatius.
Va patir violència
física per part del
seu pare i el seu
germà i sexual, la
volien obligar a
prostituir-se. Ella es
nega i fui en pàtera.

Seguiment per part de la
TS i la psicòloga.

No té hàbits
adquirits, té grans
dificultats per dur a

Aplicar un recurs
socioeducatiu.

Curs d’apoderament,
autoestima i límits.

Construir nous vincles
afectius constructius i
refer dins del possible
el contacte amb la
mare, la germana i
l’avia.

Adquirir un grau
d’hàbits domèstics,
d’organització i
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terme les rutines
domèstiques.
Viu a una casa
d’acollida per dones
víctimes de violència
masclista.

Teràpia psicològica

responsabilitat.

Acompanyament per
part de la Treballadora
Social (pla d’horaris,
rutines...)

Millorar la convivència
a la casa.

Curs d’autoestima

Construir d’igual a igual
les relacions afectives.

Existència de
problemes de
convivència.
La van obligar a
prostituir-se, ella es
va negar i va fugir.

3. Sexualitat

Manté relacions de
parella dependents,
mostra una actitud
sumissa davant dels
altres. Accepta
qualsevol relació
sexual pensant que
així l’estimaran i
estaran al seu
costat.

4. Maternitat
No es planteja se
mare en un futur per
influència cultural
contra les dones
amb discapacitat.

5. Formació

Educació primària i
secundària
intermitent.
Parla àrab, francès i
la seva llengua
materna.
No sap català
El nivell de castellà
és just.
No sap utilitzar

Xerrades sobre
sexualitat
Debat de lectures
feministes
Teràpia psicològica

Tenir contacte amb
dones amb discapacitat
mares.
Derivació al CEJAS
Contacte amb una
metgessa que treballi
amb dones amb
discapacitat

Aprendre a dir no
Aprendre a expressar
més lliurement els seus
desitjos sexuals.

Desconstruir aquesta
mirada del món
patriarcal cap a les
dones amb discapacitat

Curs de català a
DONNES
Curs de castellà a la
Fundació Bayt alThaqafa
Curs d’informàtica a
DONNES
Regularitzar la seva
situació administrativa
per poder accedir a
formació reglada

Que sàpiga parlar
català i castellà
Que aprengui a utilitzar
l’ordinador
Preparar la prova
d’accés a cicles
formatius
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ordinadors, domini
complet del mòbil.

(seguiment de la TS de
DONNES i de la
fundació Bayt al-Thaqafa
Pla de rutines (TS)

6.Professional

No té experiència
laboral
Situació
administrativa
irregular
Li agrada tenir
diners, vol trobar
feina

Incorporació al projecte
d’integració laboral de
DONNES

Trobar feina sense
contracte per
sobreviure

Acompanyar-la en la
recerca de feina
(cangurs)

Regularització dels
papers.

Mantenir aquesta imatge

Que segueixi així

7.Imatge pública

Té una bona imatge
pública

8.Grau
d’autogestió
econòmica

No té diners, però
les poques ajudes
que rep no les sap
gestionar, gasta els
diners molt
ràpidament.

9.Capacitat
econòmica
Cap

Curs d’economia
domèstica
Observació per part de
l’assistenta personal i
domiciliària.

Que aprengui a
autogestionar-se
econòmicament amb
els pocs recursos que
té-

Gestionar la targeta
d’aliments de Serveis
Socials

Aconseguir recursos
econòmics públics

Fer els tràmits per

Regularització dels

Trobar feina
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10.Capacitat
d’autoafirmació i
discurs.

13.Grau d’atenció
al propi cos.

papers

Seguir vivint a la casa
d’acollida o buscar un
altre recurs d’habitatge

Que segueixi tenint
habitatge

És baixa, sobretot
quan no és el centre
d’atenció.
No domina del tot el
llenguatge verbal i
no verbal, a part de
trobar-se amb la
barrera de la
llengua.

11.Accessibilitat

12.Mobilitat

regularitzar els papers

Millorar el castellà
Aprendre català
Curs de català i castellà

Aprendre a escoltar

Pensem que pot
tenir dificultats per
cuinar

Observar com es pot
desenvolupar en les
tasques domèstiques i
intentar que busqui les
seves habilitats per ferho

Que trobi la seva
manera de fer les
coses habituals

Bona mobilitat però
ha d’estar
relativament a prop
de l’hospital Sant
Joan de Déu

Parlar amb l’equip mèdic
de l’hospital Sant Joan
de Déu per veure so es
podria globalitzar i
corrector les dades
telemàticament en altres
hospitals perquè
l’atenguessin a
qualsevol lloc.

Que pugui anar a tot
arreu si es pot

No s’estima al seu
cos tal com es,
sobretot la part en
que te la discapacitat

Grup d’ajuda mútua
(dinàmiques en les quals
trobi utilitat en aquella
part que no s’estima i
que pugui veure la
diferencia com algo
positiu y no negatiu
-Curs de cuina

14.Temps d’oci

Desenvolupar l’empatia

Xarxes socials
Relacions socials
poc estables

-Practicar esport
(F.E.D.F)
- Grup d’ajuda mútua

Que s’estimi el seu
propi cos tal com es,
perquè es a traves d’ell
que ens relacionem
amb el mon
-Que tingui hàbits
saludables
d’alimentació
Relacions d’amistat
estables amb persones
de diferents àmbits
(Xarxes socials, esport,
classes)
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15.Violència

Violència de gènere
molt forte part del
seu pare i germà la
van expulsar de
casa perquè no va
acceptar dedicar-se
a la prostitució

-Lectures feministes
Relacions igualitàries
-Taller

Tot i que ha pugi de
la violència de
tendència a deixarse manipular
16.Política social

17.Participació i
accés a la presa
de decisions

Xerrades
informatives sobre
les polítiques socials
Ella vol prendre les
seves pròpies
decisions per te un
nivell econòmic molt
baix i un grau
dependència
(econòmica) molt alt
que sovint no li
permet prendre les
decisions que ella
vol.

No les coneix però se’n
beneficia per part

Que trobi la seva
manera de fer les
coses habituals

Formació(angles, català
e informàtica)
-Regularització

Que pugui anar a tot
arreu, si es pot

-Trobar feina

Curs d’autoestima
18.Prejudicis i
representació
social

Els pateix però no
els concreta gaire
(normalisme,
masclisme, racisme)

-Taller de lectures
feministes
-Curs de gènere i
discapacitat
- Taller de
desconstrucció de
normalisme

Conèixer aquells
prejudicis que no
concreta molt
(normalisme,
masclisme, racisme)

Com ja hem explicat més amunt, en l’apartat d’Intervenció en la Prevenció de la Salut, la
nostra línia sanitària sorgeix del projecte de vida de les usuàries. D’aquest àmbit va sorgir
un qüestionari per avaluar els hàbits saludables o no saludables de les usuàries amb la
intenció de poder veure una progressió positiva motivada per la millora de l’estat físic.
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Com podem veure, aquesta actuació té un caràcter transversal i promou la inclusió
sociolaboral juntament amb una millora de la situació personal de la dona amb discapacitat,
oferint-li els recursos, actituds, i adquirint la formació i les competències socials per afavorir
una vida laboral activa, la qual fa possible al mateix temps la deconstrucció dels prejudicis i
mites relacionats envers les dones amb discapacitat, eliminant el malestar social que provoca
la seva presència.

També es deriva a aquestes dones als serveis d’atenció sociosanitaris normalitzats per tal
que demanin als tècnics i professionals específics l’ajut en la seva inserció laboral.

Les

No

Estàndards

Actuem:

Servei

de

Prevenció

Sanitària

i

d’Intervenció

Psicosociolaboral ha tingut com a objectiu intervenir a nivell individual o local a norantavuit dones amb discapacitat i, a nivell social o global, intervenir als centres d’atenció
primària en totes les regidories dels districtes de Barcelona per sensibilitzar i donar
informació als tècnics i professionals que atenen a les dones i a les persones amb
discapacitat, per tal d’optimitzar els serveis ordinaris, fer de nexe entre els serveis que
atenen a les dones amb discapacitat i, detectar, prevenir i eradicar la violència vers les
dones amb discapacitat.

1.5.3. Valoració general, qualitativa i quantitativa, de la repercussió
social del projecte.
La valoració quantitativa i qualitativa de la repercussió social del projecte passa per
valorar la diferència entre la situació inicial de cada dona i la situació final que s’ha
aconseguit. Això, ho agrupem per àmbits d’intervenció que corresponen als divuit àmbits
de les fitxes d’avaluació.

El Servei d’atenció psicosociolaboral de la dona amb discapacitat ha tingut com a objectiu
intervenir a nivell individual o local a setanta dones amb discapacitat i, a nivell social o
global, intervenir, sensibilitzar i donar informació als tècnics i professionals que atenen a
les dones i a les persones amb discapacitat per tal d’optimitzar els serveis ordinaris, fer de
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nexe entre els serveis que atenen a les dones amb discapacitat i, detectar, prevenir i
eradicar la violència vers les dones amb discapacitat.
A continuació, mostrem la representació gràfica i l’explicació dels canvis produïts en les
setanta usuàries durant l’any 2019 en els divuit àmbits que treballem des del Servei
d’Intervenció Psicosociolaboral Per fer-ho hem elaborat un indicador per àmbit, i l’hem
graduat en quatre ítems que van de menys o situació pèssima, a més o situació òptima,
graduant-la amb els índexs 1,2,3,4 i donant una significació a cadascun. I amb aquestes
dades fem una gràfica amb percentatges i comparem la situació de la qual hem partit i
com s’ha modificat la situació. I aquest és el resultat de tota la nostra intervenció.

1. ÀMBIT FAMILIAR
FAMILIAR DESEMBRE 2019

0% 3%
23%

74%

1

2

3

4

Relació amb baixa afectivitat familiar. Es cobreixen de forma escassa les necessitats
bàsiques de la dona amb discapacitat, però sense demostracions afectives, suport
emocional ni interrelacions positives per part dels progenitors i/o familiars.
1. Les necessitats bàsiques estan plenament cobertes i se li proporciona una atenció
acurada pel que fa a la higiene personal, però es desatén l’apartat emocional de la
dona. No se li proporciona tot l’amor necessari, ni es desenvolupen les seves relacions
ni habilitats socials.
3. Clima familiar estable, harmonia i bones relacions interfamiliars entre tots els membres,
encara que degudes al paper passiu que la dona amb discapacitat interpreta dins la
família. Les seves necessitats físiques són cobertes, a l’igual que les emocionals, però
no se la deixa participar plenament com a membre actiu dins la família, degut a
actituds sobre proteccionistes envers ella.
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4. Relacions familiars plenament satisfactòries i afectives, on tots donen i reben amor,
suport i retroalimentació positiva, on existeix un clima relaxat de convivència i ajuda
mútua. A més la dona interpreta un paper familiar actiu i participa de la presa de
decisions.
Com s’observa al gràfic, durant la intervenció d’aquests mesos, les relacions
familiars de les dones amb discapacitat i les seves famílies han millorat
considerablement. Les relacions familiars harmonioses han passat d’un 30% a un
97% (graus 3 i 4). La conflictivitat familiar ha descendit en bon grau, donant pas a
relacions més igualitàries entre els membres on tots donen i reben afectivitat i
consideració. Al mes de desembre no queda res del

(grau 1), el grau 2 queda

només un 3%, la resta un 97% resultats bons.
2. ÀMBIT DOMÈSTIC

DOMÈSTIC DESEMBRE 2019

DOMÈSTIC GENER 2019

0% 3%
6%
39%

26%

36%

58%
32%

1
1

2

3

2

3

4

4

1. Les tasques domèstiques menys valorades i més pesades li són encomanades a la
dona amb discapacitat, sent l’únic paper que li deixen desenvolupar, i sempre sota
supervisió dels altres, per renyar-la o redirigir-la
2. La dona no estàndard s’encarrega de les tasques domèstiques més pesades, però té
llibertat per realitzar-les tal i com consideri millor. No s’exerceix pressió sobre ella pel
que fa a com realitzar-les però sí que se li indica expressament com ho ha de fer.
3. La dona amb discapacitat s’encarrega de tasques domèstiques, les quals estan
repartides de forma equitativa, però no se li valora el que fa, considerant que és la
seva obligació.
4. La dona no estàndard té una posició d’igualtat pel que fa a les tasques domèstiques,
ja que té responsabilitats igual que tothom. A més a més el seu paper actiu i la seva
dedicació li és reconeguda i valorada per la resta de persones amb les que conviu.
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En l’àmbit domèstic, com es pot observar, ha augmentat notablement el percentatge
de dones que es troben als nivells 3 i 4, amb un 97% al mes de desembre, els més
satisfactoris. Ho valorem molt positivament, ja que aquesta millora és deguda a
l’assistència domiciliària que reben. Aquesta assistència li és donada des de
l’Associació i, amb ella, les dones reben l’ajuda necessària per desenvolupar
gran quantitat de tasques que soles no poden fer. D’altra banda observem un
notable retrocés del nivell 2, d’un 32% a un 3% al mes de desembre, passant
aquestes dones a un nivell superior, on li son més reconeguts i valorats els seus
papers.

