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INTRODUCCIÓN

A campaña posta en marcha a principios do ano 2004 coas
charlas informativas “Galicia chega a ti” e os carteis informadores
dos programas da Consellería de Emigración para a Galicia Exterior,
ten como obxecto unha exposición global e clarificadora do plan
integral e das moitas accións que desenvolve de ano en ano a con-
sellería, e que pretenden conquerir os seguintes obxectivos especí-
ficos:

1.- Reducir o impacto social derivado das situacións de precarie-
dade económica dos galegos e galegas residentes no estran-
xeiro, incidindo naqueles que se atopan en países inmersos
en crises socioeconómicas.

2.- Fomentar o coñecemento da nosa cultura, a través do desen-
volvemento de accións e actividades culturais nas diferentes
entidades e centros galegos recoñecidos como tales.

3.- Aumentar o grado de participación e vinculación dos mozos
e mozas descendentes de emigrantes galegos, nas activida-
des e accións que manteñen o espírito de galeguidade.
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4.- Promover actuacións a favor da proxección de Galicia no
exterior, a través de actividades culturais, formativas e empre-
sariais.

5.- Conservar e mellorar as instalacións das entidades e centros
galegos, que lles permitan manter unha presenza moderna e
eficaz como entes prestadores de servizos á comunidade.

6.- Fomentar e modernizar os sistemas de información, por con-
siderar que nas novas tecnoloxías está a creación dunha
comunidade virtual e nexo vital que converte ós nosos cen-
tros como un grupo homoxéneo no seu conxunto.

Desde a Consellería de Emigración estanse a desenvolver máis
de vinte programas para a Galicia Exterior, neste plan integral no
que colaboran case que a totalidade dos departamentos da Xunta
de Galicia.

Estes programas, xa coñecidos por todos, difúndese a través da
rede internet, e poden agruparse en oito áreas de intervención:

1. Axudas asistenciais individuais a emigrantes galegos

2. Encontro con Galicia.

3. Bolsas para estudios universitarios en Galicia

4. Concursos culturales para a Galicia Exterior

5. Actividades formativas nas comunidades galegas

6. Apoio á actividade cultural e deportiva das entidades
galegas

7. Apoio infraestructural ás comunidades galegas

8. Promoción asistencial, social, cultural e informativa
das comunidades galegas.
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Axudas asistenciais
individuais a emigrantes

galegos e accións de
xestión social.

• AXUDAS ASISTENCIAIS INDIVIDUAIS 
A EMIGRANTES GALEGOS

• OUTRAS ACCIÓNS: XESTIÓN SOCIAL
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Axudas asistenciais individuais a emigrantes
galegos

A finalidade habitual deste programa anual é a de outorgar pres-
tacións económicas directas e individuais, de carácter extraordinario
e non periódico que, con criterio e sensibilidade social, están dirixi-
das ás persoas de orixe galega e ás súas familias, residentes nos paí-
ses iberoamericanos, ou, nos casos de especial gravidade, en cal-
quera lugar no estranxeiro, que se atopen en situación de precarie-
dade económica. Están destinadas a cubrir as necesidades básicas
de subsistencia como manutención, aloxamento e atención socio-
sanitaria.

Un novo suposto de axuda previsto no 2004 foi a cobertura de
medicamentos para enfermidades crónicas ou graves, cando teñen
un custo elevado, para os maiores de 65 anos, dado que na mei-
rande parte de Iberoamérica as coberturas dos correspondentes sis-
temas de seguridade social é escasa, e ás veces nula, imposibilitan-
do o acceso ás medicinas daquelas persoas que padezan enfermi-
dades graves ou crónicas.

No ano 2003 introducírase como novidade un suposto específi-
co para fillos de galegos: “Para paliar situacións de necesidade en

Axudas asistenciais 
individuais a emigrantes 

galegos e accións 
de xestión social
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casos de incapacidade permanente absoluta, enfermidade conxéni-
ta invalidante ou grande invalidez a orfos de galegos ”, que se man-
tivo no 2004 ampliando o seu ámbito de protección ata os 40 anos
de idade.

Sesión informativa na Habana

Resumo 2004

Con respecto a 2003, as axudas solicitadas incrementáronse de
xeito máis significativo en Venezuela (máis que triplicaron) e en
Brasil (medraron un 33%).

Arxentina segue a representar –cun incremento de solicitantes
do 23% respecto ó ano 2003- o maior número de axudas conce-
didas (un total de 2.143, que equivalen ó 61% do total) por ser aquí
onde a presenza de maiores galegos emigrados é moi superior á
existente noutros países.

Debe resaltarse a importante colaboración recibida das
Deputacións Provinciais de Pontevedra e Ourense, que para estes
programas asistenciais, en concreto, incrementaron as súas aporta-
cións económicas ata os importes de 120.000 € e 30.000 €, res-
pectivamente.
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PAISES Nº solicitudes Nº axudas Importe total
presentadas concedidas das axudas

(300€ c/u)

Arxentina 3.708 2.143 642.900

Brasil 191 112 33.600

Cuba 684 410 123.000

Chile 14 10 3.000

México 18 12 3.600

Panamá 1 1 300

Uruguay 976 585 175.500

Venezuela 393 246 73.800

Totais 5.985 3.519 1.055.700

Gráfico 1: AXUDAS SOLICITADAS NOS PAÍSES MÁIS SIGNIFICATIVOS

Gráfico 2: AXUDAS CONCEDIDAS POR PAÍSES
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Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Totais 

Nº axudas 
asistenciais
individuais 565 5.254 4.448 3.519 13.786

Importe 
axudas (€) 152.807 1.578.000 1.378.880 1.055.700 4.165.387

Outras accións: xestión social

Hai moitos galegos e españois, pertencentes ás comunidades
galegas do exterior, e outros que non están integrados nelas, que
en diferentes idades e situacións demandan orientación, informa-
ción, xestións diversas e apoio de todo tipo ante a Administración,
e ésta debe procurarlles posibles solucións e respostas axeitadas a
todos os que as precisan.

As xestións que se realizan versan sobre temas varios. A conti-
nuación resúmense nun cadro aquelas que se fan por escrito, aínda
que moitas son as que se resolven por teléfono ou correo electró-
nico.

Segue destacando o número de consultas en relación coas axu-
das e pensións, as viaxes a Galicia, así como as búsquedas de fami-
liares e solicitudes de partidas de nacemento, en relación coa cre-
cente demanda de expedientes iniciados para a recuperación da
nacionalidade española, dende a modificación legal que entrara en
vigor a principios de 2003.

Memoria 2004

CONSELLERÍA DE EMIGRACIÓN

20

Axudas asistenciais 
individuais

5001026-memoria 2004 INT v11  1/4/05  09:53  Página 20



Segundo os datos extraídos a 31/12/2004:

TRAMITES CON CONTESTACIÓN ESCRITA

ASUNTO ANO 2004

PENSIÓNS E AXUDAS 15.235

BÚSQUEDA DE FAMILIARES E PARTIDAS 1.723

TRABALLO E EMPREGO 6

ESTUDIOS 152

NACIONALIDADE E VISADOS 55

REENCONTROS E VACACIÓNS 2.001

PETICIÓNS VARIAS, ASISTENCIA 
SANITARIA, VIVENDA... 181

TOTAL 19.353
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Encontro con Galicia

• REENCONTROS
• VACACIÓNS PARA LEMBRAR

• ACTIVIDADES DE CAMPAMENTO: 
“ROTAS COÑECE GALICIA”
• CURSOS E SEMINARIOS 

DE ESPECIALIZACIÓN, EN GALICIA
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Estas accións dedícanse ós nosos maiores, por unha banda, e ós
mozos e mozas, por outra.

Para os primeiros, estas accións propician o encontro de persoas
procedentes de distintos países, con idades e circunstancias vitais
semellantes, que levan anos sen voltar á súa terra. As xornadas de
convivencia entre eles proporcionanlles un mutuo coñecemento das
aspiracións, situacións e intereses vitais comúns, o que supón un
estimable enriquecemento individual e social.

Para a mocidade, séguense a desenvolver en Galicia dúas
accións específicas con diferentes obxectivos:

a) Rotas “coñece Galicia”

Coa finalidade de propiciar un achegamento ás raíces ancestrais
do noso pobo e á nosa cultura, e desenvolver actividades recreati-
vas, culturais, artísticas, deportivas e de tempo libre, convócanse
actividades de campamento para mozos e mozas de entre 14 e 20
anos.

b) Cursos de especialización

Por un maior protagonismo da xuventude nas actividades e na
dinamización da vida dos centros galegos, favorecendo a incorpo-
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ración continuada da mocidade e animando a súa participación nos
grupos xuvenís, así como para mellorar a calidade da formación en
técnicas artísticas, deportivas e de xestión de entidades, pro-
grámanse cursos e seminarios de especialización.

POR PROGRAMAS:

• Reencontros

Este programa realízase en catro modalidades, cada unha axus-
tada ás características propias do procedemento correspondente, e
destínase ós residentes en países iberoamericanos, en xeral maiores
de 60 anos :

• Acción directa, de marcado carácter social.

• Acción concertada en colaboración cos concellos de Galicia.

• “en familia” , con pasaxes a baixo custo para visitar e residir cos
seus familiares en Galicia

• Encontros con Galicia, en colaboración cos programas seme-
llantes do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.

Resumo 2004

MODALIDADES Nº PARTICIPANTES

ACCION DIRECTA 260

COLAB. COS CONCELLOS 4

EN FAMILIA 284

ENCONTROS CON GALICIA 263

TOTAIS 811

Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Totais 

PARTICIPANTES 680 536 537 811 2.564
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Gráfico 3: Nº ANUAL DE PARTICIPANTES

Saúdo do presidente a maiores da diáspora.

• Vacacións para lembrar

A finalidade deste programa é ofrecer aos galegos, con máis de
60 anos, e aos seus cónxuxes, residentes noutras comunidades
autónomas de España e noutros países de Europa, un tempo de
convivencia e de lecer que os achegue a Galicia.

0
100
200
300
400
500
600
700

Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004

Nº PARTICIPANTES

800
900

Memoria 2004

CONSELLERÍA DE EMIGRACIÓN

27

Encontro con Galicia

5001026-memoria 2004 INT v11  1/4/05  09:53  Página 27



Recepción participantes reencontros 2004

A incidencia deste programa nos derradeiros anos foi a seguinte:

Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Totais 

Nº 
PARTICIPANTES 150 142 148 139 579
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• Actividades de campamento: 
“Rotas coñece Galicia”

Este programa ten por obxecto a inserción na vida
social e cultural do pobo galego dos mozos e mozas per-
tencentes ás comunidades galegas da Galicia Exterior,
achegándoos ás nosas costumes e tradicións ó tempo
que participan en actividades recreativas, turísticas, cultu-
rais, deportivas e de tempo libre.

Desenvólvese nunha primeira fase, chamada “Rotas
coñece Galicia” que dura dúas semanas, rotando por tres
campamentos ou albergues, de mar, de montaña e de
cidade, sitos en distintas provincias galegas. Proxéctanse
varias excursións por Galicia para un coñecemento
directo da súa riqueza cultural e turística.

Nunha segunda fase os rapaces que o soliciten pasan
a convivir cos seus familiares residentes en Galicia.

Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Totais 

Nº 
PARTICIPANTE 324 323 318 305 1.270

Gráfico 4: Nº ANUAL DE PARTICIPANTES
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• Cursos e seminarios 
de especialización, en Galicia

Os cursos teñen como introducción unha
sección informativa dedicada exclusivamente a
dar a coñecer Galicia dende o punto de vista
cultural, histórico, patrimonial, etc.

A súa metodoloxía é dinámica e participativa,
e desenvólvense en sete espe-cialidades, que se
agrupan nas áreas seguintes:

I. Formación en técnicas artísticas e musicais.
Algunhas modalidades realízanse en cola-
boración co Instituto Galego das Artes
Escénicas e Musicais (IGAEM) e compren-
de as ensinanzas seguintes:

• Técnicas de teatro

• Técnicas de danza e baile folclórico galego

• Música tradicional galega

• Técnicas de percusión: pandeireta e canto

• Confección de compoñentes da gaita

II. Formación de monitores deportivos, en colaboración coa
Dirección Xeral para o Deporte.

• Técnicas deportivas: modalidade de fútbol

III. Formación como xestor de información xuvenil, en colabora-
ción coa Dirección Xeral de Xuventude.
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Resumo 2004

ESPECIALIDADES Nº DE ALUMNOS

TEATRO 16

DANZA GALEGA 23

GAITA 22

PALLETAS / PALLÓNS 20

PANDEIRETA E CANTO 20

MONITORES DEPORTIVOS 15

XESTOR DE INFORM. XUVENIL 15

TOTAL 131

Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Totais 

Nº 
PARTICIPANTES 131 125 137 131 524

Recepción participantes Cursos de Especialización en Galicia
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Bolsas para estudios
universitarios en Galicia
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Pretenden favorecer a realización de estudos universitarios de
primeiro, segundo e terceiro ciclo, nalgunha das Universidades do
Sistema Universitario de Galicia. Convócanse para os galegos, os
seus fillos e netos, con residencia familiar no estranxeiro, e que reú-
nan os requisitos establecidos na convocatoria: aptitudes, acredita-
ción de estudos, insuficiencia de medios económicos, etc.

