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Asunto: II Marxa per la igualtat.
De: Igualtat Ajuntament de Moncada <igualtat@moncada.es>
Fecha: 01/03/2019 14:26
Para: ummoncada@gmail.com, agv atzavara <agv.atzavara@gmail.com>,
info@musicalmoncada.es, info@dansesmoncada.es, inalca@eresmas.com,
asrocieramoncada@hotmail.com, avmasias@gmail.com, agrupfolk@eresmas.com,
coraldemoncada@hotmail.com, info@experien a.es, amﬁsep <amﬁsep@gmail.com>,
avbarriodelosdolores@gmail.com, protectoramoncada@hotmail.com,
centroar s comusical@hotmail.com, asocprotemoncada@hotmail.com,
sdavidasilvestre@gmail.com, asessva@hotamil.com, ampaummoncada@gmail.com, comparsa
benamires <comparsa.benamires@gmail.com>
Estimades associacions,
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona des de la Regidoria d'Igualtat s'ha organitzat la II
Marxa per la igualtat sota el lema 8M Ni un pas arrere.
Aquesta marxa tindrà lloc el dissabte 9 de març a les 11.00 hores, partint des de l'avinguda
de la mediterrania pel carrer Lluis Vives i Xàtiva fins agafar el carrer Juan Devis i finalitzant en
l'ermita de Santa Bàrbara. Durant el recorregut comptarem amb l'animació d'una batukada.
Per a la marxa es repartiran de forma gratuïta una samarreta amb el lema d'enguany.
Per a poder recollir la samarreta és necessari recollir un tiquet prèviament en els punts
habilitats, que són:
-Taula d'informació de l'ajuntament de Dilluns a divendres de 9 a 14 hores i Dilluns i dijous de
17 a 19 hores.
-Oficina d'atenció al major (llar del jubilat) dimarts i dijous de 10 a 14 hores.
-Serveis Socials (primer pis, edifici de la policia local) de Dilluns a divendres de 9 a 14 hores o
dimarts de 17 a 19 hores.
Només és necessari dir el nom i els cognoms. Una persona pot recollir els tiquets d'un grup,
dient els noms del grup.
Des de les 10.30 es podrán arreplegar de les samarretes a la cantonada del voluntariat
entregant el tiquet. (Cantonada d'Avinguda del mediterrani amb avinguda Fernando el catòlic)
Us animem a participar en aquesta acció amb motiu del dia de la dona treballadora.

María Sánchez
Agent d'Igualtat

Telèfon: 961390716 ext #386 o 687698566
igualtat@moncada.es
www.moncada.es
Este missatge i els fitxers annexos són confidencials dirigint-se exclusivament al destinatari mencionat en l'encapçalament. Els mateixos contenen informació reservada que
no pot ser difosa. Si vosté ha rebut este correu per error, tinga l'amabilitat d'eliminar-ho del seu sistema i avisar al remitent per mitjà de reexpedició a la seua adreça
electrònica; no haurà de copiar el missatge ni divulgar el seu contingut a cap persona.
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