
ASSOCIACIÓ DE 
DONES AMB 

DISCAPACITAT 
XARXA

SERVICIS 

• Prevenció Violència de Gènere en Xiquetes i   
Dones amb Discapacitat  

• Servici d'Assessorament Jurídic  

• Servici d'Orientació Sociolaboral 

• Servici d'Atenció Psicològica  

• Xarxa Internacional de Dones amb Discapacitat  

• Cursos de Noves Tecnologies 

• Tallers d'Autoestima i Apoderament  

• Voluntariat  

CONTACTE 

Associació de Dones amb Discapacitat XARXA 
Carrer Marqués d’Elx, 17-Baix 
46018  -  València 
 
Telèfon: 96.357.70.92 
Fax: 96.377.37.81 
Correu electrònic: info@asocxarxa.org 
Pàgina web: www.xarxamujeres.es 
 
Horari d’atenció: 
De dilluns a divendres: de 9:00 a 15:00 hores 
De dilluns a dijous: de 16:30 a 19:00 hores 

OBJECTIUS 

1. Conéixer i analitzar la realitat de les dones amb  
discapacitat des d’un punt de vista integral i transversal.  
 
2. Impulsar les mesures necessàries encaminades a la 
consecució de la igualtat real d’oportunitats.  
 
3.  Promocionar l'associacionisme femení.  

 

4. Desenvolupar i impulsar activitats i campanyes de  
formació i orientació sociolaboral dirigides a les dones 
amb discapacitat. 
 
5. Promoure la integració laboral de les dones amb    
discapacitat. 
 
6. Denunciar qualsevol situació de discriminació que    
patixen les dones amb discapacitat. 
 

Promoure i reivindicar la coeducació. 
 
8. Col.laborar amb organismes públics i entitats privades 
a nivell local, regional, autonòmic, estatal, europeu i         
internacional. 
 
9.  Denunciar la contínua vulneració de drets. 
 

10. Lluitar contra totes las formas de violència i     
discriminació cap a les dones amb discapacitat. 
 

11. Potenciar el desenvolupament i consolidació d'espais 
de formació, reflexió i debat. 
  

12. Desenvolupar programes dirigits a promoure el 
lideratge de les dones amb discapacitat. 
 
 13. Promoure i desenvolupar campanyes de sensibilització                  

i conscienciació social. 
 
 14. Impulsar l’accés a les Noves Tecnologies i a la    
informació en Xarxa per a pal·liar la bretxa digital.  

L'Associació de Dones amb Discapacitat XARXA està 
formada per dones que treballen per a aconseguir la 
plena normalització de la vida de les dones amb 
discapacitat i una igualtat de gènere real.  
 
Per a això, compta amb un espai d'informació,     
formació i diàleg on dones de qualsevol edat poden 
contribuir a la consecució de la igualtat real     
d'oportunitats a través dels següents servicis i   
actuacions dirigits a xiquetes i dones amb         
discapacitat, així com als seus familiars:  

7. 

• Pràtiques Formatives  


