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Presentació 
 ........................................................................................................................  

 

Tot i que les polítiques portades a terme en els úl-

tims anys han millorat sensiblement les condicions 

de vida de les persones amb diversitat funcional i 

reduint així el risc d'exclusió social que pateixen en 

molts casos, les dones amb diversitat funcional se-

gueixen patint una doble discriminació,  enfrontant-

se a situacions d'exclusió que afecten a la seva situ-

ació econòmica, laboral i social.  

A més, aquestes dones formen un dels col·lectius 

més vulnerables davant la violència masclista  per-

què tenen un risc molt més alt de patir-la. L'abús i el 

maltractament físic i emocional és un fet freqüent i 

poc denunciat, que normalment es produeix en el 

seu entorn més proper.  

Les dones amb diversitat funcional poden aportar 

molt a la nostra societat, i s'han d'establir les estra-

tègies necessàries per tal d'afavorir la seva partici-

pació juntament amb la resta de dones, al món pro-

fessional, a la cultura, a la política... per tal de cons-

truir una societat amb nous valors, inclusiva i  plena, 

en definitiva una societat millor per i per a tothom. 

 

 

Javier López Herranz 

Regidor d'Inclusió i Diversitat funcional
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Gènere i  
discapacitat 
 ........................................................................................................................  
L'article 6 de la Convenció sobre els drets de les 

persones amb discapacitat de les Nacions Unides 

diu que els estats membres reconeixen que les 

dones i nenes amb discapacitat estan subjectes a 

múltiples formes de discriminació i, en aquest 

sentit, han d’adoptar mesures per assegurar que 

puguin gaudir de tots els drets plenament i en 

igualtat de condicions. També indica que  cal que 

els esmenats estats han de prendre totes les me-

sures pertinents per assegurar el ple desenvolu-

pament, avançament i potenciació de les dones, 

amb el propòsit de garantir l'exercici i el gaudi 

dels drets humans i les llibertats fonamentals.  

Aquesta convenció 

dedica un article 

també a la infàn-

cia. Així doncs, les 

dones amb discapa-

citat malauradament 

estan en una situació  equiparable a la dels nens i 

nenes, vulnerables, fràgils, indefensos i depen-

dents.  

Aquesta realitat no sempre ha estat reconeguda i 

de fet, ha estat una reivindicació històrica de les 

associacions de dones amb discapacitat. Ara, cal,  

a banda de reconèixer-la, que les institucions, 

amb la col·laboració imprescindible d'aquestes 

dones, impulsin mesures que tinguin un impacte 

veritable en les situacions que viuen. 

Les dones amb discapacitat pateix la doble dis-

criminació 

Si al fet de ser una persona amb discapacitat se li 

afegeix la condició de ser dona, les barreres aug-

menten, impedint el ple ús dels drets i responsa-

bilitats pròpies com persones. La participació so-

cial i el compliment dels objectius vitals també es 

veuen perjudicats. Aquest és el resultat de l'ano-

menada doble discriminació.  

Les dones amb discapacitat pateixen discrimina-

cions de la mateixa naturalesa que les que patei-

xen les dones en relació als homes en general. 

Aquestes, sorgeixen del sistema patriarcal del 

qual deriva la diferència de rols tradicionalment 

assignats a les dones i als homes. Aquests rols 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/11discapacitat/2012_04_11_convencio_drets_persones_discapacitat_catala.pdf
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/11discapacitat/2012_04_11_convencio_drets_persones_discapacitat_catala.pdf
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assignen als homes el control de l’espai públic i 

l’acceptació social pertinent i a les dones el de 

l’espai privat sense cap tipus de reconeixement. 

Tot i que actualment les dones estan presents en 

gairebé tots els espais laborals i socials, la igualtat 

encara no és real.  

Per a les dones amb discapacitat s'afegeixen a 

més, les dificultats resultants de la pròpia disca-

pacitat  i la vulneració dels seus drets encara em-

pitjora amb la invisibilitat i el desconeixement 

d'aquesta doble discriminació. De fet, durant 

molts anys les associacions de dones amb disca-

pacitat han denunciat la manca d'estudis i dades 

objectives relatives al gènere i la discapacitat.  

