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1. INTRODUCIÓN

1.1. FUNDAMENTOS DA ESTRATEXIA

A Estratexia Sectorial de Inclusión Social da Poboación Xitana en Galicia (2014-2020) constitúe

o marco integrado para a orientación, programación e desenvolvemento de medidas dirixidas á

integración social  e  laboral  da poboación xitana na Comunidade Autónoma de Galicia.  É  o

resultado  dun  traballo  de  planificación  a  medio  e  longo  prazo,  no  que  ten  participado,

atendendo  aos  principios  básicos  comúns  para  a  inclusión  da  poboación  xitana1,  a  propia

poboación xitana, a sociedade civil e as administracións autonómica e local.

Tanto no propio esforzo de formulación como no desenvolvemento operativo da Estratexia

Sectorial de Inclusión Social da Poboación Xitana en Galicia, a coordinación é un aspecto clave

e transversal.  A estratexia integra obxectivos e prioridades,  non só no ámbito dos Servizos

Sociais, senón tamén nas áreas denominadas clave (Educación, Saúde, Vivenda, Emprego) que

operan  outros  departamentos  administrativos  da  Xunta  de  Galicia.  A  importancia  da

coordinación, relaciónase así co feito de ter adoptado un “enfoque explícito pero non exclusivo”

na intervención que comprende a estratexia, que atende ás necesidades da comunidade xitana

sen excluír a outras persoas que comparten circunstancias sociais e económicas similares. 

Esta estratexia específica enmárcase dentro doutra, máis ampla e de carácter xeral: a Estratexia

de Inclusión Social 2014-2020, que se dirixe de forma xeral a todas as persoas en situación de

vulnerabilidade,  pobreza  e  exclusión  social.  Con  esa  finalidade,  a  poboación  xitana  será

destinataria dos servizos e medidas, xa sexan de carácter xeral ou de  tipo compensatorio e de

acción positiva, que se integren en ambas as dúas estratexias.

O marco temporal  de ambas as dúas estratexias coincide coa vixencia do novo período de

programación de fondos da Unión Europea. O Fondo Social Europeo, a través do Programa

Operativo  FSE  Galicia  2014-2020,  dará  apoio  financeiro  ás  medidas  operativas  que  se

desenvolvan para o cumprimento dos seus obxectivos. 

A estratexia ten en conta  no seu deseño os  referentes,  orientacións  e recomendacións de

ámbito  Comunitario  que  se  relacionan  no  apartado  seguinte.  Ademais,  operará  o  seu

desenvolvemento en coherencia e consonancia coa Estratexia Nacional para a inclusión social

da poboación xitana en España. Nesta liña, existe unha colaboración activa entre o Ministerio

de  Sanidade,  Servicios  Sociales  e  Igualdad  e  a  Xunta  de  Galicia  a  través  de  espazos  de

1 Plataforma Europea para a inclusión das persoas xitanas. Praga, 24 de abril de 2009
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intercambio de información e seguimento, como as reunións do grupo de cooperación técnica

sobre poboación xitana.

1.2. REFERENTES  EUROPEOS  E  ESTATAIS  DA  INTERVENCIÓN  CON
POBOACIÓN XITANA

Desde o 2008 o obxectivo de integración social e laboral da poboación xitana ten adquirido de

xeito progresivo unha maior relevancia nas axendas europea e estatal. Son numerosos os fitos

producidos  en  ambos  os  dous  niveis,  fitos  concretados  en  recomendacións,  orientacións,

compromisos  que  favoreceron  que  diversos  Estados  membros,  como  España,  puxeran  en

marcha estratexias nacionais para a inclusión da poboación xitana.

Marco europeo

No contexto Comunitario cabe destacar o Primeiro cumio europeo sobre a poboación xitana,

celebrado en Bruxelas o 16 de setembro do 2008, que incluíu a inclusión social das persoas

desta minoría étnica como cuestión prioritaria na axenda Comunitaria a partir dese momento.

A  consecuencia  deste  impulso,  o  ano  seguinte  creouse  a  Plataforma  Europea  para  a

Integración da poboación xitana (Praga, 2009), onde se adoptaron os Dez principios básicos

comúns para  a  inclusión  da  poboación  xitana2.  As  conclusións  do  Consello  Europeo  de

Emprego, Política Social, Sanidade e Consumo (EPSSCO) apoiaron á Plataforma e os seus dez

principios, que  os  incluíu  nas  súas  conclusións  co  fin  de  que  foran  integrados  de  xeito

sistemático nas políticas europeas e nas nacionais cando sexa pertinente.

No ano 2010 tivo lugar en Córdoba o Segundo cumio europeo sobre accións e políticas a favor

da poboación xitana. Nel presentouse a Comunicación3 sobre a Integración social e económica

das persoas xitanas en Europa. Neste documento, a Comisión explicaba que, nun medio prazo

(2010-2012),  aplicaría  a  experiencia  adquirida  tras  a  avaliación  do  impacto  das  políticas

nacionais  e  europeas  para  desenvolver  modelos  de  integración  social  e  económica  da

poboación  xitana.  Ademais,  indicaba  a  súa  intención  de  asegurarse  que  nas  medidas  de

preparación da posta  en marcha da Estratexia  2020 e  dos  programas do novo período de

financiamento (2014-2020),  se  ofrezan solucións específicas aos  problemas da comunidade

xitana.

2 Os dez principios básicos comúns son: (1) Políticas construtivas, pragmáticas e non discriminatorias; (2) Centrarse explícita pero
non de xeito exclusivo nas persoas xitanas; (3) Formulación intercultural; (4) Apuntar á integración total do colectivo xitano na
sociedade; (5) Conciencia da dimensión de xénero; (6) Transmisión de políticas baseadas en probas; (7) Uso de instrumentos
comunitarios; (8) Participación das administracións rexionais e locais; (9) Participación da sociedade civil; (10) Participación activa
das persoas xitanas  

3 Comunicación da Comisión ao Consello, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Rexións sobre a  Integración social e
económica das persoas xitanas en Europa [COM (2010) 133 final]
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Así, nese mesmo ano, a Comisión Europea publica a Estratexia Europa 20204, como resposta a

un contexto de crise do que se propón que a UE salga reforzada, cunha economía intelixente,

sustentable e inclusiva que goce de altos niveis de emprego, produtividade e cohesión social.

Entre  os  seus  obxectivos,  tres  deles  gardarían relación  coa situación  da  poboación  xitana:

reducir en 20 millóns o número de persoas que viven por debaixo do limiar de pobreza; acadar

unha taxa de emprego do 75% para a poboación de entre 20 e 64 anos; e reducir a taxa de

abandono escolar nun 10%, como mínimo, e aumentar ata o 40% a taxa de persoas tituladas en

ensinanza superior. 

Volvendo  ao  plano  específico,  no  ano  2011  publícase  o  Marco  europeo  de  estratexias

nacionais de inclusión dos xitanos ata 20205, no que a Comisión insta aos Estados membros a

que adopten ou manteñan un enfoque amplo de integración das persoas xitanas que integre

obxectivos nos catro ámbitos considerados “cruciais”: educación,  emprego, saúde e vivenda. E

insta, ademais, a facelo no marco dunha estratexia máis ampla, de loita contra a pobreza e a

exclusión  social,  cun  enfoque  específico pero  non  excluínte  doutras  persoas  ou grupos en

situación de vulnerabilidade. 

