
Mayor Spicer Invites you to a  

Community Conversation  
on Building a Resilient Framingham for Women

Mayor Yvonne M. Spicer invites you to a community conversation on  
building a resilient Framingham for women on Wednesday, March 28, 
2018 from 7:00 p.m. to 8:30 p.m. in Nevins Hall of the Memorial Building 
located at 150 Concord Street in Framingham.

Gloria Pascual, MA, Framingham School Committee Vice-Chair and  
Araceli Esquivel, Human Relations Commission member and a diversity 
and inclusion expert, will host a panel and a community conversation. 
We invite you to share your vision, thoughts and ideas about the ways 
to support Framingham’s women. All are invited!

Mayor Spicer looks forward to hearing from you!



A prefeita Yvonne M. Spicer Convida a todos para uma   

Conversa Comunitária Sobre:
Construindo uma Framingham Resiliente para Mulheres

A prefeita Yvonne M. Spicer convida a todos para uma conversa comunitária  
na quarta-feira, dia 28 de março de 2018 sobre o tópico: Construindo uma  
Framingham resiliente para mulheres. A reunião será das 19:00 horas até  
as 20:30 horas, no salão Nevins do Memorial Building (Prefeitura) localizado  
no número 150 da rua Concord em Framingham.
 
Gloria Pascual, MA, vice-presidente do Comitê Escolar de Framingham e  
Araceli Esquivel, membro da Comissão de Relações Humanas e especialista em 
diversidade e inclusão, serão as anfitriãs de um painel de discussão e da  
conversa comunitária. Convidamos vocês a compartilhar seu ponto de vista,  
pensamentos e ideias sobre as maneiras de como podemos dar apoio às  
mulheres de Framingham. Todos estão convidados!
 
A prefeita Spicer está ansiosa para ouvir vocês!



La Alcaldesa Yvonne M. Spicer le invita a una   

Conversación Comunitaria Sobre:  
Construyendo una Framingham Resiliente para las Mujeres

La Alcaldesa Yvonne M. Spicer le invita a una conversación comunitaria el  
miércoles, 28 de marzo de 2018 sobre el Construir una Framingham Resiliente 
para las Mujeres. La conversación se llevará a cabo de las 7:00 p.m. a las 8:30 
p.m. en el Auditorio Nevins del Memorial Building (Alcaldía) ubicado en el  
150 de la calle Concord en Framingham.
 
Gloria Pascual, MA, Vicepresidenta del Comité Escolar de Framingham y  
Araceli Esquivel, miembro de la Comisión de Relaciones Humanas y experta en 
diversidad e inclusión, serán las anfitrionas de un panel y una conversación  
comunitaria. Les invitamos a compartir su visión, pensamientos e ideas sobre 
las formas de apoyar a las mujeres de Framingham. ¡Todos están invitados!
 
¡La Alcaldesa Spicer está ansiosa de saber de ustedes!