3. ÀMBIT MATERNITAT
MATERNITAT DESEMBRE 2019

MATERNITAT.GENER 2019

3%
6%
35%

52%
7%

29%
58%
10%

1

2

3

4

1

2

3

4

1. Es produeixen situacions d’esterilització de la dona amb discapacitat o extirpació de
la matriu i/o. Els familiars consideren que la dona no ha de tenir fills i fan el possible
per aconseguir que la dona no pugui ser mare.
2. Es situen aquí les dones que poden ser mares biològicament però que no tenen fills
perquè no en volen. Per motius de parella, conviccions personals, no trobar-se en el
moment vital adequat, etc. han decidit desistir de la idea de tenir una criatura.
3. Aquelles dones amb discapacitat que són mares però que, pels motius que sigui, no
poden fer-se càrrec dels fills i filles adequadament. En alguns casos és per manca de
recursos, econòmics o d’altre tipus.
Englobem en aquest apartat a totes aquelles dones que són mares d’un o més fills/es i
que s’encarreguen personalment de la seva educació. Tot i les barreres socials han
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aconseguit tenir fills i estan capacitades per fer-se càrrec d’ells i vetllar per la seva
criança, educació i desenvolupament personal.
L’àmbit de la maternitat ha sofert canvis també en sentit positiu,

ja que han

disminuït significativament els casos de grau 1 d’un 6% al mes de gener a un 3%
al mes de desembre, és a dir aquells casos on s’esterilitza a dones amb discapacitat
o se’ls treu la matriu sense cap motiu de pes o els familiars les obliguen a abstenirse de practicar el sexe perquè no quedin embarassades. Podem observar també
que existeix una important millora en els punts 3 i 4 d’un 59% a un 68%, ja que hi
ha dones que gràcies a l’assistència que reben, poden tenir més temps per als
seus fills, millorant així la relació entre ells.

4. ÀMBIT FORMACIÓ

FORMACIÓ. GENER 2019

FORMACIÓ. DESEMBRE 2019

3% 0%
6%
19%

19%

23%

78%
52%

1
1

2

3

2

3

4

4

1. Situacions d’analfabetisme. Degut al tancament familiar de la dona amb discapacitat

aquesta no ha pogut anar a l’escola i formar-se. Els seus coneixements són
pràcticament nuls, no sap llegir ni escriure ni realitzar operacions matemàtiques
bàsiques. Depèn dels altres perquè li llegeixin les cartes, llibres i altres documents.
2. Aquí situem a les dones amb discapacitat que posseeixen nivells bàsics de formació.
Tot i que no han disposat d’un període llarg d’educació formal, són dones que sí que
tenen habilitats bàsiques de lectura i escriptura, amb les quals els permeten
defendre’s.
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3. Formació a nivell secundari. Presenten una bona capacitat de redacció i d’expressió,
tot i que no compta amb formació universitària. Té formació secundària o algun tipus
de mòdul.
4. Formació universitària superior. Li dóna molt de valor a l’educació i es recicla
constantment en un intent de renovació i ampliació permanent. Participa en cursos i
activitats formatives i, fins i tot dóna alguna xerrada, fa ponències, etc...
La formació ha estat un dels punts més importants per nosaltres durant aquests
mesos i així ho constaten els resultats. La gràfica pràcticament s’ha invertit,
convertint aquells casos d’analfabetisme o formació molt

mínima, en nivells

mitjans i alts de comprensió, escriptura, idiomes i inclús domini de les noves
tecnologies com ara Internet. El grau 1 ha disminuït d’un 19% al més de gener a 0%
al més de desembre, el grau dos també ha disminuït a un 19% i els graus 3 i 4 han
augmentat un 81%.

5. ÀMBIT SEXUALITAT
SEXUALITAT GENER 2019

SEXUALITAT DESEMBRE 2019

7%
42%

0% 3%
19%

32%

1

2

45%

52%

3

4

1

2

3

4

1. No té cap consciència de la seva sexualitat ni disposa dels coneixements bàsics en
relació a ella. Viu en un clima familiar tancat respecte a la sexualitat, on es tracta com
si fos un tabú, la qual cosa impossibilita el desenvolupament sexual de la dona. També
situem en aquest apartat els casos d’abús sexual que es donen sobre les dones amb
discapacitat.
2. Tenen coneixements bàsics pel que fa a sexualitat, però la família no possibilita aquest
desenvolupament. La família nega la necessitat sexual de la dona i li impedeix
mantenir relacions sexuals. La dona desenvolupa la seva sexualitat d’espatlles a la
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família, individualment. Això fa que, en alguns aspectes, els seus dubtes no siguin
resolts ni tingui informació correcta d’alguns aspectes de la seva sexualitat.
3. La dona amb discapacitat compta amb una noció real de la seva sexualitat i posseeix
informació sobre mètodes anticonceptius, etc. La família, a més, no mostra
excessives reticències a que mantingui relacions sexuals. Però no manté relacions
sexuals per diversos motius: no tenir una parella estable, no voler mantenir relacions
esporàdiques, no tenir oportunitats per mantenir relacions sexuals, degut a espai…
4. Tenir plena consciència de la seva sexualitat, comptar amb coneixements detallats pel
que fa a pràctiques sexuals i comptar amb plena llibertat per a gaudir de la seva
sexualitat i gaudir d’ella. Manté una vida sexual plena, activa, satisfactòria i
responsable.
En aquest àmbit ens vàrem trobar amb un alt percentatge de dones que no tenien
consciència de la seva sexualitat, ja que era un aspecte d’elles mateixes que o bé
desconeixien o hi renunciaven. Durant aquests mesos han pogut expressar els
seus dubtes i neguits, de manera que han passat a uns nivells 2, 3 i 4 depenent de
la situació i els desitjos de cadascuna d’elles, però partint d’una informació mínima
i necessària per tenir la llibertat d’escollir. Així el nivell 3 ha passat de 32% a un 45
% i el nivell 4 era del 42% i s’ha transformat en un 52%.
6. ÀMBIT PROFESSIONAL

PROFESSIONAL DESEMBRE 2019

PROFESSIONAL GENER 2019

10%

3%

13%

32%

25%

55%

39%

1

2

3

23%

4

1

2

3

4

1. Dones que no compten amb vida laboral, per no haver tingut accés al mercat de
treball. La família o la parella no les deixa accedir a la feina perquè no les considera
aptes. Aquesta actitud de violència que es manté envers elles les converteix en dones
dependents dels altres, cosa que fa que sigui pràcticament impossible que
accedeixin al mercat laboral. Solen viure dels familiars i d’una pensió no contributiva
de 320 €/mes.
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2. Dones que viuen de treballs precaris, amb sous baixos i alta mobilitat laboral. Tot i
tenir feina, les condicions laborals que han d’acceptar són molt precàries i no
gaudeixen d’estabilitat, amb els inconvenients que suposa el mercat clandestí.
3. En aquest nivell situem a les dones que compten amb treballs amb condicions
desfavorables i sous baixos, i són temporals.
4. Dones que compten amb una llarga trajectòria laboral, que són actives, que es
preocupen per reciclar-se i que compten amb salaris prou elevats.

En l’àmbit professional hem passat d’un 13% de dones que estaven en nivells
desitjables (graus 3 i 4) al mes de gener, a un 52% de dones que ocupen aquesta
posició el mes de desembre. El percentatge de dones que romanen a casa sense
treballar ha disminuït també gràcies al programa que hem realitzat destinat a la
incorporació laboral de dones amb discapacitat, i amb el qual hem aconseguit
incorporar al món laboral dones que estan en edat laboral i disposen de condicions
per fer-ho. De tota manera tenim encara un 25% de dones en grau 1 al mes de
desembre, és a dir, que tenen una vida totalment depenent d’altres persones o bé
de l’ajuda pública, i són dones amb les quals hem de treballar més intensament per
tal de desenvolupar les seves potencialitats i habilitats per a incorporar-se al mercat
laboral.
7- ÀMBIT IMATGE PÚBLICA
IMATGE PÚBLICA.GENER 2019
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1. Dones que no tenen cura de la seva imatge pública, no surten al carrer i no participen
de cap acte públic que es faci al seu entorn. Tenen por a sortir al carrer i la família
propicia aquesta reclusió al domicili. Molts cops les tasques que fan a casa no els hi
permeten tenir temps per elles. No tenen autonomia ni poder de decisió.
2. En aquest nivell situem a les dones que cuiden més la seva imatge però no ho fan de
manera autònoma. Surten al carrer en alguna ocasió i van a algun acte públic però
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sempre acompanyades. No tenen cap poder de decisió sobre el lloc on volen anar
sinó que són els altres els que decideixen a quin acte poden acudir i a quin no.
3. Participen més de l’àmbit públic de la ciutat, són més autònomes però encara
continuen depenent de la família perquè no s’atreveixen a anar soles als llocs ni a
agafar els mitjans de transport per desplaçar-se.
4. Dones autònomes i actives que participen plenament de l’àmbit públic, són molt
independents per anar als llocs i se senten totalment lliures per a fer el que vulguin
amb el seu temps.

El percentatge de dones que tenen cura de la seva imatge pública i que participen
plenament de l’àmbit públic ha augmentat molt en aquests mesos. Hem obtingut
un grau òptim de 26% al més de gener i desembre (grau 4). D’altra banda, el nivell
més baix d’imatge pública s’ha reduït d’un 7% a un 0% (grau 1), el que ens motiva a
pensar que a curt termini podrem aconseguir que totes les dones tinguin un grau
mínim de participació social, i poc a poc la majoria obtingui una autonomia i nivell
de participació satisfactori.

