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Sor
Axencia mento
Desenvolve
Local de
Camariñas

Concello de Camariñas

Cenamariñas
prol da
Igualdade
día a día

Nestes marcapáxinas editados
para a
conmemoración do
día da Muller Traballadora
atoparemos unha colección dos
programas que levou a cabo a
área de igualdade do Concello
de Camariñas o longo do seu
percorrido na busca da igualdade
de oportunidade.
 Programa Mulleres
Significativas de Camariñas
(2005): Guía de Mulleres
Significativas.
 Programa En Feminino:
A voz das Mulleres (2006):
Coro Municipal de Mulleres,
Documento audiovisual,
recuperación da memoria
histórica.
 Programa Redes para a
Igualdade ( 2007): Primeiros
pasos Consello Sectorial da
Muller e grupos de encontro
de mulleres.
 Programa contra a
Violencia de Xénero:
“Hai outro Lado”(2008):
I Maratón fotográfico
«Implícate», Intervención e
acompañamento a mulleres
vítimas de violencia de xénero.
 Programa Camariñas CoResponsable (2009): Curso
de Cociña para Homes :
Corresponsabilízate,
II Maratón Fotográfico
«Implícate» na
Corresponsabilidade.
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