
PROGRAMA DE ACTIVIDADES Información: 676615774

Venres, 16 de decembro de 2016

18:30 Recepción de participantes e inauguración do 
local de Afiprodel

• María Dolores Pena Pena. Presidenta de Afiprodel
• Covadonga Toca Carús. Secretaria Xeral de Emprego
• Manuel Antelo Pazos. Alcalde de Vimianzo

19:00 Exposición itinerante “A Forza do Local”: 
presentación de resultados

• Proxeción do video: “Exposición A Forza do Local”
• María Dolores Pena Pena. Presidenta de Afiprodel
• Gregorio Agís. Concelleiro de Promoción 

Económica. Concello de Poio (Pontevedra)
19:30 Networking

Sábado, 17 de decembro de 2016

9:30 Recepción de participantes
10:00 Presentación de DL LABS

• Mª Dolores Pena Pena. Presidenta de Afiprodel
• Representante Xunta de Galicia
• Manuel Antelo Pazos. Alcalde de Vimianzo
• Representante de Deputación

10:30 Presentación dos Comités e Comisións de 
Traballo da Rede de Técnicos

• Ignacio Fernández. Directivo Afiprodel
• Xosé Castro. Coordinador da Rede de Técnicos. 

Xunta de Galicia
11:00 LAB Funcións e competencias do persoal técnico 
de desenvolvemento local
 Moderador: Isabel Agra. Socia de Afiprodel 

• Diagnóstico da situación: Mª José Suárez. Socia de 
Afiprodel

• Brainstorming on line: J.Ramón Esperante. Socio de 
Afiprodel

• Roldas de intervencións do público
• Conclusións

11:45 Pausa café

12:15 LAB Itinerarios formativos para profesionais de 
desenvolvemento local 
 Moderador: Toño Piñeiro Sineiro. Socio de Afiprodel 

• Diagnóstico: Sofía Agrafojo. Vicesecretaria  
Afiprodel 

• Dinámica de traballo en grupo
• Rolda de intervencións do público
• Conclusións

13:00 Mesa redonda sobre as sinerxías da Rede de 
AEDL 
Coordina: Pilar Lage. Socia Afiprodel. 
 Relatores:

• Xosé Regueira. Deputado de Turismo da 
Deputación da Coruña 

• Guillermo Viñas, xerente de IGAPE Nova 
• Guillermo González. Xerente GALP Costa da Morte
• José Gabín. Presidente da Federación de 

empresarios da Costa da Morte (FECOM)
• Rolda de intervencións do público

14:00 Conclusións e clausura 
• María Dolores Pena Pena. Presidenta de Afiprodel
• Ismael Blanco, Sociólogo e Técnico de 

Desenvolvemento Local
• Manuel Antelo Pazos. Alcalde de Vimianzo
• Representante Deputación da Coruña

14:30 Networking nos Batans de Mosquetíns de 
Vimianzo

· PÚBLICO OBXECTIVO

Persoas implicadas, tanto profesional como 
politicamente, no desenvolvemento local e 
no emprego en administracións públicas e 
entidades privadas.

· DESCRICIÓN

DL LABS é un espazo profesional 
participativo de capital humano, social e 
intelectual para abordar os desafíos do 
desenvolvemento local ao través da rede 
de técnicos, aproveitando as sinerxías con 
outros axentes do territorio galego.

· TEMAS

- Técnico/a local de emprego versus axente 
de emprego e desenvolvemento local.

- Formación necesaria para asumir os 
desafíos do territorio.

- Achegas dos profesionais e o 
desenvolvemento local ao conxunto da 
sociedade.

· METODOLOXÍAS E TÉCNICAS

Empregase unha metodología participativa 
baseada no intercambio de experiencias e 
coñecementos afondando nos propósitos e 
obxectivos comúns aplicando as técnicas 
de brainstroming on line; debate baseado 
na 6-3-5; diálogos para o intercambio; 
networking  e táboas redondas.



asociación de profesionais 
de desenvolvemento local de Galicia

Afiprodel organiza estas xornadas 
“Desenvolvemento Local LABS” co 
cofinanciamento da Deputación da Coruña e a 
colaboración do Concello de Vimianzo (A Coruña) 
Co formato LABS pretendese recoller as achegas 
e intercambios que as persoas participantes 
realicen sobre os desafíos da profesión e o 
desenvolvemento local  aproveitando o capital 
humano, social e intelectual da rede de axentes 
de emprego e desenvolvemento local e outros 
axentes do territorio galego. 
Coas conclusións e consensos que resulten 
destas xornadas Afiprodel elaborará un 
documento que se publicará na web da 
asociación e se entregará á Xunta de Galicia, ás 
Deputacións provinciais, administración locais, 
universidades, medios de comunicación, 
entidades de relevancia territorial e profesional e 
a tódala rede de axentes de emprego e 
desenvolvemento local co fin de orientar as 
accións e políticas relacionadas co 
desenvolvemento local e os seus profesionais.

AFIPRODEL é unha asociación de 
profesionais que traballan no ámbito do 
desenvolvemento local. Esta iniciativa xorde 
no ano 2008 co desexo de formalizar unha 
rede de intercambio e constituír unha 
asociación que defenda os intereses do 
colectivo; visualice e promova a figura 
profesional e o desenvolvemento local. 

SOLICITUDE DE ALTA
afiprodel.org@gmail.com.

afiprodel.org
afiprodel.org@gmail.com

Tfno. 676615774
www.afiprodel.org

afiprodel.org@gmail.com

labsdl
http://afiprodel.org/labs

Señoráns (Vimianzo), 16 e 17 (decembro)  2016

Asistencia gratuíta
previa inscrición. 

O prazo remata o 9 de 
decembro de 2016
Prazas limitadas

+ info  www.afiprodel.org/labs

inscricións
Estratexia de aproveitamento 
da rede de AEDL no territorio 

desenvolvemento local · labs

mailto:afiprodel.org@gmail.com
mailto:afiprodel.org@gmail.com
mailto:afiprodel.org@gmail.com
mailto:afiprodel.org@gmail.com
mailto:afiprodel.org@gmail.com
mailto:afiprodel.org@gmail.com
http://afiprodel.org/labs
http://afiprodel.org/labs
http://afiprodel.org/labs
http://afiprodel.org/labs