En aquest sentit, la Fundación CERMI (Comité 

Español de Representantes de Personas con Dis-

capacidad) va publicar al febrer un informe de 

situació de la violència de gènere contra les do-

nes amb discapacitat a partir de la Macroencues-

ta 2015 sobre violència  de género del Ministerio 

de de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Aquest informe reflecteix que gairebé una de 

cada tres dones amb discapacitat (31%) assegura 

que ha patit o pateix algun tipus de violència físi-

ca, psicològica o sexual per part de la seva parella 

o exparella, més del doble que les dones sense 

discapacitat (12,5%). Així, d'un total de 9.275 do-

nes de 16 anys i més, residents a Espanya, un to-

tal de 445 tenien una discapacitat acreditada i, 

d'elles, gairebé un terç (137) va assegurar que  

patia maltractaments. 

 

A més, així com les dones sense discapacitat són 

objecte d’una violència majoritàriament causada 

per la seva parella o exparella, les dones amb 

discapacitat, més del 60% de les quals viu en insti-

tucions, són sotmeses a la violència de persones 

del seu entorn,  com personal sanitari, de servei o 

persones cuidadores.  

L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a fi de 

sensibilitzar sobre aquesta realitat va organitzar 

el  curs de  Prevenció de  la violència en contra de  

les Dones amb Discapacitat, impartit per 

l’Associació de Dones No Estàndards i organitzat  

per la Fundació La Caixa i La Confederación Espa-

ñola de  Personas  con Discapacidad Física y  Or- 

  

http://www.fundacioncermimujeres.es/sites/default/files/informe_sobre_violencia_de_genero_2.pdf
http://www.fundacioncermimujeres.es/sites/default/files/informe_sobre_violencia_de_genero_2.pdf
http://www.fundacioncermimujeres.es/sites/default/files/informe_sobre_violencia_de_genero_2.pdf
http://www.fundacioncermimujeres.es/sites/default/files/informe_sobre_violencia_de_genero_2.pdf
http://donesnoestandards.cat/
http://www.fundacioncermimujeres.es/sites/default/files/informe_sobre_violencia_de_genero_2.pdf
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gáncia (COFEMCE). El curs va comptar amb la 

participació de 15 dones i pretenia sensibilitzar i 

conscienciar sobre la discriminació interseccional 

per gènere i discapacitat, donar a conèixer la rea-

litat de les dones amb discapacitat i capacitar per 

a la detecció, atenció i suport de les dones amb 

discapacitat víctimes de violència masclista. 
 

La formació i l'ocupació, una tasca pendent 

Les dones amb discapacitat tenen més dificultats 

per mantenir-se en el sistema educatiu i continu-

ar la seva formació. Aquestes no desapareixen en 

l'àmbit de l'ocupació. Segons assenyala la UOC 

(Universitat Oberta de Catalunya), tot i que no hi 

ha diferències significatives entre els homes i les 

dones amb discapacitat en relació a l'accés al es-

tudis superiors (encara que la taxa d'accés és del 

15% en relació al 32% de la població que no té 

cap discapacitat), a l'hora de mirar les dades rela-

tives a les contractacions, aquestes tenen un clar 

predomini masculí. Segons les darreres dades del 

Servicio Público de Empleo Estatal, el 61% de les 

persones amb discapacitat contractades eren 

homes davant del 39% de les dones.  
 

 

L'associacionisme, element clau de la lluita 

Cal destacar el paper que desenvolupen les asso-

ciacions de dones amb discapacitat, doncs per 

una banda, donen veu i ajuden a donar visibilitat 

a aquesta discriminació i per l'altra ofereixen su-

port, informació i assessorament i desenvolupen 

projectes per fer-li front. L'associació Dones no 

Estàndards per exemple va iniciar al març el Pro-

grama d'Apoderament i Activació per a l'Ocupació 

a Catalunya que vol fomentar la integració socio-

laboral i l'apoderament de 75 dones amb disca-

pacitat que estan a l'atur o en situació de vulne-

rabilitat. 
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L'entrevista del 
butlletí 
 ...........................................................................................................  
 

