
PROGRAMACIÓ ACCIONS PER LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS 
ENTRE DONES I HOMES  2016

Dia 1/03/2016
Xerrada col.loqui: “San José de Chiquitos (Bolívia), una experiència municipal cap a la igualtat”.
A càrrec de dues dones bolivianes que participen en un projecte finançat pel Fons València per la 
Solidaritat..Sala Polivalent, a les 19:30 hores
Col.labora: Fons Valencià per la Solidaritat

Dia 6/03/2016
Partit de futbol femení: "Un toc per la igualtat" - U.D. Castellonense Femení i Picassent C.F.Al camp de 
fútbol, a les 12 hores.
Organitza: UD Castellonense Femení 

Dia 8/03/2016: "Dia Internacional de la Dona Treballadora"
➔ Inauguració exposició "Les dones i el treball a Castelló"

Realitzada pel COM "El Castellet".
A la Sala Polivalent, a les 19 hores.
Estarà exposada per les vesprades fins al dia 12 de març.

   
➔ Xerrada: "La dona treballadora a Castelló"

A càrrec de M. Elisa Ivars Higón.
A  la Sala Polivalent, a les 19:30 hores.

➔ Presentació Cor de La Sardinera, a les 20:30 hores,  al Pati de la Casa de la Cultura.

Dia 10/03/2016
➔ Taller sensibilització: “Adolescència i joventut a la Chiquitania: realitat boliviana de la  igualtat

entre gèneres”
Adreçat a alumnat d'ESO del Colegio Santo Domingo.
A les 9 hores.
Col.labora: Fons Valencià per la Solidaritat.

➔ "Concurs de cassoles d'arròs al forn  de carxofes i faves"
Adreçat a totes les persones i/o grups que desitgen participar (homes i dones) 
Cal inscriure's el dimarts, 1 i 8 de març, a partir de les 17 hores, a la seu de les Ames de Casa
(antic ambulatori).
Organitza: Associació d'Ames de Casa i consumidores Tyrius. 

Dia 15/03/2016
Xerrada col.loqui: "Treballem juntes i junts per la igualtat"
Un repte per a aconseguir un poble amb unes relacions sanes i saludables. 
A càrrec de Coto Talens,  psicòloga,  nominada per al  premi d'Igualtat  "Isabel  Ferrer"   de la Conselleria
d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
A les 19 hores, a L'Obrera. 
Organitza: ADEMUCA. 

Dia 22/03/2016

"Cursa per la Igualtat"  amb la participació de tots els centres educatius i el COM.
Organitza: IES Vicent Gandia.

Del 16 al 23 d'abril 2016

"Exposició de les alumnes del Taller de Ceràmica del CMFPA Paz Mínguez"
Sala Polivalent.
Organitza:  CMFPA Paz Mínguez.

Regidoria de Polítiques d'Igualtat       