En  desenvolvemento  do  marco  anterior,  no  documento  de Estratexias  Nacionais  de

integración dos xitanos: un primeiro paso para a aplicación do marco da UE6, publicado no

ano 2012, a Comisión Europea fixa obxectivos neses catro ámbitos clave referidos. Trátase de

aplicar  medidas  para  acadar  a  redución  das  diferenzas  existentes  entre  a  situación  da

poboación xitana e a do resto da poboación.

Para facer posibles as ditas medidas, na Comunicación (2013) 454 final, sobre os “Progresos na

aplicación das estratexias nacionais para a inclusión dos xitanos”, a Comisión comprométese

a facilitar axuda adicional para o desenvolvemento das estratexias nacionais para a inclusión

das persoas xitanas presentadas polos Estados membros,  entre eles España.  Propón,  neste

sentido, que se asigne un 20% do Fondo Social Europeo a cada Estado membro.

Máis adiante, a través da Proposta de Recomendación do Consello relativa á adopción de

medidas  eficaces  de  integración  dos  xitanos  dos  Estados  membros7, a  Comisión propón

distintas  medidas  para  a  aplicación  das  políticas  de  integración,  como  ter  en  conta

determinadas cuestións transversais, entre as que salientan a loita contra a discriminación e os

4 [COM (2010) 2020 final] “EUROPA 2020 Unha estratexia para un crecemento intelixente, sostible e integrador”

5 [COM (2011) 173 final] Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e Social e ao
Comité das Rexións “Un marco europeo de estratexias nacionais de inclusión dos xitanos ata 2020”

6 [COM (2012) 226 final] Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e Social e ao
Comité das Rexións “As estratexias nacionais de integración dos xitanos: un primeiro paso para a aplicación do marco da UE”

7 [COM (2013) 460 final] Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e Social e ao
Comité das Rexións “Proposta de Recomendación do Consello relativa á adopción de medidas eficaces de integración dos xitanos
dos Estados membros”
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estereotipos,  a  protección  de  mulleres  e  nenos,  e  a  adopción  dunha  formulación  de

investimento social.

No Proxecto de ditame COR “Estratexias para a integración dos xitanos”8, recoméndase que

as estratexias de integración sexan coherentes coas estratexias xerais da UE para a redución da

pobreza e a exclusión social e económica, reiterándose que sexan elaboradas a nivel rexional e

local. 

No Terceiro cumio europeo sobre poboación xitana, celebrado en abril do 2013 en Bruxelas, a

Comisión  Europea  presentou  o  seu  Informe  anual  sobre  os  avances  na  implantación  das

Estratexias  Nacionais  para  a  Inclusión  da  Poboación  Xitana.  No  informe  formúlanse

recomendacións xerais e específicas, por países, nos ámbitos de educación, emprego, saúde e

vivenda, así como de loita contra a discriminación.

Marco estatal

No  marco  estatal,  de  acordo  co  acervo  comunitario  citado,  do  que  tamén  forma  parte  a

Recomendación 7 CSR 7.1.1, o Programa Nacional de Reformas de España 2013  impulsa a

mellora  das  condicións  de  vida  da poboación  xitana,  con  especial  atención  ás  catro  áreas

prioritarias.

En  desenvolvemento  do  devandito  Programa,  a  Estratexia  nacional  para  a  inclusión  da

poboación xitana en España (2012-2020)  define os obxectivos a alcanzar en cada unha das

áreas clave para a inclusión social no ano 2020, cunhas metas intermedias para 2015. As liñas

prioritarias  da  Estratexia  nacional  son  cinco:  educación,  emprego,  saúde,  vivenda  e  unha

quinta,  que  da  cabida  ás  cuestións  de  sensibilización  social  para  a  igualdade  de  trato,

participación social, non discriminación, entre outros; buscándose o acceso aos diferentes bens

e servizos en igualdade de condicións que o resto da poboación.

Na súa operativización, a Estratexia nacional integra o  Plan de Desenvolvemento Xitano que

promove  a  Administración  do  Estado  desde  o  ano  1989.  Trátase  dun  programa dirixido  á

normalización das condicións de vida das persoas xitanas en España que se desenvolve en

coordinación coas Comunidades Autónomas -entre elas, Galicia- e as corporacións locais. As

intervencións que nel se enmarcan clasifícanse nas áreas definidas no novo documento e cuxas

medidas se formulan dun xeito estratéxico.  

Neste  marco,  cabe  destacar,  por  outra  banda,  a Estratexia  integral  contra  o  racismo,  a

discriminación racial, a xenofobia e outras formas conexas de intolerancia en España (2011).

Esta Estratexia,  considerando que as persoas de etnia xitana son a minoría que sofre máis

8 [ECOS-V-048, 104º Pleno de 2013]
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rexeitamento e discriminación por parte da sociedade xeral, promove a aplicación tanto de

medidas preventivas, como de accións positivas que permitan compensar as desvantaxes que

acusan na súa situación.

Política de Cohesión 2014-2020

Como  se  dixo  no  inicio  deste  apartado,  a  confluencia  de  intervención  a  escala  europea,

nacional e rexional non se produce só na esfera dos principios e obxectivos a alcanzar, senón

tamén na dos recursos existentes para o desenvolvemento das distintas políticas.

Para a consecución dos obxectivos da Estratexia Europa 2020, as Políticas de cohesión para o

período  2014-2020  teñen  establecidos  once  obxectivos  temáticos,  entre  os  que  se

relacionan: promover o emprego e favorecer a mobilidade laboral; promover a inclusión social

e loitar contra a pobreza; e investir  na educación, o desenvolvemento das capacidades e a

aprendizaxe permanente. Para a súa consecución, a Unión Europea pon a dispor dos Estados

membros unha serie de instrumentos financeiros9.  Nesta clave, cada Estado membro, como

España, ten definidas as súas prioridades estratéxicas no Acordo de Asociación, as cales -como

sucede en moitas Comunidades Autónomas, como a galega- están integradas nos Programas

Operativos. Neste proceso, de análise das características do contexto galego e de formulación

consecuente dos obxectivos clave, quedan reflectidas as prioridades nacionais e prioridades de

investimento dos Fondos da Política de Cohesión para o período 2014-2020 adaptadas ao nivel

autonómico.   

O Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020 será o marco de desenvolvemento da Estratexia

Sectorial de Inclusión Social da Poboación Xitana en Galicia. 

1.3. A INCLUSIÓN SOCIAL DA POBOACIÓN XITANA EN GALICIA

A Estratexia Sectorial de Inclusión Social da Poboación Xitana en Galicia 2014-2020 atopa o seu

precedente no Plan integral para a convivencia e o desenvolvemento social do pobo xitano de

Galicia 2007-2013.  Esta medida específica integrouse durante o anterior período no II  Plan

Galego de Inclusión Social  2007-2013,  cofinanciado polo Fondo Social  Europeo a través do

Programa Operativo FSE Galicia 2007-2013.