A convocatoria deste programa para o ano 2004 fíxose, por segun-
do ano consecutivo, mediante unha orde conxunta das consellerías de
Educación e Ordenación Universitaria e de Emigración. Para a conce-
sión das axudas destináronse un total de 184.400 €, dos orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma, que aportan ambas consellerías e
xestionan de forma conxunta para a concesión das bolsas.

A contía máxima de cada axuda non pode superar os 5.800 €.

Este programa posibilita a formación universitaria dos nosos
xóvenes da diáspora, os verdadeiros embaixadores que consolidan
lazos vitais, culturais e intelectuais coa nosa comunidade.

Os galegos e galegas que viven fóran e veñen a Galicia a estu-
dar son os nosos mellores transmisores da nosa realidade no exte-
rior, facendo á vez unha sorte de efecto arrastre nos lugares de resi-
dencia á hora de poñer en valor o sistema universitario galego
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como alternativa de formación para outros mozos e mozas do
estranxeiro que queiran formarse ou completar os seus estudos en
Galicia

Resumo 2004

Das 76 solicitudes que foron presentadas no 2004, 37 reunían
os requisitos para ser propostas, e ese foi o número de axudas que
a comisión de avaliación reunida o 22 de novembro presentou
como “proposta de concesión” (con importes individuais que osci-
lan entre 4.100 e 5.700 euros, e un importe total de 179.700 euros).

A distribución final dos bolseiros por ciclos de estudos é a
seguinte:

1º ciclo 1º e 2º ciclo 3º ciclo total
(etapa de formación)

7 25 6 38

A distribución dos alumnos descendentes de galegos, por países
de procedencia:

PAÍSES Nº BOLSEIROS

ARXENTINA 9
BRASIL 7
MÉXICO 3
PERÚ 1
URUGUAY 2
VENEZUELA 5
TOTAL AMÉRICA 27

ALEMAÑA 1
ANDORRA 2
HOLANDA 2
LIECHTENSTEIN 1
SUIZA 5
TOTAL EUROPA 11
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Gráfico 5: PAÍSES DE PROCEDENCIA
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O obxectivo é promover o desenvolvemento das
actividades culturais e de creación literaria e artística,
dentro das comunidades galegas da Galicia exterior.
Dinamizar os centros, potenciando a súa integración
na vida social, artística e cultural de Galicia, así como
o fortalecemento e pervivencia da Galicia exterior a
través de ensaios e traballos de investigación sobre a
galeguidade.

Destináronse 26.000 € para as modalidades de:

• artigos xornalísticos, premio “Anduriña”

• narración breve, premio “Bolboreta”

• vídeos, premio “Xanela”

• pintura, premio “Camelia”

• debuxo, premio “Mimosa”

• gaita, premio “Gaiteiro de Soutelo”

• redacción e contos, premio “Pomba”

• reportaxe fotográfica, premio “Vagalume”

• ensaio e traballos de investigación, premio “Galeguidade”
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• fotografía, premio “Manuel Ferrol” (en honor ó afamado
fotógrafo nado en Camariñas e recentemente falecido, coñeci-
do por plasmar emotivas esceas da emigración galega nos
anos corenta e cincuenta)

Recibíronse un total de 361 traballos, procedentes de Arxentina,
Brasil, Chile, Cuba, Estados Unidos, Francia, México, Perú, Suiza,
Uruguai, Venezuela e España. Por áreas temos: 331 de América, 2
de Europa e 28 de España.

GRÁFICO 6. TRABALLOS PRESENTADOS POR ÁREAS
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En total foron 25 os premiados en todas as modalidades:

RELACIÓN DOS GAÑADORES E DAS OBRAS PREMIADAS NO ANO 2004

Nome e Apelidos do autor País Clasificación

José Angel García López España 1º premio “ANDORIÑA”

María Rosa Iglesias López Arxentina 1º premio “BOLBORETA”

Esther Juvenila Uzal Borges Uruguai 2º premio “BOLBORETA”

Omar Darío Porta Mercadal Uruguai 3º premio “BOLBORETA”

José Antonio González Gómez Uruguai 1º premio “CAMELIA”

Raúl Jaime Bobino Lizarazu Uruguai 2º premio “CAMELIA”

Verónica Andrea Álvarez Arxentina 3º premio “CAMELIA”

Verónica Andrea Álvarez Arxentina 1º premio “MIMOSA”

Deolinda Mirta Reyes García Arxentina 2º premio “MIMOSA”

Carlos A. Ghio Sala Arxentina 3º premio “MIMOSA”

Cintia Belén Andión Moyano Arxentina 1º premio “POMBA” –
redacción

Anais Barinya Leis Cropper Venezuela 2º premio “POMBA” –
redacción 

José María Moure Moreno Chile 3º premio “POMBA” –
redacción 

Irace González Tenreiro Uruguai 1º premio “POMBA” –
contos 

Juan Carlos Piñeiro Novo Brasil 1º premio “VAGALUME”

Facundo Martín Holovatuck Arxentina 2º premio “VAGALUME”

Ana Paula García Rega Uruguai 3º premio “VAGALUME”

Adolfo José Lozano Bravo Arxentina 1º premio “MANUEL
FERROL”

Hilda Rodríguez Costas Uruguai 2º premio “MANUEL
FERROL”

Alicia Beatriz Bianchi Varela Arxentina 3º premio “MANUEL
FERROL”

Santiago Agustín Molina Arxentina GAITEIRO DE SOUTELO

Juan Pablo Aguirre Alegre Arxentina GAITEIRO DE SOUTELO

Manuel Fernández Ruía España GAITEIRO DE SOUTELO

Julio Jesús León Pérez España GAITEIRO DE SOUTELO

Juan Carlos García Gutiérrez Venezuela 1º premio “XANELA”
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Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Totais 

Nº 
PARTICIPANTES 279 359 372 361 1.371
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Actividades formativas 
nas comunidades galegas

• CURSOS DE TERAPIA OCUPACIONAL
• CURSOS DE LINGUA, LITERATURA, 

HISTORIA E CULTURA GALEGA
• CURSOS DE FORMACIÓN 

OCUPACIONAL E EMPRESARIAL
• CURSOS DE XESTIÓN DE ENTIDADES 

E DE ANIMACIÓN XUVENIL
• CURSOS DE DANZA E MÚSICA TRADICIONAL

• SEMINARIOS E CURSOS DE PERFECCIONAMENTO
EN XESTIÓN DE RECURSOS
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Son numerosas as peticións de actividades formativas xurdidas
no seo das comunidades galegas, e co fin de revitalizar a activida-
de das entidades, a Administración autonómica galega ten en mar-
cha un amplo abano de actividades formativas, científicas, profesio-
nais e culturais, tendo en conta en todo momento as novidades
máis demandadas.

Dende hai varios anos realízanse cursos diversos de formación
ocupacional e empresarial; de lingua, literatura, historia e cultura
galega; de danza e música tradicional; de xestión de entidades e
de animación xuvenil; de terapia ocupacional; de perfeccionamen-
to, etc.

POR PROGRAMAS:

• Cursos de terapia ocupacional

O obxectivo deste programa é favorecer o desenvolvemento das
capacidades e aptitudes, mentais e físicas, das persoas maiores de
orixe galega que residen no estranxeiro. Pola súa finalidade tera-
péutica e aproveitamento dos tempos de lecer, estas actividades
celébranse, principalmente, nos centros asistenciais e benéficos
galegos e españois existentes en distintos países, e tamén naqueles
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centros asociativos que teñen locais axeitados e que adican atención
específica ós nosos maiores.

As clases son teórico-prácticas e teñen a finalidade de desenvol-
ver as capacidades manuais e intelectuais sobre artesanía, modela-
do, pintura, barro, tecidos, vimbio, entre outros.

Ao remate dos cursos, celébranse exposicións abertas ao públi-
co dos traballos realizados, favorecendo así o coñecemento das
tarefas e fomentando o estímulo dos participantes.

Participantes en obradoiros de terapia ocupacional en Bos Aires
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Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Totais

Nº accións 
realizadas 12 11 12 12 47

Nº de alumnos 303 384 322 299 1.308

O maior número de cursos no 2004 correspondeu, un ano
máis, a Cuba. A cifra de galegos de avanzada idade que residen na
illa, e así mesmo, o dos acollidos nas súas institucións benéficas e
asilos, xustifican este dato; os restantes desenvolvéronse en
Arxentina, Brasil e Uruguai.

• Cursos de lingua, literatura, 
historia e cultura galega

Trátase de facilitar ós emigrantes de orixe galega o mantemento
dun contacto directo e periódico cos principais aspectos da cultura
de Galicia, comezando pola aprendizaxe e uso da lingua propia, así
como axudar a difusión desa cultura nos contornos dos seus asen-
tamentos.

Os cursos, que se realizan nas entidades galegas, teñen dúas
modalidades:

- Lingua galega, cos dous niveis de valor académico: iniciación e
perfeccionamento, e unha nova versión que de xeito experi-
mental se puxo en marcha este ano, na casa Galega de
L’Hospitalet consistente nun curso de animación ó coñecemen-
to da lingua e á lectura para nenos de entre 8 e 14 anos, cun
número inicial de 20 alumnos)

- Extensión cultural: historia, arte, literatura, etc.

Úsanse instrumentos auxiliares, ademáis de textos básicos, como
lecturas teatrais, tecnoloxía audiovisual: grabacións, audicións, víde-
os, películas documentais, etc.
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Resumo 2004

MODALIDADE DE CURSO Nº TOTAL
País/CC.AA. Iniciación Perfecciona- Animación ó Extensión Cursos

miento coñec. da lingua cultural concedidos

ESPAÑA 14 11 1 1 27

EUROPA 1 1 0 2 4

AMÉRICA 7 7 0 6 20

TOTAL 22 19 1 9 51

Gráfico 7

Curso de Animación á lectura para nenos Hospitalet

CURSOS POR ÁREAS / 2004

ESPAÑA
EUROPA
AMÉRICA
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Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Total

Nº accións 
realizadas 49 46 49 51 195

Nº de alumnos 1.209 912 1.234 1.169 4.524

• Cursos de formación ocupacional e empresarial

Teñen por finalidade mellorar a formación “técnico-ocupacional”
e “técnico-empresarial” dos galegos e dos seus descendentes resi-
dentes na Galicia exterior, desenvolvendo por parte dos especialis-
tas que os imparten, teórica e practicamente, aqueles contidos que
aumentan a capacitación e elevan os niveis de competencia.

Resumo 2004

Celebráronse 16 cursos das modalidades seguintes:

• 4 de técnicas de artesanía (encaixe de palillos),

• 6 de cociña galega,

• 2 de técnicas teatrais,

• 1 de formación empresarial (“Producciones rentables en el
Uruguay, opciones exportadoras, alternativas productivas”),

• 3 de Informática (“Curso de introducción a la informática.
Introducción a Internet-correo electrónico”, “Ofimática, Frontpage
2000 e Xestión contable”, “Introducción a Windows XP, Excell
2000, Word 2000, introducción a Access 2000 e SQL”.)

Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Totais

Nº accións 
realizadas 15 11 13 16 55

Nº de alumnos 651 399 433 511 1.994
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Curso de cociña en Río de Xaneiro

Gráfico 8. Nº ALUMNOS POR ANUALIDADES
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Curso de encaixe en Promoción da Cultura Galega de Zürich (Suiza)

• Cursos de xestión de entidades e de animación
xuvenil

A finalidade última é propiciar un maior protagonismo da
xuventude nas actividades e na dinamización da vida dos centros
galegos. Para iso preténdese formar a mozos e mozas maiores de
16 anos, capacitándoos para a programación e realización de activi-
dades socioculturais e recreativas para a xuventude, así como pro-
mover a incorporación dos máis novos ás xuntas directivas dos cen-
tros, asegurando a permanencia do asociacionismo e facéndoos
partícipes de responsabilidades.

Os cursos teñen tres tipos distintos de perfís:

• Animación xuvenil (nivel inicial)

• Animación xuvenil (nivel avanzado)

• Xestión de entidades asociativas

Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Totais

Nº accións 
realizadas 3 4 4 6 17

Nº de alumnos 62 64 119 116 361
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Gráfico 9: Nº ANUAL DE ALUMNOS

• Cursos de danza e música tradicional

A procura dunha mellora interpretativa, a renovación temática e
técnica, instrumental e de vestiario, contribúen a manter a riqueza
musical e plástica e acadan unha máis que satisfactoria e prestixio-
sa presenza do folclore galego no exterior.

O obxectivo destes cursos é elevar o nivel artístico das agrupacións
de música tradicional, coas seccións correspondentes de música e
baile, coas que contan a maior parte dos centros e entidades galegas.