En aquesta edició 

del Sumant Capaci-

tats entrevistem a 

Carme Riu i Pascual, 

la primera esportista 

catalana en guanyar 

una medalla olímpi-

ca. Va aconseguir la fita en els Jocs Paralímpics de 

Tel-Aviv (1968) amb l’obtenció de dues medalles 

de plata en les proves de 50 m lliure i 50 m braça 

de la classe S3. En l’edició següent (Munic, 1972) 

guanyà una altra medalla de plata, però no 

l’acceptà, en senyal de protesta perquè volia que 

les persones amb discapacitat física poguessin 

competir en els Jocs Olímpics. Actualment el seu 

esperit lluitador continua vigent i forma part del 

Consell Rector de l'Institut Municipal de Persones 

amb Discapacitat i presideix l'Associació de Dones 

no Estàndards. Aquesta associació va néixer a 

partir d’un grup de dones no estàndards (com els 

agrada anomenar-se), que es van adonar que 

patien més discriminació que els homes amb dis-

capacitat. El seu objectiu és treballar per decons-

truir la societat i canviar i conscienciar de totes 

aquestes conductes i pràctiques que contribuei-

xen a la desigualtat. 

 

En primer lloc, podries explicar-nos l'elecció del 

nom de l'associació i el  significat del terme es-

tandardització en el context de les persones amb 

discapacitat? 

Sí. Aquesta associació va néixer perquè volíem a 

l'any 1995 fer veure la discriminació que patíem 

les dones amb discapacitat fins i tot respecte al 

col·lectiu de la discapacitat.  

Ens vam adonar que no era tant la discapacitat el  

que ens marginava, sinó el fet de no ser estàn-

dards, ser diferents. És a dir, estar fora de la nor-

malitat. Com que la visió masculina posa a la dona 

uns estereotips determinats de coses i de manera 
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de ser, vam pensar que el fet de ser diferents és 

allò que sedueix a l'altre perquè et conegui. Per-

què si tots fóssim iguals, no tindria molta gràcia.  

 

Seria molt avorrit  

I aleshores vam pensar en la manera de jugar 

amb el terme de manera irònica per eradicar el 

masclisme i el normalisme. I per això vam posar el 

nom de Dones no Estàndards, vam estar molt de 

temps pensant-lo. Perquè l'estendard només és 

una mesura estadística que serveix per mesurar la 

normalitat i que sempre deixa el 25% de la pobla-

ció fora. El 12,5% per sota i el 12,5% per damunt. 

Per això li vam posar i estem molt orgulloses. I el 

logo també, perquè és una bruixeta amb cadira i 

també ens fa gràcia. És una manera de fugir de la 

victimització.  

 

Quina és la missió de l'entitat? 

La missió de l'entitat és evidenciar les potenciali-

tats de les dones amb discapacitat. Que encara 

que hi ha moltes barreres, hi ha moltes dones 

amb discapacitat que fan una vida de qualitat i 

que tiren endavant amb les seves vides i que por-

ten a gust ser com són. I el que pretén l'entitat és 

mostrar això en un primer terme i després evi-

dentment, treballar per deconstruir tots aquells 

estereotips i construir una societat on tots i totes 

puguem conviure en igualtat.  

Un dels vostres objectius és el de promoure la 

divulgació de la problemàtica i realitat de la do-

na amb discapacitat, en quins àmbits s'accentua 

més la doble discriminació de les dones amb 

discapacitat? Quines mesures creus que haurien 

de prendre les institucions per abordar aquesta 

realitat? 

N'hi ha molts d'àmbits. Potser la violència que rep 

la dona amb discapacitat. És una violència a més a 

més que està naturalitzada i moltes vegades no 

s'entén com violència. Per exemple que forcin a 

una dona amb discapacitat a avortar, no s'entén 

com violència i si ho és. No tenen cap dret ni re-

productiu ni sexual les dones amb discapacitat, se 

les veu com asexuades, això és molt fort. I a part 

també el relegar-la a l'àmbit privat, fa que no par-

ticipin en l'àmbit públic i la majoria no es formin 

ni accedeixin als llocs de treball. Només hi ha un 

13% per de les dones amb discapacitat que treba-

llen i un 10% són jubilades. Així doncs, la majoria, 

un 77% viu amb una pensió no contributiva de 

150 euros al mes, que és la més baixa que hi ha a 

tot l'estat espanyol. Aquesta pensió tampoc la 

cobra ella, sinó el cap de família. Només la cobra 

ella si viu emancipada, però clar, amb 150 euros 

qui es pot emancipar? 

 

No no, evidentment 

De fet el que volem es canviar tot això  i tenim di- 
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ferents serveis per tractar de donar apoderament 

i poder de decisió a les dones a través de la for-

mació i el treball. Per reconvertir a la societat de 

manera més contributiva. És per a tota la societat 

i especialment per a totes les dones. El fet de que 

les dones amb discapacitat  arribin a treballar fa 

que no siguin tan dependents i com normalment 

de les persones amb discapacitat se'n fan càrrec 

altres dones lamentablement, amb això aconse-

guim l'apoderament de totes les dones.  