9 Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER); Fondo Social Europeo (FSE); Fondo de Cohesión (FC); Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) e Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP)
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O documento do Plan integral para a convivencia e o desenvolvemento social do pobo xitano

de Galicia 2007-2013 estableceu as orientacións e a dirección a seguir nas medidas promovidas

pola Administración autonómica en materia de inclusión social da poboación xitana en Galicia.

Os ámbitos onde se concretaron as prioridades no ano 2007 correspóndense cos ámbitos que,

máis tarde, a Unión Europea consideraría “cruciais”10 nas estratexias nacionais que instou aos

Estados membros a desenvolver. 

Os dispositivos previstos para o desenvolvemento da Estratexia contaron, ademais do Fondo

Social Europeo, co apoio do Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través do

Plan  de  Desenvolvemento  Xitano,  para  o  desenvolvemento  de  accións  para  a  inclusión

sociolaboral das persoas xitanas por parte das corporacións locais. Así, entre 2007 e 2013, máis

de  20  concellos  de  media  anual  recibiron  axudas  para  o  desenvolvemento  de  programas

específicos  con  poboación  xitana.  Neles  participaron  anualmente  máis  de  un  milleiro  de

familias, tal e como se recolle na seguinte táboa:

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Concellos subvencionados 22 25 28 28 10 24 23
Familias 1.047 1.259 1.370 1.520 630 1.435 1.007
Persoas atendidas 3.832 4.484 4.836 5.575 2.279 5.321 2.940
Homes 1.887 2.246 2.410 2.712 1.129 2.629 1.370
Mulleres 1.945 2.238 2.462 2.863 1.150 2.692 1.570
Fonte: Servizo de Coordinación de Programas de Inclusión. Dirección Xeral de Inclusión Social. Ano 2014.

Os servizos comunitarios dos concellos desenvolveron actuacións para a inclusión social das
persoas xitanas e as súas familias nos ámbitos de Educación (actividades para o éxito escolar e
prevención do absentismo, implicación dos pais e nais nas etapas educativas dos seus fillos/as,
apoio  á  alfabetización…),  Saúde  (educación  sociosanitaria,  promoción  do  acceso  e  uso
responsable dos recursos), Vivenda (apoio e tarefas de acompañamento social nos procesos de
realoxamento) e Emprego (itinerarios, orientación..), entre outros.

Mentres as intervencións de enfoque comunitario e familiar nos ámbitos social, da vivenda, da

saúde,  etc.  adquiriron  maior  peso  nas  accións  desenvolvidas  polas  corporacións  locais,  as

entidades  de  iniciativa  social  desenvolveron  as  súas  accións  principalmente  no  ámbito

sociolaboral.

Por unha banda, entre o 2007 e 2013 a Consellería  de Política social  apoiou, mediante un

convenio coa Fundación Secretariado Gitano, o desenvolvemento do Programa ACCEDER para a

orientación laboral, formación e promoción do acceso ao mercado laboral de minorías étnicas.

Neste período o programa atendeu a un total de 4.421 persoas -un 52% delas mulleres-, a

través dos seus servizos de orientación e información, e incorporou a 1.530 participantes (812

mulleres e 718 homes).

10 Véxase COM (2011) 173 final “Un marco europeo de estratexias nacionais de inclusión dos xitanos ata 2020”
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Como resultado das  accións  do  Programa Acceder  da  Fundación  Secretariado  Gitano,  792

persoas participantes acadaron a lo menos un contrato dos 1.697 rexistrados neste período.

Delas, un total de 466 persoas (un 58%) son de etnia xitana, nunha porcentaxe de homes e

mulleres moi semellante. Por anos, o acceso ao emprego mellorou de xeito significativo no

último ano, tras rexistrar no 2012 o seu mínimo para todo o período de referencia. 

Fonte: Servizo de Coordinación de Programas de
Inclusión. Dirección Xeral de Inclusión Social. Ano

2014.

A Consellería de Política Social, por

outra  banda,  apoiou  a  través  das  ordes  anuais  de  convocatoria  pública  de  axudas  en

concorrencia competitiva, o desenvolvemento de programas para a inclusión de persoas en

situación de vulnerabilidade e/ou exclusión social por parte de entidades de iniciativa social.

Un 5% das entidades que recibiron subvención realizaron programas específicos coa poboación

xitana  en  Galicia.  As  accións  desenvolvidas  centráronse  no  ámbito  da  sociolaboral,

especialmente dirixidas a mulleres.

2. A COMUNIDADE XITANA EN GALICIA

A inexistencia de fontes estatísticas oficiais para grupos culturais diferenciados, como pode ser

o caso da poboación xitana, débese en gran medida ás limitacións legais na recollida de datos

sobre etnicidade que se estableceron para evitar a segregación e a discriminación.

A  escaseza  de  rexistros  estatísticos  procedentes  de  fontes  fiables  súplese,  a  miúdo,

combinando datos primarios,  como os obtidos tras a realización de traballos de campo ou

sistemas de reconto, con outros, de carácter estatístico, procedentes de fontes secundarias.

Deste xeito permítese a actualización da información dispoñible sen que supoña un alto custe.  

A recollida e sistematización desta información require dun paso previo, de acordo sobre o que

se entende por persoa xitana. Neste sentido, adóptase o criterio que establece que é aquela

que se considera a si mesma como xitana, e que é recoñecida como tal por outras persoas que

10
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se consideran como xitanas. Este criterio de recoñecemento mutuo, cruzado, foi creado por

estudosos  da  cuestión  xitana que observaron  que cada  día  é  máis  difícil  aplicar  o  criterio

clásico.  Este  criterio  consideraba  como  xitanas  ás  persoas  que  compartían  certos  códigos

culturais  (1),  unha  lingua  común,  a  pesar  das  súas  variantes  (2),  e  un  sistema de  liñaxes

recoñecibles entre si  por trazos fenotípicos (3).  De feito, as liñaxes forman parte do acervo

cultural común; pero o seu recoñecemento fenotípico depende da distancia xenética de cada

individuo cos trazos comúns do grupo de antepasados que abandonaron o val do río Indo hai

máis  de mil  anos.  Estes  criterios  tornáronse inviables  nas  sociedades complexas,  polo que

resulta de aplicación o criterio de recoñecemento mutuo. Este criterio que adoptamos non está

exento de problemas. Especialmente cando varios grupos que se autodenominan xitanos non

recoñecen como tales a outros grupos que tamén se denominan xitanos. Esta problemática

está especialmente presente no caso dos ciganos trasmontanos, chamados “chabotos” polo

resto dos xitanos de Portugal e cunha presenza numerosa e antiga en Galicia. Con todo, en

concordancia co criterio que nos marcamos, este grupo será considerado como xitano, a pesar

da súa exclusión na opinión doutros xitanos (a reciprocidade existe no interior do grupo).

No que refire aos estudos sociolóxicos, recontos e informes, Galicia ten unha base estatística

suficientemente sólida como para ofrecer datos fiables da evolución da poboación xitana en

relación cos principais indicadores de calidade de vida e de igualdade de trato. Acaso o maior

problema, no momento actual, é que o último estudo xeral sobre a poboación xitana, feito cun

traballo de campo, data do ano 2000. E o último informe xeral de situación data do ano 2005.

