
CARTERA DE RECURSOS DE LES ENTITATS DEL CONSELL DE BENESTAR SOCIAL

1. NOM DE L´ENTITAT

Col·lectiu 8 de Març

2. LOGO I DESCRIPCIÓ BREU DE L´ENTITAT

El COL·LECTIU 8 DE MARÇ entén el feminisme com una forma de vida compromesa per 
caminar cap a la igualtat real entre hòmens i dones, i en el camí no ens oblidem de denunciar altres
formes de discriminació. Per això, el nostre radi d’acció s’estén a moltes altres lluites.

3. OBJECTIUS, FUNCIONS I FINALITAT

Igualtat, valoració de les cures i repartiment de treball, entre altres coses.
L´associació té com a finalitat promoure l´emancipació de les dones en tots els àmbits per tal de 
contribuir a la construcció d´una societat més justa i més igualitària on, enfront dels actuals models
sexistes, jerarquitzats, insolidaris i violents, siga possible un nou humanisme que tinga com a 
prioritat la vida i la dignitat de totes les persones.
Per al compliment es realitzaran totes les activitats que es consideren necessàries, tant en el camp 
de la conscienciació i de la divulgació com el de denúncia.
Apostem per la transformació del món on vivim i de les seues regles de joc, un joc violent on 
triomfen les desigualtats i creixen els abismes: entre els hòmens i les dones, entre els països del 
Nord i els del Sud, entre les persones riques i les pobres, entre les "ciutadanes" i les "estrangeres"...

5. RECURSOS AMB QUE COMPTE L´ENTITAT

Quota de les sòcies, subvenció municipal i de Diputació amb temes concrets.

6. SERVEIS OFERITS (TALLERS, SUPORT D´ESPECIALISTES...)

Hem compartit tallers d´autoestima, empoderament, contra les violències, contacontes …

7. INSTAL·LACIONS

Fem servir les instal·lacions de Club Amigues i amics de la Unesco, Casal Ovidi Monllor i algun 



local que ens ha oferit la regidoria d´igualtat.

8. PROGRAMES- PROJECTES OFERITS I EN COL´LABORACIÓ. CAMPANYES

És molt extens des de fa molt de temps a més de les nostres activitats estem amb el grup d´Igualtat.
Fem activitats amb col·laboració. Tota l´informació a la pàgina web.

9. ORGANIGRAMA

10. TELÈFON D´INFORMACIÓ-DADES DE CONTACTE

634574922, ASUN, SECRETÀRIA DEL COL·LECTIU.

11. ADREÇA FÍSICA

Gregori Casasempere Juan nº 46 Alcoi 03802

12. ADREÇA ELECTRÒNICA

Asun07@gmail.com

13. PÀGINA WEB

www.  Donesmariola.org   

14. XARXES SOCIALS

Facebook: www.facebook.com/Col.lectiu Col·lectiu 8 març I Dones
Instagram: col_lectiu_8_m

http://www.Donesmariola.org/
http://www.facebook.com/Col.lectiu

