
VIOLÈNCIES MASCLISTES I DONES AMB DISCAPACITATS 
 

 
Les violències masclistes contra les dones amb discapacitats són violències encara invisibilitzades. 
Es calcula que el doble de dones amb discapacitats pateixen violències masclistes respecte les 
dones sense cap discapacitat. 
  
 
Data: 24 de novembre de 2020 
Jornada online. Rebreu el link 24 hores abans de l'inici.  
Cal inscripció prèvia: Inscripció 
Preu: Gratuït 
Persones destinatàries: Professionals dels àmbits vinculats al Circuit local d'actuació vers la 
violència masclista, entitats i institucions de l'àmbit social, sanitari i educatiu 
 
 
Programa de la jornada 
 
9.30h. Presentació de la jornada a càrrec de Lluïsa Moret Sabidó, Alcaldessa de Sant Boi de Llobregat  
 
9.50h.  Conferència Canvi de paradigma i detecció de violències masclistes en noies i dones amb 
diversitat funcional cognitiva a càrrec de Carolina Checa Dumont, treballadora social, sexòloga i 
experta en estudis feministes i de gènere.  
 Conferència Les meves reflexions sobre les violències masclistes i la sexualitat. Les 
violències sexuals en dones joves amb Síndrome de Down a càrrec de Melani Alcalá Fernández, 
activista feminista pels drets de les persones amb Síndrome de Down. 
    
11h. Pausa 
 
11.15h. Taula d'experiències: abordatge de les violències masclistes en dones amb discapacitats 
Modera: Estrella Argüelles Busto, Directora Àrea d'Igualtat, Drets Socials i Ciutat educadora de 
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
 

- Violència masclista i les dones amb diversitat funcional a càrrec de Carme Riu Pascual,  
presidenta de l'Associació de Dones no Estàndards 

- Dones i diversitat funcional a càrrec de Susanna Barranco Iglesias, directora de Mousiké 
- Programa Mujeres en modo On-Vg a càrrec de Virginia Carcedo Yllera, secretària general 

d'Inserta Empleo i Directora adjunta de formació, treball i transformació de la Fundació ONCE 
 
12.45h. Cloenda a càrrec de Sensi Domínguez Recio, Regidora d'Igualtat, feminisme. Reforma horària de 
Sant Boi de Llobregat 
 
 
Inscripcions des de l'11 de novembre fins el 23 de novembre de 2020 ambdós inclosos 
A través del formulari que trobareu al web: Inscripció   
Teniu a la vostra disposició l'intèrpret de llengua de signes. Per solꞏlicitar-lo haureu de contactar amb el 
CRDD (crdones@santboi.cat) amb un mínim de 48 hores d'antelació. 
 
 
Per a més informació: 
Centre de Recursos i Documentació de les Dones (CRDD) 
crdones@santboi.cat 
(Can Jordana, c. Ebre, 27. 08830 Sant Boi de Llobregat. Tel. 93 635 12 00 ext. 156/ 436) 
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