
Somos una asociación de mujeres y hom-

bres comprometidas con la lucha por la 

igualdad y contra la violencia de género en 

Xàtiva y la comarca de la Costera-La Canal, 

siempre con la mirada puesta en la realidad 

global. Feministas, inquietas, sóricas, 

diversas, dinámicas, libres. 

Nuestros
Objetivos son:

• Promover el encuentro y  el debate en 

torno a las políticas de igualdad y contra la 

violencia de género en el ámbito local y 

comarcal.

• Facilitar formación en materia de igual-

dad entre hombres y mujeres, contra la 

violencia de género y nuevas masculinida-

des.   

• Sensibilizar y movilizar la concienciación 

ciudadana en favor de la igualdad efectiva 

entre mujeres y hombres en todos los 

ámbitos del desarrollo humano: perso-

nal, familiar, social y laboral. 

• Disponer de herramientas para la comu-

nicación, información, difusión y sensibili-

zación en torno a la igualdad entre hom-

bres y mujeres y la prevención de la vio-

lencia de género.

• Promover la participación y el asociacio-

nismo. 

¿Qué hacemos?

Desarrollamos acciones dirigidas a la sensi-

bilización y formación; a la incidencia política 

y social para el fomento de políticas de igual-

dad; a construir la XATIVA VIOLETA; a visibili-

zar y promover el empoderamiento  y la  

participación de las mujeres en todos los 

ámbitos sociales, así como al disfrute del 

ocio y el tiempo libre. Tenemos un grupo de 

apoyo, a las mujeres que sufren violencia de 

género: GRUP D'ACOMPANYAMENT. Nos 

coordinamos con otras asociaciones involu-

cradas en la lucha por la igualdad y los dere-

chos humanos. Realizamos conferencias, 

jornades, sesiones de estudio y debate 

sobre todas las cuestiones de interès. Sali-

mos a la calle para celebrar y exigir: 8 marzo, 

25 Noviembre... Nos organizamos, nos 

encontramos, compartimos, crecemos 

juntes. 

¿Quieres ser socia/o
de XATEBA?
Contacta con nosotras y haznos llegar tus 

datos. 

¿Cómo contactar
con nosotras?

Telèfon 662 135 785 - info@xateba.es

www.xateba.es      Mujeres Xateba      @Xateba 
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Som una associació de dones i homes com-

promeses amb la lluita per la igualtat i contra 

la violència de gènere a Xàtiva i la comarca de 

la Costera-La Canal, sempre amb la mirada 

posada en la realitat global. Feministes, 

inquietes, sòriques, diverses, dinàmi-

ques, lliures. 

Els nostres
objectius són:

• Promoure la trobada i el debat al voltant 

de les polítiques d'igualtat i contra la violè-

ncia de gènere a l'àmbit local i comarcal

• Facilitar formació en matèria d'igualtat 

entre homes i dones, contra la violència 

de gènere i noves masculinitats.     

• Sensibilitzar i mobilitzar la conscienciació 

ciutadana en favor de la igualtat efectiva 

entre dones i homes en tots els àmbits del 

desenvolupament humà: personal, fami-

liar, social i laboral. 

• Disposar d'eines per a la comunicació, 

informació, difusió i sensibilització sobre 

la igualtat entre homes i dones i la preven-

ció de la violència de gènere.

• Promoure la participació i l'associacio-

nisme.  

Què fem?

Desenvolupem accions dirigides a la sensibi-

lització i formació; a la incidència política i 

social per al foment de polítiques d'igualtat: 

a construir la XàTIVA VIOLETA; a visibilizar i 

promoure l'apoderament i la participació de 

les dones a tots els àmbits socials, així com a 

gaudir de l'oci i el temps lliure. Tenim un grup 

de suport per a les dones que pateixen violè-

ncia de gènere: GRUP D'ACOMPANYA-MENT. 

Ens coordinem amb altres associacions invo-

lucrades en la lluita per la igualtat i els drets 

humans. Realitzem conferències, jornades, 

sessions d'estudi i debat sobre totes les qües-

tions d'interès. Eixim al carrer per a celebrar i 

exigir: 8 març, 25 Novembre... Ens organit-

zem, ens trobem, compartim, creixem 

juntes. 

Vols ser sòci/a
de XATEBA?
Contacta amb nosaltres i fes-nos arribar les 

teues dades. 

Com contactar
amb nosaltres?

Telèfon 662 135 785 - info@xateba.es

www.xateba.es      Mujeres Xateba      @Xateba 
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