Con posterioridade, realizáronse dous estudos sobre a realidade galega de indubidable valor: o

referente ao chabolismo en Galicia, que parte dun reconto de todos os asentamentos con máis

de cinco chabolas construídas existentes no país,  antes de ofrecer unha sistematización da

situación social da súa poboación, e o referente ao emprego da poboación xitana de Galicia,

que  fornece  tamén  datos  sobre  educación,  formación,  dimensión  das  familias  e  estrutura

ocupacional. Ademais, o Mapa sobre Vivenda e Comunidade Xitana en España11 tamén realiza

un  reconto  sobre  vivendas  con  poboación  xitana  en  Galicia,  relativizando  os  datos

demográficos dispoñibles, porque identifica 2.049 vivendas en total.

A nivel nacional, carecemos de estudos completos antes do realizado por Miguel Laparra a

partir  de 2007, aínda que a súa edición data de 201112.  En troques,  existe unha boa serie

estatística  no  agregado  nacional  para  os  problemas  específicos  relativos  á  educación,

especialmente na etapa de Primaria, e de emprego.

11 D’ALEPH/Fundación Secretariado Gitano (2008).  Mapa sobre vivienda y comunidad gitana en España 2006-07.  Fundación
Secretariado Gitano. Madrid, 2008

12 Laparra, M. (coord.) (2007):  Informe sobre la situación social y tendencias de cambio en la población gitana. Una primera
aproximación. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid, 2011
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Os  datos  dispoñibles  para  Galicia  falan  de  procesos  de  terciarización  da  ocupación,  de

sedentarización  na  vivenda,  de enorme avance  no  acceso  á  escolaridade,  e  de  fracaso  no

acceso ás titulacións académicas. Ademais, existen outros trazos de descrición social que están

solidamente  establecidos  na  literatura  sociolóxica  dispoñible,  como  o  tránsito  desde  unha

ausencia case absoluta de documentación a unha situación en que os servizos sociais teñen

documentados  (pero  non  sistematizados)  case  todos  os  aspectos  sociais  da  vida  da

comunidade xitana.

A pesar do rápido e fondo avance producido no camiño da normalización social da comunidade

xitana en Galicia, cos datos dispoñibles, sen embargo, resulta concluínte que a súa situación

social,  no seu conxunto, aínda está lonxe de equiparase á da poboación xitana en España.

Daquela, calquera horizonte metodolóxico realista debería contemplar un dobre estándar para

os niveis de vida dos xitanos en Galicia. O primeiro sería acadar cotas de benestar similares ás

do resto da poboación xitana en España. E, concretamente, cómpre reducir o diferencial de

acceso á vivenda: o chabolismo afectaba a unha de cada dez persoas xitanas en España en

2007; pero a máis de unha de cada tres en Galicia13. A continuación, sería necesario acadar

niveis  de  vida  equiparables  aos  do  resto  da  poboación  de  Galicia.  Ora  ben,  resulta

indispensable realizar unha actualización do coñecemento da poboación xitana que permita

medir os impactos da intervención social no nivel de vida das persoas xitanas en Galicia.

Por último, é necesario recoñecer a realidade da poboación romaní procedente de Romanía,

para  poder  realizar  unha  intervención  social  compatible  tanto  coas  políticas  nacionais  e

Europeas de libre circulación de persoas e de corresponsabilidade dos países nas políticas de

benestar,  como  coa  perspectiva  de  acción  humanitaria  e  de  inclusión  social  que  debe

caracterizar ao noso sistema de benestar. Ata 2012 chegaran a Galicia arredor de 8.129 persoas

romanesas, na súa maioría xitanas. É probable que, daquela, constitúan o grupo cultural xitano

máis numeroso entre nós, tendo en conta das diferenzas internas entre os propios xitanos

españois, cunha forte segregación entre galegos e zamoranos. Coñecer este grupo e avanzar as

formas de intervención posibles existentes na actualidade, é unha das responsabilidades á hora

de realizar un correcto tratamento dos datos sobre o presente e o futuro da inclusión social da

poboación xitana en Galicia.

3. OBXECTIVOS PRIORITARIOS

OBXECTIVO XERAL

13 38% das vivendas, cruzando os datos do Mapa sobre vivienda y comunidad gitana en España 2006-07, xa referido, e o Informe
de situación, 2007. O chabolismo en Galicia. Xunta de Galicia. Santiago, 2008
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O seu obxectivo principal é promover a normalización das condicións e a calidade de vida das

persoas xitanas en Galicia e apoiar a súa plena integración social e económica

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

1. Ofertar  un  marco  para  o  desenvolvemento de intervencións de carácter  integral  e

promover, dentro deste, a coordinación e traballo en rede entre os distintos niveis de

Administración Pública e as entidades que representan ou orientan a súa actividade á

poboación xitana, nomeadamente as de iniciativa social

2. Apoiar o desenvolvemento dos dereitos fundamentais das persoas xitanas e equiparar

o  seu  estándar  de  acceso aos  servizos,  bens  e  recursos  dos  diferentes  sistemas

(educativo, sanitario, de emprego, vivenda e servizos sociais) co da poboación total,

fomentando o seu coñecemento e o seu uso axeitado

3. Mellorar as  condicións e a calidade de vida das persoas xitanas a través de medidas

específicas e compensatorias dirixidas á normalización naqueles ámbitos que rexistran

maiores desvantaxes e desigualdades respecto da poboación total

a. Promover a saúde dunha forma integral para mellorar as condicións de vida da

persoas  xitanas  e  reducir  as  súas  desigualdades  neste  eido  respecto  da

poboación total

b. Incrementar  o  nivel  educativo  e  formativo  das  persoas  xitanas  e,  de  xeito

especial  o  número  de  alumnos/as  que  completan  a  educación  primaria  e

secundaria

c. Mellorar as condicións e calidade residenciais da poboación xitana, a través de

medidas de erradicación do chabolismo e infravivenda

d. Traballar sobre os atrancos que limitan a participación no emprego e mellorar

as condicións laborais mediante a profesionalización e mellora da formación

para o emprego

4. Promover a igualdade e desenvolvemento da muller xitana, mediante accións positivas

que  compensen  a  desigualdade  real  de  oportunidades  e  combatan  a  violencia

doméstica e de xénero
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5. Aumentar o coñecemento e actualizar a información dispoñible sobre a situación da

poboación xitana en Galicia, permitindo así mellorar as ferramentas de diagnose e a

calidade do deseño de políticas e medidas dirixidas á intervención con este colectivo

6. Garantir  a  efectiva  igualdade  de  oportunidades para  o  pleno  exercicio  da  súa

cidadanía e participación social

4. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN E MEDIDAS

4.1. EDUCACIÓN

Obxectivos estratéxicos de referencia

 Apoiar o desenvolvemento dos dereitos fundamentais das persoas xitanas e equiparar o seu
estándar  de  acceso  aos  servizos,  bens  e  recursos  dos  diferentes  sistemas (educativo,
sanitario,  de emprego,  vivenda e servizos sociais)  co da poboación total,  fomentando o seu
coñecemento e o seu uso axeitado

 Mellorar  as  condicións  e  a  calidade  de  vida das  persoas  xitanas  a  través  de  medidas
específicas e compensatorias dirixidas á normalización naqueles ámbitos que rexistran maiores
desvantaxes e desigualdades respeto da poboación total

o Incrementar o nivel educativo e formativo das persoas xitanas e, de xeito especial, o
número de alumnos/as que completan a educación primaria e secundaria

