
CONCLUSIÓNS AO RELATORIO: MULLER E 
XUVENTUDE 
 
 
Reunida a Comisión de traballo do IX Pleno do Consello de 

Comunidades Galegas para o debate do Relatorio “Muller e 

Xuventude”, presidida por Dª Susana López Abella, acordóuse a 

aprobación por unanimidade das seguintes conclusións: 

 
1.-  Solicítase ao Goberno da Xunta de Galicia, para que transmita 

ao Congreso e ao Senado o acordo tomado no seno da Comisión 

de ¨Muller e Xuventude” dentro do IX Pleno do Consello de 

Comunidades Galegas, a necesidade de promover a reforma do 

Código Civil, no capítulo de nacionalidade, mediante o dictado 

dunha lei específica, que conteña entre outras materias, que se 

extenda ésta a todos os fillos e netos de españois sen restricción 

algunha e, con expresa mención a muller emigrante. 

 

2.- Propónse que se promocione a integración da muller no eido 

laboral en  todos os sectores e en igualdade de condicións, a 

través dos distintos programas de formación do goberno galego, 

asi como das outras administracións do estado español. 

 

3.- Solicítase asimesmo, que se promocione a capacitación 

axeitada e adecuada a xuventude, non só co fin de insertalos no 

eido institucional e cultural senon tamen no laboral, a través das 



accions que se leven a cabo por parte do goberno galego e outras 

institucións do estado español. 

 

4.- Visualízase a necesidade de promover a incorporación da 

muller en cargos de decisión dentro das entidades, así como a súa 

participación activa nas actividades dos mesmos. 

 

5.- Solicitase que dende a Secretaría Xeral da Emigración se 

realice unha campaña para conseguir esa paridade de homes e 

mulleres nos centros directivos, de maneira que non prevaleza 

discriminación alguna por razón de sexo.  

 

6.- Con motivo do ano Xacobeo 2010, solicítase que se promova 

que os xóvenes participen neste, que se fomenten intercambios 

entre eles, asi como tamen  que se habilite unha páxina web a 

través da Secretaría Xeral da Emigración, que sirva como foro de 

intercambio da xuventude galega no exterior. 

 

7.-  As entidades e os centros galegos deben interiorizar a 

necesidade de captación, motivación e integración da xuventude 

nas actividades que distinguen o obxecto social das institucións. 

Da xuventude depende o futuro das institucións e, é necesario 

reflexionar e profundizar na importancia nos centros galegos da 

educación intergeneracional e a aceptación por parte dos maiores 

dos máis novos. 



8.- Fáise necesario promover actividades alternativas para a 

xuventude galega do Exterior dacordo coas novas necesidades 

sociais e de ocio, co fin de motivar a súa participación activa e 

plena no desenvolvemento e futuro dos centros. 

9.- Propónse favorecer a presenza de mulleres entre dos doce 

membros da Comision Delegada, para o cal se solicita que un 

membro de cada área xeográfica sexa una muller. 

 


