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 Les dones amb discapacitat denuncien la seva 

especial vulnerabilitat davant la violència de gènere  

 
 

Representants de diferents entitats expliquen la seva 

experiència en una jornada sobre la llei del ‘Només Sí és Sí’ 

organitzada pel COCARMI  

 

 

 

 

Barcelona, 17 de març de 2023- Diverses dones amb discapacitat han 

explicat aquest matí la seva experiència com a víctimes de violència de 

gènere en una jornada organitzada per la Comissió de Gènere del Comitè 

Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal 

plataforma del moviment associatiu de la discapacitat a Catalunya, on hi 

viuen més de 634.000 persones amb alguna discapacitat reconeguda.  

 

La jornada s’ha organitzat dins els actes del Dia Internacional de les Dones i 

ha servit, a més, per conèixer una mica millor algunes novetats de la llei del 

‘Només Sí és sí’ gràcies a una ponència de l’advocada especialista en violència 

contra les dones i els infants, Trinidad Fernández Russell. L’experta ha 

qualificat la llei de “bona” perquè és una llei “integral” que parla de garantir 

la llibertat sexual de les persones i abasta diferents punts de vista: “el de la 

prevenció, el de la reparació, el de l’acompanyament i el de la reinserció”. És 

una llei que, ha afegit, “sempre ha tingut en compte les dones amb 

discapacitat, com a col·lectiu més vulnerable per ser dona i, a més, tenir una 

discapacitat o patir una malaltia” tot i que pel fet de tenir una discapacitat o 

malaltia no sempre s’obté el resultat que voldríem la majoria, la 

“reprobabibilitat penal, la condemna”. 

 

Una altra novetat de la llei és la introducció del consentiment exprés (la figura 

del consentiment ja existia), que, com a concepte ampli però pensant en les 

dones amb discapacitat, ha de basar-se en tres eixos: la informació, que és 

clau (sobre la sexualitat, relacions afectives, contracepció, etcètera), la 

raonabilitat (si es pot manifestar) i la voluntarietat (la persona manifesta la 

voluntat de mantenir una relació o és especialment vulnerable?).  

 

En la taula rodona s’ha escoltat el testimoni de Montse Garcia, de Dincat, qui 

ha explicat que de nena va ser violada pel seu pare i no ho va poder 
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denunciar, ja de gran, perquè la família no li ho va permetre. Precisament, la 

major part d’agressions sexuals a dones amb discapacitat tenen lloc en 

l’entorn familiar i queden “en la clandestinitat”. Ara, la Montse és activista 

dels drets de les dones amb discapacitat, s’ha format i ha participat en 

diverses iniciatives d’apoderament del col·lectiu. Garcia ha lamentat que tot 

i tenir dret a prendre decisions sobre la vida sexual, “sovint és la família que 

decideix per nosaltres”. D’altra banda, “també tenim dret a estar informades, 

però no hi ha informació accessible” ha dit.   

 

Al seu torn, Raquel Montllor, de la Federació Catalana d’Autisme, ha 

denunciat com va viure des de petita la discriminació de gènere pel fet de ser 

una dona i la imposició del paper de cuidadora dels seus pares, encara que 

ells no l’haguessin criada, així com la “invisibilitat” que encara pateixen 

moltes dones. Carme Garrido, d’ECOM, ha recordat que “el 80 per cent de 

dones que convivim amb alguna discapacitat hem patit al llarg de la vida 

algun tipus de violència”. Per això ha reclamat “a les entitats i moviments 

feministes (els està costant molt) que incorporin la mirada interseccional i 

sumin l’erradicació del capacitisme i la discriminació múltiple de les dones 

amb discapacitat perquè nosaltres també som part del feminisme”. “Les 

nenes, joves i dones amb discapacitat volem ser escoltades en igualtat de 

condicions, ha continuat, en els espais de participació i presa de decisions”. 

 

Lurdes Dacosta, de la federació Salut Mental Catalunya, va ser violada quan 

tenia vuit anys; va venir de Portugal, ja adulta, “escapant de la violència física 

i sexual”; ara, cada cop que escolta una notícia sobre agressions reviu la seva 

experiència, una experiència que, admet, fa que sovint la víctima se senti 

culpable i sigui fins i tot discriminada per la família. Ella, però, ho va 

denunciar, encara que els problemes de salut mental feien que perdés 

credibilitat. Gràcies al suport dels grups d’ajuda mútua de la federació, “on 

hem trobat un espai segur i de confort” i de la sororitat i acompanyament 

d’altres dones, ara pot verbalitzar els seus sentiments: “ja no soc una víctima, 

soc una supervivent, ja puc parlar”. Tot i això, considera que no s’ha avançat 

gaire en aquest camp i aposta per començar a fer prevenció a les escoles i, 

des de les administracions, donar veu a les dones amb discapacitat, com està 

fent la fundació Cermi Mujeres. 

 

La jornada, celebrada a la seu de l’ONCE Catalunya, ha estat inaugurada pel 

president del Consell Territorial d’aquesta organització, David Bernardo, 

moderada per la seva vicepresidenta, Maria de la Sierra, i clausurada, en nom 

del COCARMI, per Amèlia Clara, també membre de la fundació Cermi Mujeres. 

.  
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Sobre el COCARMI. El comitè està integrat per tretze federacions i associacions que 

representen les persones amb discapacitat de Catalunya, ja sigui discapacitat física, 

orgànica, intel·lectual, sensorial,  trastorn mental o pluridiscapacitat. Aquestes 

entitats són  ACAPPS, ASOCIDECAT, COCEMFE Catalunya, DINCAT-Plena Inclusió 

Catalunya, Down Catalunya, ECOM, Federació Catalana d’Autisme, FECETC, FEDER a 

Catalunya, Federació Salut Mental Catalunya, FESOCA, FEPCCAT i ONCE Catalunya. 

El COCARMI forma part del Comité Estatal de Representantes de Personas con 

Discapacidad (CERMI), que representa uns 3,8 milions de persones amb discapacitat 

d'unes 7.000 associacions. Forma part així mateix de la Taula d'Entitats del Tercer 

Sector Social de Catalunya i de la Plataforma d'Infància de Catalunya (PINCAT). 

 

 

 

https://acapps.org/web/
http://asocide-cat.org/es/quienes-somos/
https://cocemfecatalunya.org/es/
https://www.dincat.cat/
https://www.dincat.cat/
https://www.sindromedown.cat/es/
https://cocemfecatalunya.org/es/
https://fedcatalanautisme.org/
http://www.fecet.org/
http://www.enfermedades-raras.org/
http://www.enfermedades-raras.org/
https://www.salutmental.org/
http://www.fesoca.org/cat/
https://fepccat.org/
https://www.once.es/otras-webs/catala