8. ÀMBIT GRAU D’AUTOGESTIÓ ECONÒMICA
GRAU D'AUTOGESTIÓ ECONOMICA GENER
2019
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1. No compta amb cap possibilitat de gestionar diners. La pensió o els diners que cobra
són gestionats pels familiars, sense que ella tingui cap capacitat de decidir res ni
comptar amb una part per a les seves despeses.
2. Compta amb diners, però són insuficients per cobrir les seves necessitats. La família
controla tots els seus moviments i li indica en què s’ha de gastar els diners i en què no.
3. La dona amb discapacitat compta amb una part important dels seus diners, els quals
gestiona lliurement i té possibilitats de decidir en què els gasta o inverteix. Gaudeix
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amb plena autonomia dels seus diners i pot dedicar-los al que ella consideri més
oportú. No ha de donar explicacions a ningú de la seva gestió econòmica.
En el mes de gener gairebé tres quartes parts de les dones declaraven no tenir
capacitat d’autogestió econòmica (graus 1 i 2), ja que no disposaven d’ingressos i
bé aquests diners eren gestionats per familiars o tutors/es. Gràcies a la formació i a
la incorporació en el mercat laboral, gran part de les dones han millorat aquesta
situació i actualment tenen la possibilitat de decidir en què invertir la seva paga
de l’estat o el seu sou. Esperem seguir realitzant activitats per tal de fomentar
aquesta plena autonomia en l’autogestió econòmica de la qual gaudeixen ja un 58%
de les usuàries al mes de desembre (grau 4).
9. ÀMBIT CAPACITAT ECONÒMICA
CAPACITAT ECONÒMICA DESEMBRE 2019
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1. No té recursos suficients per a cobrir les seves necessitats bàsiques, ja que compta
amb pocs recursos econòmics. Això fa que hagi de dependre dels altres i que porti un
nivell de vida més precari.
2. Recursos limitats. Capacitat econòmica molt limitada a les necessitats, pel que es veu
en l’obligació de tenir que dependre dels altres.
3. Compta amb una capacitat econòmica, la qual li permet sobreviure amb carències.
4. Compta amb una economia acceptable, la qual li permet portar un bon nivell de vida.

En aquest apartat es veu una millora considerable de la capacitat econòmica de les
dones. Com veiem en el gràfic, l’economia de les nostres usuàries els permet cobrir
les seves necessitats però només un 7% (grau 4) al mes de desembre, gaudeixen
d’un bon nivell de vida. Creiem que el servei d’atenció domiciliaria els facilita el
treball fora de casa i redueix el temps dedicat a tasques rutinàries, podent dedicarse a altres tasques més productives pel seu creixement personal, professional i
el seu nivell econòmic.
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10. ÀMBIT CAPACITAT D’AUTOAFIRMACIÓ I DISCURS
CAPACITAT D'AUTOAFIRMACIÓ I DISCURS
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1. Persona amb autoestima baixa, que no creu en ella mateixa, ni se sent capaç
d’expressar la seva opinió per por a ser depreciada. Es mostren temoroses,
reservades, callades i poc participatives. No els agrada fer comentaris en públic i, quan
els han de fer, es mostren temoroses i poc convincents.
2. Encara que els costa i no els hi agrada expressar la seva opinió en públic s’esforcen
per aconseguir-ho i participen tímidament. No tenen molta seguretat però s’obliguen a
millorar i tenen voluntat de ser emfàtiques i poder expressar-se lliurement.
3. Posseeixen capacitat de discurs i bona autoestima. Es senten capacitades i es
coneixen a elles mateixes, fan escoltar la seva veu, però no mantenen un discurs en el
to adequat. S’expressen sense mantenir una educació i un respecte pels altres, el qual
és necessari en tota bona comunicació.
4. Es tracta de persones assertives, capaces d’expressar el que pensen i senten de
forma educada i sense ferir als demés. Compten amb una autoestima elevada i una
imatge real de les seves capacitats, potencialitats i defectes. Posseeixen un do natural
de lideratge.
La capacitat d’autoafirmació i discurs és un dels aspectes treballats a la formació
que fem a les usuàries ja que depèn directament de l’autoestima i seguretat de les
dones. Com podem observar als gràfics, un 97% de les dones (graus 3 i 4) tenen un
bon nivell en aquest àmbit al mes de desembre i té un 0% (grau 1) està en una àrea
d’inseguretat que no li permet

encara defensar les seves opinions i decisions.

Tenim que seguir treballant en aquest aspecte per poder aconseguir que totes les
usuàries tinguin l’assertivitat necessària per decidir, discrepar i defensar les seves
opinions.
11. ÀMBIT ACCESSIBILITAT
ACCESSIBILITAT. GENER 2019
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1. En aquest punt situem a les dones amb discapacitat que necessiten moltes
adaptacions per poder portar una vida normalitzada. Però, com que aquestes suposen
un sobre cost econòmic molt elevat i elles no compten amb els recursos necessaris
no poden disposar d’elles. Per tant, necessiten ajuda d’una tercera persona per
realitzar certes activitats.
2. Necessiten petites adaptacions a casa per poder realitzar les tasques diàries (higiene,
neteja, etc.) però no compten amb elles.
3. En aquest apartat trobem a les dones amb discapacitat que no necessiten realitzar cap
adaptació a les seves cases. La seva discapacitat no els impedeix portar una vida
normalitzada amb els recursos a l’abast de tota la població. Per tant, no han de
preocupar-se per millorar l’accessibilitat.
4. Disposen de casa accessible i adaptada a les seves necessitats. Necessiten
adaptacions per fer més accessibles tots els espais i disposen dels recursos materials
per adquirir-les.
La nostra actuació en aquest àmbit ha anat dirigida a assessorar a les usuàries
per tal de millorar l’accessibilitat dels seus habitatges i dotar-les de recursos per
dur-ho a terme. També hem incentivat a les dones a participar des de d’Institut
Municipal de persones amb discapacitat de Barcelona, per aconseguir que
s’apliqui l’accessibilitat universal a la ciutat i als habitatges, i s’aconsegueixi un
transport ordinari adaptat mantenint el servei especial “Porta a Porta”. Com
podem observar en la comparativa de les gràfiques ha augmentat el número de
dones que han millorat la seva accessibilitat i han disminuït aquelles que
necessitaven ajut per realitzar diverses activitats de la vida diària ja que a les
seves llars no comptaven amb adaptacions.
12. ÀMBIT MOBILITAT
MOBILITAT. GENER 2019

MOBILITAT DESEMBRE 2019
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1. Mobilitat molt reduïda, la qual no li permet realitzar cap tasca sola. Necessita una
tercera persona per a tot.
2. Mobilitat reduïda. Tot i que té mobilitat, no li és suficient per a poder realitzar totes les
activitats de la vida diària, per la qual cosa necessita l’ajuda d’una tercera persona, no
de forma permanent, però si generalitzada, en l’execució d’algunes activitats.
3. Mobilitat mitja. És capaç de moure’s i de fer-ho tot ella, i tan sols necessita ajuda en
moments puntuals per realitzar activitats concretes. La resta del temps és
autosuficient, encara que necessita molt més temps a l’hora de realitzar-les que
qualsevol altra persona.
4. Elevada mobilitat del seu cos, pot desplaçar-se i utilitzar els transports públics
accessibles. La seva discapacitat no afecta o afecta molt poc a la seva mobilitat.

Com veiem amb els resultats obtinguts els casos de

mobilitat

reduïda i molt

reduïda han disminuït d’un 49% (graus 1 i 2) a un 6%. La nostra actuació s’ha
centrat principalment en capacitar a les dones perquè millorin la seva mobilitat a
l’hora de desplaçar-se per la seva ciutat, utilitzant els transports públics
accessibles i tramitant les targetes blanques per a dones amb discapacitat, referits
al transport. Com podem veure, hem obtingut resultats molt satisfactoris i al més de
desembre un 93% de les usuàries se situa en les posicions 3 i 4, cosa que garanteix
la seva capacitat de mobilitat.
13. ÀMBIT GRAU D’ATENCIÓ AL PROPI COS
GRAU D'ATENCIÓ AL PROPI COS DESEMBRE
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1. No té cap cura del seu cos, no l’exercita de forma continuada ni es preocupa de tenir
bona salut. Aquesta deixadesa es tradueix en un deteriorament del cos a nivell físic
(pes més elevat, majors problemes de mobilitat…) i també de salut, els quals no són
tractats de forma adequada, motiu pel qual s’agreugen progressivament.
2. És conscient que ha de tenir cura del seu cos, però li falta la voluntat necessària per
cuidar-se i llocs on donin el servei. Per tant, tot i conèixer els problemes que el
sobrepès i la poca exercitació produeixen no fa res per canviar-ho. Accepta la situació i
no fa res per canviar-la, ja que es mostra resignada.
3. Li preocupa la seva salut e intenta cuidar-se però, per diversos motius, no ho fa de
forma regular, sinó ocasional.
4. Té cura del seu cos i intenta treballar per mantenir-lo en les millors condicions
possibles. Es preocupa del seu cos, de mantenir-se en el seu pes, fa exercici adequat,
realitza activitats físiques per millorar la musculatura, la mobilitat, coordinació. Manté
una alimentació sana i es preocupa per tenir un bon estat de salut, realitzant-se
reconeixements periòdics i seguint pautes correctes, tant d’alimentació com d’exercici.

L’atenció i cura al propi cos és una acció a la que sovint no se li dona la
importància que mereix, ja que de la seva cura depèn la nostra salut i indirectament
també el nostre estat mental. Al mes de gener hi havia usuàries que no dedicaven
cap espai de temps a realitzar algun tipus d’exercici, estirament, massatge,
preocupar-se per una bona alimentació, etc. Des de l’associació hem volgut posar
èmfasi en la importància que té a nivell de salut física i mental la cura del propi cos,
i hem posat a disposició de les usuàries diversos aparells adaptats per a fer
exercici al local en l’horari que desitgin.
Al més de desembre hem aconseguit que el percentatge de dones que no es
preocupaven en absolut pel seu cos s’hagi reduït a un 0% (grau 1) i que un 100%
(grau 3 i 4) d’usuàries es preocupin de cuidar del seu cos i gairebé la meitat d’elles
ho faci de manera regular i conscient.
14. TEMPS D’OCI
TEMPS D'OCI. DESEMBRE 2019
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1. No gaudeix de temps d’oci. Ja sigui per excés de treball, privacions o per falta
d’experiència en aquest cas. Aquestes dones no es dediquen temps per a elles ni per
les activitats que més els agraden. No troben mai el moment, o terceres persones les
absorbeixen tant en altres activitats, que no els permeten gaudir d’aquest temps d’oci.
2. Es gaudeix de temps d’oci, però sempre supervisat o controlat per familiars, no deixant
capacitat d’elecció a la dona amb discapacitat. En altres casos, l’excés de treball o
d’obligacions familiars no els permeten tenir aquest temps per a l’oci sinó és de forma
puntual i irregular.
3. Té obligacions que fan que no li quedi molt de temps lliure, però sempre busca espais
per a l’oci i per a gaudir de les seves relacions socials. Tot i que no pot fer tot el que li
agradaria sí que disposa del suficient temps per a poder gaudir de forma irregular de
temps per a ella, la seva família i els seus hobbies.
4. Dedica temps per a l’oci, entenent-lo com un aspecte molt important en la vida. Cuida
de poder gaudir d’aquest temps i poder utilitzar-lo en realitzar aquelles activitats que li
interessen i agraden. També dedica aquest temps per als altres, per a enfortir les
seves relacions socials i tenir cura d ‘elles, el que li fa portar una vida molt satisfactòria.
Les usuàries de l’associació tenen poc hàbit de fer activitats d’oci fora de casa
seva, és per això que mitjançant cursos, activitats i sortides, hem volgut promoure
la desocupació de l’àmbit privat on viuen tancades a casa, fomentant així
l’ampliació del seu cercle social. Gràcies a les actuacions realitzades amb aquest
objectiu durant aquests mesos, el gràfic ha canviat per complet. Algunes dones
s’han iniciat en activitats en les que no havien participat mai, millorant així la seva
capacitat de relacionar-se i de gaudir realitzant activitats en companyia. Les dones
que ja tenien en certa mesura un temps d’oci, l’han augmentat fins a doblar-lo, i
moltes d’elles han assolit ja un grau 4 en aquest àmbit.
15. GRAU DE VIOLÈNCIA
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1. Control i domini absolut de la família, la qual no atén de forma correcta a la dona amb
discapacitat ni la tracta amb la consideració que mereix. Nul interès per les seves
necessitats, tant socials com emocionals, laborals, físiques o sanitàries. També situem
les situacions d’abandonament i de maltracta físic i emocional que les dones amb
discapacitat sofreixen.
2. Les seves necessitats físiques són cobertes, a nivell d’atenció assistencial, però no rep
l’afecte ni la consideració adequada. La violència és exercida a través d’un control
excessiu de tots els seus moviments, no donant-li llibertat ni creient en la seva
autonomia. Tot el que faci la dona ha d’estar supeditat ala familiars, sense tenir marge
de llibertat per actuar en res o quasi res.
3. La dona amb discapacitat gaudeix de llibertat per a les activitats de la vida diària. No
se la descuida en cap aspecte però es tendeix a una sobreprotecció gens beneficiosa.
La dona és capaç d’imposar la seva voluntat en la majoria de casos i no deixar-se
manipular
4. Violència nul·la. Dintre del nucli familiar és tractada com una més, sense cap tipus de
conflicte. Es creu en la seva capacitat i en les seves potencialitats, veient-la com un
membre més de la unitat familiar i no com a “dona amb discapacitat” que necessita un
tracte especial. Les seves necessitats emocionals, físiques, socials, sanitàries i
formatives són cobertes de forma adequada i satisfactòria.

