8 de marzo Día Internacional das Mulleres

Neste mes, e co motivo do Día Internacional da Muller, 8 de marzo, imos a realizar as
Xornadas “Mecanismos Institucionais para o adianto da Muller” :




Xoves 8 de marzo no Reitorado da UDC (rúa da Maestranza, 9) as 19:00.
Contaremos ca ponencia de Margarita Cimadevila, Licenciada en Ciencias
Químicas pola Universidade de Santiago de Compostela, actual profesora e
directora do IES Urbano Lugrís da Coruña.
O remate tódolos asistentes poderemos disfrutar duns aperitivos.
Sábado 10 de marzo na Casa Escola de Cabreiros (Concello de Xermade) as
21:00, onde logo teremos a VI cea de mulleres.

A Campaña En Acción pola Igualdade! é unha campaña de sensibilización e educación para o
desenvolvemento sobre cales son as causas que orixinan a pobreza e as desigualdades no
mundo globalizado, para conseguir unha cidadanía activa e responsable na procura de novas
formas de guiar o desenvolvemento.
O consorcio da Campaña está formado pola Fundación Axuda en Acción, Oficina de Igualdade
de Xénero da Universidade dá Coruña, onde colaboran: o Concello de Xermade, Instituto de
Liderado das Segovias e está financiada pola Xunta de Galicia/Cooperación Galega.
A campaña En Acción pola Igualdade! Está dirixida ao alumnado de centros educativos,
especialmente no ámbito da educación primaria, secundaria e universitaria, grupos de
voluntariado, grupos de mulleres, e persoas en xeral, no ámbito urbano e rural.
Desde o seu inicio no 2011 até a súa finalización no 2012, haberá dous fíos condutores nesta
campaña. Por unha banda a Plataforma de Acción de Beijing de 1995(documento producido por
Nacións Unidas sobre os dereitos das mulleres que agrupan 12 esferas de especial
preocupación e propostas de acción)documento que representa a base das actividades
desenvolvidas na Campaña, e por outro a participación do Instituto de Liderado das
Segovias(ILLS) situado en Nova Segovia, Nicaragua, como impulsoras de contidos e
colaboradoras en actividades desta campaña acerca dos desafíos e potenciais das mulleres nos
países empobrecidos.

Para más información de la Campaña, pueden visitar:
Facebook: En Acción por la Igualdad
Página Web: www.enaccionporlaigualdad.org
Contacto Prensa: Diana Fonseca. Telf. 981133737/Mov. 677680073
E-mail: informacion.galicia@ayudaenaccion.org

