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Charla sobre as Empresas de Inserción LaboralCharla sobre as Empresas de Inserción LaboralCharla sobre as Empresas de Inserción LaboralCharla sobre as Empresas de Inserción Laboral    

A Asociación Plataforma polo Emprego  e a Concella-
ría  de Promoción Económica, Emprego, Comercio e    

Turismo do Concello de  Santiago de Compostela     

queren promover un foro de encontro no que o mundo 

da empresa, as entidades sindicais e o tecido asociativo 

debatan sobre a figura das Empresas de Inserción Labo-

ral coma ferramenta de  promoción do emprego e loita 

contra a exclusión social. 
 

Dirixida a: 
 

❖Asociacións e entidades sociais.  

❖Organizacións e asociacións empresariais. 
❖Sindicatos. 
 

Obxectivos: 
 

❖Dar a coñecer a realidade das empresas de Inserción 
laboral. 

❖Potenciar a participación do empresariado e das     
organizacións sindicais de Santiago de Compostela no 

desenvolvemento e consolidación  da  figura das    

empresas de inserción laboral. 

Participarán na charla: 
 

❖Miguel Fernandez Blanco, Presidente da Asociación 

Plataforma polo Emprego e da Asociación de Empresas 

de Inserción de Galicia. 

 
 

❖Cristina Varela Vázquez, responsable secretaría  

técnica da Asociación de Empresas de Inserción de   

Galicia. 
 

 

 

 

Data: 22 de febreiro de 2011 

Horario: 10:00 h a 12:30 h 

Enderezo:  Centro Social Fontiñas (Rúa Berlín 13)  

Santiago de Compostela  (A Coruña) 

Inscrición: Gratuíta 

Mais información            

R/Concheiros nº 33, 1º, 15703, Santiago de Compostela 

Tel: 981 580 506 

E-mail: plataformaemprego@gmail.com 
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