 Promover a igualdade e desenvolvemento da  muller xitana,  mediante accións positivas que
compensen a desigualdade real de oportunidades

 Aumentar  o  coñecemento  e  actualizar  a  información  dispoñible sobre  a  situación  da
poboación xitana en Galicia, permitindo, así, mellorar as ferramentas de diagnose e a calidade
do deseño de políticas e medidas dirixidas á intervención con este colectivo

Cuestións diagnósticas

A desvantaxe  educativa  da  poboación  xitana  en  Galicia  é  moi  grande.  Por  unha  banda,  a

educación secundaria ou superior chega ao 58% da poboación galega de máis de 15 anos, pero

no caso da poboación xitana de Galicia só supera o 11%. Inversamente, este grupo ten maiores

taxas de analfabetismo absoluto -que afecta ao 13% da poboación xitana-, e de persoas que

non concluíron os estudos primarios (correspondentes a 6º curso), que aumenta a  un 77%.
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Así mesmo, o número medio de fillos/as da poboación xitana de Galicia entre 24 e 44 anos é de

2,65 (preto de 3), correspondendo cunha maior frecuencia dos estudos primarios incompletos

por parte dos pais e nais. Por tanto, trátase de familias que non poden axudar aos seus fillos e

fillas que cursan estudos secundarios, o que produce unha tendencia a perpetuar a situación

de  desvantaxe  educativa.  Ademais,  nos  últimos  30  anos  a  poboación  xitana  de  Galicia

incrementou a súa escolaridade en oito anos de media, desde os dous até o dez anos, pero ao

mesmo tempo o número de persoas que conclúen con éxito eses dez anos de escolaridade é

do 1,4%.

A comparativa  da  comunidade xitana en Galicia  coa comunidade xitana en España reflicte

desviacións moi importantes, como mostra a seguinte táboa de datos:

Nivel de estudos Comparación Poboación xitana 2007
Galicia España

Analfabeto 13,2 77,0% 13,1 71,2%
Só ler e escribir 21,7 21,0
Primarios incompletos 42,2 37,1
Primarios completos 11,7 21,5% 15,1 22,4%
Secundarios incompletos 9,8 7,3
Secundarios completos 1,2 1,4% 5,3 6,4%
Superiores 0,2 1,1

Total 100,0 100,0

Fonte: Fundación Secretariado Gitano. Ano 2008

Daquela,  igual  que  na  situación  de  vivenda,  antes  de  lograr  unha  converxencia  entre  a

poboación xitana e o conxunto da poboación de Galicia, é preciso lograr unha aproximación

aos estándares educativos do resto da poboación xitana española, sobre todo no que respecta

aos estudos secundarios completos e aos estudos superiores.

A pesar desta desigualdade, que debe ser comprobada en estudos de carácter máis específico

dispoñibles na actualidade (os últimos datos específicos para Galicia son de 2007), asistimos

tamén a avances significativos. O máis importante é que o abandono anterior aos 16 anos

reduciuse  de  maneira  importante  nos  últimos  tempos.  Daquela,  o  paso  de  primaria  a

secundaria  obrigatoria,  sen  estar  universalizado,  foi  perdendo  dramatismo  e  gañando

normalidade  para  a  poboación  xitana.  Ao  propio  tempo,  foron  adquirindo  relevancia  o

absentismo e o fracaso escolar durante a Educación Secundaria Obrigatoria. Tamén parece que

vai avanzando a cuestión de xénero, aínda que de forma moi polarizada. As mulleres xitanas

teñen máis  dificultades para  proseguir  os  estudos.  Pero  cando logran  vencer  esa  barreira,

teñen mellores resultados académicos que os homes xitanos.
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Para  completar  esta  información,  cómpre obter  datos  actualizados de  persoas  xitanas  que

finalizaron  a  Educación  Secundaria  Obrigatoria  (ESO)  con  éxito,  conseguindo  o  título  de

graduado de ESO ou titulacións equivalentes.

Aspectos clave da intervención

Como  se  referiu  con  anterioridade,  a  maior  permanencia  na  escola  non  se  traduciu  nun

aumento do nivel educativo da poboación xitana en Galicia, que se sitúa moi por debaixo, non

só do niveis rexistrados para a poboación xeral senón tamén para o total da poboación xitana

en España. 

Sendo  incuestionable  o  avance  experimentado  na  escolarización,  segue  sendo  pertinente

traballar  o  éxito  académico  -o  aproveitamento  vinculado  á  asistencia  e  participación-  e  o

absentismo  para  evitar  o  abandono  prematuro  dos  estudos,  especialmente  na  etapa  de

educación secundaria. 

O éxito académico está relacionado coa percepción e expectativas que as persoas proxectan

sobre  a  Educación,  e  en  relación  á  súa  consideración  como  un  investimento  para  acadar

progresos futuros. Pero esta consideración pode non estar estendida entre a poboación xitana,

que se incorpora a idades novas ao mercado de traballo -a miúdo nas actividades económicas

da familia- sen ter finalizados os estudos básicos e/ou carecer de cualificación para o emprego. 

Cómpre, neste sentido, traballar a implicación das familias nos procesos educativos dos seus

fillos e fillas, promover o acceso aos recursos educativos desde a primeira infancia, e aplicar

medidas compensatorias, como a de reforzo escolar, que dean como resultado unha mellora

educativa. 

Trátase  de  desenvolver  intervencións  dirixidas  á  mellora  do  éxito  educativo  da  poboación

escolar xitana que, por unha banda, ofrezan unha compensación educativa aos/ ás menores e,

por  outra  banda,  ofrezan  elevar  o  nivel  de  expectativas  educativas  das  familias  e  do

profesorado respecto do alumnado xitano.

Pero ademais, existe a necesidade de levar a cabo unha estratexia de combinación de recursos

para a profesionalización das persoas xitanas dirixida,  por  unha parte,  ao alumnado xitano

maior de 16 anos con atraso escolar -e en risco de abandono-  e, pola outra, ás persoas adultas

que xa abandonaron os estudos. No primeiro grupo tratarase de promover o acceso a recursos

de  formación  regrada  alternativos  ao  deseño  curricular  básico,  como  os  Programas  de

Cualificación  Profesional  Inicial14.  Para  o  outro  grupo,  fomentaranse  medidas  de  segunda

14 A nova denominación deste recurso educativo será a de Formación Profesional Básica 
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oportunidade, promotoras do acceso á cualificación para o emprego, a través, por exemplo, do

apoio para a a superación do exame de competencias clave de niveis 2 e 3. 

