
 
 

CALL FOR PAPERS 
26th AEMI Conference 

European migrant diasporas and cultural identities 
Santiago de Compostela, Galicia (Spain) 

September 28-30 2016 
 
 
A Asociación de Institucións Europeas de Migración (AEMI), xunto co Arquivo da 
Emigración Galega do Consello da Cultura Galega anuncia unha convocatoria de 
comunicacións para a conferencia anual de AEMI que se celebrará en Santiago de 
Compostela, Galicia (España) do 28 de setembro ó 30 de 2016. 
 
O tema da conferencia AEMI 2016 é as diásporas migratorias europeas e identidades 
culturais. Dado que os membros AEMI proveñen de diversos campos e están 
interesados en diferentes aspectos da migración, as comunicacións poderían cubrir 
unha ampla gama de ambas cuestións históricas e temas contemporáneos 
relacionados coas diásporas e as identidades culturais nos procesos de migración 
(migracións europeas e identidades culturais fora de Europa, identidades en Europa, 
identidades locais: diásporas e o país de orixe); redes de emigrantes, as asociacións e a 
reprodución das identidades culturais; dilemas de asimilación e aculturación nos 
procesos de migración; mobilización das comunidades de emigrantes; os estudos 
sobre migración e problemas de identidade; centros de emigración e a súa 
contribución á multiculturalidade; a crise de refuxiados e como as institucións de AEMI 
poden responder; a conexión entre as migracións e linguas; a discusión sobre Shengen 
e os seus efectos sobre as migracións intra-europeas. 
 
Para participar, por favor proporcionar un resumen de papel (en inglés) con non máis 
de 300 palabras e un breve resume biográfico de non máis de 200 palabras. A 
selección dos traballos farase sobre a base de súa importancia temática e calidade 
académica. 
Data límite ata: 30 de abril de 2016 
Info: AEMI-CONFERENCE 2016  
e-mail: aemi2016@consellodacultura.gal 
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Participación:  
Ademais de presentar comunicacións poderá haber inscrición para asistir á 
conferencia. Seguindo a política de AEMI non existe cota de pago para facer efectiva a 
matrícula. A subscrición farase no enderezo: aemi2016@consellodacultura.gal 
 
 
Hoteis: 
Advertimos de que nos días en que se desenvolve o congreso, as prazas de hotel están 
moi demandadas en Santiago por outro evento que reúne 2000 persoas, de modo que 
recomendamos que canto antes sexa posible fagan reserva nalgún dos hoteis que 
recomendamos a continuación ou se poñan en contacto con Lorena Boga de Viajes 
Viloria neste mail: departamentoempresas@viajesviloria.com advertindo que asistirán 
á Conferencia Anual de AEMI para que lles apliquen o prezo indicado na seguinte 
selección ou nalgún outro hotel que a axencia poida ofrecerlles. 
 
HOTEL SAN FRANCISCO 4 **** 
Habitación uso individual con almorzo: 203.50 
  
VIRXE DA CERCA 3*** 
Habitación uso individual con almorzo: 103.50 € 
  
HOTEL CASA DA TROIA 3*** 
Habitación uso individual con almorzo: 120 € 
  
HOTEL GELMIREZ  3*** 
Habitación uso individual con almorzo: 80 € 
  
HOTEL AVENIDAL 2** 
Habitación uso individual con almorzo: 65 € 
 
HOTEL POMBAL 2** 
Habitación uso individual con almorzo: 65 € 
  
HOTEL SAN CLEMENTE 2** 
Habitación uso individual con almorzo: 55 € 
 
HOTEL RUA DO VILLAR  
Tarifa uso individual con almorzo: 110 €  
Tarifa uso dobre con almorzo: 120 €  
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