Resumo 2004

Desenvolvéronse durante este ano 68 cursos: 35 de baile, 24 de
gaita, 3 de percusión, 4 de pandeireta e canto, e 2 de confección
de traxes tradicionais.

Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Totais

Nº accións 
realizadas 78 60 70 68 276

Nº de alumnos 2.142 1.633 1.838 2.048 7.661
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• Seminarios e cursos de perfeccionamento 
en Xestión de Recursos

A finalidade última deste programa é o fortalecemento do teci-
do asociativo das comunidades galegas, abrindo as súas actividades
formativas a novos coñecementos de interese para a comunidade e,
en xeral, á xestión de recursos persoais e materiais.

Contémplanse, ademáis da modalidade de formación de infor-
madores turísticos de Galicia, outras que tratan os seguintes aspec-
tos: as relacións públicas e protocolo para entidades asociativas ou
os programas de promoción do voluntariado social e a xestión de
recursos para asistencia ó maior.

As entidades solicitantes deben procurar dar preferencia ós
menores de 30 anos que conten con aptitudes axeitadas para o
desenvolvemento da actividade, ou que teñan algunha responsabi-
lidade dentro da súa comunidade, na área relacionada coa modali-
dade elixida.

Resumo 2004

Nesta convocatoria do programa presentáronse varias solicitudes
relativas a relacións públicas e protocolo, informadores turísticos e
xestión de recursos para asistencia ós maiores.

Celebráronse dous cursos de protocolo: no Centro Gallego de
Montevideo e no Colexio Santiago Apóstol de Buenos Aires (a soli-
citude da Oficina Delegada da Consellería de Emigración en
Buenos Aires), cun número total de 84 alumnos.

Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Totais

Nº accións 
realizadas 1 1 3 2 7

Nº de alumnos 139 122 113 84 458
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Colexio Santiago Apóstol de Bos Aires
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Apoio á actividade 
cultural e deportiva 

das entidades galegas

• ACHEGA DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS
• ACHEGA DE MATERIAL DEPORTIVO 

COS SÍMBOLOS DE GALICIA
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As accións que aquí se contemplan serven de medio de poten-
ciación dos costumes e das tradicións comúns, tendo en conta que
a cultura é un claro signo de identificación e base de todas as identi-
dades.

O obxectivo destas actividades é favorecer a difusión e promo-
ción da cultura galega segundo o previsto no artigo 10 da Lei de
recoñecemento da galeguidade, así como afirmar e afianzar a iden-
tidade galega no exterior mediante o uso dos símbolos e sinais pro-
pios de Galicia.

• Achega de fondos bibliográficos

Este programa desenvólvese adquirindo e enviando o material
desde Galicia (en lotes por importe máximo de 600 euros), para
que os centros solicitantes complementen o seu fondo bibliográfico.

A concesión das dotacións resólvese sempre a finais de ano, en
función da dispoñibilidade orzamentaria.

As solicitudes presentadas no 2004 foron: América (30), Europa
(12), España (30), o que suma un total de 72.

Memoria 2004
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Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Totais

Nº dotacións 95 88 81 72 336

Importe € 37.864 61.000 45.804 28.386 173.054

Con carácter ordinario e regular a mesma Consellería comple-
menta o programa co envío de lotes de libros de novas edicións, e
material videográfico e fonográfico, incluíndo as principias novida-
des de interese para a emigración, especialmente as referidas á efe-
méride das Letras Galegas.

• Achega de material deportivo 
cos símbolos de Galicia

O obxectivo deste programa é contribuir as fomento dos depor-
tes e facilitar o acceso dos máis novos, mediante a provisión aos
centros galegos do vestiario axeitado para a práctica deportiva,
tendo en conta o permanente aumento dos conxuntos e equipos
deportivos e a súa participación en competicións reguladas e ami-
gables.

Procúrase acadar unha unificación na vestimenta deportiva, con
dous fins principais: a utilización e difusión de símbolos e sinais de
Galicia e, cunha maior significación, que os propios mozos, polo uso
de emblemas e cores representativos, sintan a súa identificación
persoal e común con Galicia.

As solicitudes presentadas no 2004 foron: América (23), Europa
(10), España (21), cincuenta e catro en total, das cales concedéron-
se 49.

Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Totais

Nº dotacións 55 74 48 49 226

Importe (€) 24.641 50.943 41.013 46.908 163.505
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GRÁFICO 10 . IMPORTE DESTINADO ÁS EQUIPACIÓNS ANUAIS
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Apoio infraestructural 
ás comunidades galegas

777
• AXUDAS PARA REHABILITACIÓN 

DAS INSTALACIÓNS DAS ENTIDADES 
DE EMIGRANTES GALEGOS E PARA 

A PROMOCIÓN DE NOVOS PROXECTOS
• AXUDAS PARA MELLORAR AS 
DOTACIÓNS E EQUIPAMENTOS 

DOS CENTROS

5001026-memoria 2004 INT v11  1/4/05  09:54  Página 63



5001026-memoria 2004 INT v11  1/4/05  09:54  Página 64



Hai que ter en conta que a Galicia exterior posúe un importan-
te patrimonio que non se pode perder, e que esixe renovarse e
modernizarse de cotío, sendo necesaria a permanencia e impulso
dos programas de apoio ás comunidades galegas para investimen-
tos en infraestructuras, así como de axudas para mellora das dota-
cións e equipamentos dos centros.

Centro Gallego de Avellaneda (Arxentina)

Memoria 2004

CONSELLERÍA DE EMIGRACIÓN

65

Apoio infraestructural ás
comunidades galegas

5001026-memoria 2004 INT v11  1/4/05  09:54  Página 65



POR PROGRAMAS:

• Axudas para rehabilitación das instalacións 
das entidades de emigrantes galegos e para 
a promoción de novos proxectos

O obxectivo deste programa é apoiar ás comunidades median-
te a concesión de axudas que subvencionen, en todo ou en parte,
o investimento en obras de rehabilitación das instalacións ou pro-
mocións de novos proxectos, preferentemente de carácter asisten-
cial, para que dispoñan de sedes sociais dignas e axeitadas que faci-
liten unha mellor prestación dos seus servizos asistenciais, culturais,
educativos, etc.

Resumo 2004

PAÍSES SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS

ESPAÑA 50

EUROPA 25

AMÉRICA 97

TOTAL 172

Gráfico 11. SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POR ÁREAS

ESPAÑA
EUROPA
AMÉRICA

Memoria 2004

CONSELLERÍA DE EMIGRACIÓN

66

Apoio infraestructural 
ás comunidades galegas

5001026-memoria 2004 INT v11  1/4/05  09:54  Página 66



Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Total

Nº Subvenc. 
concedidas 152 161 150 172 635

Importe € 958.765 1.324.545 1.293.775 1.302.400 4.879.485

Gráfico 12: SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POR ANUALIDADES

Gráfico 13: IMPORTE EN EUROS DAS SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS
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cos actualizados que contribúan a mellorar as comunicacións das
entidades galegas con Galicia e entre elas mesmas, así como a dota-
ción de equipos informáticos que axilicen a súa xestión interna; ins-
trumentos musicais e outro material necesario para mellorar o equi-
pamento dos grupos de folclore.

Resumo 2004

ÁREA PROXECTOS SUBVENCIONADOS

ESPAÑA 51

EUROPA 28

AMÉRICA 82

TOTAL 161

Gráfico 14: Nº PROXECTOS SUBVENCIONADOS POR ÁREAS

Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Total

Nº Subvenc. 
concedidas 152 169 161 844

Importe € 396.542 510.825 534.987 1.935.695
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Gráfico 15 : IMPORTE EN EUROS DAS SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS
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O obxecto destas accións é facilitar un mellor coñecemento da
nosa realidade cultural e social e das capacidades tan identificadoras
das nosas xentes e institucións, entre as propias comunidades galegas,
fortalecendo a nosa actual presenza no exterior para alcanzar un
maior prestixio dos galegos e a máis expresiva proxección de Galicia.
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• Axudas a entidades galegas para prestacións 
de servizos asistenciais a favor dos emigrantes
galegos

Os obxectivos deste programa son a cooperación directa e indi-
recta coas entidades galegas, apoiando a aquelas entidades que
prestan protección asistencial ou sanitaria ós máis desprotexidos; ás
que teñen en funcionamento fogares diurnos nos que atenden ás
persoas maiores; ás que prestan servizos de acollida en vivendas
compartidas, asistencia domiciliaria ou programas extraordinarios
de protección social; ás que asisten ós transeúntes en situacións de
emerxencia, e, en xeral, ás que presten servizos sanitarios, asisten-
ciais ou residenciais á colectividade de asociados de orixe galega
que careza de medios económicos.

Resumo 2004

Neste exercicio as 44 axudas asistenciais concedidas a entidades
galegas permitiron a asistencia ou cobertura médica de socios e
simpatizantes, carentes doutro tipo de protección, doutras tantas
entidades galegas.

Desde 1995 dedícase atención preferente ó programa de bene-
ficencia do Centro Gallego de Buenos Aires, subvencionando con
preto de 1.000 bonificacións de cuota ós asociados de maior idade
e tempo de cotización, que presentan imposibilidade para poder
afrontar o pagamento da totalidade da cuota debido a súa situación
de incapacidade económica.

Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Totais

Nº axudas 24 29 32 44 129

Importe (€) 209.903 351.485 702.010 539.300 1.802.698
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Gráfico 16 : NÚMERO DE AXUDAS A CENTROS POR ANUALIDADES

• Accións extraordinarias de axuda, de carácter
socio-asistencial.

A grave situación que están a vivir nestes últimos anos algúns
países de Iberoamérica, lévanos a prestarllle unha atención especial
ó desenvolvemento de programas sociais e asistenciais en beneficio
dos emigrantes galegos, a través –non só dos plans e programas de
actuación anteriores- tamén de convenios de colaboración que
garantan a cooperación e participación de distintas entidades que
teñen fins acordes.

Nese senso, destaca o acordo asinado coa Casa de Galicia de
Montevideo para a creación e posta en funcionamento dunha
Oficina de Atención de Programas Sociais e Asistenciais (tal e como
se fixera no 2003 coa Hermandad Gallega de Venezuela), que
coordine e colabore na xestión das accións e programas que a favor
dos emigrantes galegos, e españois no seu caso, sexan convocados
polas administracións públicas de Galicia e de España, ou pola pro-
pia entidade.

Esa institución, que acolle a maioría dos galegos emigrados no
Uruguai, conta co maior número de socios no mundo (perto de
66.000).
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Casa de Galicia de Montevideo (Uruguai)

O convenio contempla a financiación para a adecuación e
equipamento infraestructural e técnico da Oficina, así como para
gastos de funcionamento nos anos 2004 e 2005.

ANO 2004 ANO 2005 TOTAL

IMPORTES 20.000 € 15.000 € 35.000 €

Ademais das axudas recollidas na modalidade de acción social, a
Consellería de Emigración, en colaboración coa Secretaría Xeral da
Unión Europea e Cooperación Exterior e coa Fundación Galicia
Emigración, séguese apoiando o programa de centros de día e
atención a maiores, dos cales xa están funcionando catro na
Arxentina:

- Centro de Día da Asociación Centro Partido de Carballiño.

- Centro de Día do Centro Gallego de Buenos Aires.
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- Centro de Atención a persoas maiores da Asociación Civil
Centro Gallego de Jubilados y Pensionados de la República
Argentina en Avellaneda.

- Centro de Día da Asociación Centro Gallego de Mar de Plata.

Centro de día. Carballiño

• Axudas para a realización de proxectos
formativos e culturais e actividades asociativas
na Galicia exterior

Por medio deste programa apoianse e subvenciónanse aquelas
actividades formativas, culturais e asociativas que, desde a propia
iniciativa, programan e realizan os centros e asociacións, tales como
seminarios, cursos, exposicións, conferencias e celebración de efe-
mérides: Días das Letras Galegas, Día de Galicia, centenarios, ani-
versarios, etc.

Así mesmo, neste programa inclúense ás axudas concedidas ás
enidades galegas participantes nos actos conmemorativos do IV Día
da Galicia Exterior, celebrados en Santiago de Compostela os días
12 e 13 de agosto de 2004.
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Resumo 2004

Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Totais

Nº axudas 163 164 178 208 713

Importe 
axudas (€) 387.382 423.750 704.080 826.873 2.342.085

ÁREAS AXUDAS CONCEDIDAS

España 71

Europa 34

América 103

TOTAL 208

Gráfico 17: AXUDAS CONCEDIDAS POR ÁREAS

Cómpre destacar, ademáis, o apoio que dende o ano 2003 se
está prestando á creación e funcionamento das Aulas Permanentes
de Formación e Cultura de Galicia no seo das comunidades gale-
gas, asentadas en determinadas áreas xeográficas ou países con
especial incidencia de poboación de orixe galega, co fin de garan-
tir un proxecto integral de extensión cultural e de formación en dis-
tintas especialidades e materias educativas, ocupacionais, artísticas,
etc., facendo posible unha programación permanente utilizando os
máis modernos medios de comunicación.
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Atópanse xa en pleno rendemento as da Hermandad Gallega de
Venezuela en Caracas, a do Centro Galicia de Buenos Aires, e a do
Centro Gallego de México.

