En Santiago, a 01 de xuño do 2017

Acto do sábado día 3 de xuño na Praza da Quintana

Non mais nenas e nenos orfos de nais e pais vivos
A Asociación Galega de Pais e Nais Separados1 en colaboración coa Comisión Promotora2 da
Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular no Parlamento de Galicia, denominada Lei de
corresponsabilidade parental e de relacións familiares no cese da convivencia, realizaran o
seguinte acto a prol da Corresponsabilidade Parental logo dunha separación e convocan a participar
nel á cidadanía:

CONVOCATORIA
Acto na mañá do día sábado 3 de Xuño
Praza da Quintana, Santiago de Compostela

Non mais nenas e nenos orfos de nais e pais vivos
“Polos dereitos das nenas e nenos a medrar e convivir con ámbolos dous
proxenitores tras unha separación”
“Porque a Custodia Compartida é a mellor maneira de exercer a Patria Potestade
da nai e do pai para coidar das súas fillas e os seus fillos”

O acto na Praza da Quintana de Mortos – Quintana de Vivos, amosará o material empregado na
difusión da ILP, instalará unha mesa para a documentación e pregos oficiais de recollida de sinaturas,
ofrecerá xogos para as nenas e nenos e darase lectura a un manifesto protagonizando unha
escenificación, no seguinte enderezo, día e horario:
Lugar:
Praza da Quintana de Mortos – Praza da Quintana de
Vivos, Santiago de Compostela

Día

Horario

3/xuño/2017 11:00 / 14:00

Aproximadamente ás 12 horas farase lectura de un manifesto por parte da Asociación en relación
aos obxectivos establecidos na proposta da ILP no Parlamento de Galicia.
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