
 
 
 
 
 
       

Nota de premsa 

 

 

La iniciativa inclou la formació de professionals especialitzats en el suport a 

aquest col·lectiu i tallers de sensibilització per als familiars  

 

L’Obra Social "la Caixa" i COCEMFE 

col·laboraran en l’atenció a dones amb 

discapacitat víctimes de la violència masclista  
 

• L’objectiu de l’acord és oferir suport a un col·lectiu, el de les 

dones amb discapacitat, especialment vulnerable davant la 

violència i que, a més a més, demana un abordatge específic en 

situacions de maltractament. 

 

• El projecte inclourà tant la formació de professionals com la 

intervenció directa, tot plegat en el marc del programa “Violència: 

tolerància zero” de l’Obra Social "la Caixa". 

 

Barcelona, 21 de desembre de 2010. - El director general de la Fundació "la 

Caixa", Jaime Lanaspa, i la secretària de l’organització de la Confederació 

Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE), 

Roser Romero, han presentat avui un projecte per a l’atenció de dones amb 

discapacitat que han patit violència masclista o són susceptibles de patir-ne. 

 

La iniciativa es desenvoluparà en el marc del programa “Violència: tolerància 

zero” de l’Obra Social "la Caixa" i s’articularà al voltant de dos eixos. El primer 

se centrarà en la formació de professionals i inclourà la conscienciació i la 

sensibilització, la formació per a la intervenció, adreçada a personal tècnic de 

l’administració i de les entitats socials especialitzades en discapacitat, i també 

tallers de sensibilització per als familiars.  

 

El projecte, que preveu arribar a prop de 200 dones el 2011, també inclou 

l’atenció directa a aquest col·lectiu per mitjà de tallers de suport psicosocial, 

de 20 a 30 hores de durada.  

El programa “Violència: tolerància zero” té l’objectiu de prevenir possibles 

conductes de maltractament, sensibilitzar la població al voltant d’aquest 

problema i contribuir a la reinserció de les víctimes. 

 



Aquesta iniciativa per a l’atenció a les dones amb discapacitat que han estat 

víctimes de violència masclista o són susceptibles de patir-ne s’afegeix a 

diferents línies de col·laboració entre l’Obra Social “la Caixa” i COCEMFE. 

Entre aquestes destaca el projecte Incorpora Inder que, en el marc d’Incorpora, 

s’adreça de manera específica a la inserció laboral de persones amb 

discapacitat en l’àmbit rural. 

 

 

Pensant en les persones, més que mai  

 

Ara més que mai, "la Caixa" ha optat per reforçar el seu compromís amb les 

persones. En aquest sentit, l’Obra Social manté l’any 2010 un pressupost de 

500 milions d’euros.  

 

El desenvolupament de programes de caràcter social, adequats a les 

necessitats més emergents en la conjuntura actual, rep la major part de la 

inversió. La superació de la pobresa infantil, el foment de l’ocupació entre 

col·lectius amb dificultats, l’envelliment actiu i saludable de la gent gran i 

l’atenció a les persones amb malalties avançades són, en aquests moments, 

les quatre línies de treball prioritàries.  

 

A més d’aquestes línies, l’entitat impulsa altres projectes adreçats a cobrir 

diferents mancances socials: la prevenció del consum de drogues, l’accés a 

l’habitatge, la integració de persones immigrants, el foment del voluntariat, la 

concessió de microcrèdits o la Cooperació Internacional. El suport a l’educació i 

la investigació, la conservació del medi ambient i la divulgació de la cultura 

completen els objectius essencials de l’Obra Social "la Caixa". 

 

 
Si voleu més informació:  
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   
Neus Conteras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de premsa multimèdia   
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 