L’àmbit de la violència a la que són sotmeses les dones amb discapacitat ha estat
un dels punts fonamentals a treballar per tal d’eradicar la violència en totes les
seves formes. Com veiem en el gràfic durant el més de gener teníem un 29% (grau
1) de dones que patien una clara violència en alguna de les seves formes, i un 13%
se situaven en el grau 2 on el grau de llibertat i autonomia de les dones està molt
limitat. Al més de desembre un 100% (grau 3 i 4) de les usuàries se situen en una
posició entre favorable i molt favorable. Creiem que aquest és un dels pilars
fonamentals per acomplir els nostres objectius i compromís amb les usuàries i
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caldrà treballar per millorar la situació d’aquest 0% que actualment encara es troba
en (grau 1).
16. POLÍTICA SOCIAL

POLÍTICA SOCIAL GENER. 2019
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1. Desinterès total. No es preocupa de res ni intenta que millorin els serveis destinats
a les dones amb discapacitat. Tan sols es queixa del que actualment existeix però
no s’implica ni treballa perquè canviï la situació.
2. Intenta estar al dia del que ocorre, interessant-se mínimament pel tema, però no es
preocupa de col·laborar ni d’aportar la seva ajuda. Espera que la resta treballen per
aconseguir el que ella necessita, però sense implicar-se directament, tan sols
traslladant les queixes a altres perquè ells ho facin.
3. Interès. Mostra una trajectòria irregular en quant a participació en política social.
Tot i mostrar-se interessada en el tema no participa de forma continuada ni regular,
sinó que ho fa de forma puntual, interessant-se en temes concrets que a ella li
afecten directament. La resta d’aspectes no li preocupen.
4. Àmplia trajectòria en política social, participació dins els moviments que treballen
per aconseguir millores per a les dones amb discapacitat, implicació i esforç.
Treballa a favor del reconeixement dels drets de les dones amb discapacitat.

En l’àmbit de política social teníem variabilitat entre les diferents usuàries, algunes
d’elles no s’implicaven ni es preocupaven en absolut per participar en actuacions
on poder deixar sentir la seva veu. Durant aquest temps els hem mostrat la
importància i repercussió que pot tenir el fet d’implicar-les, participar i
comprometre’s en el canvi que la societat necessita per acomplir amb els drets de
les dones amb discapacitat. Al més de desembre un 100% (grau 3 i 4) de les
usuàries no només s’interessa mínimament pel tema sinó que assisteix a diferents
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actes on se la convida a participar, i poc a poc van regularitzant la seva implicació
en aquest àmbit.
17. ÁMBIT PARTICIPACIÓ I ACCÉS A LA PRESA DE DECISIONS
PARTICIPACIÓ I ACCÉS A LA PRESA DE
DECISIONS DESEMBRE 2019
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1. Nul·la participació. No se li dona l’oportunitat o li falta iniciativa pròpia per tal de
prendre decisions. Per això seran els demés els que decideixin per ella, sense que ella
intenti canviar la situació. No se li pregunta ni l’opinió.
2. Participació escassa. La dona amb discapacitat tan sols decideix en assumptes
menors, en coses sense gaire importància. Per a la resta de qüestions són els altres el
que decideixen per ella, deixant-li expressar la seva opinió de forma breu però no
tenint-la en compte. Els altres creuen saber millor que ella què és el que necessita i
com ho necessita.
3. Participa en la presa de decisions, de forma pro-activa, fent sentir la seva veu en
alguns aspectes, però deixant-se portar en altres. Tot i que sembli que ella té el control
està molt sotmesa a l’opinió i el criteri dels demés.
4. Participació activa: La dona mostra una clara disposició a no deixar-se trepitjar, sent
molt conscient de la seva capacitat i de la importància de participar i decidir per ella
sola. Es tracta de dones amb caràcter, que són capaces de dirigir la seva vida com
consideren més adequat. L’entorn també facilita aquesta autonomia personal i la
llibertat en la presa de decisions.
5.
Com hem comentat anteriorment aquests mesos hem posat un especial èmfasi en
la formació i d’aquesta manera hem influït en la millora de l’autoestima de les dones
amb discapacitat. Amb un major grau d’estima cap a un mateix les dones tenen
major seguretat per prendre decisions autònomes i rellevants en diferents aspectes
de la seva vida. La capacitat d’influència en aquest col·lectiu ha estat sempre
bastant alta i des de l’associació volem que cada dona tingui la capacitat de decidir i
de ser autònoma. Al més de desembre la situació es de un 0% de les usuàries es
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troba en graus 1 o 2, quan partíem d’un 45% d’usuàries en aquesta posició el més
de gener.
18. PREJUDICIS I REPRESENTACIÓ SOCIAL
PREJUDICIS I REPRESENTACIÓ SOCIAL
DESEMBRE 2019

PREJUDICIS I REPRESENTACIÓ SOCIAL.
GENER 2019

0%
3%
13%
39%

0%
42%

45%

58%

1
1

2

3

2

3

4

4

1. Els efectes que la discapacitat produeix a la societat, els ha projectat cap a la dona
amb discapacitat i li afecta molt a nivell emocional, creant una auto imatge negativa i
considerant-se inferior a la resta. Pensa que no ho superarà mai i que això li arruïnarà
la vida. Tot això li provoca molta angoixa i por. També incloem en aquest apartat
aquelles dones que neguen la seva discapacitat.
2. Els sentiments que mostra la dona amb discapacitat en aquest nivell són molt
semblants a l’anterior (por, angoixa, etc.), però la diferència està en que aquesta dona
posa de la seva part per superar la situació. Sap que ho ha de superar i treballa per
fer-ho, esforçant-se per centrar-se en les seves potencialitats i no en les seves
carències. Es troba a l’iniciï del procés d’acceptació, on encara es tenen prejudicis
però es treballa per superar-los.
3. És una dona que detecta els prejudicis que existeixen en la societat sobre les dones
amb discapacitat, encara que no duu a terme cap acció per produir un canvi social i
eradicar-los.
4. Dona que detecta perfectament tots els prejudicis que existeixen a la societat envers
les dones amb discapacitat i treballa per eradicar-los.

Tal com veiem en els gràfics, el grau de prejudicis de la societat envers les dones
amb discapacitat afectava molt negativament a les nostres usuàries en un 3% (grau
1) al més de gener. Un 45% (grau 2) de dones patia aquesta situació però intenta
superar la

inseguretat

que li produeix esforçant-se per potenciar les seves

fortaleses. Només un 39% (grau 3) de les dones detectaven els prejudicis de la
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societat però no actuaven per a eradicar-los. La nostra actuació en aquest àmbit
anava dirigida a eradicar els prejudicis socials que existeixen envers les dones amb
discapacitat i també els prejudicis que tenen les dones amb discapacitat envers el
col·lectiu de persones amb discapacitat. Així doncs, podem veure com el
percentatge de dones que tenien una auto imatge molt negativa sobre elles
mateixes i la resta de dones amb discapacitat ha disminuït a 0 % (graus 1 i 2), així
com també moltes de les dones que detectaven els prejudicis que existeixen envers
les dones amb discapacitat, però que en canvi no duien a terme cap acció per
produir un canvi social, han passat a prendre un paper actiu en la lluita contra
aquests prejudicis amb un 58% (grau 4) mes de desembre.

1.5.4. Valoració final
DESEMBRE 2019

GENER 2019

2%
19%

1

14%

1

7%
44%

2

2

31%

47%

36%
3

3

4

4

La situació inicial del més de gener de 2019 era: un 14% de grau 1, 36% de grau 2,
un 31% de grau 3, i un 19%de grau 4. Els resultats obtinguts durant el més de
desembre de 2019 són: un 2% de grau 1, un 7% de grau 2, un 47% de grau 3, i un
44% de grau 4. Com podem comprovar les situacions de grau 1 han disminuït un
12%, les de grau 2 s’han descreguts a un 29%, per contra les situacions més
satisfactòries són les de graus 3 i 4 han augmentat de un 16% a un 25%
respectivament.
Situació Inicial

Situació Final

Hem millorat

Grau 1: 14%

Grau 1: 2%

Grau 1 ha disminuït 12%

Grau 2: 36%

Grau 2: 7%

Grau 2 ha decrescut 29%
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Grau 3: 31 %

Grau 3: 47%

Grau3:ha augmentat 16%

Grau 4: 19%

Grau 4: 44%

Grau 4 ha crescut
Total

25%
82 %

Podem concloure doncs que el resultat de canvi és d’un 82%.

1.6. Resultats més rellevants de les actuacions realitzades de
l’any 2019:
Reedició i Distribució de la Guia per la Prevenció i Detecció de la Violència de
Gènere vers les dones amb Discapacitat .En aquest sentit, el servei s’ha ocupat de
procurar que els serveis d’atenció a les dones i persones amb discapacitat tinguin eines i
estratègies per atendre al col·lectiu que ens ocupa. Aquest any 2019 hem reeditat i
actualitzat la “Guia per la Prevenció i de la Violència Gènere vers les Dones amb
Discapacitat” de l’any anterior, en català, castellà i anglès, amb la col·laboració del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Departament de
Benestar Social i Família Secretaria de Famílies de la Generalitat de Catalunya,
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar
Social i Família, Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya, Drets Civils
de l’Ajuntament de Barcelona, Dones i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, Institut
Barcelona Esport de l’Ajuntament de Barcelona, Immigració de l’Ajuntament de Barcelona,
Gràcia de l’Ajuntament de Barcelona, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
IMD de l’Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Fundació ONCE, Obra Social
“La Caixa” i a altres municipis de Barcelona, i també s’han distribuït en totes i cada una de
les reunions de la Xarxa Internacional: la Convenció Europea vers les Dones amb
Discapacitat d’aquest any a Barcelona, Madrid i Londres.
Hem vinculat les dones amb discapacitat al món social i productiu aquest any hem
aconseguit atendre noranta-vuit usuàries amb discapacitat, contractant en el Pla
d’ocupació deu treballadors, una d’elles es dona amb discapacitat i a més hem integrat al
món laboral en diverses empreses a tres dones més amb discapacitat.
Nosaltres estem molt satisfets dels resultats d’aquest període de temps de Gener del
2019 a Novembre del 2019.
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2. XARXA INTERNACIONAL: LA CONVENCIÓ EUROPEA
VERS LES DONES AMB DISCAPACITAT.
2.1 Xarxa Internacional: La Convenció Europea vers les dones amb
discapacitat.
Arran de les Jornades Internacionals: La Convenció Europea vers les dones amb
discapacitat de Barcelona 2006, es va constituir la Xarxa de dones amb discapacitat de 18
països d’Europa. L’objectiu és impulsar el paper actiu de les dones amb discapacitat dins la
societat i les mesures de protecció i promoció dels drets d’aquestes arreu d’Europa, així
com estratègies i instruments necessaris per a aconseguir-ho. També, fer lobby per insistir
en la necessitat d’introduir la perspectiva de gènere en la definició de les polítiques
econòmiques europees mundials i promoure els drets humans i la cultura d’igualtat. Per
aquest any s’han celebrat diverses trobades a Barcelona i Madrid. Totes elles, es van
desenvolupar en quatre eixos temàtics: “Drets Humans”, “Treball i Economia”, “Educació,
Formació i Cultura” i “Presa de Decisions”.
Estem coordinades entre nosaltres per tal de trobar noves estratègies per aconseguir actuar
transversalment des de l’àmbit local cap a l’àmbit públic, ja que hem de tenir en compte que
el 8% de la població mundial som dones amb discapacitat. Per tant, hem d’estar a tot arreu,
com la resta de la població. Tot plegat, amb el principal propòsit d’anar conquerint que les
dones amb discapacitat anem assolint la igualtat d’oportunitats i es respectin els drets
humans del nostre col·lectiu.

