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Estimado colabor¡3dor/a

o vindeiro día 17 de marzo, en S¡3ntiago de Compostela, na sede da Esc:ola
Galega da Administración Pública, vai ter lugar unha Xornada de traballo sobrl~ o
Programa de mediación intercultural, Map¡3 de recursos e Plan de Formación 2010 da
Secretaría Xeral (ja Emigración, para o pE!rsoal das entidades locais e das entidaljes
da iniciativa social que traballan no eido das migracións.

Na xornada se presentarán as principais liñas de actuación que está previsto
desenvolver a tral/és do Programa de Mediación Intercultural posto en servicio a finais
do pasado mes de xaneiro, co obxecto de asesorar e apoiar ás admini~)traci()ns
públicas e ás entidades sociais en materii3 de mediación intercultural e de estudalr o
modelo de mediación intercultural que resulte máis axeitado implantar en Gallicia; así
como a creación dunha rede galega de mediación intercultural.

Tamén se presentará o borrador (jo Plan de Formación 2010 da Sl~cretaría
Xeral da Emigración, que contén accións formativas tanto no eixe de acollicja como
noutros eixes de il1tegración social.

Finalmente! se informará da situaciéln actual do Mapa de Recursos Mi~lratorios,
que alberga a páxina web www.aaliciaaberta.com da secretaría xeral, e se pre~;entalrán
as modificacións que se ten previsto introducir no Mapa para a súa mellora, co
obxecto de que poda ter unha maior utilidade para os usuarios/as.

o programa de traballo será o seguinte:

9, 00 h. In~;crición e entrega de doclJmentación.

9, 30 h. Prt3sentación

9, 45 h. Lirlas de actuación do Programa de mediación intercultural

11, 15 h. Descanso.

11, 45 h. Plan de Formación 2010. Situación actual do Mapa de recur~ios
migratorios e reorientación do mapa.

13, 30 h. Conclusións da xornada

Para inscribirse na xornada se deberá remitir a ficha que se xunta, debiciamente
cumprimentada, ao correo electrónico ~3da.inmi ración aliciaaberta.com.

Agradecendo él participación nesta Xornada, que esperamos sirva para qlJe estes
programas podan ser máis operativos, aprcNeito para enviarlle un cordial saúdo,