Obxectivos específicos e medidas

A. Incrementar  a  escolarización  da  poboación  xitana  nas  primeiras  etapas
educativas

- Sensibilizar sobre a importancia da Educación infantil 

- Apoiar o acceso á rede de recursos públicos de Educación infantil dos nenos e nenas de
0 a 3 anos de familias en situación de exclusión social

- Crear espazos de reforzo formativo no ámbito non regrada para a infancia 

AXENTES IMPLICADOS Consellería de Política Social
 Dirección Xeral de Inclusión Social
 CGSIB/AGSS

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
 Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Corporacións locais
Entidades de iniciativa social prestadoras de servizos sociais

B. Promover a permanencia nos estudos do alumnado xitano

- Desenvolver  medidas  de  apoio  para  o  alumnado  e  as  súas  familias,  a  través  do
Programa  PROA  e  doutros  complementarios  no  marco  dos  Contratos-Programa,  e
facilitar a transición de educación primaria á educación secundaria e no cambio de
centro

- Procurar  información  sobre  servizos  e  recursos  que  faciliten  unha  diminución
significativa do absentismo, como comedores, actividades extraescolares, etc.

- Crear espazos de compensación socioeducativa extraescolar e actividades en medio
aberto

AXENTES IMPLICADOS Consellería de Política social
 Dirección Xeral de Inclusión Social
 CGSIB/AGSS

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
 Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Corporacións locais
Entidades de iniciativa social prestadoras de servizos sociais

C. Reducir  a  fenda  no  atraso  escolar  das  persoas  xitanas,  especialmente  na
educación secundaria obrigatoria
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- Desenvolvemento de programas de reforzo educativo en proxectos de diversificación
curricular  e  alumnado  con  necesidades  de  apoio  para  mellorar  os  resultados
académicos

- Traballar  co  alumnado  da  Educación  Secundaria  Obrigatoria  e  abordar  as  súas
necesidades  e  os  seus  intereses  profesionais  de  xeito  que  posibilite  o  axuste  dos
contidos formativos da Formación Profesional Básica

- Mellorar  o  volume  da  oferta  e  accesibilidade  á  Formación  Profesional  Básica,  en
colaboración coas corporacións locais e ONGs

AXENTES IMPLICADOS Consellería de Política Social
 Dirección Xeral de Inclusión Social

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
 Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Corporacións locais
Entidades de iniciativa social prestadoras de servizos sociais 

D. Aumentar o nivel educativo e promover a formación permanente da poboación
xitana adulta

- Aumentar o número de persoas mozas e adultas que reinician os estudos -de calquera
nivel educativo- que non remataron, asegurando, a través da oferta de Educación, a
adquisición de competencias que lles faciliten a incorporación no mercado de traballo

- Promover a formación ao longo da vida, con medidas de seguimento e apoio a través
de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral que garantan a coordinación con
dispositivos doutros sistemas

- Reducir a taxa de analfabetismo na poboación xitana, a través dunha oferta de cursos
de  alfabetización  de  persoas  adultas  con  metodoloxías  flexibles,  con  apoios  que
favorezan a súa participación e permanencia na actividade formativa

- Diminuír  a  fenda  dixital  da  poboación  xitana,  fomentando  a  súa  participación  en
actividades de alfabetización dixital e formación nas TICs 

- Promocionar o acceso do alumnado xitano aos niveis  educativos medio e superior,
especialmente das mulleres

AXENTES IMPLICADOS Presidencia da Xunta de Galicia
 Axencia Galega de Modernización Tecnolóxica de Galicia - AMTEGA

Consellería de Política Social
 Dirección Xeral de Inclusión Social
 CGSIB/AGSS

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
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 Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Corporacións locais
Entidades de iniciativa social prestadoras de servizos sociais 

E. Mellorar  os  aspectos  do  entorno  familiar  que  inciden  nas  desigualdades
educativas  

- Fomentar accións dirixidas a favorecer a participación das familias xitanas na escola e a
implicación activa destas nos procesos educativos dos seus menores

- Sensibilizar  aos  pais  e  nais  da  importancia  da  educación,  aumentando  as  súas
expectativas académicas e educativas como vía para mellorar as oportunidades vitais
dos  seus  fillos  e  fillas,  a  través  do  traballo  conxunto  entre  o  alumnado,  o  equipo
docente, a familia e os/as educadores/as dos servizos sociais

AXENTES IMPLICADOS Consellería de Política Social
 Dirección Xeral de Inclusión Social
 CGSIB/AGSS

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
 Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Corporacións locais
Entidades de iniciativa social prestadoras de servizos Sociais

F. Promover a diversidade e a convivencia intercultural no ámbito educativo

- Formar  ao  profesorado,  de  xeito  especial  o  dos  centros  de  Educación  Secundaria
Obrigatoria, en atención á diversidade e mellora da convivencia

- Desenvolver actividades de información sobre a historia e cultura xitana nos centros
educativos

- Sensibilizar  ao  alumnado  e  familias,  nomeadamente  de  Educación  Secundaria
Obrigatoria, en cuestións relacionadas co acoso escolar e discriminación por calquera
razón 

- Promover o intercambio de información e boas prácticas de atención á diversidade e
educación intercultural en todos os centros educativos, impulsando o dito intercambio
efectivo, en particular, nos centros onde exista un porcentual significativo de alumnado
xitano

- Desenvolver accións positivas nos centros que reciben alumnado con diversidade, para
promover a captación de novo alumnado

AXENTES IMPLICADOS Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
 Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
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G. Incrementar o coñecemento sobre os procesos educativos da poboación xitana
de Galicia

- Realizar un estudo sobre a situación, dinámicas e procesos que interveñen na situación
da poboación xitana respecto da Educación 

- Incorporar, de forma explícita, as persoas de etnia xitana de orixe portugués e romanés
no diagnóstico da situación educativa das comunidades xitanas en Galicia

AXENTES IMPLICADOS Consellería de Política Social
 Dirección Xeral de Inclusión Social

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
 Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Corporacións locais

4.2. VIVENDA

Obxectivos estratéxicos de referencia

 Apoiar o desenvolvemento dos dereitos fundamentais das persoas xitanas e equiparar o seu
estándar  de  acceso  aos  servizos,  bens  e  recursos  dos  diferentes  sistemas (educativo,
sanitario,  de emprego,  vivenda e servizos sociais)  co da poboación total,  fomentando o seu
coñecemento e o seu uso axeitado

 Mellorar  as  condicións  e  a  calidade  de  vida das  persoas  xitanas  a  través  de  medidas
específicas e compensatorias dirixidas á normalización naqueles ámbitos que rexistran maiores
desvantaxes e desigualdades respecto da poboación total

o Mellorar as condicións e calidade residenciais da poboación xitana, a través de medidas
de erradicación do chabolismo e infravivenda

 Promover a igualdade e desenvolvemento da  muller xitana,  mediante accións positivas que
compensen a desigualdade real de oportunidades

 Aumentar  o  coñecemento  e  actualizar  a  información  dispoñible sobre  a  situación  da
poboación xitana en Galicia, permitindo, así, mellorar as ferramentas de diagnose e a calidade
do deseño de políticas e medidas dirixidas á intervención con este colectivo

Cuestións diagnósticas
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O marco de acceso á vivenda por parte da comunidade xitana modificouse profundamente no

tempo que media entre 2007 e 2013, a causa dos enormes cambios producidos no mercado da

vivenda e o solo, así como nos desenvolvidos no ámbito lexislativo.

