MESA GALEGA DA ACTIVIDADE FÍSICA E O DEPORTE
14 Marzo 2011, Facultade de CC. do Deporte e a Educación Física, Oleiros
O obxectivo da mesa é crear un foro debate cos axentes directamente relacionados coas
profesións do deporte para debater sobre a súa regulación, en base a criterios de calidade e
seguridade na prestación dos servizos deportivos e buscando sempre a defensa da saúde e
os intereses da cidadanía, así como difundir as propostas de cara á mellora da situación
actual do deporte dende os ámbitos autonómico e local.
12.00 PRESENTACIÓN
O colexiado e xornalista Carlos García-Verdugo, moderador do evento, fará unha breve
introdución dos obxectivos da mesa e presentará aos integrantes da mesma.
1. Rafael Martín Acero, Presidente da Conferencia Española de Institutos e Facultades
de Ciencias da Actividade Física e do Deporte.
2. Javier Escribano Rodríguez, Deputado do Grupo Popular no Parlamento de Galicia.
3. María del Carmen Acuña do Campo, Deputada do Grupo Socialista no Parlamento de
Galicia.
4. Xoán Xosé Martínez Cajigal, Concelleiro de Deportes do BNG no Concello da Coruña.
5. Luis Cereijo Tejedor, Presidente da Asemblea Nacional de Estudantes de Ciencias da
Actividade Física e do Deporte de España (ANECAFYDE).
6. Vicente Gambau i Pinasa, Presidente do COLEF Galicia.
12.05 EXPOSICIÓN DE PROXECTOS
Cada participante na mesa terá 5’ para presentar con liberdade o proxecto, programa ou
plan que considere oportunos.
12.40 DEBATE
Lanzaranse unha serie de temáticas para o debate nas cales, cando menos, cada integrante
terá dereito a unha intervención e unha réplica.
1. Postura ante a regulación profesional das profesións do deporte e propostas
relacionadas a nivel estatal e galego.
2. Políticas sobre emprego e profesionais nos municipios.
3. A nova Lei Galega do Deporte.
4. Outras propostas do ámbito do deporte a nivel estatal, galego e local.
13.40 QUENDA DE PREGUNTAS
Abrirase para que os asistentes á mesa poidan solicitar a aclaración de dúbidas ou introducir
algunha cuestión concreta relacionada coa temática da Mesa.
14.00 CLAUSURA DA MESA

