I Marxa contra la
violència de gènere
13 novembre 2016
1€ a favor de

Asociación ALANNA

EN MARXA C NTRA EL

MALTRACTAMENT

Punts de recollida de dorsals: El Corte Inglés
*Pintor Sorolla, Esports (5a planta) *Avinguda de França, Esports (5a planta) *Nuevo Centro, Esports (5a planta)
Per a participar és necessari arreplegar el dorsal solidari (1€) en les plantes d’Esports d’El Corte Inglés
des del dilluns 17 d’octubre fins al dissabte 12 de novembre

Organitza

col·labora

entitat solidària

L’esdeveniment I Marxa contra la violència de gènere tracta de
sensibilitzar i conscienciar a la població d’aquest problema al que s’enfronten
aquelles dones que estan patint violència de gènere.
El fil conductor d’aquest esdeveniment és la marxa a peu o la carrera. No es
tracta d’una carrera competitiva ja que no hi haurà ni classificacions ni temps en
la línia d’arribada. Es tracta d’un dia en què tots a través de l’esport diguen no al
maltractament.
Eixida: 13 de novembre a les 10:00 hores en el Passeig de l’Albereda (entre el
Pont de l’Exposició i el de les Flors).
Distància: 5,5 km aproximadament.
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Activitats després de
finalitzar la marxa
Des de les 10:30 h fins
a les 12:30 h hi haurà
classes col·lectives de
Fitness llatí, exhibicions
esportives i tallers
proposats per les
diferents associacions
que treballen amb el
col·lectiu de dones
maltractades.
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Asociación

ALANNA

Entitat beneficiària
Està integrada per professionals, majoritàriament dones, formades en intervenció
social i amb inquietuds per la inclusió social de les persones més vulnerables de
la nostra societat. Té com a missió contribuir a l’assoliment i desenvolupament
d’una societat inclusiva, sostenible i igualitària, realitzant programes locals que
provoquen la inclusió social dels col·lectius més vulnerables, principalment
dones menors i famílies, i col·laborant amb el teixit social, polític i empresarial en
la lluita contra l’exclusió social. www.alanna.org

www.deportevalencia.com