A aportación total por parte da Consellería nestes dous anos. por
medio dos respectivos convenios de colaboración, foi de 94.000 €.

ANO 2003 ANO 2004 IMPORTE TOTAL €
Venezuela 13.000 15.000 28.000

Argentina 18.000 15.000 33.000

México 18.000 15.000 33.000

Totais 49.000 45.000 94.000

• Axudas para accións informativas 
na Galicia exterior

Pensadas para contribuir ao mantemento e difusión da cultura
galega e da actual realidade de Galicia no exterior, potenciando a
información xeral de interese para os galegos residentes no exterior
a través de medios normais e extraordinarios: prensa diaria e perió-
dica, programas de radio e televisión, revistas xerais e especializa-
das, distribución de gravacións documentais, distribución das revis-
tas e boletíns elaborados e publicados polos centros, etc.

Resumo 2004

Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Totais

Nº axudas 92 95 104 111 402

Importe 
axudas (€) 93.608 107.980 171.158 133.150 505.896
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ÁREAS AXUDAS CONCEDIDAS

España 46

Europa 11

América 54

TOTAL 111

Gráfico 18: Nº AXUDAS POR ÁREAS

Gráfico 19: Nº AXUDAS POR ANUALIDADES
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A actividade desplegada en relación coas Comunidades Galegas
da Diáspora non se circunscribe exclusivamente ás actuacións da
programación e execución das convocatorias normativizadas, que
recollen as páxinas precedentes, senón que, en desenvolvemento
do contido da Lei de Galeguidade e atendendo ós dereitos que ésta
lles confire ás comunidades galegas en canto a compartiren a vida
social galega e a información, a Consellería de Emigración realiza
actividades, de singular importancia.

Así, non podemos esquecer o envío periódico da prensa gale-
ga ás distintas entidades, para que a colectividade teña acceso
puntual a todo o que ocorre na terra que os viu nacer; a elabo-
ración e difusión do correo informativo de carácter periódico
“Galicia Emigración”, compendio das novas más sobresaíntes que
afectan á emigración; a adquisición de fondos bibliográficos e
audiovisuais culturais galegos con destino a centros –coa colabo-
ración doutras entidades e consellerías- ; a participación e cola-
boración en tódalas conferencias e foros que, aínda organizados
por outras institucións, estean relacionados nalgún senso coa
nosa emigración; a presenza da Consellería en moitos dos luga-
res e actos relevantes organizados polas propias entidades do
exterior, e a recepción e atención dos distintos membros de xun-
tas directivas de entidades en visita a Galicia. 
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Neste terreo, de difusión da cultura galega no exterior e, correla-
tivamente, de participación das nosas comunidades galegas na vida
cultural de Galicia, déronse avances moi relevantes na colaboración
con distintas consellerías como as de Cultura, Comunicación Social e
Turismo, Educación e Ordenación Universitaria, e outras institucións
de Galicia como o Consello da Cultura Galega para a conservación
do patrimonio histórico e documental da Galicia exterior, ou da pro-
pia Radio Televisión de Galicia e a Televisión Española en Galicia para
a difusión da realidade actual de Galicia e dos seus valores culturais.

Dende Galicia programáronse, no 2004, conferencias e exposicións
monográficas con motivo do Día das Letras Galegas, dedicado este ano
a Xaquín Lorenzo, “Xocas” (destacado intelectual nado en Ourense en
1907, ó que se lle outorgou a medalla Castelao na súa primeira edi-
ción). Como etnógrafo é autor dun vasto traballo arqueolóxico.

No tocante ás conferencias, cabe destacar as do catedrático D.
Xaquín Lens nas comunidades galegas de Bos Aires e Uruguai,
onde impartiu conferencias baixo o título “Xocas: etnografía, arte e
cultura galegas”. Pola súa parte, as exposicións -que tiveron grande
acollida en Venezuela- mostran, con abundante material gráfico e
fotográfico, un percorrido pola vida e obra de Xocas, subliñando a
súa importancia na historia cultural de Galicia e a súa conexión cos
temas lingüísticos. Unha das mostras foi expresamente adaptada
para nenos e nenas menores de 12 anos.

No mes de maio celebrouse tamén un foro coa xuventude na
sede da Hermandad en Caracas, no que mozos e mozas descen-
dentes de galegose asentados en Venezuela expresaron as súas
expectativas a directivos da Consellería de Emigración, ao tempo que
coñeceron os programas que desde Galicia se lles ofertan cada ano.

No mes de outubro, con motivo do cabodano do pasamento do
poeta Celso Emilio Ferreiro, tivo lugar na sede da Hermandad
Gallega de Venezuela en Caracas unha xornada cultural, presidida
polo propio conselleiro de Emigración e á que asistiron, entre
outros, o Excmo. Sr. D. Farruco Sexto, ministro de Cultura da
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República de Venezuela, así como o fillo do propio homenaxeado,
D. Luis Ferreiro.

Ademais da conferencia impartida polo profesor
D. Ramón Nicolás Rodríguez sobre a vida e obra do
poeta de Celanova, expúxose unha mostra bio-blio-
gráfica sobre Celso Emilio e o grupo galego “Pífano
Teatro” representou unha escolma de fragmentos
da obra do autor.

Posteriormente, no mes de decembro, a
Consellería de Enigración organizou un acto con-
memorativo a Eduardo Blanco Amor no Centro
Gallego de Buenos Aires, tamén con motivo do vin-
tecinco cabodano do insigne novelista e poeta gale-
go, que emigrara a Arxentina no ano 1919. No
evento participaron, entre outros, D. Antonio

Moreno (xerente do
Consello da Cultura Galega), D.
Alfonso Vázquez Monxardín (investi-
gador galego pioneiro na recupera-
ción do patrimonio sonoro de
Galicia), e o recoñecido xornalista e
literato, D. Víctor Freixanes, quen fixo
unha retrospectiva da obra e vida do
autor. Organizouse, ao mesmo
tempo, unha mostra das novedades
editoriais actuais sobre Blanco Amor,
cedidas pola Editorial Galaxia.
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Por outra banda, cabe destacar a celebración de xuntanzas, en
Venezuela, México e Brasil, para pór en contacto a empresarios,
docentes, xornalistas e altos cargos da Galicia peninsular cos seus
homólogos naqueles países, dando continuidade á celebración dos
primeiros Foros Bilaterais no 2003 (naquela ocasión en Galicia).

Trátase de configurar unha rede estable de relacións entre
Galicia e os galegos relevantes daqueles países, potenciando as inte-
rrelacións entre os galegos residentes fóra de Galicia, especialmen-
te en países iberoamericanos, e os asentados na propia
Comunidade Autónoma.

Foro celebrado en Venezuela

Nos escenarios que acolleron os foros organizáronse un con-
xunto de actividades complementarias tales como charlas informa-
tivas, exposicións fotográficas, exposicións de libros galegos, pro-
xeccións de vídeos, ou conferencias como “A Galicia do século XXI”,
a cargo do profesor D.Ramón Villares Paz (director do Arquivo
Galego da Emigración do Consello da Cultura Galega), ou “ A cul-
tura de Galicia, onte e hoxe”, a cargo de D. Felipe Senén, procu-
rando impulsar a proxección exterior de Galicia, difundindo as
potencialidades da Comunidade Autónoma nos sectores do turis-
mo, da cultura, da investigación e da industria.
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Ademáis disto, celebrouse tamén no 2004, o I Encontro de
Centros Galegos en Venezuela, que transcurríu na Hermandad
Gallega de Valencia.

Como exemplo da colaboración con distintas consellerías, lem-
bramos a celebración do Foro Turismo e Diáspora, promovido pola
Dirección Xeral de Turismo, xunto coa Consellería de Emigración e
o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, como
instrumento para reforza-la promoción de Galicia e o Xacobeo en
Latinoamérica e establecer marcos de relación estables entre a
Xunta, as axencias galegas en América e o sector turístico.

Este encontro, celebrado no mes de setembro, servíu como
punto de encontro e reflexión entre a Administración autonómica e
os profesionais de axencias de viaxes de Venezuela, Brasil e México.

Con motivo do 125 aniversario do Centro Gallego de
Montevideo, a súa sede, durante os meses de novembro e decem-
bro de 2004, foi escenario de diversas actividades sociais e culturais
que serviron de conmemoración desta efeméride, e contaron coa
presenza de personalidades da vida política, social e cultural, tanto
uruguaia como galega. Entre estas é de destacar o concerto do
Grupo de Música Tradicional do IGAEM, a Festa de Reencontro, o
Festival da Escola de Danza Rexional Galega e o Encontro
Xuventude de Mundo unida polo folclore.
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Asistentes e actuación do grupo de música tradicional galega

No mes de decembro celebrouse na Casa de Galicia-Unidad
Gallega de Nova Iorque, a 1ª xuntanza de institucións galegas dos
EEUU de América. Neste encontro, presidido polo Excmo. Sr. D.
Aurelio Miras Portugal, conselleiro de Emigración, acompañado
polo Ilmo. Sr. D. Juan Castellano Herrero, director xeral de
Emigración, participaron representantes de 10 centros galegos en
Norteamérica:

- D. Antonio A. Fernández, presidente de Casa de Galicia-Unidad
gallega de N ova Iorque.

- D. Paulino Gómez, presidente do Círculo Español de Queens.

- D. Miguel González Míguez, presidente del Centro Orensano
Social Club de Newak.

- D. José Raibal, presidente de La Spanish American Citizen Club
(Casa de España de Bayonne).

- D. Tomás Freire, presidente da sociedad Española de Socorros
Mutuos. Centro Español “La Nacional”.

- D. Oswaldo Castillo, presidente de Casa de Santa Marta de
Ortigueira en Miami, Florida.
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- Dña. Maria del Carmen Álvarez, vicepresidenta da Casa de
Santa Marta de Ortigueira en Miami, Florida.

- D. Fernando Pereira Otero, presidente da Peña Galicia de
California.

- D. Toni Rocha Fernández, presidente do Centro Gallego de
Puerto Rico. San Juan. Puerto Rico.

- D. José Gómez Vilacoba, Centro Gallego de Puerto Rico. San
Juan. Puerto Rico.

1ª xuntanza de entidades galegas en EEUU

Outros proxectos concretos de difusión cultural que recibiron
apoio da consellería foron:

- Mostras cinematográficas: o IX Festival Internacional de
Cinema Independente de Ourense presentóu este ano un
monográfico sobre o fenómeno migratorio e a súa relación co
mundo cinematográfico, e no marco do mesmo decidiuse
homenaxear a figura do actor ourensán Fernando Iglesias
“Tacholas” (Ourense 1909-Bos Aires 1995)

- Proxecto documental da curtometraxe titulada “Los últimos
gaiteros de La Habana”, en homenaxe á figura de D.Eduardo
Lorenzo, emigrante galego en Cuba que dedicou toda a súa
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vida ó folcklore de Galicia. Este documental recibiu o premio
sudamericano de xornalismo”Rey de España”.

O último gaiteiro da Habana

- Encontro sobre a emigración e o exilio galego en Francia, orga-
nizado polo Centro de Estudios Galegos en París, coa colabo-
ración da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
e da Consellería de Emigración.

- Xira española do Ballet Gallego Rey de Viana, en colaboración
co IGAEM (Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais).

- Recital do tenor Manuel Sirera coa Orquesta Sinfónica de
Bahía, celebrado en Salvador de Bahía, con grande éxito entre
a colonia galega.

- I Xuntanza da Emigración, no camiño portugués de Santiago,
organizada polo Concello pontevedrés de Portas.

- Semana de Córdoba en Galicia, con diversos actos nos que
destacou a Gala Lírica ofrecida polo Coro Martín Códax, da
Casa de Galicia de Córdoba.

- Xornadas culturais de Galicia en Sabadell, con conferencia de
D. Francisco Singul sobre o Xacobeo e o Camiño de Santiago.
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No tocante á organización
de xuntanzas, no ano 2004 a
actividade máis destacable foi
a celebración do IV Día da
Galicia Exterior, encontro
mundial da galeguidade que
tivo lugar en Santiago de
Compostela os días 12 e 13
de agosto, con motivo do
Ano Santo Xacobeo 2004,
programándose un Festival
Internacional de Folclore
Galego, que tivo unha gran-
de participación e éxito de
público.