 

Un informe del CERMI assegura que una de cada 

tres dones amb discapacitat ha patit o pateix 

violència o assetjament per part de la seva pare-

lla o exparella,  però també de l'entorn més pro-

per, de persones cuidadores o fins i tot de per-

sonal sanitari. La vostra entitat participa des del 

2008 al projecte Violència: Tolerància Zero de 

l'Obra Social la Caixa. Creus que s'han produït 

canvis des d'aleshores? Les dones amb discapa-

citat disposen de suficients recursos i eines per 

denunciar aquestes violències? Per què? 

No. Tenim un servei que atén a  105 dones i a les 

seves famílies, s'atén al domicili i es fan acompa-

nyaments al carrer de cara a que s'empoderin, 

trobin feina i es transformin. D'aquestes, força 

pateixen violència i n'hi ha poques que es deci-

deixen a denunciar. N'hi ha algunes que han de-

nunciat, però recursos no existeixen. Per exem-

ple, les cases d'acollida, no són accessibles, no-

més n'hi ha una d'accessible a tota Catalunya, la 

resta no ho són. Quan les dones han de marxar, si 

han de córrer per marxar perquè hi ha una vio-

lència molt forta... en un cas vam aconseguir que 

a una li paguessin un hotel, perquè no hi havia 

cap lloc on es pogués quedar. Moltes vegades no 

tenen on anar, ja que depenen de l'agressor. Hi 

ha unes circumstàncies de violència molt dife-

rents a la de la resta de la societat. El total aban-

donament. Les dones que eren normals i tenen 

un accident i ara són discapacitades, la gran ma-

joria són abandonades per la seva parella, en 

l'home això passa molt menys. De les 105 dones 

que atenem, n'hi ha 3 que estan en aquesta situ-

ació. Després d'un accident els van donar una 

bona indemnització, quan surten de l'Institut Gut-

tmann què és on normalment passen els primers 

mesos, no poden tornar a casa seva perquè hi ha 

barreres a la majoria de cases, s'han de canviar o 

bé comprant-ne una, venent la que tenen... 

aquests tràmits els han fet la parella, al sortir 

aquestes dones, es troben que la casa l'han posat 

a nom d'ell i se'l troben amb una altra senyora a 

casa i tot el que hi havia de la indemnització a 

nom seu, al no tenir on anar, s'ha de quedar allà 

en aquesta situació. Són violències molt subtils 

però molt específiques.  

També hi ha molts abusos sexuals per part de 

familiars i persones cuidadores i principalment de 

personal sanitari que son els que més contacte 
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tenen amb dones amb discapacitat. De fet els 

homes, del fet de tenir una relació sexual amb 

una dona amb discapacitat  se n'amaguen, però la 

busquen. No sé per què, hi ha un tipus de perver-

sitat en aquest sentit i en cas de descobrir-se ho 

neguen i com no es dona credibilitat a la discapa-

citat, la societat es riu de la dona. És horrorós.   

 

Des de la teva experiència, les dones amb disca-

pacitat són coneixedores dels seus drets i dels 

mitjans que tenen per exercir-los? Si no és així, 

què caldria fer 

No, no en tenen, perquè se senten culpables fins i 

tot de ser discapacitades i moltes pensen que no 

tenen dret a res.  Cal apoderarles i que surtin al 

carrer. Hi ha un protocol d'actuació a nivell sani-

tari que diu que si el metge que rep a la dona veu 

que hi ha problemes diversos de violència,  ens ha 

d'informar per mirar de recollir i intentar fer  al-

gun tractament en aquest sentit. Les dones amb 

discapacitat han de sortir i formar-se i lluitar per 

la igualtat. Realment, pensem que hi hauria d'ha-

ver una discriminació positiva cap a totes les per-

sones amb discapacitat perquè hi ha un 12% de 

població amb discapacitat en aquests moments a 

Catalunya i d'aquest el 8% són dones.  Aquest 

tant per cent hauria de reservat a llocs de treball, 

però a més a més que es complís. En tots els llocs 

de decisió. Falta tot això.  

 

Per què  és tan important la participació social 

de les dones amb discapacitat?  

