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Barcelona
Dijous, 28/11/2019

Coincidint amb els últims dies de l’exposició de fotografies mostrada per l’associació be artsy, la
Biblioteca Francesc Boix co-organitza una xerrada i projecció.
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Data: Dijous 28 nov

El 28 de novembre, a les 19.00 h a la Biblioteca Francesc Boix del Pobre Sec, a Barcelona, podeu assistir
a la xerrada i projecció que Clara Garcia, fundadora del projecte Rato Baltin, farà sobre com es viu la
menstruació a l'oest de Nepal.

Fins aquest dia, es pot veure una exposició fotogràfica que mostra aquesta realitat, juntament amb la
mirada de dones occidentals, i sobre com es desenvolupa el projecte d’educació que es realitza al país
de forma participativa amb les nenes, dones, i les comunitats.

Horari de l’exposició (entrada gratuïta): dilluns i divendres de 16.00 h a 21.00 h, dimarts i dijous de
10.00 h a 14.00 h, i de 16.00 h a 21.00 h, dimecres de 10.00 h a 21.00 h, dissabtes de 10.00 h a 14.00 h.
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Hora: 19:00
Correu electrònic Organitzador: info@beartsy.org
Organitzador: Biblioteca Francesc Boix i be artsy

Etiquetes: dona (/etiquetes/dona), be artsy (/etiquetes/be-artsy), nepal (/etiquetes/nepal), cooperació
al desenvolupament´ (/etiquetes/cooperacio-al-desenvolupament-0), educació (/etiquetes/educacio),
fotografia (/etiquetes/fotografia)

Comparteix i difon:

 (/#facebook)   (/#twitter)  

 (/#pinterest)    (/#whatsapp)  

 (/#telegram)   (/#email)   (/#pocket)

Dades del mapa ©2019 Google, Inst. Geogr. Nacional, Institut Cartogra�c de Catalunya500 m (https://maps.google.com/maps?ll=41.373975,2.164122&z=14&t=m&hl=ca&gl=US&mapclient=apiv3)

Fes voluntariat

Vols fer voluntariat? Informa't i troba el teu lloc

Ves-hi (http://xarxanet.org/fes-voluntariat)

http://xarxanet.org/etiquetes/dona
http://xarxanet.org/etiquetes/be-artsy
http://xarxanet.org/etiquetes/nepal
http://xarxanet.org/etiquetes/cooperacio-al-desenvolupament-0
http://xarxanet.org/etiquetes/educacio
http://xarxanet.org/etiquetes/fotografia
http://xarxanet.org/#facebook
http://xarxanet.org/#twitter
http://xarxanet.org/#pinterest
http://xarxanet.org/#whatsapp
http://xarxanet.org/#telegram
http://xarxanet.org/#email
http://xarxanet.org/#pocket
https://maps.google.com/maps?ll=41.373975,2.164122&z=14&t=m&hl=ca&gl=US&mapclient=apiv3
http://xarxanet.org/fes-voluntariat

