
CEMUDIS implica el personal sanitari de Galícia, Catalunya i Navarra en la 

detecció de la violència cap a les dones i nenes amb discapacitat 

La Confederació Estatal de Dones amb Discapacitat (CEMUDIS) i el seu moviment associatiu 

han reactivat l'Estudi per a la prevenció, identificació i detecció de situacions de violència cap a les 

dones i nenes amb discapacitat en l'àmbit sanitari, que es desenvoluparà durant tot l'any 2021 

presencialment en les comunitats autònomes de Galícia, Catalunya i Navarra, i de manera en línia a 

través d'un formulari. 
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Amb l'objectiu de promoure la prevenció, identificació i detecció de situacions de violència cap 

a les dones i nenes amb discapacitat, així com l'actuació ràpida i eficaç davant situacions de 

violència continuada, CEMUDIS realitza des de 2019 un estudi de recerca en la matèria en 

diferents territoris del país. Per a això, a més de comprovar els diferents sistemes de protecció 

disponibles, aprofundeix en la realitat de les dones amb discapacitat quant a l'accés als serveis, la 

seva participació social, la seva xarxa de suports, autonomia personal i l'exercici efectiu dels seus 

drets. 

Enguany, CEMUDIS rellança l'estudi per a treballar activament en el desenvolupament i 

implementació de mesures que disminueixin la bretxa existent, aconseguint així una inclusió plena 

en tots els àmbits de la nostra societat fonamentat en la necessitat de posar en marxa accions 

d'informació i divulgació entre els centres i serveis sanitaris a nivell nacional per a sensibilitzar 

sobre aquestes situacions. 

Així mateix, es desitja sensibilitzar i generar consciència al personal dels serveis públics de salut, 

institucions i a la població en general sobre la problemàtica i desprotecció en la qual viuen les dones 

i nenes amb discapacitat i així poder establir protocols d'actuació especialitzada en la prevenció, 

identificació i detecció de situacions de violència, especialment en moments de crisi sanitària, com 

la provocada per la COVID-19. En aquest sentit, la pandèmia ha posat de manifest la necessitat 

millorar els serveis d'atenció sanitària i d'urgència de manera que responguin a les necessitats 

específiques i reals de les dones i nenes amb discapacitat. 

En aquesta nova fase de l'estudi, s'analitzaran les demandes i necessitats de les dones amb 

discapacitat, per a conèixer la realitat a la qual s'enfronten quan acudeixen als serveis d'atenció 

sanitària, així com indicadors d'accessibilitat, assistència i atenció especialitzada o l'impacte de les 

mesures implementades a partir de la crisi sanitària de la COVID-19. 

Actualment són escassos o poc consistents les dades i estudis disponibles que aprofundeixin en la 

realitat de les dones amb discapacitat. Per això, CEMUDIS anima a les dones amb discapacitat a 

pal·liar el desconeixement sobre la seva realitat participant en l'enquesta i a tota la ciutadania a fer-

se eco d'aquest estudi i compartir-lo per a donar-li la major difusió possible. 
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Aquesta anàlisi s'està realitzant mitjançant una enquesta en línia totalment anònima, a la qual 

s'accedeix a través del següent enllaç: 

https://es.surveymonkey.com/r/frkq9cw  

Aquest projecte pertany a el Programa estratègic nacional de lluites contra les discriminacions i 

violències cap a les dones amb discapacitat física i orgànica de COCEMFE finançat amb càrrec a 

l'assignació tributària de l'IRPF 2020 i el cofinançament de la Fundació ONCE.
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https://es.surveymonkey.com/r/frkq9cw?fbclid=IwAR1yKcqzS9PLUeA2C2injdk-4STbwQ9r89WW1GBrW7EcA5h_AJpz1B1gCC8