Perquè es la manera de construir un món on si-

guem com siguem puguem gaudir de la societat 

És una qüestió de drets humans, som la població 

que pitjor viu, la més abandonada.  

 

Creus que encara hi ha prejudicis en relació a les 

dones amb discapacitat? 

Sí, es clar. De fet, la gent pensa que les dones 

amb discapacitat han nascut amb discapacitat. I 

no, la majoria han sigut adquirides. Pensen que 

mai els tocarà i tenen una estructura de pensa-

ment com que aquestes persones no poden fer 

res i ho justifiquen tot. L'única manera de trencar 

amb això és que les dones participin, que hi hagi 

continguts sobre la discapacitat de manera trans-

versal  en el sistema educatiu des de l'escola fins 

a la universitat. Només a la facultat d'arquitectes 

hi ha una assignatura optativa.  

 

Quins serveis pot oferir la vostra entitat a dones 

amb discapacitat? 

Nosaltres tenim un servei que es diu servei Servei 

d’Intervenció Psicosòciolaboral de les Dones amb 

Discapacitat que el que fa són programes indivi 

duals i dona recursos per treballar. Partim dels 

objectius que s'elaboren en base a 18 indicadors 

en diferents àmbits, personal, familiar, formatiu, 

laboral, atenció al propi cos... Marquem uns ob-

jectius des d'on partim i on volem arribar a final 
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Associació Dones No Estàndards 

C/Sant Antoni Mª Claret 31 

08025 Barcelona 

Tel: 934584597 

626049720 

e. Mail: donesnoestandards@hotmail.com 

Web: http://donesnoestandards.cat/ 

 

d'any i les dones tenen diferents recursos per 

aconseguir-ho, els anem integrant al nivell que 

cadascuna d'elles pot.  

També tenim un grup de teatre per evidenciar de 

manera irònica les coses que ens passen a nosal-

tres.  

Fem una revista i tenim moltes coses per fer i 

estem molt disposades a col·laborar amb altres 

entitats i associacions. El més important és que 

les dones participin, treballar teòricament i pràc-

ticament.  
 

Quins destacaries com a nous reptes de futur al 

voltant del tema i/o que es marca l’entitat? 

El repte de futur és que totes les dones puguin 

anar als serveis sanitaris i tinguin bàscules i cami-

lles accessibles. En segon lloc que les dones trobin 

feina i es cobreixin les reserves de feina per a 

persones amb discapacitat i la meitat siguin ocu-

pades per les dones. El repte és incorporar una 

cota de gent discapacitada que pugui estar en 

tots els llocs de decisió.  

I hem d'aconseguir l'accessibilitat universal. Això 

tothom diu que aquest any s'hauria d'haver acon-

seguit, per tant aconseguir-la totalment i que s'a-

pliquin l es normatives necessàries per fer-ho. 

Tots aquests són reptes, també que la dona amb 

discapacitat sigui escoltada i el seu discurs s'es-

colti.  
 

Per acabar, felicitar-vos pels més de 20 anys de 

trajectòria com a entitat, quines són les fites de 

les que com a entitat, esteu més orgulloses o 

destacaríeu? 

Pensem que ha canviat força tota la societat. La 

societat coneix tota la violència i la nostra realitat 

i en parlem. Tot això ho destacaríem positiva-

ment, però també el nostre anàlisi sobre l'estan-

dardització. D'això se'n beneficia tota la població. 

Ser no estàndard en aquesta societat es porta 

molt malament, quan en realitat és una diversitat, 

una aportació a la societat i ens beneficia a tots i 

totes. L'estandardització només serveix per ven-

dre i comprar, però no té a veure amb les perso-

nes. D'això n'estem orgulloses i el tema de la do-

na i la discapacitat, que es reconegui fins i tot 

internacionalment. Vam ser la primera associació 

de dones amb discapacitat que va existir arreu 

d'Europa. En aquest sentit falta molt per fer, però 

ens sentim orgulloses d'haver fet aquest camí. 

Animo a totes les dones a contactar amb l'entitat 

per plegades anar fent via per aconseguir una 

societat i cultura on el viure i el conviure sigui 

joiós i just.  
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CID//Centre d’Informació de la discapacitat 

 
 
 

 

El Centre d’Informació de la Discapacitat (CID) va 

ser creat al 2007 per la Biblioteca Jordi Rubió i 

Balaguer amb el suport de la Unitat d’Inclusió 

Social i Igualtat de l’Ajuntament de Sant Boi de 

Llobregat amb l’objectiu de difondre i posar a 

l’abast de tothom un fons documental especialit-

zat en l’àmbit de la discapacitat i de donar servei i 

oferir recursos en aquest àmbit. Enguany celebra 

els seus 10 anys amb una programació especial 

que podeu consultar al bloc del CID. 