Nesta ocasión tivo especial
intervención a mocidade gale-
ga da diáspora, que acudíu ó
Foro da Xuventude (cerca de
600 participantes de todo o
mundo reunidos no Monte do
Gozo en Santiago de
Compostela) para deixar
patentes as súas inquedanzas,
reflexións e propostas, e o seu
compromiso coas entidades
galegas ás que pertencen. Os
xóvenes realizaron a pé o últi-
mo tramo do Camiño de
Santiago, nunha peregrinaxe
simbólica.
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Outra xuntanza de gran significado e importancia para a gale-
guidade foi a celebrada do 9 ó 11 de decembro na sede de
Xuvantude de Galiza-Centro Galego de Lisboa, onde se reuniu a
Comisión Delegada do Consello de Comunidades Galegas, presidi-
da polo Excmo. Sr. Conselleiro de Emigración, e que ten entre
outras funcións preparar as sesións e fixar as ponencias obxecto de
estudio e debate dos Plenos, que se celebran cada tres anos.
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Comisión Delegada

Nesta xuntanza, presentáronse as accións realizadas no ano
2004 e as liñas de traballo para o 2005, ó tempo que se acordaron
as seguintes conclusións:

ACORDOS ADOPTADOS POLA COMISIÓN DELEGADA DO
CONSELLO DE COMUNIDADES GALEGAS 2004

Lisboa, 10 e 11 de decembro

INTRODUCCIÓN

No mundo moderno e globalizado no que convivimos
Galicia é unha comunidade inmensamente rica na súa
historia, tradición e patrimonio cultural. Este rico patri-
monio, consérvase en determinados aspectos, gracias ao
labor das comunidades galegas no exterior e á súa obra
histórica, sen coñecemento da cal non será posible coñe-
cer a nosa verdadeira identidade.

O terceiro espazo de Galicia estase a conformar, supe-
rando a realidade da Galicia Territorial e da diáspora, a tra-
vés dunha comunidade ideal e universal con vehículos
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de comunicación tan axeitados como o Portal da
Emigración Galega, o cal posibilitará que as comunidades
galega no exterior, ou ben unha comunidade concreta
dunha zona do mundo, poidan ser referente e líder para
todos a nivel mundial. Debemos ampliar tódolos esforzos
e aglutinar tódolos recursos naturais posibles para conser-
var a parte esencial do que somos, e así non perder a
nosa personalidade e identidade no mundo. Nesta tare-
fa será clave o alcance dun perfecto equilibrio entre o
impulso e forza creativa da nosa xuventude no mundo
e a experiencia, tradición e respaldo dos nosos maiores.

XUVENTUDE

A Comisión Delegada recoñece e valora moi positiva-
mente os avances e novos proxectos postos en marcha
pola Consellería de Emigración tendentes a unha maior
participación e integración de xuventude no seo das
entidades como elemento dinamizador e de garantía da
súa supervivenza, así como da continuidade do espalla-
mento da cultura galega no mundo, dándolle unha exce-
lente acollida á nova convocatoria de axudas para proxec-
tos que se impulsen e se xestionen directamente pola
xuventude da Galicia exterior. Sen embargo, polo seu
carácter novidoso ante a colectividade, debemos esperar a
ver cal é a acollida que poida ter entre os posibles benefi-
ciarios, manifestando a necesidade dun compromiso dos
propios centros na información e coordinación de todos
estes proxectos de tan amplo alcance.

En contacto coas entidades promoverase e motivarase á
xuventude para a  celebración de intercambios de carác-
ter multicultural e de promoción da cultura galega entre
mozos e mozas descendentes de galegos das distintas
colectividades dos países nos que se asentan, impulsando
a realización de foros  xuvenís en  países con ampla pre-
senza galega.
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PORTAL

Felicítase unanimemente á Xunta de Galicia e á Consellería
de Emigración polo avance impulsado na área de infor-
mación e intercomunicación das comunidades galegas, e
destas con Galicia, que terá a súa culminación no Portal da
Emigración Galega presentado nesta reunión da Comisión
Delegada, e que ven a responder a unha inquedanza de
todos xa manifestada nos acordos do último Pleno do
Consello de Comunidades Galegas, celebrado en Buenos
Aires, desexando a súa rápida posta en marcha por consti-
tuír un elemento integrador de cara ao futuro, especial-
mente da xuventude.

PROGRAMAS DE ASISTENCIA

A Comisión valora moi positivamente todas as políticas e
programas de asistencia e apoio aos colectivos galegos de
maior idade e escasos recursos  que ven realizando a Xunta
de Galicia nos últimos anos, paliando así os efectos de crises
sociais e económicas en países de Iberoamerica, estimando
necesaria a continuidade das mesmas e a atención de forma
preventiva que no futuro puideran presentarse. 

A Comisión solicita así mesmo da Xunta de Galicia o estu-
dio e valoración da ampliación de servizos socioasistenciais
para maiores, como a extensión de Centros de Día a
outros países de América e Europa, así como o mante-
mento ou incremento posible de subvencións ás comuni-
dades que prestan este tipo de atención.

O PAPEL DAS COMUNIDADES GALEGAS COMO AXENTES DE
COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO

A Comisión Delegada valora  moi positivamente a nor-
mativa legal galega de cooperación ao desenvolvemento
e o seu desenvolvemento, da que foi informada nesta
sesión. 

Memoria 2004

CONSELLERÍA DE EMIGRACIÓN

99

Outras accións derivadas
da lei da galeguidade

5001026-memoria 2004 INT v11  1/4/05  09:54  Página 99



Estima non obstante necesario dirixirse ao Goberno de
Galicia para que  considere con carácter prioritario no
desenvolvemento dos seus proxectos o papel especial que
deben de representar as nosas comunidades galegas
como axentes de cooperación nas áreas e países con
maior necesidade de cooperación, tendo en conta espe-
cialmente o seu histórico e xenuíno papel no ámbito da
solidariedade. 

TRABALLOS  DA COMISIÓN DELEGADA

Entendendo os membros da Comisión Delegada que os
problemas e  inquietudes das comunidades asentadas nas
distintas áreas teñen contidos e alcances ben diferencia-
dos, estiman oportuno continuar o traballo común entre
todos os delegados, compartindo os proxectos da Galicia
exterior con espírito de unidade e universalidade, profun-
dizando na relación dos delegados cos representantes da
súa área ou países, mediante as reunións ou contactos
que poidan acadar un maior froito da xestión nos intere-
ses da colectividade.

A celebración do VII Pleno do Consello de Comunidades
Galegas en Bos Aires e da Comisión Delegada en Lisboa
constitúen unha vía adecuada para o coñecemento da
realidade propia de cada área ou país, e considérase que
se debe continuar nesta liña.

Por outra parte, a Comisión Delegada solicita da
Consellería de Emigración o envío de documentación para
debate co maior tempo posible, para o seu estudio e
coñecemento.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A Comisión Delegada solicita dos medios de comunica-
ción de Galicia, especialmente da TVG, a promoción de
programas con contidos específicos de interese para a
colectividade galega no exterior, así como a utilización de
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todos os medios informativos ao seu alcance, das comu-
nidades e dos países onde se asenta, para transmitir infor-
mación e comunicacións especialmente das iniciativas e
programas para a Galicia exterior. 

INTEGRACIÓN DE ENTIDADES

Os centros  recoñecen a necesidade de profundizar na
unión de entidades e integración de recursos das distintas
comunidades para consolidar o seu futuro, compromiso
que debe ser asumido ademais da Xunta de Galicia, coa
súa priorización de proxectos integradores polas propias
entidades traballando activamente en favor destas accións
que constitúen un eixo principal para a pervivencia do
conxunto do movemento asociativo do exterior. 

CENTROS COMO AXENTES DE PROMOCIÓN DA CULTURA 
GALEGA E  DE  INFORMACIÓN SOBRE GALICIA

A Comisión propón que se realicen as xestións oportunas
para que a través da Consellería de Cultura,
Comunicación Social e Turismo, se dea un impulso á par-
ticipación e utilización das entidades galegas como actores
esenciais de promoción da cultura e do turismo de raíces
cara a Galicia, incrementando  todos os seus apoios e cola-
boración coas entidades galegas de maior presenza no
exterior. 

Así mesmo, solicitan información e coordinación sobre as
estancias no exterior de persoas relevantes de Galicia que
poidan colaborar cunha maior presenza da nosa cultura e
imaxe no exterior.

En relación coa promoción da cultura galega e española no
exterior propónse instar o goberno central e concretamente
aos responsables do Instituto Cervantes para que potencien
os fondos bibliográficos e documentais nas distintas linguas
oficiais en España e a programación e difusión temporal do
conxunto das comunidades que a integran.
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PATRIMONIO

Ampliar, a países de Europa o labor de recuperación, cata-
logación e conservación do patrimonio histórico e docu-
mental dos centros galegos, como xa se está a facer en
Arxentina, Uruguai, Brasil e Cuba, a través do Consello de
Cultura Galega, a petición das propias entidades.

APOIO AOS CENTROS E COMUNIDADES ESPAÑOLAS 
NO EXTERIOR

A Comisión Delegada acorda por unanimidade que a
Xunta de Galicia comunique aos órganos competentes do
goberno de España e, concretamente, ao Consejo General
da Emigración, a necesidade dun impulso na política de
axudas e subvencións para o mantemento da cultura e
dos diversos servizos que prestan os centros e comunida-
des á colectividade española no exterior, incluíndo o apoio
a todos aqueles centros que aportando os valores propios
da cultura dunha comunidade ou nacionalidade española,
son igualmente centros de acción, de servizos e de refe-
rencia da comunidade española no exterior.
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Xa por último, sinalar ademáis que a Consellería puxo en mar-
cha no 2004 un ambicioso proxecto que é o da creación, desen-
volvemento e implantación do seu portal web, orientado á creación
dunha comunidade virtual que dea servizo tanto ao colectivo de
emigrantes galegos e aos seus descendentes, como aos inmigran-
tes asentados en Galicia. 
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No ano 2004 asináronse novos convenios con distintas entida-
des e administracións públicas, así como con institucións galegas no
exterior, para a consecución, entre outros, dos obxectivos seguintes:

- Co Centro Galicia de Buenos Aires, cultural, social y deportivo,
para a posta en funcionamento dun centro de saúde e deportes,
dentro dun proxecto integral de formación, práctica deportiva e
saúde preventiva, para a colectividade galega en Arxentina.

- Addenda ó convenio asinado no ano 2003 (amplíase a súa
vixencia ata decembro de 2005) coa Universidade de Santiago
de Compostela, para a realización de publicacións que recollan
investigacións e materiais susceptibles de divulgación sobre a
realidade histórica da emigración e da súa presenza en deter-
minados países de destino (en particular Australia e México).

- Coa Fundación Galicia Emigración e a Universidade de
Santiago de Compostela, para o desenvolvemento dun pro-
grama a favor da interculturalidade con Iberoamérica no ámbi-
to da comunidade universitaria.

- Coas Deputacións Provinciais de Ourense e Pontevedra, para o
cofinanciamento do programa de atención asistencial ós emi-
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grantes galegos, preferentemente ós residentes na área terri-
torial da Prata.

- Co diario La Región, S.A., para a difusión de noticias relaciona-
das cos movementos migratorios e o mantemento de vínculos
coa Galicia exterior.

- Coa Casa de Galicia de Montevideo, para a creación e posta
en funcionamento dunha Oficina de Atención de Programas
Sociais e Asistenciais para a colectividade galega en Uruguai.
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Anexo

• CADRO COMPARATIVO DOS ORZAMENTOS
DEDICADOS Ó PROGRAMA 213.A, ACCIÓNS A

FAVOR DAS COMUNIDADES GALEGAS (2001-2004)
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1. Cadro comparativo dos orzamentos 
dedicados ó programa 213.A, accións a favor
das Comunidades Galegas (2001-2004)

ANO EUROS DIFERENCIAS DO 2005 VARIACIÓN (%)
CON RESPECTO DO 2004 CON
A CADA ANO RESPECTO A CADA ANO

2001 5.236.757 12.004.622 229,24%

2002 9.435.210 7.806.169 82,73%

2003 10.381.379 6.860.000 66,08%

2004 12.432.776 4.808.603 38,67%

2005 17.241.379
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Gráfico 20. IMPORTE TOTAL EN EUROS POR ANUALIDADES

Gráfico 21. 
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Podemos afirmar, sen temor a equivocarnos, que Galicia deixou
de ser unha terra de emigrantes para converterse en receptora
inmigración e retorno. Se ben é certo que o número de inmigran-
tes estranxeiros en Galicia é inferior ao das Comunidades
Autónomas da vertente mediterránea ou Madrid, non o é menos
que, nestes intres, ocupa o undécimo lugar no conxunto esta-
tal por volume (en termos absolutos) de inmigrantes radica-
dos no territorio galego (41.466 estranxeiros con permiso de
residencia a 30 de setembro de 2004). Polo que se refire ao
colectivo dos emigrantes retornados, di somos a primeira
Comunidade Autónoma receptora de retorno en España
(8.663 retornados chegaron á nosa terra no ano 2003, de
acordo cos últimos datos dispoñibles), o que supón un importante
continxente do que convén subliñar que predominan aqueles que
se atopan en idade laboral activa.

INMIGRACIÓN EN GALICIA: CIFRAS E PERFÍS

De acordo cos datos difundidos polo Ministerio de Traballo e
Asuntos Sociais, e concretamente, polo seu Observatorio
Permanente da Inmigración, a 30 de setembro de 2004 o número
de estranxeiros residentes en Galicia chega ata 41.466; por
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outra banda, de acordo co último padrón de habitantes a 1 de
xaneiro de 2003, difundido polo Instituto Nacional de Estatística,
53.808 estranxeiros figuran empadroados nos concellos da nosa
Comunidade Autónoma a 1 de xaneiro de 2003.