O mercado de vivenda -e, de forma consecuente, o mercado do solo- sufriu un colapso, debido

á estreita relación entre a crise financeira e o mercado da vivenda. Esta situación afecta ao

conxunto da poboación, pero especialmente ás persoas e familias en situación de precariedade

ou de exclusión residencial. Entendemos por precariedade non só as formas de precariedade

social, desde logo a forma máis estendida de precariedade residencial, senón tamén o réxime

de cesión en precario e os de uso precario sen unha cesión expresa. Entendemos por exclusión

residencial a situación das persoas sen fogar ou aquelas que utilizan como fogar un habitáculo

que  se  usa  como  vivenda  pero  que  carece  das  condicións  legais,  construtivas  e  de

habitabilidade  como  para  que  chegue  a  ser  unha  vivenda.  Entre  estas  destacan  polo  seu

número e polo continuado da situación, as persoas xitanas.

Desde  o  punto  de  vista  dos  cambios  lexislativos  foi  suprimida  a  Lei  de  Erradicación  do

Chabolismo, quedando sen efecto o decreto e as ordes que a desenvolvían. O actual marco

necesita dotarse de medidas específicas que fagan fronte á exclusión residencial en xeral e, en

particular, á situación da poboación xitana.

De feito, en relación coa problemática máis grave, a do chabolismo, os datos do reconto de

2007 puxeron de manifesto que existían aínda 39 asentamentos, seis menos que no reconto do

ano 2000. E que vivían neles 3.381 persoas,  498 persoas máis que as estimadas sete anos

antes.  Como  a  poboación  xitana  estimada  tamén  é  superior,  resultaba  unha  porcentaxe

próxima  ao  33%  de  familias  xitanas  residentes  en  chabolas  ou  infravivendas.  As  grandes

operacións de erradicación do chabolismo realizadas a partir  dese momento eliminaron os

asentamentos  de  Penamoa  na  Coruña  e  de  Maceda,  reducíndose  aproximadamente  en

cincocentas persoas e cinco puntos porcentuais a dimensión do problema. Pero Galicia segue

encabezando a  taxa  de  chabolismo  da  poboación  xitana  española,  estando arredor  de  18

puntos porcentuais por riba da taxa de chabolismo da poboación xitana española. Daquela, a

erradicación do chabolismo debe seguir sendo a primeira prioridade nas políticas de vivenda

en  relación  coa  poboación  xitana.  E,  ao  obxectivo  da  súa  total  erradicación,  hai  que

sobrepoñerlle  un obxectivo intermedio que é  a converxencia  coas  taxas  de chabolismo da

poboación española.

Ao mesmo tempo, a forte diferenciación social do colectivo dificulta o acceso deste á vivenda

do mercado libre.  Por  esta  razón  cómpre  manter  programas  de  intervención  dos  poderes
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públicos que permitan darlle cumprimento ao mandato constitucional que insta a promover as

condicións que fagan posible a igualdade de todos os cidadáns e cidadás.

Aspectos clave da intervención

Aínda que en  Galicia  nas  últimas décadas  se  produciu  un gran avance  na erradicación  do

chabolismo, esta segue a ser o obxectivo principal neste ámbito, pois o diferencial coas persoas

xitanas en España segue sendo moi grande15. O paso intermedio deste proceso de erradicación

require aproximar a situación da comunidade xitana de Galicia á do resto de España.

A erradicación da infravivenda tamén forma parte deste obxectivo, por canto supón un grave

atranco para que o proceso de integración social se poida desenvolver con normalidade, e

condiciona  unha  integración  axeitada  nos  restantes  ámbitos  (educativo,  emprego,

participación social, entre outros).  

Xunto á realización de actuacións sobre os poboados chabolistas existentes, para a erradicación

do chabolismo tamén é preciso evitar a reprodución deste. 

Para  que a devandita erradicación sexa posible,  paralelamente hai  que facilitar  o acceso a

novas vivendas. Por esta razón, sen esquecer as medidas de acceso á vivenda en propiedade,

apoiaranse os mecanismos para que a poboación xitana poida acceder á vivenda en alugueiro.

Deste  xeito,  traballarase  tendo  en  conta  a  situación  do  mercado  de  alugueiro,  o  cal  na

actualidade é máis activo pero menos accesible debido á esixencia de maiores garantías (avais,

fianzas, etc.) por parte de quen arrenda; e promovendo fórmulas de intermediación para evitar

a discriminación no acceso ás vivendas.

Complementariamente, desenvolveranse medidas de educación familiar e convivencia veciñal,

co fin de promover o bo uso da vivenda; e impulsarase a mediación para previr e/ou solucionar

posibles situacións de conflito. A posta en práctica destas medidas resulta fundamental, tendo

en conta que as maiores taxas de rexeitamento da poboación xitana se producen en contextos

de vivenda segregada.

Obxectivos específicos e medidas

A. Erradicar o chabolismo e as infravivendas 

- Erradicar  as  infravivendas  e  mellorar  as  condicións  e  calidade  residenciais  da
poboación xitana, para que dispoña dun aloxamento digno

15 En Galicia un 25% das persoas xitanas residen en chabola ou infravivenda. En España, esta porcentaxe é do 3,4%.
Mapa Estudo de Vivenda e Poboación xitana  Fundación Secretariado Gitano, 2007
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- Procurar aloxamento de carácter  estable,  en vivenda normalizada, preferentemente
dispersa, evitando a concentración e facilitando na medida do posible o apoio mutuo
do grupo familiar

- Desenvolver  actuacións  específicas  para  acometer  a  erradicación  dos  poboados
chabolistas máis  conflitivos  e de maior  dimensión cun enfoque integral,  que inclúa
accións de atención social, saúde, educación, emprego...

- Apoiar ás persoas e familias incorporadas aos procesos de realoxamento, a través de
itinerarios residenciais que integren obxectivos de integración sociolaboral

AXENTES IMPLICADOS
Consellería de Política Social

 Dirección Xeral de Inclusión Social
 CGSIB/AGSS

Consellería de Infraestruturas e Vivenda
 Instituto Galego de Vivenda e Solo

Corporacións locais
Entidades de iniciativa social prestadoras de servizos sociais

B. Incrementar  os  mecanismos  de  acceso  da  poboación  xitana  á  vivenda
normalizada, tanto da incluída no marco da vivenda pública e das políticas de
accesibilidade social como a do mercado privado, prioritariamente a través do
alugueiro

- Desenvolver accións positivas de acceso á vivenda normalizada en favor das familias
xitanas,  a  través  de  campañas  de  información,  formación  e  intermediación  en
colaboración coas corporacións locais e as ONGs

- Intermediación e traballo con familias xitanas que foron obxecto con anterioridade de
adxudicación dunha vivenda pública en réxime de compra venda ou aluguer e que
teñen problemas de integración e convivencia para evitar a perda da vivenda por parte
destas

- Desenvolver medidas de financiamento parcial do prezo da renda a familias con baixos
recursos,  entre as que se atopan as familias xitanas que se atopan en situación de
amoreamento

- Atender as necesidades de emancipación das mulleres vítimas de violencia de xénero

AXENTES IMPLICADOS
Consellería de Política Social

 Dirección Xeral de Inclusión Social
 CGSIB/AGSS

Consellería de Infraestruturas e Vivenda
 Instituto Galego de Vivenda e Solo

Corporacións locais
Entidades de iniciativa social prestadoras de servizos sociais
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C. Apoiar os procesos de transición residencial e a permanencia e a convivencia
das persoas e familias xitanas que residen en vivenda normalizada