En aquesta ocasió ens presenta un recull de re-

cursos i bibliografia relacionada amb el gènere i la 

discapacitat. 

A la web del Cermi mujeres podeu descarregar el 

butlletí Generosidad, sobre gènere i discapacitat. 

L'Observatori de la discapacitat també publica 

notícies i informes sobre aquesta temàtica, també 

podeu trobar molts recursos a la web de l'associ-

ació Dones no estàndards. 

 Les darreres adquisicions del CID relacionades 

amb aquest tema són: 

El Reflejo de la mujer en el espejo de la discapa-

cidad : la conquista de los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres con discapacidad 

d'Elena Díaz Funchal 

Pobreza y exclusión social de las mujeres con 

discapacidad en España d'Agustín Huete García 

 

Fons especialitzat 
del centre de la 
discapacitat 
 
 

http://bibliotequesdesantboi.wordpress.com/qui-som/bib-jordi-rubio-i-balaguer/
http://bibliotequesdesantboi.wordpress.com/qui-som/bib-jordi-rubio-i-balaguer/
http://www.santboi.cat/PaginesW.nsf/Web%5cPlanes/8CE442F301852539C125747800501D82?OpenDocument&Clau=Personesdiscapacitat&Idioma=ca&Seu=N
http://www.santboi.cat/PaginesW.nsf/Web%5cPlanes/8CE442F301852539C125747800501D82?OpenDocument&Clau=Personesdiscapacitat&Idioma=ca&Seu=N
https://cidiscapacitat.wordpress.com/
http://www.fundacioncermimujeres.es/
http://www.observatoridiscapacitat.org/dones-amb-discapacitat-doble-discriminacio
http://donesnoestandards.cat/
http://sinera.diba.cat/search~S67*cat?/X(dones)+or+(mujer*)+and+(discapaci*)&searchscope=67&SORT=AX/X(dones)+or+(mujer*)+and+(discapaci*)&searchscope=67&SORT=AX&SUBKEY=(dones)+or+(mujer*)+and+(discapaci*)/1%2C13%2C13%2CB/frameset&FF=X(dones)+or+(mujer*)+an
http://sinera.diba.cat/search~S67*cat?/X(dones)+or+(mujer*)+and+(discapaci*)&searchscope=67&SORT=AX/X(dones)+or+(mujer*)+and+(discapaci*)&searchscope=67&SORT=AX&SUBKEY=(dones)+or+(mujer*)+and+(discapaci*)/1%2C13%2C13%2CB/frameset&FF=X(dones)+or+(mujer*)+an
http://sinera.diba.cat/search~S67*cat?/X(dones)+or+(mujer*)+and+(discapaci*)&searchscope=67&SORT=AX/X(dones)+or+(mujer*)+and+(discapaci*)&searchscope=67&SORT=AX&SUBKEY=(dones)+or+(mujer*)+and+(discapaci*)/1%2C13%2C13%2CB/frameset&FF=X(dones)+or+(mujer*)+an
http://sinera.diba.cat/search~S67*cat?/X(dones)+or+(mujer*)+and+(discapaci*)&searchscope=67&SORT=AX/X(dones)+or+(mujer*)+and+(discapaci*)&searchscope=67&SORT=AX&SUBKEY=(dones)+or+(mujer*)+and+(discapaci*)/1%2C13%2C13%2CB/frameset&FF=X(dones)+or+(mujer*)+an
http://sinera.diba.cat/search~S67*cat?/X(dones)+or+(mujer*)+and+(discapaci*)&searchscope=67&SORT=AX/X(dones)+or+(mujer*)+and+(discapaci*)&searchscope=67&SORT=AX&SUBKEY=(dones)+or+(mujer*)+and+(discapaci*)/1%2C13%2C13%2CB/frameset&FF=X(dones)+or+(mujer*)+an
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Clica per accedir al programa 

http://www.santboi.cat/fotos/discapacitats/Diptic SUMANT 2016.pdf
http://www.santboi.cat/fotos/discapacitats/Diptic%20SUMANT%202016.pdf