A poboación residente estranxeira en Galicia, ven supoñendo o
2,23% dos residentes estranxeiros en España. No caso de
Galicia, o 48,16% dos estranxeiros residentes a 30 de setembro de
2004, procedían de Iberoamérica. Seguíalles, por número de
membros, o colectivo dos traballadores procedentes do Espacio
Económico Europeo cun 32,96%. Xa a certa distancia, cómpre
ter en conta a presencia de traballadores de África, que son o
10,86%; os do resto de Europa, cun 3%; os de Asia, cun 2’77% e
os de América do Norte, cun 2%. Os de Oceanía, sumándolle
tamén os que “non consta” a súa nacionalidade, só chegan ó 0’17%.

Convén que fagamos unha pequena análise deste cambio que
experimentou Galicia nos últimos anos ata chegar ás cifras indica-
das anteriormente, así como unha ollada ó perfil dos inmigrantes e
emigrantes retornados que residen no noso territorio como base
necesaria para a determinación das actuacións a seguir neste eido
polo Goberno galego.

*Fonte: Elaboración da Cª Emigración, a partir dos Balances da anterior Delegación do Goberno
para a Estranxeiría e a Inmigración e o actual Balance a 30 de setembro do 2004 do Ministerio de
Traballo e Asuntos Sociais, Observatorio Permanente da Inmigración
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Os principais países de procedencia dos estranxeiros residentes
na nosa Comunidade Autónoma entre os anos 2000 e 2003 son:
Portugal, Colombia, Arxentina e Marrocos, como se despren-
de do seguinte gráfico:

*Fonte Elaboración da Cª de Emigración a partir dos últimos Balances da Delegación do Goberno
para a Estranxeiría e a Inmigración

*Fonte: Elaboración Cª Emigración, a partir do Balance a 30 de setembro de 2004 do Ministerio de
Traballo e Asuntos Sociais, Observatorio Permanente da Inmigración.

ESTRANXEIROS RESIDENTES EN GALICIA A
30/09/2004, SEGUNDO CONTINENTE DE PROCEDENCIA

E.E. Europeo Resto Europa África
Iberoamérica América do Norte Asia
Oceanía Non consta

13.669

1.252
4.503

19.970

8521.149
55 16

0

20.000

EVOLUCIÓN ESTRANXEIROS RESIDENTES GALICIA 2000-2003
SEGUNDO PRINCIPAIS PAÍSES DE PROCEDENCIA

0
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000

2000 2001 2002 2003

Portugal
Colombia
Arxentina
Marruecos
Venezuela
Italia
Cuba

Memoria 2004

CONSELLERÍA DE EMIGRACIÓN

119

5001026-memoria 2004 INT v11  1/4/05  09:54  Página 119



*Fonte: Elaboración Cª Emigración, a partir do Balance a 30 de setembro de 2004 do Ministerio de
Traballo e Asuntos Sociais, Observatorio Permanente da Inmigración.

Diciamos antes que Galicia é a primeira Comunidade Autónoma
en recepción de emigrantes retornados. Así, no ano 2003 chega-
ron a Galicia 8.663 retornados e nos últimos 5 anos un total
de 40.969.

*Fonte: Elaboración da Cª de Emigración a partir das últimas Estatísticas de Emigración Asistida do
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais

A provincia da Coruña destaca como a que máis emigrantes
recibiu no ano 2003 (3.554) seguida de Pontevedra (2.756 ).
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*Fonte: Elaboración da Cª de Emigración a partir da Estatística de Emigración Asistida 2003 do
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais

Por outra banda, e como tamén amosan os cadros adxuntos, no
ano 2003 é Iberoamérica o lugar de orixe da meirande parte dos
emigrantes retornados, e países como Arxentina, Suíza,
Venezuela e Uruguai destacan coma principais países de proce-
dencia deste colectivo nos últimos anos.

*Fonte: Elaboración da Cª de Emigración a partir da Estatística de Emigración Asistida 2003 do
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais
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*Fonte: Elaboración propia a partir das últimas Estatísticas de Emigración Asistida do Ministerio de
Traballo e Asuntos Sociais

A DIRECCIÓN XERAL DE INMIGRACIÓN E AS SÚAS
ACTUACIÓNS EN FAVOR DA INTEGRACIÓN SOCIAL E
LABORAL DO COLECTIVO INMIGRANTE E RETORNA-
DO NA NOSA COMUNIDADE AUTÓNOMA

Para respostar a esta nova realidade, o Goberno Galego decidiu
crear unha unidade específica responsable de executa-la política auto-
nómica en materia de inmigración, así como o desenvolvemento da
política estatal nesta materia. Así, a actual Consellería de Emigración
foi creada por Decreto 8/2003, de 18 de xaneiro (DOG nº12,
de 20 de xaneiro), desenvolvéndose a súa estructura orgánica por
Decreto 196/2003, de 20 de marzo, que establece a Dirección
Xeral de Apoio á Inmigración como unidade específica responsa-
ble de executa-la política autonómica en materia de inmigración, así
como do desenvolvemento da política estatal nesta materia.

Cómpre salientar, que esta Dirección foi modificada neste ano
respecto a súa denominación polo Decreto 215/2004, de 23 de
setembro, transformándose na actual Dirección Xeral de
Inmigración, estando as súas actuais competencias establecidas no
Decreto 274/2004, do 18 de novembro, polo que se desen-
volve a actual estructura orgánica da Consellería de
Emigración ( corrección de erros do DOG nº 234 do 1 de
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decembro de 2004). Así, de acordo con este último Decreto, a
Dirección Xeral de Inmigración é o centro directivo encar-
gado de executar a política autonómica en materia de inmi-
gración e retorno en Galicia.

O plan de actuación da Xunta de Galicia co colectivo dos inmi-
grantes e dos emigrantes retornados contén un triple obxectivo:
por unha banda, formalizar e poñer en marcha o proceso de
acollida e adaptación ó país dos inmigrantes e os retornados;
por outra, deseña-las medidas precisas que apoien ou facili-
ten o acceso ó mercado laboral e o sistema de asistencia
social deste colectivo e, por último, sensibiliza-la poboación
galega no coñecemento directo e na comprensión das peculiari-
dades culturais, dos modos de vida e das aspiracións daqueles, nas
situacións concretas e no ámbito local máis inmediato.

Así, coa finalidade de desenvolver ese triple obxectivo marcado,
a Dirección Xeral de Inmigración leva a cabo as seguintes actua-
cións:

1. Actuacións informativas e divulgativas

2. Actuacións formativas

3. Actuacións de inserción social

4. Actuacións de sensibilización

5. Colaboración coa Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria
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ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS INFORMATIVAS E DIVULGATIVAS
ACTUACIÓNS FORMATIVAS

ACTUACIÓNS DE INSERCIÓN SOCIAL
ACTUACIÓNS DE SENSIBILIZACIÓN

LIÑAS FUNDAMENTAIS DE COLABORACIÓN ENTRE
A CONSELLERÍA DE EMIGRACIÓN E A CONSELLERÍA

DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
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A Guía para Emigrantes Retornados.

Como apuntamos anteriormente,
Galicia nos últimos anos sitúase como a pri-
meira Comunidade Autónoma receptora
de emigrantes retornados. Así, a primeira
medida adoptada co fin de apoiar a súa
chegada á nosa terra foi a elaboración
dunha “Guía para Emigrantes Retornados”,
froito da colaboración directa entre a
Consellería de Emigración e a Delegación
do Goberno na nosa Comunidade
Autónoma.

Esta guía ten como finalidade facilitarlles
ós emigrantes galegos retornados, ou a
aqueles que están pensando no seu retor-
no, a información axeitada para que poidan
tomar esa decisión con datos suficientes da
realidade galega.
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O espírito do texto é procura-las bases para que o retorno sexa
a fin dun proceso marcado pola reflexión, máis que pola desespe-
ración que pode xurdir das situacións de crise que moitos dos nosos
galegos están a vivir nalgúns países latinoamericanos.

Os emigrantes interesados atoparán nesta publicación as res-
postas á maioría das cuestións que se lles presentan, xa sexa antes
do retorno (posibilidades de recuperación da nacionalidade espa-
ñola, obtención da baixa consular...) como despois do mesmo (pro-
gramas de axudas, asistencia sanitaria, pensións, vivenda, emprego,
acceso a centros educativos, validación de estudos etc.). Ademais,
recóllese unha relación dos organismos e entidades competentes
coas súas direccións, teléfonos e correos electrónicos, onde se pode
concretar e ampliar toda a información reflectida nesta Guía.

Esta Guía, creada por vez primeira no ano 2002 é publicada en
castelán e galego, sendo posteriormente distribuída, no exterior, ós
centros galegos e ás embaixadas de España e, en Galicia, a tódalas
administracións así coma ós colectivos que traballan directa ou indi-
rectamente cos emigrantes retornados.

Esta Guía pode ser consultada na páxina web da Consellería de
Emigración: (www.xunta.es/conselle/em/guia.htm)

Atención personalizada a través do persoal da Dirección
Xeral de Inmigración.

Xa sexa presencialmente, vía telefónica, carta previa o vía e-mail,
o persoal desta Dirección informa e orienta ós usuarios que deman-
den calquera tipo de información relacionada coa inmigración e o
retorno á nosa Comunidade, co obxectivo final de mellorar a súa
integración na nosa terra.

Actualización da nosa páxina web:

http://www.xunta.es/conselle/em/index.htm
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No ano 2004 traballouse na mellora desta páxina para adecuala
ás necesidades dos usuarios, de xeito que lles permita coñecer de
forma inmediata ás actuacións desenvoltas pola Consellería de
Emigración e, concretamente, pola Dirección Xeral de Inmigración, en
prol da integración socio-laboral do colectivo inmigrante e retornado
en Galicia. Espérase ofrecer resultados deste traballo, no ano 2005.

Elaboración de cadernos e trípticos informativos:

“Escolarización do alumnado procedente do estranxeiro” e “A
Rede Galega de Atención ó Inmigrante”, editados en tres linguas:
galego, castelán e árabe.

Elaboración de publicaciones e estudos: 

“Estudo sobre a inmigración: integración e traxectorias”, “Mapa
do retorno e a inmigración en Galicia”

2.- ACTUACIÓNS FORMATIVAS
Coa denominación “actuacións formativas”, queremos referirnos

tanto ós programas de inserción laboral dirixidos ó colectivo inmi-
grante e retornado coa finalidade de favorecer a súa integración no
mercado laboral, como ós programas formativos dirixidos a profe-
sionais que realizan tarefas relacionadas co asesoramento e atención
a este colectivo en Galicia.
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Actuacións formativas e de inserción laboral ó inmigrante e
retornado

A formación e o apoio na procura dun posto de traballo consti-
túe unha liña prioritaria de traballo da Consellería de Emigración co
colectivo inmigrante e emigrante retornado. Con isto, trátase de
evita-la asistencialización da poboación inmigrante, a súa
incorporación ós circuítos de marxinalidade e a súa cronifi-
cación nesta situación.

A promoción da formación dos inmigrantes é prioritaria para
elimina-lo posible estancamento da ocupabilidade e emprega-
bilidade deste colectivo nas mesmas ocupacións. Cómpre dar canle
e potencia-las súas expectativas de promoción laboral.

Os programas neste eido apoian tanto a procura dun posto de
traballo a través do autoemprego como por conta allea.

Coa finalidade de acadar a “integración laboral mediante o
traballo por conta propia”, no ano 2004, en colaboración coa
Fundación Galicia Emigración, a Consellería de Emigración desen-
volveu distintos “programas de creación e consolidación de
empresas “, tanto en Galicia como en Iberoamérica.

Así, na nosa Comunidade Autónoma estes programas foron
realizados nas localidades da Coruña (17 participantes) e Vigo (18
participantes) no primeiro semestre do 2004. Os destinatarios foron
emigrantes retornados e familiares ó seu cargo. Como dato a salien-
tar, o 54% destes participantes foron mulleres e o 92% desempre-
gados.

No exterior, foron realizados catro programas no segundo
semestre do 2004, concretamente en Iberoamérica: “Arxentina,
Brasil, México e Venezuela”(países elixidos polo seu posible poten-
cial de retorno) e tiveron como destinatarios aos emigrantes gale-
gos nestes países e aos seus familiares.

Estes programas teñen por obxecto fomenta-la cultura empren-
dedora e facilita-la integración sociolaboral na nosa Comunidade
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Autónoma do colectivo ó que se dirixen, así como ó mesmo tempo
descubrir e axudar a desenvolver iniciativas empresariais que per-
mitan mellorar e completar o tecido empresarial na Comunidade
Autónoma, e colaborar na consolidación das empresas xa existen-
tes na procura da súa adaptación ás novas estructuras organizativas
que se están a implantar nos países da Unión Europea.

