
 
 
 

3º ENCONTRO DE INICIATIVAS GALEGAS DE INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA DE LOITA CONTRA A POBREZA E A EXCLUSIÓN SOCIAL  

 
 

"Inmigración e veciñanza" 
 

• LUGAR DO ENCONTRO: Praia de Patos.- Panxón.- Nigrán (Pontevedra) 

• LOCAL: Residencia de Tempo Libre 

• DATA: 6, 7 e 8 de novembro de 2009 

• HORARIO:  Apertura: 20.00 h. do día 06/11/09 e Clausura: 16 h. do día 08/11/09 

• DESTINATARIOS DIRECTOS: Entidades e colectivos que estean a traballar como iniciativas 

comunitarias en proxectos enmarcados na loita contra a pobreza e a exclusión social en Galicia, os 

seus profesionais, os profesionais dos equipos de inclusón sociolaboral PGIS  e todas aquelas persoas 

que teñan interese no desenvolvemento e potenciamento deste tipo de iniciativas.  

• PARTICIPANTES PREVISTOS: 55 persoas (membros de entidades veciñais, colectivos e 

profesionais de iniciativas comunitarias ou dos equipos de Inclusión Sociolaboral. 

• CONTIDO:  

DÍA 6 DE NOVEMBRO 

19.00 h.-  Benvida. Entrega de documentación. 

20.00 h.- Apertura do Seminario. Actuación de Capoeira. 

22.00 h.- Cea 

 

DÍA 7 DE NOVEMBRO 

 

09.00 h.- Almorzo 



 
 
 
10.00h.-  Mesa redonda: “Aspectos que afectan as relación sociais e de veciñanza da poboación  

inmigrante en Galicia” 

Interveñen:       Miguel Fernández Blanco, Foro Galego de Inmigración. 

Montserrat Carabelos Casalderrey, traballadora social do concello de Vilaboa  

14.00  - 16.00 h.  Comida de traballo.     

16.00 -17.30h. : Exposición de experiencias persoais de persoas emigrantes de diversas zonas: América 

latina, África subsahariana, norte de África, Europa do Leste; ademais dun emigrante galego a Europa e dunha 

persoa da Asociación Multicultural de Mulleres. 

17.30-19.15h.-  Grupos de traballo sobre os temas expostos polos participantes na exposición anterior 

19.15- 20.30 h.-  Conclusións: Elaboración dun documento conxunto: experiencias e apoios 

20,30 h.- Cea 

22.00 h.- Actividades lúdicas  

 

 

DÍA 08 DE NOVEMBRO 

09.0 h.- Almorzo  

10.00 h.- Reflexións e propostas de actuación en base as conclusións dende a perspectiva 

sociocomunitaria 

12.00 h.- Marcha de confraternidade entre os participantes, facendo un percorrido polos arredores.  

14.00 h.- Comida de traballo 

16.00 h.- Clausura 


