Folla inscrición

• CENTRO SOCIOCULT U RAL DE MEICENDE •

TRAVESÍA DE MEICENDE 132 - ARTEIXO - A CORUÑA

14

Enviar a folla de inscrición cuberta por mail
[prazas limitadas, por rigorosa orde de inscrición]

Data límite de inscrición LUNS 2 DE MAIO DE 2016
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• INFORMACIÓN •

www.interculturalidade.net
• ORGANIZA •

• PATROCINA •

«Todas as grandes culturas xurdiron a partir de formas
de mestizaxe»_ GÜNTER GRASS

OTORGARASE CERTIFICADO DE ASISTENCIA
(pendente de convalidación de 1 crédito de libre configuración).

www.interculturalidade.net

www.interculturalidade.net

5 e 6 MAIO 2016
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Presentación
Nun momento no que o número de persoas desprazadas por conflictos bélicos, desastres naturais, persecucións de xénero ou ideoloxía,
bate todos os récords coñecidos. Nun momento no que se multiplican as catástrofes humanitarias ás portas de Europa. Nun momento
de construcción de muros. Neste mesmo momento, a sociedade está
chamada a afrontar o reto das migracións extremas, abordando dende
os Dereitos Humáns a complexa situación das personas refuxiadas,
solicitantes de asilo e desprazadas forzosas. Unha situación que non é
nova, aínda que é agora cando está a captar a atención da sociedade.
- Como se artellan os aspectos legais, sociais, culturais e mesmo políticos que inciden na xestión das migracións extremas,
desde as institucións públicas?
- Que respostas e boas prácticas están dando as ongs e a sociedade civil?
- Como inflúen os dous puntos anteriores nas traxectorias vitais
das personas afectadas por migracións extremas?
- Qué papel xoga a opinión pública?
Nas XIV Xornadas de Sensibilización na Interculturalidade, adicadas ás migracións extremas, exploraremos as oportunidades que
estas ofrecen en termos de construcción de cidadanía, diversidade e
avance democrático, e tamén os desafíos que nos prantexan. Desde
este enfoque múltiple, lograremos avanzar unha imaxe de 360 graos
que aborde de forma multidimensional e fundada o que está a ser o
maior reto migratorio deste século.

paro ou pensionistas/xubiladas, adxuntar a tarxeta de estudante
escaneada, a tarxeta de demandante de emprego ou o xustificante
de pensión/xubilación, segundo corresponda.
– E-MAIL (comunicacion@ecosdosur.org): enviar todos os datos
do formulario de inscrición no e-mail e, nos casos dos/as estudantes, persoas en paro ou pensionistas/xubiladas, adxuntar a tarxeta
de estudante escaneada, a tarxeta de demandante de emprego ou
o xustificante de pensión/xubilación, segundo corresponda.
• Nº de conta para facer o ingreso da inscrición:

“la Caixa” – ES76 2100 2725 2802 0003 4085
• No concepto do ingreso especificar “Xornadas” e o nome e apelidos
da persoa inscrita. A inscrición non estará debidamente formalizada ata que non se faga dito ingreso.
• No caso de superarse o aforo das Xornadas e realizarse o ingreso,
comunicaráselle ao/á interesado/a e farase a devolución inmediata do mesmo.
• Prezo inscrición: 10,00 eur. [6,00 eur. para estudantes, persoas
en paro ou pensionistas/xubiladas que o acrediten cunha fotocopia
da respectiva tarxeta de estudante ou da tarxeta de demandante
de emprego, ou documento acreditativo, segundo corresponda, no
momento de entregar a folla de inscrición].
• Aforo limitado de 100 PRAZAS [entrada por rigorosa orde de inscrición].
• Data límite de inscrición: LUNS 2 DE MAIO DE 2016.
• Lugar de celebración: CENTRO SOCIOCULTURAL DE MEICENDE
(Travesía de Meicende 132. 15140 Arteixo - A Coruña).

Destinatarios/as

Programa

Traballadores/as do ámbito social e da comunicación, técnicos/as de
servizos sociais en concellos e entidades sociais, docentes, educadores/as, estudantes e todos/as os/as interesados/as nos procesos de
acollida e integración das persoas afectadas por migracións forzosas.

XOVES, 5 DE MAIO

Inscrición
• A inscrición poderase facer a través da web ou vía e-mail:
– WEB (www.interculturalidade.net): cumprimentar o formulario
de inscrición da web e, nos casos dos/as estudantes, persoas en

9:00 h.
9:30 h.

RECEPCIÓN e ENTREGA de documentación.
ACTO DE PRESENTACIÓN, a cargo do alcalde de Arteixo,
D. Carlos Calvelo, e representantes autonómicos.
10:00 h. PONENCIA MARCO. Fronteiras e Mafias da Migración
Extrema. Dna. Natividad Penas Gómez, Inspectora Xefa
da Unidade Central de Redes de Inmigración Ilegal e Falsedades Documentais.
11:30 h. PROXECCIÓN FOTOGRÁFICA. ‘The Route to Europe’, comentada cos autores, D. Felipe Carnotto e D. Adrián Irago, fotoperiodistas.

12:00 h.
12:30 h.

PAUSA - CAFÉ
OBRADOIRO. Role playing: Dinámicas de chegada,
acollida e integración: vestímonos coa pel dun/a
refuxiado/a. Proxecto iMigration - Ecos do Sur.
14:00 h. XANTAR INTERCULTURAL.
16:00 h. PONENCIA. ‘En casa de ninguén: unha visión real do
programa REFUXIO de ACCEM’. A cargo de D. Ismael
Marín Ortiz, técnico de primeira acollida, e Dna. Elena
González Cid, psicóloga, da ong ACCEM.
17:00 h. PONENCIA. ‘Todo desprazamento ten unha causa.
A orixe das migracións extremas: o caso do pobo
saharauí’. A cargo de D. Hassana Aalia, activista saharaui.
18:00. h. MESA REDONDA. ‘Así abrín o meu camiño’. Tres protagonistas. Tres países. Tres situacións de migración
extrema dende o contexto persoal.
19:30. h. FIN DA PRIMEIRA XORNADA.

VENRES, 6 DE MAIO
9:30 h.

11:00 h.

12:00 h.
12:30 h.

13:45 h.

SESIÓN. Influíndo internacionalmente desde o local:
iniciativas emerxentes en Galicia.
- Presentación da Rede Galega de Apoio ás Persoas Refuxiadas.
- Presentación da Asociación Integral de Rescate e
Emerxencia (AIRE), de Arteixo. Por D. Iván Vicente
Vázquez, membro e rescatador de lancha.
PONENCIA. ‘Combatendo o ciberodio contra os/as
migrantes en medios dixitais: unha aproximación á
experiencia PROXI’. A cargo de Dna. Ana García Juanatey, do Institut de Drets Humans de Catalunya e de
United Explanations.
PAUSA CAFÉ.
COLOQUIO ‘Sobre o terreo’. Conexión en directo coas
ongs Médicos Sin Fronteras, Proactiva Open Arms e
Proem Aid, dende Turquía, Grecia e Macedonia.
ACTO DE CLAUSURA a cargo da Concelleira de Servizos Sociais de Arteixo, Dna. Inés Ramos, e representantes autonómicos.

DO 5 DE MAIO AO 5 DE XUÑO
Exposición fotográfica ‘The Route to Europe’
Felipe Carnotto e Adrián Irago