Estes programas constan de tres fases:

• Formación do futuro emprendedor

• Asesoramento e tutorización técnica do proxecto empresarial
dende a creación da empresa ata a súa consolidación, cun
apoio continuado durante dous anos para fomentar a súa esta-
bilidade.

• Consolidación final da empresa

Esta iniciativa púxose en marcha por primeira vez a finais do ano
2002, e ía dirixida prioritariamente a emigrantes retornados en
Galicia e, no caso do exterior, a galegos e os seus descendentes
residentes en Arxentina con intención de retornar á nosa comuni-
dade autónoma. A súa boa acollida determinou a súa estensión á
poboación inmigrante residente en Galicia, por unha banda, e a
outros países de Iberoamérica por outra: México, Venezuela,
Uruguai e Brasil.

Os participantes nestes cursos de formación obteñen ó seu
remate unha formación básica empresarial e, o que é máis impor-
tante e fai este programa diferente, elaboran coa colaboración dos
expertos formadores e baixo o seu asesoramento un proxecto de
empresa. Os que obteñen un informe de viabilidade dese proxec-
to empresarial, poden optar a unha liña especial de microcrédi-
tos do ICO (Instituto de Crédito Oficial), a través de determinadas
entidades financeiras colaboradoras destes programas e que ten
como base fundamental a non esixencia de aval ou garantías polo
inmigrante ou emigrante retornado.
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Respecto “á integración laboral por conta allea”, cómpre
salientar o desenvolvemento dos “programas de formación con
compromiso de contratación”, en colaboración coa Fundación
Galicia Emigración, dirixidos a emigrantes retornados, familiares ao
seu cargo e inmigrantes. Estes programas son realizados en Galicia
coa colaboración de distintas empresas de implantación nacional
que proporcionan aos participantes formación específica e práctica
adecuada ó posto a desempeñar, cun compromiso de contratación
do 40% antes do 28 de febreiro do 2005.

Así mesmo, tívose en conta a particular situación na que se
encontra a muller inmigrante, motivo polo que foron desenvol-
tos diversos programas formativos que teñen como destinatario a
este colectivo feminino, co obxecto de posibilita-la súa integración
socio-laboral e a mellora da súa ocupabilidade. Concretamente,
en colaboración co Servizo Galego de Promoción da
Igualdade entre o Home e a Muller e a entidade Ecos do
Sur neste ano 2004 impartíronse 14 cursos de formación nas
seguintes localidades da xeografía galega, cun total aproximado
de 140 participantes:

PROVINCIA LOCALIDADES

A CORUÑA Carballo, Ordes, Ferrol, Coirós

LUGO Lugo, Burela

OURENSE Ourense, O Barco de Valdeorras e
Verín

PONTEVEDRA Vigo, A Guarda, Lalín, Porriño, e
Vilanova de Arousa

O contido dos cursos foi o seguinte:

• Orientación para o autoemprego
• Xardiñería
• Escaparatismo
• Orientación legal e laboral.
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• Dependente de comercio
• Asesoramento xurídico e laboral. Coñecemento das

institucións.
• Axuda ó coidado e atención das persoas maiores
• Técnicas de búsqueda de emprego

Pola súa singularidade e oportunidade, apoiáronse tamén dous
programas no eido da inserción laboral:

- Un Programa Comunitario de Desenvolvemento
Rural, que ten por finalidade reactiva-la vida nese medio a tra-
vés da inserción laboral de inmigrantes e emigrantes retorna-
dos e a utilización dos infrautilizados “destros” e casas parro-
quiais da Diocese de Ourense. Así, a determinadas familias de
emigrantes retornados e inmigrantes que se atopan nunha
especial situación de vulnerabilidade e despois de seren pre-
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viamente seleccionados, ofréceselles no traballo do campo
unha alternativa vital, proporcionándoselles unha casa e unha
formación sobre explotación agraria para facilita-la súa integra-
ción. Este proxecto compleméntase coa participación da coo-
perativa HORTOFLOR; entidade que adquire a producción
hortícola dos “novos empresarios agrícolas”.

- Colaboración coa asociación “Coruña Solidaria”, para a
execución de accións conxuntas en materia de integración
sociolaboral de inmigrantes dentro do programa europeo
EQUAL “Coruña Solidaria”. Ten por obxecto financia-las axu-
das directas (en concepto de cargas familiares, iniciativas ó
autoemprego, desprazamento e manutención) ós beneficiarios
dos Itinerarios Personalizados de Inserción Sociolaboral que
teñan a condición de inmigrantes ou emigrantes retornados e
que soliciten a atención desta asociación e residan fóra do seu
ámbito territorial.

Actuacións formativas dirixidas a profesionais que realizan
tarefas relacionadas coa información e a atención ós inmi-
grantes e retornados en Galicia: traballadores sociais, perso-
al de administracións públicas etc.

Trátase de potencia-la formación dos profesionais máis cercanos
coa inmigración e o retorno na nosa Comunidade Autónoma, como
puntos de referencia primarios de contacto para este colectivo.

Así, concretamente no ano 2004, realizáronse as seguintes xor-
nadas, cursos e programas:

- Xornadas formativas de traballadores sociais en colabo-
ración coa Fundación Galicia Emigración e a Consellería
de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais.
Realízanse dende o ano 2002, e cada ano varía o seu contido
ó ser adaptado ás necesidades demandadas por este colectivo.
Neste ano, levaron o título de “Inmigración: Estratexias para a
convivencia”
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- Cursos de formación destinados a persoal funcionario e
laboral da Xunta de Galicia, impartidos a través da
Escola Galega de Administración Pública (EGAP), e que
no ano 2004 analizaron: “ A inmigración e a mediación inter-
cultural” e “ O asociacionismo dentro e fóra do territorio espa-
ñol. A Lei 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de
asociación”.

- Programa de capacitación en políticas migratorias inter-
nacionais (dentro do PIECUM) en colaboración coa
Universidade da Coruña. Tivo como destinatarios persoal de
distintas administracións públicas, titulados universitarios e pro-
fesionais relacionados coa cuestión migratoria, co obxectivo
final de formar, actualizar e capacitar en políticas migratorias
internacionais, dereitos humanos, lexislación, información
migratoria e programas de integración cultural, proporcionan-
do un manexo profesional acorde ás normas internacionais na
materia.

- Curso de Postgrado sobre emigración e retorno.
“Máster en emigración, retorno e integración socio-
laboral”, en virtude dun convenio de colaboración coa
Universidade de Vigo. Trata de proporcionar especialización a
través do subministro de información e metodoloxía práctica ós
profesionais que traballan co colectivo de inmigrantes e retor-
nados.
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3.- ACTUACIÓNS 
DE INSERCIÓN SOCIAL

Estas actuacións teñen por obxecto facilitar a integración no con-
xunto da sociedade galega a través de canles axeitados que pro-
porcionen información e coñecemento da sociedade de acollida;
aprendizaxe do idioma; adecuación e actualización das cualifica-
cións; orientación laboral; solución residencial inmediata etc.

A materialización deste proceso faise a través de programas que
a Consellería de Emigración executa directamente ou financiando
as actividades neste eido de numerosas institucións (ONGs, sindi-
catos, asociacións e concellos) radicadas na Comunidade Autónoma
e distribuídas por tódalas provincias na procura de ter cuberta
minimamente toda a xeografía galega, cunha maior presencia
naquelas cidades onde sexa máis precisa polo volume de inmi-
grantes ou emigrantes retornados alí radicados.

Este conxunto de entidades integran a
chamada Rede Galega de Atención ó
Inmigrante, na que no ano 2004, a
Consellería de Emigración, coa finalidade de
mantela e mellorala, incrementou a súa dota-
ción orzamentaria nun 23% respecto ó ano
anterior. Ademais, se comparamos o ano
2002 co presente ano, o incremento orza-
mentario nesta Rede elévase a un 200%.

Esta Rede ten como finalidade se-lo pri-
meiro contacto co inmigrante, proporcionán-
dolle a primeira asistencia a través dun siste-
ma de asesoramento e acollida básica tem-
poral.
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Así, configúrase como un conxunto coordinado de puntos de
atención distribuídos por toda Galicia, ós inmigrantes, retornados,
solicitantes de asilo e refuxiados, con especial incidencia naquelas
localidades salientables pola importante presencia destes colectivos.

A continuación, reflíctese para o ano 2004, segundo o ámbito
xeográfico e os servizos prestados, as asociacións, entidades e cor-
poracións locais que forman parte desta Rede:

SERVIZOS:

� Información, orientación e asesoramento
sociolaboral

� Aloxamento temporal

� Comedor

� Formación

� Sensibilización

� Cobertura necesidades básicas

ÁMBITO AUTONÓMICO:

• Centro de Información para Traballadores Estranxeiros 
(CITE-Galicia): � � �

• Unión Xeral de Traballadores (UXT-Galicia): � � �

• Confederación Intersindical Galega (CIG): � � �

• Cruz Vermella: � � �

PROVINCIA DA CORUÑA:

• Ecos do Sur: � � �

• Antonio Noche: i H (A Coruña) � �

• Renacer: � � (A Coruña e Oleiros) �

• Concello de Arteixo: � � � �

• Concello de Culleredo: � � �
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• Concello de Oleiros: � � �

• Concello de Carballo: � � �

• Concello de Negreira: � � �

• Coruña solidaria: � �

• Cáritas Diocesana de Santiago: � � (A Coruña, Carballo,
Santiago de Compostela, Ames-Milladoiro)� � �

• Consorcio as Mariñas: � �

• Cociña económica de santiago de compostela: �

• Padre Rubinos: � (A Coruña)�

• Mancomunidade de Concellos da Comarca de Compostela
(Ames, Teo, Brión, Val do Dubra, Boqueixón, Vedra, Santiago
de Compostela): � �

PROVINCIA DE LUGO

• Cáritas Diocesana de Lugo: � � � �

• Oficina Monforte de Lemos: � �

• Concello de Burela: � � �

PROVINCIA DE OURENSE:

• Cáritas Diocesana de Ourense:� � (Ourense) � � �

• Concello de Ourense: � � � �

• Concello de Xinzo de Limia: � � � �

PROVINCIA DE PONTEVEDRA:

• Cáritas Diocesana de Tui-Vigo: � �(Vigo) � �

• Cáritas Diocesana de Santiago: � (Pontevedra e Vilagarcía de
Arousa)�

• Concello de Vigo: �

• Concello de Marín: � � �

• Concello de VIlaboa: � � �

• Concello de Ponteareas: � � �

• Voluntarias de la Caridad San Vicente Paúl: � �
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• Fundación CUME para el desarrollo de culturas y pueblos: �
� (Vigo) �

• Comunidade Hermanas Trinitarias de Vigo: � (Vigo)

Axudas de carácter extraordinario para emigrantes galegos
retornados e os seus familiares

O programa específico de axudas de carácter extraordinario e
non periódicas, dirixidas aos emigrantes galegos retornados e aos
seus familiares, foi creado por primeira vez no ano 2002, e dada a
boa acollida de que foi obxecto, mantívose nos seguintes anos.

A Consellería de Emigración pretende con esta programa apoiar
ao colectivo de emigrantes galegos que retorna a Galicia, ou ben,
aos seus familiares con nacionalidade española en situación de
necesidade ou precariedade económica derivadas do feito do seu
retorno, e así, complementar os programas establecidos para o dito
colectivo pola Administración xeral do Estado.

Neste ano, a súa regulación efectuouse a través da Orde do 25
de marzo de 2004 (DOG nº 65 do 2 de abril). Como princi-
pais novidades, cómpre salientar o “reforzo das axudas ao colectivo
de maiores de 65 anos en situación de especial vulnerabilidade” e
o “establecemento de dous prazos de presentación de solicitudes” :
un ordinario e outro extraordinario, o que amplía considerable-
mente a posibilidade de solicitar este tipo de axudas.

Os requisitos esixidos foron:

- Ter residido legalmente no estranxeiro un mínimo de tres anos
ininterrumpidos inmediatamente anteriores á data da súa che-
gada a España.

- Estar empadroado e ter residencia nun concello de Galicia

- Ter traballado no exterior un mínimo de 1 ano, quedando
exentos deste requisito os maiores de 65 anos.
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- Que non houbera transcorrido máis dun ano dende o seu
retorno.

- Que careceran de bens ou ingresos que permitan acada-lo
nivel mínimo de subsistencia.

O importe destinado ao pago destas axudas no ano 2004
ascendeu a 328.250 euros.

Polo que respecta ao balance da xestión destas axudas no ano
2004, podemos salientar o seguinte:

- Presentáronse 505 solicitudes, resultando beneficiarios un total
de 357 emigrantes retornados.

- Confírmase a tendencia observada no ano 2003: descende o
retorno de Arxentina e aumenta o procedente de
Venezuela e Uruguai, destacando Venezuela como primer
país de procedencia dos solicitantes destas axudas.

