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LaMancomunitat l’Horta Sud, amb la finalitat de sensibilitzar
a la població de la comarca, sobre la igualtat entre la dona i
l'home, disposa d'aquesta exposició que presta gratuïtament
a aquells ajuntaments i entitats que desitgen realitzar aquesta
activitat en el seu municipi, associació, col•legi, institut, etc.

Aquesta exposició forma part de la campanya
“Gestos per la igualtat” de la Mancomunitat l'Horta Sud per
a commemorar el 8 demarç,Dia internacional de les dones.

Conté una recopilació de 20 gestos, proposats pels 20
ajuntaments que conformen la comarca de l'Horta Sud.

Us convidem que us sumeu a aquesta campanya i
que ens proposeu quin és el vostre gest per la igualtat.
#totsuma#somhortasud
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OBJECTIU

L'objectiu d'aquesta campanya és visibilitzar els gestos
quotidians que totes i tots podem realitzar en el nostre dia a
dia, per a promoure la igualtat entre dones i homes.

Perquè la igualtat comença en tu.
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L'exposició consta d'11 panels de 170 cm d’alt i 60 cm
d'ample, amb la cartelleria exposada per totes dues
parts del panell.

L’exposició s'acompanya:

- Un cartell per a anunciar l’exposició.
- Un catàleg de l’exposició.
- Un vídeo
- Una proposta didàctica: Material complementari
dirigit al professorat i alumnat que visite l'exposició.

CONTINGUT
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FOTOS
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FOTOS
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CONDICIONS DE PRÉSTEC

Les entitats interessades en aquesta exposició itinerant
hauran de:

• Sol•licitar el préstec per escrit, amb suficient antelació,
indicant les dades en les quals estan interessants.

• Exposar la mostra en un lloc que reunisca les condicions
necessàries.

• Fer-se càrrec de la custòdia i vigilància de l'exposició
mentre estiga exposada.

• Fer constar en la publicitat que es realitze, la titularitat de
laMancomunitat l’Horta Sud i que es realitza l'exposició per
col•laboració d'ambdues entitats.

• Fer-se càrrec del transport d’anada i tornada una vegada
finalitzada i del muntatge de l'exposició.
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Per a ampliar informació o sol•licitar el préstec:

Unitat d’igualtat de laMancomunitat l’Horta Sud

Telèfon: 663010239 / 961572011
E-mail: igualdad@mancohortasud.es

CONTACTE
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