
Ajuntament dels Poblets 
Regidoria de Cultura 

 

PROGRAMACIÓ CULTURAL - març 2017 
 
 

 

DIVENDRES, 3 DE MARÇ.- 19 H. CASA DE CULTURA. 

 EXPOSICIÓ DE PINTURA 

 

 
 

presenta 
 

 
 

Durant la inauguració es servirà vins del país i uns canapès. L’exposició 

romandrà fins el 19 de març. 

 

HORARI:  Inauguració:  divendres 3 de març 19 h. 

   Dilluns a divendres: de 17 h. a 20 h. 

   Dissabtes:   de 10 h. a 13 h. 

 

 

DISSABTE, 11 DE MARÇ.- 12 H. SALA MULTIUSOS, MIRA-ROSA. 

 DIA DE LA DONA 

 

Dins dels actes commemoratius del 8 de Març, Dia Internacional de la 

Dona, la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament dels Poblets, el 

Fons Valencià per la Solidaritat i l’Associació d’Ames de Casa han 

organitzat una jornada de convivència que s’enquadra dins de la Campanya 

"Ser dona al Sud - 2017". Aquesta constarà amb una breu xarrada que 

sota el títol: “El nexe entre la dona i l’aigua”  impartirà Fernando Sendra 

Bañuls, químic, seguida de la conferència “Dones en progrés al municipi 

de Cayes Jacmel, Haití”. 



Hi participaran testimonis de la delegació haitiana de l'Associació Saint 

Luc (ASSLHA), formada per Pierre Erol Rene, Fundador, Coordinador i 

Gerent del Programa de Salut Comunitària a ASSLHA, a Cayes Jacmel, 

Haití, i Rose Olane Georges, Fundadora i Tresorera a ASSLHA. 
 

"Dones en progrés al municipi de 
Cayes Jacmel, Haití" 

 

Les campanyes de sensibilització que organitza el Fons Valencià tenen com 

a objectiu donar a conèixer la realitat de les dones en països en vies de 

desenvolupament com, per exemple, la participació en el projecte 

“Enfortiment d’actors socioproductius en Cayes Jacmel”, que aporta 

igualtat, equitat de gènere i ciutadania plena de les dones als municipis, 

apropant a la nostra societat testimonis d’organitzacions que treballen al 

Sud pels seus drets, els de les seues comunitats i pobles. 
 

Presenta l’acte Salvador Sendra i Gasquet, Alcalde-President i Maria 

Victòria Tomàs Escrivà, Regidora de Serveis Socials i, per part del Fons 

Valencià (FVS), Xavier Vila Moscardó. 
 

Cloenda de l’acte amb un dinar amb les sòcies de l’Associació i dels 

ponents i participants. A continuació: música en directe. 

 

 

 

 

 
ORGANITZA: Regidories de Cultura i de Serveis Socials. 

 COL·LABORA: Associació d’Ames de Casa “Lucentum” i el FVS. 

 COORDINA:  Mancomunitat Cultural de la Marina Alta. 

 PATROCINA: Ajuntament dels Poblets. 

 
 

 