2.2 Objectius de la Xarxa:
Els objectius d’aquest any han estat:

- Deconstruir els prejudicis existents en la població dona i població discapacitada,
potenciant l’emergència de valors positius, justos i solidaris que preservin el malestar
general que provoca a tots la presència de la dona amb discapacitat en els àmbits públics.
- Conquerir el dret a decidir i ocupar l’espai públic, polític i econòmic de les dones amb

discapacitat.
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- Impulsar mesures de discriminació positiva i promoció dels drets de les dones amb
discapacitat a Europa.
- Dur a terme una tasca de difusió a tota la societat sobre la Xarxa Internacional, i difondre
quins són els nostres objectius i actuacions previstes.
- Fer participar a les dones amb discapacitat a l’àmbit públic perquè aconsegueixin

construir una cultura on la dona amb discapacitat sigui tant valorada com a dona i com a
persona, per la seva aportació al món. Que sigui actora de la igualtat d’oportunitats i els
Drets Humans siguin respectats per a tothom.
- Fer lobby tot impulsant el paper actiu de les dones amb discapacitat en la societat a
través de mesures de protecció i promoció dels drets de les dones amb discapacitat a
Europa, així com les estratègies i instruments necessaris per aconseguir-ho.
- Insistir en la necessitat d’introduir la perspectiva de gènere en la definició de les
polítiques econòmiques europees i mundials.

2.3 Programació per aquest any 2019
La programació d’enguany ha estat:
a) Donar suport i coorganitzar dues trobades internacionals a Barcelona i Madrid.
Enguany ens hem trobat a la seu de COCEMFE de Madrid totes les organitzacions de
dones del reino de

España (CEMUDIS: Confederación Estatal de Mujeres con

Discapacidad) més dues representants de dues associacions europees de persones amb
discapacitat que tenen comitès específics en dona i discapacitat: d’Itàlia, Països Baixos.
Durant els tres dies de la jornada vam arribar als següents acords:
- Redactar un informe estadístic sobre la població dona i discapacitat.
- Fer lobby en tots els ents públics on som presents sobre la necessitat de comptabilitzar
els feminicidis de la dona amb discapacitat i sobre la violència específica envers la dona
amb discapacitat.
- Fer lobby perquè les associacions de discapacitats implantin mesures de discriminació
positiva envers la representació i el poder de la dona amb discapacitat.
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Un dels dies de les Jornades a la seu de COCEMFE de Madrid.
b) Impulsar els contactes i trobades per crear una federació autonòmica catalana.
A través del nostres enxarxament amb diverses associacions catalanes en l’eix dona i en l’eix
discapacitat, hem començat les reunions per a crear una comissió que redacti els estatuts de la
que volem sigui la Confederació Catalana de Dones amb Discapacitat, que seria anomenada amb
diversitat funcional o no estàndards per a poder-hi encabir qualsevol dona que es consideri que
està fora de la norma social. Hi ha col·laborat entitats com COCEMFE Catalnuya, la Fundació
Catalana per la Paràlisi Cerebral, la Xarxa de Cures de Gràcia

i algunes dones de Dones

Diverses.
Hem realitzat tres trobades, a la nostra seu i a la seu de COCEMFE Barcelona.

Trobada amb la Fundació Catalana per la Paràlisi Cerebral.
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3. ACTUACIONS EN L’ÀMBIT POLÍTIC I PÚBLIC
3.1.Trobada de tots els partits polítics i el col·lectiu de
persones amb discapacitat
La trobada va tenir lloc el 16’abril del 2019 a l’Associació Dones No Estàndards. La
justificació de la trobada és la següent. Les persones amb discapacitat o diversitat
funcional tenim tots els drets humans reconeguts, és a dir, som persones de ple dret
segons els drets humans universals però també per la Convenció dels Drets de les
Persones amb Discapacitat ratificat per l’Estat Espanyol el 2007.
A més, som més de 4.000.000 a l’Estat i a Catalunya som el 12%. Tanmateix, el nostre
sector té un índex de pobresa i exclusió social més alt que el de qualsevol sector al que
se’ns compari. Només el 22% treballa i la resta, el 78%,

viu amb una pensió no

contributiva que no arriba als 400,00€ al mes. És, per tant, la població més menystinguda.
Així s’explica com cultura, la societat i l’urbanisme no s’han construït amb la nostra
participació. Arreu hi ha barreres que eviten que estiguem en la societat. Per tal de pal·liar
aquestes barreres tenim una despesa econòmica molt més elevada, un greuge econòmic
comparatiu de 30.0000€/ any per persona en termes absoluts, d’acord amb l’estudi que
nosaltres mateixes vam impulsar i contribuir-hi des de l’Institut Municipal de Persones amb
Disminució.
Paradoxalment, gairebé mai cap partit ens esmenta en els seus programes o
mítings electorals. Alguna vegada es refereixen a nosaltres com “els dependents” o
“els vulnerables” i la única proposta que fan és aportar més capital per a desplegar
la Llei de la Dependència i Autonomia Personal.
Però el discurs que el nostre col·lectiu vol impulsar dista molt d’aquesta
perspectiva. Nosaltres aportem. Aportem laboralment perquè la majoria de les
dones de la nostra associació o bé han treballat o bé estan cercant feina. Aportem
socialment, ja no sols per ser diferents, sinó perquè participem activament en les
comissions dels nostres barris per a millorar la qualitat de vida de tothom. Tota la
ciutadania es beneficia de l’eliminació de barreres, tant de les arquitectòniques com
de les socials, ja que la por a la diferència és un problema transversal.
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Per això, estem orgulloses que enguany, per primer

cop en la història de la

democràcia, haguem aconseguit que els representants polítics de cada partit
vinguin a parlar amb nosaltres per a transmetre’ls la nostra expertesa i per part
seva, que es comprometin al canvi social.
La trobada va ser un èxit i no hi cabíem a l’aula gran que tenim....
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Totes les polítiques assistents, perquè, curiosament, van ser dones les qe van venir, es
van endur un llistat de requeriments necessaris per equiparar-nos en drets a la resta de
les persones necessitem i que exigim:
-

Ser en el percentatge del 12% a tots els llocs de decisió i participació política.

-

Transport accessible de tot tipus; avions, vaixells, autobusos, autocars,
ferrocarrils, metros, taxis, etc.

-

Desenvolupament de les lleis LINDAU, LISMI i la llei de l’autonomia Personal i
la Dependència. Se les ha de dotar de pressupost per desenvolupar-les,
sobretot aquesta última, quan es desenvolupi no únicament el percentatge de
les persones amb discapacitat dependents esdevindran autònomes i
contribuents sinó també les cuidadores, que en la gran majoria són dones, és a
dir, que tota la societat milloraria qualitativament. Respecte la LISMI s’ha de
controlar que totes les empreses compleixin el 2% de contractar a persones
amb discapacitat, fiscalitzant el control.

-

Urbanisme accessible segons el codi d’accessibilitat de Catalunya, fiscalitzant
les actuacions.

-

Accessibilitat a tots els espais de pública concurrència, tal com diu el codi
d’accessibilitat de Catalunya

-

Control de tota l’edificació pública i privada fiscalitzant la que no s’edifiqui
segons el codi d’accessibilitat de Catalunya.

-

Educació inclusiva real.

-

Participació en tots els mitjans de comunicació en una quota del 12%.

-

Participació a totes les manifestacions culturals i esportives.
Fomentar que es garanteixin els nostres drets socials i reproductius.

-

Salut accessible, tant arquitectònicament com els equipaments tals com
lliteres, monògrafs, bàscules accessibles, etc.

-

Eradicar la violència vers les persones amb discapacitat

Amb totes aquestes conquestes començarem a viure i conviure com persones, construint
una societat per totes, siguem com siguem. Començarem així el respecte dels nostres
Drets Humans.
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3.2. Proposta de Declaració al Parlament de Catalunya dels Drets
Humans les Dones
La proposta, treballada al llarg de l’any, va ser exposada el dilluns, 1 de juliol de 2019 al
Palau del Parlament de Catalunya. La notícia fou expressada així: “L'hemicicle del
Parlament ha ofert aquesta tarda una imatge inèdita i pionera amb la celebració del
‘Parlament de les Dones’, una iniciativa conjunta de la cambra i el Consell Nacional de les
Dones de Catalunya (CNDC) en què han participat les diputades i representants de les
entitats feministes.

La secretària quarta, Adriana Delgado, ha presidit la sessió, al final de la qual s'ha aprovat
una declaració que recull les conclusions dels grups de treball que les darreres setmanes
han analitzat la situació dels drets humans de les dones, el dret a l'educació i la cultura,
els drets laborals i econòmics, el dret a la participació social i política, la salut i els drets
sexuals i reproductius, i el dret de les dones i les nenes a viure lliures de violències
masclistes.
La declaració, que recull l'esperit de la IV Conferència Mundial sobre les Dones de
Pequín, reclama a totes les institucions compromisos de futur dotats pressupostàriament
per garantir les polítiques d'igualtat.
Delgado ha expressat a l'inici de la sessió el seu convenciment que la declaració
aprovada és ‘valuosa’; ha destacat que ‘la lluita feminista interpel·la tota la societat’ i ‘ha
de ser un repte compartit’, de manera, ha explicat, que s'hi han dimplicar també els
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homes’, i ha conclòs que ‘no podem construir cap país just si no es garanteixen els drets
de les dones’.
La secretària tercera, Laura Vílchez, ha assegurat que ‘Espanya és un país pioner en la
lluita pels drets de les dones’, i ha expressat el seu desig que el dia d'avui signifiqui ‘el
començament d'un esforç col·lectiu, al marge de les ideologies, per aconseguir la igualtat
real’.
La presidenta de CNDC, Núria Balada, s'ha mostrat ‘orgullosa d'haver aconseguit aquesta
fita’ i del procés que ha permès ‘construir un fil lila que ha d'anar més enllà dels partits’, i
ha remarcat que ‘avui el Parlament és nostre, de les dones, de les entitats i de la
reivindicació que una societat mai no serà democràtica si no es consideren les dones
subjectes actius de ple dret’.
La vicepresidenta del CNDC, Montse Pineda, que amb la seva intervenció ha aconseguit
arrencar crits de ‘visca, visca, visca la lluita feminista’ de les presents a l'hemicicle, ha
assegurat que les dones ‘no farem cap pas enrere’ fins que ‘patriarcat’ no sigui una
‘paraula del passat’; ha advertit que el ‘Parlament de les Dones’ queda ‘curt en
reivindicacions’, i ha encoratjat els grups de la cambra a ‘buscar fórmules institucionals
per seguir treballant plegades’.
Durant la sessió han intervingut també les coordinadores dels sis grups de treball: Carme
Riu, del grup dels drets humans de les dones; Mercè Otero, del del dret a l'educació i la
cultura; Núria Viñas, del dels drets laborals i econòmics; Mònica Torralba, del del dret a la
participació social i política; Sílvia Aldavert, del de salut i drets sexuals i reproductius, i
Laia Rosich, del del dret de les dones i les nenes a viure lliures de violències masclistes.

