8 MARÇ
Día Internacional

de les Dones
Igualtat avui per a un demà sostenible,
corresponsable en cures i
sense violència de gènere

Més informació a: igualtat.dipcas.es

#alçalaveu

Commemoració del
Dia Internacional de les Dones

Fins al 12 de març
Exposició ‘Des de l’amor’, de l'artista Ana Beltrán Porcar, a l’Espai
Cultural Obert Les Aules.

Divendres 4 de març
Il·luminació de la façana principal del Palau Provincial amb llums
violeta.

Dilluns 7 de març
Projecte ‘Miradas vivas, voces encontradas’, d'Ainhoa Anaut. La
fotografia com a eina d'expressió de dones que habiten el territori rural
de Castelló. Es difondrà en xarxes socials i en igualtat.dipcas.es

Dimarts 8 de març, Dia Internacional de les Dones
12.00 hores. Lectura pública de la Declaració Institucional del 8 de Març
a la plaça de les Aules.
A continuació, conferència i inauguració de l'exposició d'humor gràfic
‘La risa de las mujeres’, de Diana Raznovich.

Dijous 10 de març
17.30 hores. Conferència-col·loqui a la terrassa del Casino de Segorbe.
‘La futura revolución: aprender a cuidarse’, per la doctora en Sociologia,
investigadora i experta en polítiques públiques d'igualtat Soledad
Murillo de la Vega. Col·labora, Ajuntament de Segorbe.

Divendres 11 de març
18.30 hores. Conferència-col·loqui en el Saló de Plens de l'Ajuntament
d'Orpesa. ‘La futura revolución: aprender a cuidarse’. Col·labora,
Ajuntament d'Orpesa.

Més informació a: igualtat.dipcas.es

#alçalaveu

8 MARZO
Día Internacional

de las Mujeres
Igualdad hoy para un mañana sostenible,
corresponsable en cuidados y
sin violencia de género

Más información en: igualtat.dipcas.es

#alçalaveu

Conmemoración del
Día Internacional de las Mujeres
Hasta el 12 de marzo
Exposición ‘Des de l’amor’, de la artista Ana Beltrán Porcar, en el Espai
Cultural Obert Les Aules.

Viernes 4 de marzo
Iluminación de la fachada principal del Palau Provincial con luces
violeta.

Lunes 7 de marzo
Proyecto ‘Miradas vivas, voces encontradas’, de Ainhoa Anaut. La
fotografía como herramienta de expresión de mujeres que habitan el
territorio rural de Castellón. Se difundirá en redes sociales y en
igualtat.dipcas.es

Martes 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres
12:00 horas. Lectura pública de la Declaración Institucional del 8 de
Marzo en la plaza de las Aulas.
A continuación, conferencia e inauguración de la exposición de humor
gráfico ‘La risa de las mujeres’, de Diana Raznovich.

Jueves 10 de marzo
17:30 horas. Conferencia-coloquio en la terraza del Casino de Segorbe.
‘La futura revolución: aprender a cuidarse’, por la doctora en Sociología,
investigadora y experta en políticas públicas de igualdad Soledad
Murillo de la Vega. Colabora, Ayuntamiento de Segorbe.

Viernes 11 de marzo
18:30 horas. Conferencia-coloquio en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Orpesa. ‘La futura revolución: aprender a cuidarse’.
Colabora, Ayuntamiento de Orpesa.

Més informació a: igualtat.dipcas.es

#alçalaveu

