
 

 

 

COCEMFE Catalunya dóna suport a la campanya de CERMI Estatal sobre la Solitud 

no desitjada i forçosa de les dones amb discapacitat. 

Segons CERMI, més d'un 20% de les persones amb discapacitat viuen soles i un 38% 

d'aquestes viuen en solitud no desitjada. El 74% de les persones amb discapacitat 

que viuen soles són dones, per la qual cosa «la solitud té rostre de dona». 

La falta d'autonomia personal de les dones amb discapacitat s'accentua per mitjà 

dels escassos recursos socials que es destinen per a la inclusió de les dones amb 

discapacitat. La dràstica reducció financera que han sofert els serveis socials i els 

serveis sanitaris arran de l'esclat de l'Estat d'Alarma causat per la pandèmia 

provocada per Sars-Cov-2, ha potenciat la situació de desatenció, abandó i 

inaccessibilitat, així com ha agreujat la falta d'oportunitats més bàsiques i 

primordials per a les dones amb discapacitat. 

«Les dones amb discapacitat ens han contat que s'han trobat en solitud extrema en 

aquesta pandèmia i que s'han sentit desateses i desorientades pel que el 

confinament va portar», representant de CERMI Dones. 

Dades sobre les dones amb discapacitat: 

Hi ha un 22.5% de la població espanyola que viu en situació de la pobresa i d'exclusió 

social. En dones amb discapacitat aquesta taxa s'agreuja i ascendeix a un 39.5%. 

En el col·lectiu de les dones amb discapacitat, del 38% que viuen en solitud no 

desitjada, un 17% son les dones amb discapacitat que viuen en pobresa extrema. 

«Les dones amb discapacitat experimenten en major proporció que els homes amb 

discapacitat per a: 

- Sortir de casa (63,7% enfront de 50,5%), 

- Utilitzar mitjans de transport (36,6% enfront del 29,9%), 

- Accedir i moure's pels edificis (36,8% enfront de 31,8%) i, 

 

 



 

 

 

- Participar en accions formatives (23,6% enfront de 20,3%).» 

(Informe Olivenza, 2019). 

Sord-ceguesa és estar condemnat a viure en l'aïllament i en la solitud, a 

conseqüència de la barrera de comunicació. Viure amb sord-ceguesa és com viure 

en un túnel amb les dues boques tapades. Marina Martín. 

Conseqüències agreujants: 

1. Major aïllament social per la pròpia condició de ser dona. 

2. Falta d'ocupació per part de l'administració local, autonòmica i nacional. 

3. Falta de potenciació de la inserció laboral – que forma el punt de 

convergència important per a facilitar els mecanismes adequats per a la 

comunicació, per a l'ocupació, com a manera de relacionar-se i realitzar-se, 

així com manera d'apoderar-se. 

4. Relatiu a les tecnologies que evidencien les bretxes digitals en funció de 

gènere, es visibilitza més la precària situació quant a l'accés a les tecnologies. 

5. Falta d'accessibilitat d'entorns, productes i serveis. 

En definitiva, es tracta d'implementar mesures per a la inclusió total de les dones 

amb discapacitat, defensar l'accessibilitat universal per a proporcionar un entorn de 

plena inclusió, dotar de recursos a les dones amb discapacitat per a empoderar-les, 

començant pels habitatges, per les tecnologies, per la inclusió sociolaboral, per 

actuacions que fomentin l'acompanyament des de l'administració local, autonòmica 

i nacional, ajudant als familiars de les dones amb discapacitat, sensibilitzant i 

eliminant els estereotips i prejudicis per a prendre consciència social. 

Altres jornades: 

Jornada sobre Soledad No Deseada y Discapacidad. 9 de octubre de 2020 

Segundo webinario: soledad no deseada y discapacidad. las personas con 

discapacidad mayores. en tiempos de pandemia 

Tercer webinario Jornada soledad no deseada y discapacidad. 

Cuarto webinario. Jornada soledad no deseada y discapacidad. el suicidio, el mayor 

fracaso social 

https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/category/documentos/observatorio/informe-olivenza-observatorio/https:/www.observatoriodeladiscapacidad.info/informe-olivenza-2019-sobre-la-situacion-general-de-la-discapacidad-en-espana/
https://galeriavideos.cermi.es/player.php?id=/videos/468187837
https://galeriavideos.cermi.es/player.php?id=/videos/469685661
https://galeriavideos.cermi.es/player.php?id=/videos/469685661
https://galeriavideos.cermi.es/player.php?id=/videos/472157460
https://galeriavideos.cermi.es/player.php?id=/videos/475182691
https://galeriavideos.cermi.es/player.php?id=/videos/475182691