A l'últim, han pres la paraula les diputades Noemí de la Calle (Cs), Anna Geli (JxCat),
Jenn Díaz (ERC), Beatriz Silva (PSC-Units), Susanna Segovia (CatECP), Natàlia Sànchez
(CUP) i Esperanza García (PPC), que avui, excepcionalment, s'han assegut als llocs dels
membres de la Mesa.
Al "ple" hi han assistit també les conselleres Meritxell Budó, Alba Vergés, Ester Capella,
Teresa Jordà i Mariàngela Vilallonga, diputades al Congrés dels Diputats espanyol i
senadores, alcaldesses i representants de diversos àmbits de la societat civil”.
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Sra. Carme Riu Pascual, coordinadora del grup de Drets Humans de les dones

Proposta sobre els Drets Humans les Dones
La compareixença va servir per a mostrar el treball realitzat per les comissions, que
finalitza amb aquesta proposta efectiva per a la implementació real dels drets humans de
les dones:
1. Els drets humans de les dones estan reconeguts en acords e instruments internacionals
com la CEDAW, la Declaració de Viena, la IV Conferencia Mundial de la Dona a Beijing i la
Conferència Internacional del Caire. Altres Tractats internacionals de drets humans no
específics de gènere, i els seus comitès de vigilància, han incorporat també la perspectiva
de gènere en els últims anys.
2. A més, cal tenir en compte les resolucions i informes que fan possible seguir avançant en el
reconeixement dels drets. Però hem d’anar mes enllà d’aquests instruments internacionals.
Per això:
1. El Consell Nacional de Dones de Catalunya constata que aquests instruments són
imprescindibles però no suficient per provocar el canvi cultural que sustenta les
relacions desiguals de gènere. Per això, des del feminisme interseccional, antiracista i
anticapitalista continuem treballant per canviar el paradigma patriarcal i aconseguir la
transformació social, dotant de contingut polític feminista els Instruments
Internacionals de DDHH.
2. El Consell constata que l’autonomia física i sexual de les dones és el pilar bàsic del
sistema heteropatriarcal i neoliberal juntament amb la divisió sexual i racial del treball,
la violència vers les dones i la resta de persones heterodissidents, l’androcentrisme i la
misogínia. I és necessari dotar-nos, d’un enfocament d’interseccionalitat que ens
permeti identificar els diferents eixos d’opressió i abordar les seves causes en lloc dels
efectes.

149

3. El Consell constata que el principi d’igualtat és un dret fonamental que travessa i dóna
contingut a la resta de drets humans, i parteix del reconeixement de les diferències
reals i imaginades entre els gèneres. Per això, la lluita de les dones per la igualtat ha
estat una lluita pel reconeixement de la nostra pertinença a l'espècie humana, condició
que ja havien aconseguit la majoria dels homes. Per tant, es pot entendre que la lluita
per la igualtat no ha estat la de ser idèntiques als homes sinó tot el contrari.
4. El Consell alerta sobre la fragilitat de l'Estat per reconèixer els drets humans de les
dones, protegir-los i garantir-los.
5. El Consell recomana que la igualtat entre homes i dones és un imperatiu social i
polític. La responsabilitat dels estats i els seus diferents organismes en l'avançament
cap a una societat més justa i lliure de desigualtats, obliga als poders públics a pensar i
actuar tenint en compte les desigualtats de gènere existents, i també l’ètnia, la classe
social, les creences religioses, la discapacitat o l'edat.
6. El Consell assenyala que la transversalitat de gènere és una estratègia eficaç per
avançar en la consecució de la igualtat entre dones i homes en les polítiques públiques.
No es tracta d'una aplicació esporàdica de mesures puntuals, sinó de l'aplicació de
polítiques transversals de gènere que suposin un canvi estructural i social.
7. El Consell recomana realitzar reformes legislatives pertinents, que estableixin terminis
i compromisos concrets, tenint present els factors interseccionals, les diferències entre
dones, les situacions de vulnerabilitat i les circumstàncies agreujants. A més recomana
fomentar la participació dels moviments de dones i feministes, per promoure i
desenvolupar un pensament crític contra el sexisme.
8. El Consell assenyala que les violacions com a arma de guerra són una pràctica
sistemàtica dels actors armats contra les dones i els infants. Altres violències, en
aquests contextos, són els assassinats, els embarassos forçats, els segrestos o
l’esterilització forçada. I es continua estigmatitzant les víctimes i no als victimaris, a
l’Estat o els sistemes judicials que perpetuen la impunitat.
9. El Consell recomana que s’han d’establir els dispositius legals, administratius i
pressupostaris adequats per a l'acolliment de persones demandants d'asil i migrades,
amb una especial atenció a les necessitats específiques de dones i infants. I garantir la
protecció adequada, especialment, quan són víctimes de persecució per motius de
gènere.
10. El Consell recomana que s’ha de protegir el col·lectiu de menors no acompanyats, molt
especialment les menors, més vulnerables, i per tant, necessitades d’un
acompanyament específic.
11. El Consell expressa que s’han de respectar les resolucions de l’ONU que vagin contra
les guerres, per tant contra la política d'apartheid o la creació d'assentaments en
territoris ocupats.
12. El Consell recomana que s’ha d’afavorir una autèntica cultura de pau i establir acords i
controls efectius sobre la venda i la persecució del tràfic d’armament. Cal augmentar la
despesa social front la militar.
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3.3.Formació a professionals del territori en matèria de violència
masclista des de la perspectiva de gènere i diversitat funcional.
Durant el mes de desembre, l’Associació de Dones No Estàndards va tenir l’oportunitat
de visibilitzar la violència que pateixen les dones amb discapacitat, una violència que no
es reconeix i està naturalitzada. Vam dur a terme un conjunt de tallers d’assessorament a
professionals i al públic en general en matèria de violències masclistes a dones amb
diversitat.

A Dones No Estàndards comptem amb una àmplia trajectòria en fer sentir la veu de les
dones amb diversitat funcional en l’àmbit públic i en evidenciar la violència exercida a
totes les dones amb discapacitat. Per això, l’Institut Català de les Dones va comptar amb
nosaltres per a aportar la nostra expertesa arreu del territori català.
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Concretament, aquestes jornades formatives es van realitzar en sis territoris de
Catalunya:
TORTOSA

MANRESA

GIRONA

TARRAGONA

LLEIDA

BARCELONA
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A cada seu de l’ICD, les sessions an ser introduïdes per les representants de cada seu
territorial de l’Institut Català de les Dones (ICD). A Girona, per la sra. Eva Triadó, tècnica
de Girona; a Tarragona, Carme Valls, coordinadora de l’ICD de Les Terres de l’Ebre; a
Barcelona, la sra. Rosa Codina, coordinadora de la seu de Barcelona i Anna Satorra,
tècnica de l’ICB de Barcelona a Manresa...
La finalitat de les jornades impartides fou la de donar formació des de la perspectiva de
gènere i diversitat funcional i analitzar les conseqüències del normalisme. Com genera
violència vers a les dones no estàndard i en global a totes les dones. També transmetre
tècniques sobre com donar a conèixer els estereotips existents en la nostra cultura per
deconstruir-los i tornar a construir una societat amb la participació de les dones amb
diversitat on hi capiguem totes, siguem com siguem, i puguem viure totes i tots la Igualtat
de Drets, respectant les diferències.
Gràcies a les sis jornades que hem impartit durant aquest any hem pogut evidenciar
la realitat de les dones no estàndards i difondre el nostre missatge a 109
professionals de diferents àmbits. Pels nostres tallers han passat advocadesses,
treballadores i educadores socials, psicòlogues, metges i infermeres, mosses
d’esquadra i Tècniques d’Igualtat. Així que estem molt agraïdes a totes i a tots els
assistents per la seva participació i l’interès mostrat. De fet, en passar el full final
d’avaluació de les sessions als assistents, tots es mostraven molt satisfets i
esmentaven que era la primera vegada que sentien parlar sobre aquesta
problemàtica.
Per suposat, estem molt agraïdes a l’Intitut Català de la Dones i a totes les seves
subdelegacions per la seva implicació i organització d’aquests tallers que
s’emmarquen dins del Pla Director de Formació en Equitat de Gènere 2017-2020,
que té la finalitat de donar compliment al mandat de la Llei 17/2015 d’Igualtat
Efectiva entre Dones i Homes.
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3.4. Jornades sobre la Integració Laboral de la Dona amb Discapacitat
Per primer cop al nostre país i a arrel de l’experiència acumulada i el treball reeixit durant
anys sobre la inserció laboral envers les dones amb discapacitat, vam trobar molt oportú i
necessari organitzar aquestes Primeres Jornades sobre el món laboral i la dona amb
discapacitat.
L’objectiu principal era ajuntar en un dia a representatns del món empresarial, el món
polític, els tècnics socials, les associacions de persones amb discapacitat i les dones que
es volen i s’han integrat en el món laboral per tal de:
-Intercanviar

coneixements

sobre

com es pot treballar en la integració
laboral de la dona amb discapacitat
-Informar sobre la situació de les
dones amb discapacitat en el món
laboral.
-Informar sobre els avantatges que té
per l’empresariat el contractar a una
dona amb discapacitat
- Exposar bones pràctiques des de
les

associacions

i

del

món

empresariat compromès, atorgant-los
un diploma de reconeixement.
-Traçar vincles que es mantinguin en
el temps per continuar treballant en aquesta línia.
-Comprometre als i les polítiques entorn aquesta problemàtica amb mesures concretes.
- Sensibilitzar a la població en general del que aportem les dones amb discapacitat
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Diploma la la Gestoria Feo per la seva
Tasca d’integració laboral i sensibilització.
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Taula Inaugural de les Jornades, a la sala d’actes del Centre Cívic La Sedeta.
Gràcia.

Els resultats aconseguits ens van impulsar a organitzar-ne unes altres pel proper any. La
sala estava plena i tothom ens va felicitar pel que havien après. A més, ens ha permès
vincular-nos molt més amb el món empresarial i ens ha obert portes a nous contactes .De
fet, ja tenim algunes reunions concertades amb diverses empreses degut a la jornada.
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4. PARTICIPACIÓ SOCIAL

4.1. Assemblea de ciutadans amb discapacitat de Barcelona.
El dia 2 de juliol del 2019 es va celebrar una Assemblea de ciutadans amb discapacitat de
Barcelona a l’Hotel Amrey Sant Pau, al C/ Sant Antoni Maria Claret 173 de Barcelona, per
tal d’informar l’estat de la situació actual de les persones amb discapacitat i, en particular,
la de les dones amb discapacitat. Hi van participar totes les associacions integrants de
COCEMFE Catalunya.

Usuàries del servei reunides amb la presidenta de l’Associació Dones No Estàndards
a l’assemblea de ciutadans amb discapacitats.

