
As

  

 

CO

V

A Ma

Santia

Com

por 

mulle

Marc

subve

Ao fin

Temo

dúas

vinde

Os c

travé

É de 

intere

electr

 

Un sa

Marc
Coor
 
 

 

sociación CNG M

ONVITE DA

VISITA GU

archa Mundi

ago de Com

postela quer

unha zona

eres inmigran

ha Mundial 

ención da Co

nal da visita g

os previsto x

s Marías” á

eiro mérco

ustos da act

s da subvenc

 sinalar, que

ese por part

rónico a cha

aúdo atento:

ha Mundial d
rdenadora de

 

Marcha Mundial d
www

A MARCHA

UIADA POL

CIDAD

ial das Mulle

mpostela co 

re convidar 

a verde da 

ntes veciñas 

das Muller

oncellaría de

guiada toma

xuntarnos n

ás 5 da tar

ores 28 de o

tividade corr

ción sinalada

e debido a q

ticipar nesta 

arovlh@edu.x

: 

das Mulleres 
e Santiago de

das Mulleres .- G 
w.feminismo.i

A MUNDIA

LAS ZONA

DE PROCED

eres, asociac

número 311

a vostede e

 cidade de

 de Santiago

es de Com

e Benestar e 

remos unha 

a Alameda, 

rde e estar

outubro. 

ren por carg

a.  

que temos p

 actividade n

xunta.es.  

 
e Composte

 15773013 .- Rúa
nfo .- marcha

AL DAS MU

AS VERDES

DENTES D

ción inscrita 

, a través d

 á súa asoci

e Santiago 

 en compañ

mpostela, act

Muller do C

 sabrosa mer

a carón da e

remos de v

go da March

remura de t

nos teléfono

la 

 

a Romil. 20, baixo
agaliza@gma

ULLERES P

S DA CIDA

DOUTROS 

 no rexistro

da súa coord

ación a des

para realiza

ía dunha guí

tividade para

Concello. 

renda nunha 

estatua das 

volta non m

ha Mundial d

tempo, roga

s 619859052

o .- 36202 Vigo .- 
ail.com 

PARA REA

ADE ÁS VE

 PAISES 

o municipal d

denadora loc

frutar dun

ar unha activ

ía municipal 

a a que foi

 cafetaria da 

dúas mullere

máis alá da

as Mulleres 

amos que  n

2, 981 68132

 Tfno.- 671 695 9

ALIZAR UN

ECIÑAS DA

de asociació

cal de Santia

ha visita gu

vidade dirix

e das muller

i concedida 

 cidade. 

es paseando

as 8 da tar

 de Compos

os comuniq

21 ou por c

968 

NHA 

A 

óns de 

ago de 

uiada 

ida ás 

res da 

 unha 

, “As 

de, o 

stela a 

uen o 

orreo 


