
 SERVEI D'AUTOBÚS 
MANIFESTACIÓ 8M CASTELLÓ

Eixida des del Riu 
(Borriana)  

A les 18:00 hores  

Inscripcions: igualtat@burriana.es / 691 67 42 29
 





Cada any el 8 de març es celebra a tot el món
des que, a proposta de Clara Zetkin, en la
Segona Conferència Internacional de Dones
Treballadores a Copenaguen en 1910, es va
establir aquesta data con el Dia Internacinal
de les Dones Treballadores. Després de 112
anys, el moviment en defensa del drets de les
dones és imparable i s’estén per tot arreu on
les dones compartim lluites a través de les
xarxes i ens recolzem per avançar en drets.



Aquest any, des de l’Ajuntament de Borriana,
reivindiquem la cultura femenina de sororitat,
diàleg, escolta activa i acompanyament a tota
la familia. Context que considerem
fonamental, entesa la cultura de forma amplia
a través de totes les seues vessants. 



Així doncs, continuem treballant per una
igualtat real i efectiva, de caràcter
interseccional i transversal, que mire per la
dignificació de les dones i el compliment dels
seus drets. Fem-ho possible!



TROBADA D'ARTISTES 
12 DE MARÇ 

 
Pots disfrutar d'una xerrada i un
vermouth-col·loqui conduït per

Juncal Caballero. 

        Ens reunirem en el Cercle Fruiter
       (C/ Sant Vicent, 18) 
        A les 19:00 hores

 Inscripcions: igualtat@burriana.es / 691 67 42 29



13 i 27 DE MARÇ 
Tallers per par de "La Cultura Crítica"

 
 
 

“Taller familiar sobre Yayoi Kusama”
Experimentant amb pintura i llum fosca. 

 
 
 
 
 

“Taller familiar: Sonia Delaunay”
Compondre el vostre propi "atelier" de moda. 
                         

                         Lloc: CMC La Mercé
Horari: 11:30 a13h.

 
 Inscripcions: igualtat@burriana.es / 691 67 42 29

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podeu gaudir de l'obra de teatre 
"Històries d'una mestra" 

el dia 27 de març a les 19:00h en en Teatre Payà.
 

Inscripcions: 
igualtat@burriana.es / 691 67 42 29

pegar plantilla club lectura 
 



26 DE MARÇ
CONCERT "MÚSICA EN FEMENÍ"

 
 
 

 
 
 
 
 

Per l'Agrupació Filharmónica 
Borrianenca i la Coral 

Carnevale al Teatre Payà. 
Entreda gratuïta fins 

completar l'aforament.
 



31 DE MARÇ
FORMACIÓ PER A DOCENTS

 
“Introducció de la perspectiva de gènere en

l'ensenyament de les arts”
Dirigida per Juncal Caballero

 
 

Lloc: Aula 203 del CMARMV (C/ Sant Pere Pasqual s/n)
 Horari: 12:30 a14:30

 
 

Inscripcions: 
igualtat@burriana.es / 691 67 42 29

 