4.2. Trobada amb l’alcaldessa
El dia 25 de febrer ens vam trobar amb l’alcaldessa, la Il·lustríssima Sra. Exc. Ada Colau per a
ponderar i tractar de millorar l’estat del servei “Porta a Porta” de l’Ajuntament de Barcelona.
Anteriorment, durant l’any 2019 ja havíem creat una Plataforma anomenada “Plataforma
Barcelonina per un Transport Públic Accessible i Digne”, ja que el servei de taxis adaptats és
deficitari i funciona malament. A més, l’Ajuntament volia reduir els quatre viatges als quals tenim
dret cada dia a dos.
Arrel d’això, a la Plataforma vam crear un manifest que vam fer arribar a l’alcaldessa a la trobada.
És el següent, resumit:
Exigim a l’Ajuntament de Barcelona:
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1) Augmentar el pressupost del servei “Porta a Porta”. Ja que no s’ha apujat des que el nombre
d’usuaris eren una cinquena part dels que són actualment. Fent el càlcul, si la població ha crescut
aproximadament de 5000 a 2500 persones, s’hauria d’haver anat augmentant el pressupost a raó
d’assolir la xifra 25 milions d’euros que s’han anat acumulant per no haver apujat el pressupost
cada any.
2) Que tots els taxis de la ciutat siguin accessibles a partir de les noves adquisicions de vehicles.
Mentre no s’aconsegueixi que la flota ho sigui, que la ciutat proveeixi de 525 vehicles tal com la llei
obliga (el Reial decret 1544/2007 és del 2007 i donava als consistoris deu anys per posar-se al dia.
A Barcelona actualment només hi ha 88 taxis accessibles.
3) Millorar el servei de l’empresa que gestiona el servei, CETRANSA o canviar el sistema.
Actualment, estem obligats a sol·licitar el servei amb 48 hores d’antelació. Exigim que es redueixi a
24 hores.
4) Disposar de servei de taxis nocturns. Actualment no podem sortir per la nit degut a que
l’empresa només funciona durant el dia.
5) L’abolició del cobrament de la tarifa mínima de 13’95 euros.
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Trobada amb la nostra batllessa, la Il·lustríssima Sra. Ada Colau .

4.3. Celebració del 8 de març
Enguany estem especialment orgulloses de com ens hem organitzat al voltant de la
commemoració del 8 de març. Primerament, perquè vam realitzar tot un seguit d’actes
durant tot el mes de març. En segon lloc, perquè ens vam enxarxar com mai amb les
dones del districte de Gràcia i això va propiciar que moltes dones joves, sobretot de
l’Assemblea Feminista de Gràcia, coneguessin la nostra especificitat. De fet, van
conscienciar-se fins al punt de canviar llenguatge en els pamflets i fer els actes en llocs
accessibles. En aquest punt, esmentar també que, per primer cop, vam aconseguir, tot
assistint a les reunions del Comitè General de Vaga 8M, que al manifest oficial hi
apareguéssim de forma molt clara, per primera vegada. Finalment, també estem
orgulloses perquè des de la nostra comissió de la memòria històrica vam difondre, a
través de les xarxes socials, un petit resum de la biografia de dones amb discapacitat
pioneres del feminisme. Esmentar també que el nostre manifest va ser aplaudit per molt
col·lectius, ja que no cau en victimismes i posa de relleu el que nosaltres podem aportar a
la societat.
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Resum de totes les activitats que vam organitzar i fer al mes de març en motiu del
dia 8M.
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Cartell que anuncia per primer cop, l’assemblea del Comitè 8M Gràcia a la nostra
seu.

A la tradicional mani
Nocturna en la vigília
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Del 8M

er primer cop, surt una dona amb
Discapacitat al cartell oficial.

Diada del 8 de març amb
companyes d’altres entitats.
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dona jove no estàndard al comitè
General per preparar el 8M.

Una

Exemple de difusió a les xarxes de
Dones no estàndards pioneres del
Feminisme.

163

164

4.4.

Participació

en

Federacions

i

Plataformes

coma

membres permanents

●

COCEMFE, Confederació Espanyola de Minusvàlids Físic de Catalunya. La nostra

presidenta és secretaria de la Junta Consellera de COCEMFE Catalunya. Assistència participació i
gestió d’una reunió setmanal.

● COCEMFE Estatal: Som Consellers de Cocemfe Espanya. Assistència participació i gestió de
sis reunions a l’any.

●

CEMUDIS, Confederació Estatal de Dones amb Discapacitat. Vicepresidenta de la

Confederació Estatal de Dones amb Discapacitat. Assistència participació i gestió d’una reunió
mensual.

●

COCARMI, Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat. Representant

a COCEMFE en el COCARMI. Assistència participació i gestió de dues reunions a l’any.

● Xarxa Contra les Violències cap a les Dones. Assistència participació i gestió de sis reunions
aquest any.

●

VII Fòrum Contra les Violències V Fòrum Europeu. VII Fòrum Contra les Violències, V

Fòrum Europeu. Vam fer un taller de teatre i vam assistir a les reunions, una al trimestre.

● Federació de Famílies Plurals: Tresorera de la Junta Directiva. Assistència participació i gestió
d’una reunió al més.
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● Plataforma la Convenció Europea Vers les Dones amb Discapacitat: arran de les Jornades
Internacionals: La Convenció Europea vers les dones amb discapacitat de Barcelona 2006, es va
constituir la Xarxa Internacional de Dones amb Discapacitat de 18 països d’Europa diferents, amb
l’objectiu d’impulsar el paper actiu de les dones amb discapacitat dins la societat i la vida pública,
tot fent lobby per assolir i enfortir les mesures de protecció i promoció dels drets d’aquestes arreu
d’Europa. També, per dissenyar i consensuar les estratègies i instruments necessaris per a
aconseguir-ho, tot insistint en la necessitat d’introduir la perspectiva de gènere en la definició de
les polítiques econòmiques europees i mundials i promoure els drets humans i la cultura d’igualtat.
Assistència participació i gestió d’una reunió al trimestre, en format virtual.

● Comissió de la dona del CERMI (confederació Espanyola de Representants de les persones
amb Discapacitat). Representem al COCARMI dins les reunions executives del CERMI, que es
realitzen a Madrid tres cops l’any.

4.5.Enxarxament amb d’altres grups de dones i col·lectius
Enguany, continuem reforçant els vincles amb aquelles entitats que ja ens coneixen i amb
les que compartim el treball diari per a anar assolint un món més just per a la nostra
societat. Es tracta tant de col·lectius de dones, com la sectorial de dones de l’ANC, el grup
Dones per la República, les dones de la Federació Catalana per la Paràlisi Cerebral, la
xarxa de cures de Gràcia, la Plataforma contra les Violències Masclistes, com de
persones amb discapacitat, com ara les organitzacions esportives, vinculades a
COCEMFE, l’Assemblea per la Diversitat Funcional, l’associació Adistell i grups de base
de molts barris.

A la Fundació Francesc Gambús.
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Amb les dones de l’ANC.

Amb la Plataforma Gràcia i Llibertat.
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Amb els grups de base dels barris i l’Assemblea del Fòrum per la Vida Independent
reclamant la millora del transport públic.
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Amb els grups que donen suport a l’esport paralímpic.

Donant suport a les dones kurdes de Rojava, als Lluïsos de Gràcia.
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Amb l’Associació Adistell.

Visita a Ca la Dona, per primera vegada en la història, amb Mercè Otero Vidal.

170

5. MEMBRES DELS CONSELLS INSTITUCIONALS

L’Associació Dones No Estàndards forma part i desenvolupa activitats en els següents
òrgans:
➢

1- Consell Nacional de Dones de Catalunya: On estem entre totes les dones de

Catalunya. Des d’aquí formem part de la Comissió Internacional d’aquest Consell i participem en
els diferents eixos del Pla d’Acció i desenvolupament de les polítiques de dones de Catalunya pels
anys següents.
➢

2- Junta Permanent del Consell Nacional de Dones de Catalunya: Formem part de la

Junta Permanent de Consell Nacional de Dones de Catalunya (mitjançant la Xarxa Vinculant) cosa
que ens ha permès participar en l’elaboració de l’esborrany de l’Avantprojecte de la Llei pels Drets
de les Dones per a l’Eradicació de la Violència Masclista. A la vegada hem

participat en

l’Avantprojecte de Llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat entre dones i homes (títol
provisional). Estem entre totes les dones de Catalunya. Fem representació del Consell Nacional
de Dones a l’Observatori Nacional de Famílies del Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya. Participem en totes les convocatòries.

➢

3- Consell Municipal de Dones de Barcelona. On treballem totes les qüestions que

afecten a les dones de Barcelona i ens reunim un cop cada 3 al mesos. Estem entre totes les
dones de Barcelona.

➢

4- Membre del Consell Executiu de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

de l’Ajuntament de Barcelona. Assistència, participació i gestió de cinc reunions a l’any.

➢

5- La Junta Permanent del Consell Municipal de Dones de Barcelona. On seguim totes

les actuacions que desenvolupa l'Ajuntament de Barcelona a la ciutat, i a l’entorn de les dones de
Barcelona, inserint per tal que la dona amb discapacitat sigui a cada acte proposat per
l’Ajuntament de Barcelona.

➢

6- Membre

Permanent del Consejo Estatal de la Mujer del Reino de

España.

Assistència, participació i gestió de quatre reunions a l’any.
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➢

7- Membre del Consejo Estatal de la Mujer del Reino de

España. Assistència,

participació i gestió de dues reunions a l’any.

➢

8- Representant a l’Observatori Estatal de la Violència de Gènere. Assistència,

participació i gestió de dues reunions a l’any.

➢

9- Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de

l’Ajuntament de Barcelona. Assistim a les reunions de la Rectora, tres cops l’any, on decidim
totes les actuacions que es duran a terme al llarg de l’ any. Intervenim en tota la política de l’
Institut Municipal de les persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona. Al mes de
març d’aquest any

varen haver eleccions per sufragi universal entre les persones amb

discapacitat de Barcelona i la nostra associació va presentar candidatura encapçalant la
candidatura de COCEMFE Catalunya.

➢

10- Membre de l’Observatori Nacional de Famílies del Departament de Benestar.

Social i Família. Assistència, participació i gestió de dues reunions a l’any.

Reunió Amb el Conseller d’interior de la Generalitat de Catalunya.
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Reunió amb la Dra. Carme Beltran Lopez secretària d'Atenció Sanitària i Participació.

6. PUBLICACIONS I MITJANS DE COMUNICACIÓ
Aquest any hem aparegut en diverses ocasions i per diferents motius als mitjans de
comunicació.
1) Publicació del resum de la trobada de representants dels partits polítics amb les
dones amb discapacitat a la independent i exposició a ràdio gràcia i ràdio 4.

“Gran èxit de l’acte convocat per Dones No Estàndards en el que les candidates
dels partits polítics, d’aquestes eleccions generals, europees i locals van explicar
les seves propostes.
Amb la sala plena de goma gom, les 6 dones representats que es presenten a eleccions
generals i locals, en un ambient cordial i distès, el dijous 11 d'abril, van explicar el seu
programa responen a les preguntes de Carmen Riu, la presidenta de Dones No
Estàndards , i després a les qüestions que es van plantejar en la sala.
Van ser-hi presents: Cristina Simó del PDCAT, Montserrat Benedí d'ERC, Mireia Garrido
del PSC, Laura Pérez de Catalunya en Comú Podem, Antonia Arnau de la CUP, i Remei
Gómez per Convergents. No varen respondre ni excusar la seva no assistència PP i C’s.
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‘Creiem que han vingut gairebé totes les convocades -subratlla Riu- però sobre tot han
estat les dones representants que els interessa el tema, per què la realitat es que la
nostra problemàtica i reivindicacions no figuren gairebé en cap programa electoral’.

