
 

 

Conclusións do Congreso Europeo de Xuventude Galega no Exterior 

(Nuremberg, 2010) 

 

Os pasados 5, 6 e 7 de novembro de 2010 a xuventude galega en Europa 

reuniuse para debater sobre a realidade das comunidades galegas no exterior. 

Propuxéronse tres relatorios sobre as cales chegáronse ás seguintes 

conclusións:  

1. Retorno. Escenario real fronte á posible volta a Galicia 
2. A comunicación estratéxica como ferramenta de achegamento dos 

centros á sociedade, como xeradora de propostas e como difusora de 
actividades. 

3. As entidades galegas o papel actual da xuventude.  

 

 Retorno. Escenario real fronte á posible volta a Galicia. 

 

A futura lei do retorno pretende articular unha serie de garantías para aqueles 

galegos e galegas que decidan voltar a ter vecindade administrativa en Galicia. 

Por elo, tralo debate suscitado neste respecto, os asistentes ao congreso 

observamos unha serie de criterios básicos para poder acceder ao 

recoñecemento como emigrante retornado. Entre eles, en opinión dos 

poñentes e dos asistentes, observamos como requisitos o feito de ter nacido en 

Galicia ou a consanguinidade hasta de primeiro grado e ter residido fora da 

Comunidade Autónoma Galega durante un mínimo de 5 anos. Isto levaría 

consigo a consideración como «galego retornado» do solicitante durante, a 

noso parecer, 2 anos.  

 

Identificamos tamén diferentes situacións dos galegos segundo o seu lugar de 

residencia na cuestión do retorno: dentro do Estado español, en Europa, en 

América  e no resto do mundo. Estas diferenzas demandan actuacións 



concretas en materia de traballo, educación ou vivenda por parte das 

institucións. Propostas como a creación de oficinas de traballo e xuventude nos 

centros galegos ou a esixencia do requisito do galego para poder acceder aos 

postos da administración pública, poderían beneficiar ao retorno daqueles que 

o demanden. 

En definitiva, existen situacións nas que estes diferentes tipos de emigrantes 

son tratados de xeito diferente, incluso sendo prexudicados a efectos 

administrativos como sería o caso dos galegos residentes no Estado.  

 

 A comunicación estratéxica como ferramenta de achegamento dos 

 centros á sociedade, como xeradora de propostas e como difusora de 

 actividades. 

 

Coa intención de reinventar as sociedades galegas para poñelas en valor na 

sociedade actual é necesario enfocar as razóns polas que se fundaron os 

primeiros centros galegos en Europa e comparalas coa situación actual. 

Nos últimos anos houbo unha especie de metamorfose nos centros galegos. 

Estes pasaron de ser lugares de reunión e contactos persoais a lugares nos que 

se tenta preservar as tradicións e a cultura galegas.  

Desgraciadamente, estes reducíronse en moitos casos a restaurantes é unións 

deportivas separándose deste xeito, en moitos casos, das novas xeracións. 

Propuxéronse posibilidades como a creación de espazos nos centros galegos 

para garderías infantís, centros de tempo libre para persoas maiores, 

actividades lúdicas, información de turismo, etc. 

Hai que dinamizalos centros galegos a través da xuventude como partícipes 

fundamentais da vida dos centros, contando coa experiencia de quen estivo ó 

fronte desas entidades desde sempre, facéndoos partícipes de tódalas novas 

propostas e actividades. 



Conseguir un maior grao de autofinanciamento baseado nas iniciativas 

presentadas, así como en outras que no futuro poidan xurdir. Evitar, en todo 

caso, converter os centros en empresas con obxectivo de ganancias 

económicas. 

Para conseguir estes propósitos é imprescindible usar as bases teóricas da 

comunicación estratéxica e así reinventar os centros galegos a través de novas 

actividades. 

 

As entidades galegas o papel actual da xuventude.  

 

Neste relatorio discutíronse aspectos relativos aos seguintes epígrafes: 

•Asociacións 

•Entidades Galegas 

•Administracións públicas 

•Actividades 

 

• Asociacións  

• Proponse xerar unha rede de asociacións xuvenís galegas no exterior que 

celebren de xeito periódico congresos e xuntanzas, así como teñan permanente 

contacto por medio dunha plataforma dixital. 

• Discutiuse sobre a importancia de dinamizar as acción dos centros galegos 

actuais a actividades de real interese para os mozos. 

• A maior flexibilidade na dirección e xestión dos centros galegos enténdese 

como unha necesidade á hora de dar entrada a xuventude, desanimada 

nalgúns casos pola excesiva rixidez que impera nalgunhas asociacións. 



• A xuventude galega no exterior debe entenderse e traballar para dotarse dun 

carácter transnacional, que facilite a comunicación permanente de propostas, 

problemáticas e estratexias comúns. 

• Temas específicos da xuventude. Necesidades – Obxectivos 

• Debateuse a posibilidade de actualizar o rexistro de inscrición das 

comunidades galegas. 

• Enténdese como necesario mellorar a calidade e entidade de información 

referente a xuventude galega no exterior. 

• Os centros precisan realizar un exercicio de metamorfose que propicie a súa 

adaptación os novos tempos. Neste traballo a xuventude debe xogar un papel 

protagonista. 

• É fundamental defender a continuidade das entidades no tempo. Para elo 

proponse a apertura das mesmas aos non-galegos e un traballo de captación da 

xuventude a través do fomento de actividades que interesen á mocidade.  

 

• Administracións Publicas  

• Deben axilizarse e simplificarse os tramites nas relación administrativas coas 

asociacións e entidades galegas do exterior.  

• Proponse a creación de partidas económicas específicas para as asociacións 

xuvenís. 

• Interesa a formación en novas materias específicas como: 

–Autosostibilidade 

–Sponsorización 

–Fund raising 

• O ratio de idade para definir aos xoves galegos do exterior en Europa 

establécese entre os 18 e os 35 anos. 



• Estímase oportuno a permaneza de cursos xa existentes e valorados 

positivamente como son:  

–Lingua galega a través das entidades, presenciais & on line. 

–Cociña galega. 

–Artesanía galega. 

–Literatura, cultura e historia galega. 

–Xestión de proxectos. 

–Dirección e xestión de entidades. 

• Proponse a organización de actividades culturais itinerantes en Europa, 

organizadas pola xuventude e ofrecendo a colaboración das entidades galegas. 

Intercambio intercultural. 

• Exponse o interese de realizar Proxectos de investigación en busca da achega 

a Galicia do fenómeno da emigración galega en Europa. Proponse a creación 

dunha plataforma para a recuperación inmaterial da emigración e dun arquivo 

europeo da emigración. 

• Fomentar o intercambio da Xuventude Galega 

• Fomentar o diálogo interxeracional 

• Expresouse a interese pola continuidade deste tipo de encontros de 

xuventude a través de dous eventos ao ano: 

–Un na Galicia territorial. 

–Outro na Galicia exterior. 

Estes encontros poderías complementarse con actividades de competicións 

deportivas e de danza entre os diferentes centros galegos de Europa. 