PAÍS ANO 2002 ANO 2003 ANO 2004

ARXENTINA 61,71% 39,83% 25,54%

VENEZUELA 16,41% 27,90% 33,8%

URUGUAI 10,72% 19,50% 22,37%

% SOBRE 
O TOTAL 88,84% 87,23% 81,71%

A provincia maioritaria de empadroamento dos solicitan-
tes segue a ser A Coruña, seguida de Pontevedra. Aínda que,
esta última experimenta unha suba considerable.

PROVINCIA Nº SOLIC. %

A CORUÑA 261 51,68

LUGO 41 8,12

OURENSE 60 11,88

PONTEVEDRA 143 28,32

TOTAL 505
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Segundo a idade, o colectivo prioritario é o comprendido
entre 40 e 65 anos, aínda que se observa unha tendencia ó equi-
libro entre os distintos tramos.

IDADES ANO 2002 ANO 2003 ANO 2004

<40 87 196 170

>40 < 65 242 247 183

>65 128 159 152

TOTAL 457 602 505

Axudas dirixidas ás asociacións de inmigrantes e emigrantes
retornados en Galicia

Como medida de apoio ó movemento asociacionista dos inmi-
grantes e emigrantes retornados na nosa Comunidade Autónoma,
por segundo ano consecutivo é publicada unha Orde de axudas
dirixidas ás asociacións de inmigrantes e emigrantes retor-
nados en Galicia que realicen programas de inserción social. A
dita orde de convocatoria foi publicada no Diario Oficial de
Galicia o 17 de xuño do 2004 (Orde do 9 de xuño), tendo por
obxecto subvenciona-los gastos correntes e de equipamento deri-
vados do funcionamento das ditas asociacións, co fin de apoia-las
súas actividades ata o 75% do orzamento presentado, cun máximo
de 9.000 euros por entidade. A determinación da contía está en
función do número de asociados, das actividades a desenvolver
pola asociación e o nivel de representatividade do colectivo social
dos inmigrantes. Como balance da xestión desta Orde un total de
23 asociacións solicitaron estas axudas, representando a un total de
3.903 socios, resultando beneficiarias 19 asociacións, localizándose
maioritariamente nas provincias da Coruña e Pontevedra. A conti-
nuación reflíctense unha serie de gráficos que amosan este Balance
para o ano 2004:
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ASOCIACIÓNS QUE SOLICITARON ESTAS AXUDAS NO ANO 2004:

Urugaios polo mundo

Asociación para promoción social e intercultural de latinoame-
ricanos Valdeorras

Asociación de integración Galego-Brasileira

Asociación Marroquí de Pontevedra

Casa Latinoamericana

Asociación Magrebí “El Wafa”

Unidad Gallega

Asociación de inmigrantes latinoamericanos de Puertas
Abiertas

Asociación cultural deportiva venezolano-coruñesa “Turpial”

Asociación Promción Social e Intercultural Gondwana

Asociación Galega de Emigrantes Retornados

Asociación de ciudadanos magrebíes “La Nueva Era”

Arxentinos no exterior

ASDC Amigos de Venezuela

Asociación Gallega pro Desarrollo de África “Equus Zebra”

Asociación Fonte

Asociación Mestura para a integración de inmigrantes e emi-
grantes

Centro Argentino de Carballiño

Asociación de Uruguayos “25 de agosto”

Asociación inmigrantes colombianos

Comunidad Mezquita Abou-Baker

“OYA” Asociación Casa Inmigrantes

Asociación para las migraciones colombianas

NÚMERO DE ASOCIACIÓNS E ASOCIADOS POR PROVINCIAS

Asociados por provincias

A CORUÑA 1.575

LUGO -

OURENSE 495

PONTEVEDRA 1.833

3.903
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Asociacións por provincias

A Coruña 11

Lugo 0

Ourense 4

Pontevedra 8

PROGRAMAS PRESENTADOS:

Segundo o establecido no artigo 5º b) da Orde de convocatoria,
un dos criterios de valoración sería a realización de actividades que
a desenvolver polas Asociacións, que debería encadrarse dentro de
algún destes programas:

Actividades por programas

Sensibilización 67

Información 31

Coor. E Coop. 7

Culturais 34

Outros 20

Como se pode observar as actividades presentadas polas
Asociacións pertencen na súa maioría ó programa de sensibili-
zación.

67

31

7

34

20

0 20 40 60 80

Sensibilización

Información
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4.- ACTUACIÓNS DE
SENSIBILIZACIÓN

As políticas de sensibilización teñen por obxectivo, acompaña-lo
conxunto de medidas nos diversos eidos citados, de xeito que se
produza unha integración que acade unha transformación na per-
cepción que dos inmigrantes e da súa situación ten a sociedade en
xeral.

A sensibilización cidadá tense que basear en mensaxes que
comprendan as peculiaridades culturais, os modos de vida e as aspi-
racións dos inmigrantes, nas situacións concretas e no ámbito local
máis inmediato coa finalidade de sumar esforzos en prol da convi-
vencia multicultural e da tolerancia, garantindo tanto no presente
como no futuro, a existencia de valores culturais que eviten a apa-
rición de calquer sinal de exclusión na sociedade galega.

De acordo coa finalidade exposta, no ano 2004 realizáronse os
seguintes programas:

• Coa Universidade da Coruña, a través dun convenio de
colaboración para o desenvolvemento de programas de
sensibilización e de apoio á inmigración. Tivo por obxec-
to, levar a cabo dous programas dirixidos a inmigrantes, coa
finalidade de reducir situacións de exclusión social existentes:

- “Reforzo das actividades realizadas en anos ante-
riores coa poboación inmigrante reclusa no cárcere
de Teixeiro”: impartición de distintos cursos formativos
coa finalidade de facilitarlles a súa reinserción socio-laboral,
información xurídica, realización dunha enquisa para deli-
mitar as súas necesidades, actividades deportivas e culturais,
e fomento de actividades da súa propia cultura.
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- “Difusión e sensibilización social do fenómeno da
inmigración nos campus da UDC da Coruña e de
Ferrol”: realización de exposicións e charlas itinerantes,
obradoiros culturais, proxeccións de cine, investigación etc.

• Coa Universidade de Santiago de Compostela, a través
dun convenio de colaboración para o desenvolvemento
dun programa en favor da interculturalidade con
Iberoamérica. Ten por obxecto o desenvolvemento por parte
da USC dun programa de interculturalidade no ámbito da
comunidade universitaria e ó longo do curso académico 2004-
2005, cun carácter interdisciplinario, complementando forma-
ción con actividades culturais que abordan dende distintos
ámbitos o fenómeno intercultural, introducindo unha dimen-
sión de xénero, educativa e socialmente relevante neste con-
texto. Igualmente, trata de recoñecerse o papel que xoga a
muller no mundo da inmigración e de dar conta dos efectos e
implicacións que comporta a feminización dos movementos
poboacionais cara a esta parte de Europa.

• Programa de sensibilización no ámbito escolar, a través
da colaboración coa Fundación Galicia Emigración e a
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Este pro-
grama experimental realizouse por primeira vez no 2004, leva
por título: “Mil cores, un só planeta” e vai dirixido á poboación
escolar de Educación primaria e ESO. Tivo por obxecto sensi-
bilizar á dita poboación, persoal docente e sociedade en xeral
sobre o fenómeno da inmigración, fomentando a tolerancia e
o respecto á diversidade cultural como enriquecemento
mutuo. Desenvólveuse a través dunha unidade móvil (bus
adaptado) que percorreu Galicia con xogos infantís, programas
multimedia e talleres educativos.
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5.- LIÑAS FUNDAMENTAIS DE
COLABORACIÓN ENTRE A

CONSELLERÍA DE EMIGRACIÓN E A
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

O alumnado estranxeiro en Galicia experimentou un importan-
te incremento nos últimos anos.

Fonte: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

A continuación, saliéntanse unha serie de datos que nos aproxi-
man ó perfil deste alumnado:

• No curso 2003-2004, o incremento foi dun 21%, sendo prin-
cipalmente de procedencia Iberoamericana (un 59%), seguido
de Europa (un 20%) e de África un 10%.

Alumnado en Galicia sen a nacionalidade española
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• Arxentina, Colombia, Venezuela, Portugal e Marrocos son os
principais países de orixe da poboación escolar estranxeira na
nosa Comunidade Autónoma, e Pontevedra a primeira provin-
cia galega de asentamento.

• Esa poboación escolar concéntrase principalmente na ense-
ñanza obrigatoria (un 72%) e nos centros públicos (un 85%).

• Un 60% fala castelán e o 25% linguas non próximas ó caste-
lán nin ó galego.

Ante esa realidade, o 18 de decembro de 2003 foi asinado o
Acordo de Colaboración acadado entre a Consellería de
Emigración e a Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria cun carácter plurianual ata o ano 2006, coa finalida-
de de favorece-la inserción social e educativa da poboación estran-
xeira en Galicia.

As súas liñas maestras son as seguintes:

a)Intercambio Información

b) Información e formación profesionais do mundo educativo

c) Elaboración conxunta propostas que afecten a este colectivo.

d) Establecemento de canles de comunicación e información
entre as familias e a Administración.

Como programas realizados no 2004, cómpre salientar:

• A publicación dun folleto explicativo das características do noso
sistema educativo: “Escolarización do alumnado proce-
dente do estranxeiro” que foi redactado nos idiomas gale-
go, castelán e árabe, co obxectivo de explicar as características
do noso sistema educativo e así garantir e facilitar á poboación
inmigrante o exercicio do dereito á educación e o deber da
escolarización obrigatoria.
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• A realización do programa experimental: A educación inter-
cultural en marcha: “Mil cores, un só planeta”-bus escolar
(referenciado anteriormente).

• A difusión da “Oferta formativa para adultos” coa ade-
cuación da súa programación ás necesidades da poboación
inmigrante.
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ÓRGANOS DE
ASESORAMENTO E

COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL

• A COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL 
DE APOIO Á INMIGRACIÓN

• O OBSERVATORIO GALEGO DA INMIGRACIÓN E
DA LOITA CONTRA O RACISMO E A XENOFOBIA
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• A Comisión Interdepartamental de Apoio á
Inmigración:

Como consecuencia da necesidade dunha actuación coordinada
de tódolos departamentos da Xunta de Galicia no tocante á política
inmigratoria, foi creada por Decreto 436/2003, do 11 de setembro
a Comisión Interdepartamental de Apoio á Inmigración (DOG nº
246 do 19 de decembro)

A dita Comisión, presidida polo conselleiro de Presidencia,
Relacións Institucionais e Administración Pública, conta como vice-
presidente co conselleiro de Emigración e cunha ampla representa-
ción das consellerías que desenvolven actuacións con posible inci-
dencia na política inmigratoria galega.

Así, entre outras funcións, analiza, debate e informa sobre
as propostas e actuacións das consellerías que teñan inci-
dencia na política de apoio á inmigración.

• O Observatorio Galego da Inmigración e da
Loita contra o Racismo e a Xenofobia:

Este Observatorio foi creado e regulado neste ano a través do
Decreto 78/2004, do 2 de abril (DOG nº 78 do 23 de abril) como
órgano colexiado de participación, consulta e asesoramento da Xunta
de Galicia, adscrito á Consellería de Emigración, e que terá como fina-
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lidade a recollida de datos, a análise e o estudo da realidade do fenó-
meno inmigratorio, así como a obtención de informacións obxectivas
e comparables sobre os fenómenos do racismo e a xenofobia na
Comunidade Autónoma galega que permitan a futura adopción de
medidas e a definición de accións propias da súa esfera competencial.
O dito Decreto foi recibido con entusiasmo por tódalas entidades,
asociacións e organismos directamente implicados neste tema.

É este un órgano que pretende servir de divulgador da informa-
ción recollida e que debe complementar e coordinar a súa activida-
de co Observatorio Permanente da Inmigración estatal e co futuro
“Observatorio Español do Racismo e a Xenofobia” previsto pola Lei
Orgánica 14/2003, do 20 de novembro de reforma da Lei
Orgánica 4/2000, de 11 de xaneiro, sobre os dereitos e as liberda-
des dos estranxeiros en España e a súa integración social. Así
mesmo, enmárcase nos parámetros previstos polo Regulamento nº
1035/97, do CONSELLO de 2 de xuño de 1997, polo que se crea
o Observatorio Europeo do Racismo e a Xenofobia.

Este órgano caracterízase por unha composición plural e exper-
ta que pretende dar cabida ós sectores máis relevantes á hora de
subministrar informacións e datos sobre a inmigración, o racismo e
a xenofobia na nosa Comunidade Autónoma. Ademáis, terá en
conta as achegas de profesionais vencellados a disciplinas que teñan
relación coas materias a analizar nel.

Así, neste Observatorio intégranse representantes das distintas
administracións públicas (estatal, autonómica e local), organismos
autónomos galegos, universidade, organizacións sindicais e empresa-
riais, entidades sen ánimo de lucro e asociacións de inmigrantes que
traballen en favor da integración social deste colectivo en Galicia.

Funcionará en pleno ou mediante comisións de traballo. Estas
últimas tratarán de garantir unha maior operatividade na actividade
prevista para este órgano.
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