Per a Cristina Simó, del PDCat, es important garantir els drets de les persones
discapacitades, que tinguin recursos per subsistir, assistència domiciliaria, integració
laboral i social -que es compleix la quota d’un 2 % de contractació d’aquestes persones-,
que hauria de ser d’obligat compliment a les institucions, i com a valor afegit per a les
empreses privades a l’hora de la contractació pública. Cal millorar la qualitat de vida i la
autonomia personal de totes les persones amb diverses discapacitats”.
“Les persones amb discapacitats tenen el mateixos drets que qualsevol altre persona- va
defensar Montserrat Benedí, d’Esquerra Republicana- i haurien de poder desenvolupar
el seu projecte de vida en igualtat de condicions. Necessitem una Ciutat Inclusiva, i
prendre tot tipus de mesures perquè això sigui així. Sobre tot tenir en compte, que les
dones sempre han estat les cuidadores, i en les polítiques socials no se les inclou. Per la
seva experiència institucional en l’àrea de serveis socials, Mireia Garrido del PSC,
defensa programes globals que es puguin aplicar. En totes les àrees de la vida social cal
tenir en compte a les persones que es mouen en condicions adverses, i que son més
vulnerables. Es necessari promoure una formació integral i una educació diferent de la
ciutadania, per canviar la mirada a aquests tipus de persones diferents que ens envolten i
que tenen molt per aportar”.
Laura Pérez, regidora de Dones i LGTBI de l'ajuntament actual, va fer tot un recorregut
per la feina desenvolupada durant els últims quatre anys de govern municipal, i va
defensar que es pot demostrar que el consistori ha fet un esforç molt gran en implementar
polítiques socials arreu. ‘És un símptoma que aquest acte el promouen les Dones no
Estàndard, perquè el sector esta molt feminitzat i elles i les seves famílies i/o cuidadores,
sofreixen molt més el seu entorn. Necessiten un habitatge adaptat i poder accedir sense
barreres arquitectòniques a tot tipus de locals. Per això comptem amb elles en el disseny
de la ciutat, als plans de barris i als comunitaris. Cal tenir en compte que les dones
discapacitades són molt més vulnerables a la violència de gènere, masclista i social. I per
ajudar-les amb rapidesa en situacions d’emergència estem dissenyant un APP, una
aplicació de mòbil perquè puguin demanar ajuda amb urgència i taxis especials’.

174

Per la seva banda, Silvia Requena, candidata de Convergents, com a empresària, va
incidir molt en promoure el treball, donant més incentius a les empreses per estimular la
contractació de dones amb discapacitat.
Ma Antonia Arnau, de la CUP, que es presenta a les eleccions municipals, demana que
les necessitats de les persones estiguin al centre de totes les polítiques. Cal tenir en
compte que encara manca -també a Barcelona- però sobre tot a Catalunya prendre
moltes més mesures de gènere, i que afavoreixin a persones amb dificultats de mobilitat.
Cal que es que es compleixin les normatives urbanístiques i eliminar les barreres d’accés,
i que s’augmenti la dotació municipal de transport públic adaptat”.
Es podria dir, que totes les presents es mostraven d’acord en el que aportaven les
companyes. Només, Perez, es va mostrar una mica critica i va dir que no estava d’acord
amb alguna de les intervencions de la sala que comentaven que no s’havia fet gairebé
res, ‘perquè hem fet i seguirem fent tot el que puguem’. Ella al igual que la resta de
companyes, va denunciar que cal lluitar per una nova llei de dependència amb recursos i
amb aplicació immediata, no com la que hi ara que no es compleix ni en els mínims. I,
sobretot, a Catalunya s'està deixant fora a milers de persones que ho necessiten.

Per a finalitzar Carme Riu va llegir les reivindicacions de Dones No Estàndards, i va
comentar a les presents que malgrat que les seves intencions siguin bones haurien de
‘manar molt més’, perquè a l’hora de la veritat els polítics s’obliden de les seves
necessitats.
Malgrat tot, Riu va valorar molt positivament l’èxit d’aquest primer acte de presentació
electoral. ‘Estem contentes -ens explicava al final del debat - perquè hem vist com la gent
estava molt interessada, i hem omplert la sala. Estem convençudes que tothom te molt a
dir sobre el tema de la discapacitat, i sobre les mesures que cal tirar endavant. Hem pogut
comprovar que malgrat que ja s’estan fent coses, sobre tot des de l’ajuntament de
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Barcelona, la majoria dels programes dels partits polítics no ens tenen en compte, i
es preocupen molt poc de la falta de compliment de la Llei de Dependència, tant a
Catalunya, com a l’estat espanyol. Manquen moltíssimes coses a resoldre per avançar, i
al final crec que haurem de tallar un dia el trànsit de les ciutats amb les nostres cadires,
per a reivindicar els que ens està passant’.

2) Com ja hem esmentat en l’apartat anterior, l’exposició de la trobada amb els
polítics també es va traduir en dues entrevistes de ràdio. A Ràdio Gràcia i a
Ràdio 4.

Tres dones no estàndards a Ràdio 4.

3) Carme Riu: “Les Dones No Estàndards aportem una visió al feminisme.”
A:

• https://www.aspanias.org/dones-no-estandard/
• https://www.youtube.com/watch?v=aR632uIlzhM#action=share

Transcripció de l’entrevista:
La Carme Riu és la presidenta de l’Associació de Dones No Estàndard i fa anys que
lluita contra el patriarcat i el capacitisme o anormalofòbia. Per articular aquesta lluita va
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cofundar l’associació fa 24 anys. Des de l’orgull de l’anormalitat, gestionen un servei
d’atenció personal i domiciliaria per a dones amb discapacitat, publiquen guies de
prevenció, fan un taller de teatre i imparteixen cursos de tota mena. Aquest 8 de març, la
Carme sortirà al carrer juntament amb les seves companyes de l’Associació de Dones No
Estàndard per seguir visibilitzant la doble discriminació que pateixen.

Quina diries que és la prioritat del feminisme que defenseu des de l’Associació de
Dones No Estàndards?
De feminismes n’hi ha molts i nosaltres hi convivim. Més que defensar unes prioritats pròpies,
aportem una visió al feminisme. Però això no vol dir que els altres feminismes no siguin bons.

Diries que el feminisme de les dones estadísticament normal s’ha oblidat de postures com
la que defenseu a l’Associació de Dones No Estàndards?
No. El que passa és que les dones amb discapacitat hem estat relegades a l’àmbit privat i hem
tingut moltes més barreres per sortir a l’àmbit públic. A més, el masclisme ha mercantilitzat els
cossos de les dones i des d’aquesta perspectiva nosaltres estem menys mercantilitzades, però
més abusades. El masclisme diu: “aquesta dona no serveix per a res i millor oblidar-la i apartarla, però d’altra banda hi abuso”.
Hi ha divisió dins del feminisme?
Que hi hagi diversos feminismes no vol dir que estiguem en guerra. No treballem per separarnos, treballem per unir-nos. Pot ser que jo pugui no estar d’acord amb altres feminismes per
determinades coses, però això no vol dir que no camini juntament amb elles per aconseguir el
que volem.
El feminisme ha arribat a postures obertament de dretes. Creus que és un èxit del
moviment o una estratègia de màrqueting polític perillosa?
No crec que el feminisme hi hagi arribat, sinó que l’estan utilitzant. Això també passa en
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associacions de persones amb discapacitat que, amb bona voluntat, han fet comissions o grups de
dones per dir que estan fent coses feministes. Però això no és el feminisme. Ara bé, els partits
polítics ho han fet amb mala fe per continuar fent el mateix: treballar per aconseguir un
capitalisme en el seu màxim exponent.
Què creus que s’erradicarà abans, la discriminació que patiu per ser dones o per
tenir diversitat funcional?
Pot ser bastant similar, perquè és un mal que ve del mateix: de la injustícia i el no respecte als
drets humans. Si aconseguim que les dones ens repartim totes les tasques de cura, treball i
també gaudim d’un temps per nosaltres, les persones amb diversitat funcional ho tindrem més
fàcil, perquè el temps de cura estarà compartit.
Quines violències pateixen les dones amb diversitat funcional o intel·lectual?
Normalment qui pràctica aquesta violència és el marit, el personal sanitari, els cuidadors. Una
de les més greus és l’esterilització forçada i l’extirpació de la matriu. Els mateixos ginecòlegs t’ho
proposen perquè diuen que així no tindràs la regla i és més higiènic. D’altra banda, hi ha moltes
dones que són abusades i que s’han de sentir coses com “gràcies que jo et faig aquestes coses
perquè ningú voldria fer-te-les” o “tu ets la culpable, perquè em provoques”.

Quina diferència hi ha entre ser dona i home amb diversitat funcional?
En primer lloc, la família dels homes amb discapacitat intenta aconseguir-li una parella com
sigui. A més, se li reconeixen les seves necessitats sexuals, en canvi a la dona se l’esterilitza sense
consentiment. D’altra banda, a l’home se’l posa en l’espai públic, en canvi a la dona se la tanca a
casa perquè es tem que es procreï. Un altre greuge, és que la dona amb diversitat funcional té
5.000€ més de despesa anual que un home en les mateixes circumstàncies.
Com creus que es podria articular o construir el feminisme dins de la diversitat
intel·lectual?
A la nostra entitat hi ha algunes dones amb diversitat intel·lectual i elles tenen clar que pateixen
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discriminació pel fet de ser dones. Són coses més concretes les que poden treballar, però el que
és important és que diguin la seva. També fa falta informació i formació, no només per elles sinó
pels nois i els professionals amb qui conviuen.
Què recomanaries als pares i mares o tutors d’una persona amb diversitat
intel·lectual a l’hora d’abordar la sexualitat de la seva filla o tutelada?
Les dones amb discapacitat intel·lectual han de saber com poder tenir aquestes relacions
satisfactòriament. Cal propiciar-les en lloc de negar-los-hi el fet de ser dones, que és el que es fa.
Això també és un maltractament. Als pares i les mares els hi diria que, de la mateixa manera que
han tingut relacions sexuals, la seva filla també té dret a tenir-les. Penso que la societat anirà
canviant en aquest sentit.

4) “Espais de Dones: Dones No Estàndards”
Escrit per Redacció La Independent dijous, 28 de febrer de 2019, 02:41. Apoderament i
Lideratge - Organitzacions socials
A:
•

http://www.laindependent.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=810
1%3Aespais-de-dones-dones-no-estandards&catid=65%3Aorganitzacionssocials&Itemid=102&lang=ca

Dones No Estàndards neix l'any 1995 de la necessitat d'evidenciar la violència
exercida a totes les dones considerades no estàndards.
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"Nosaltres, al encarnar en els nostres cossos el model contrari de l'estàndard i al dur una
vida activa social i laboralment, ajudem als nostres conciutadans a trencar esquemes i
evadir les pors que l'estandardització provoca respecte a qualsevol diferència",
manifesta Carme Rius, presidenta de l'entitat.
L'objectiu de l'associació no és només el d'evidenciar aquesta violència estàndard, sinó el
d'augmentar el propi gaudi de la vida i fer-lo augmentar a les persones del seu entorn i a
la societat. Per això l'èmfasi del seu treball es troba en la bona convivència malgrat les
diferències amb les altres persones. Sovint això no és fàcil, requereix un esforç perquè la
societat tendeix a explicar les coses de forma genèrica i oblida les particularitats,
especialment si són costoses”.

5) Publicació de la Campmanya mundial “Everday Sexist Capacitism” a les xarxes
socials a través de la creació d’un bloc especialment creat per a recollir les violències que
pateixen les dones amb discapacitat d’arreu del món. Està inspirada amb la campanya
Meetoo i el llibre de Laura Bates, a la qual vam tenir l’oportunitat de conèixer. El post està
en català, castellà peninsular i anglès.
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6) Col·laboració sobre educació, amb Tània Verges, al segon volum de Terra de
Ningú.
Aquest segon volum parteix d’aquella tardor del 2017 i és una reacció a la situació
política i social del nostre país, al mateix temps que busca ser una oportunitat per
reflexionar més pausadament sobre com abordar els temes repressius en el context
actual des d’una aproximació feminista que ha estat pràcticament absent en el debat
públic.

7. FESTES I TROBADES AMB LES USUÀRIES,VOLUNTARIS

I

TREBALLADORES.
1) El nostre tradicional Dinar de Nadal amb l’actuació del Grup de Teatre No
Estàndard:
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2) Les nostres assemblees, cada darrer dimarts de mes
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3) Celebració de l’atorgament del premi de la Comissió de la Veritat per la
Campanya en la qual vam participar, anomenada: ”Cap Dona en l’Oblit”,
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Fins aquí la historia de l’Associació Dones no Estàndards de l’any 2019.

M. Carme Riu i Pascual
Presidenta de l’Associació Dones No Estàndards.
Desembre 2019
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