- Preparar o acceso á vivenda normalizada, a  través de accións socioeducativas e de
formación para coidado da vivenda, e promover o mantemento e a convivencia das
persoas e familias que xa accederon a ela

- Establecer proxectos de inserción que contemplen o acceso e mantemento da vivenda
en aluguer,  acompañados  de  medidas  de  educación  familiar,  convivencia  veciñal  e
participación social

AXENTES IMPLICADOS
Consellería de Política Social

 Dirección Xeral de Inclusión Social
 CGSIB/AGSS

Corporacións locais
Entidades de iniciativa social prestadoras de servizos sociais

D. Incrementar o coñecemento sobre a situación da poboación xitana en Galicia 

- Actualización do mapa de vivenda da poboación xitana en Galicia e do informe sobre
chabolismo  e  infravivenda,  considerando  as  novas  situacións  (especialmente  a
afluencia de persoas xitanas de orixe romanés)

AXENTES IMPLICADOS
Consellería de Política Social

 Dirección Xeral de Inclusión Social
Corporacións locais

4.3. SAÚDE

Obxectivos estratéxicos de referencia

 Apoiar o desenvolvemento dos dereitos fundamentais das persoas xitanas e equiparar o seu
estándar  de  acceso  aos  servizos,  bens  e  recursos  dos  diferentes  sistemas (educativo,
sanitario,  de emprego,  vivenda e servizos sociais)  co da poboación total,  fomentando o seu
coñecemento e uso axeitado
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 Mellorar  as  condicións  e  a  calidade  de  vida das  persoas  xitanas  a  través  de  medidas
específicas e compensatorias dirixidas á normalización naqueles ámbitos que rexistran maiores
desvantaxes e desigualdades respecto da poboación total

o Promover  a  saúde  dunha  forma  integral  para  mellorar  as  condicións  das  persoas
xitanas e reducir as súas desigualdades neste eido respecto da poboación total

 Promover a igualdade e desenvolvemento da  muller xitana,  mediante accións positivas que
compensen a desigualdade real de oportunidades

 Aumentar  o  coñecemento  e  actualizar  a  información  dispoñible sobre  a  situación  da
poboación xitana en Galicia, permitindo, así, mellorar as ferramentas de diagnose e a calidade
do deseño de políticas e medidas dirixidas á intervención con este colectivo

Cuestións diagnósticas  

As  condicións  de  saúde  da  comunidade  xitana  en  Galicia  e  a  súa  esperanza  de  vida  son

inferiores  ás  do  conxunto  da  poboación.  Sen  embargo,  resulta  difícil  definir  dunha  forma

operativa a desigualdade existente. O estudo realizado a nivel nacional seguindo a Enquisa

Nacional de Saúde, insiste máis na percepción da saúde que no estudo de datos de carácter

obxectivo como a esperanza de vida ou os factores epidemiolóxicos específicos que afectan á

poboación xitana.  Existen datos  sobre accidentes  sufridos  e,  dada a súa relevancia  para  o

mantemento e a calidade de vida, deben considerarse como unha referencia importante. A

poboación xitana declara sufrir un maior número de accidentes e con maiores complicacións

que  o  resto  da  poboación,  o  que  fai  relevante  esa  diferenza  que,  sen  dúbida,  debe  ser

compensada desde o punto de vista da prevención.

Pero  descoñécense  outros  aspectos  nos  que  a  prevención  debe  considerarse  como

fundamental.  O máis importante pode ser  o  aspecto das  afeccións  cardiovasculares,  acaso

unha das causas máis frecuentes de morte temperá entre a poboación xitana. Estas afeccións

están  relacionadas  con  hábitos  de  vida,  especialmente  co  sedentarismo,  con  hábitos  de

alimentación e con consumos, tanto de tabaco e alcohol como doutras substancias tóxicas. Sen

embargo,  carécese  dunha  cuantificación  sobre  a  incidencia  destes  factores  de  risco  na

poboación xitana e dunha cuantificación do seu impacto.

En relación co consumo de tóxicos, o imaxinario social sobre a prevención fai referencia aos

consumos que eran habituais hai máis dunha década, pero que van ficando progresivamente

obsoletos. En cambio, non hai estudos sobre a poboación xitana e novas formas de consumo; e

mesmo  con  novas  formas  de  adición,  non  necesariamente  vinculadas  co  consumo  de

substancias tóxicas.
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Aspectos clave da intervención

As medidas previstas neste ámbito están dirixidas a acadar o acceso normalizado de toda a

poboación  xitana  aos  recursos  sanitarios  e  promoven  a  realización  dun  uso  axeitado  e

responsable destes. Neste sentido, tense observado determinadas áreas de mellora, como no

que respecta á sobreutilización das urxencias sanitarias,  ou determinados conflitos no eido

hospitalario  derivados  polas  pautas  de  conduta  que  nalgúns  casos  manteñen  as  persoas

relacionadas con aquela que está ingresada. 

Os factores culturais que inciden sobre a concepción da saúde, do duelo entre a poboación

xitana determinan en parte comportamentos ás veces diferenciados da poboación maioritaria.

A  función  mediadora  é  esencial  para  conseguir  respectar,  de  maneira  equilibrada,  o

desenvolvemento de patróns culturais da comunidade xitana cos protocolos e intervencións

que procuran a eficacia hospitalaria. 

A esperanza de vida das persoas xitanas estímase que se sitúa entre 10 e 20 anos por debaixo

daquela establecida para a poboación total. A cuestión da saúde preventiva segue a adoitar un

papel importante na intervención coa poboación xitana. Aos efectos, fomentaranse pautas de

vida saudable, especialmente nas mulleres e infancia, e medidas de prevención de accidentes.

A estas sumaranse aquelas dirixidas a evitar novas adicións e a abordar a dependencia de

sustancias tóxicas,  traballando especialmente na poboación xitana adolescente e coas súas

familias.  

Ademais é clave, para acadar un maior axuste entre as medidas e a realidade de intervención,

aumentar o coñecemento sobre hábitos e factores que inciden sobre o estado da saúde da

poboación xitana, como os de carácter epidemiolóxico.

Obxectivos específicos e medidas

A. Mellorar o acceso normalizado e o uso axeitado aos servizos sanitarios

- Mellorar as medidas para o acceso aos sistemas de saúde por parte das persoas xitanas
inmigrantes, tanto nacionais como de outros países da Unión Europea

- Desenvolver itinerarios  de inserción social  que traballen os atrancos no acceso aos
servizos de saúde, tales como a aprendizaxe da lingua e introdución á sociedade de
acollida cando proceda
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- Establecer mecanismos de coordinación entre os servizos específicos e os servizos de
saúde  para  o  seguimento  de  casos  individuais  e  para  a  cooperación  en  accións
comunitarias

- Formar  en  atención  á  diversidade  e  interculturalidade,  con  especial  referencia  á
poboación xitana ao persoal dos servizos sanitarios, co fin de facilitar a comunicación
cos pacientes e as súas familias nun contexto de diferenza cultural na comprensión dos
procesos  asociados  á  saúde, e  impulsar  a  formación  de  mediadores  sanitarios
cualificados de etnia xitana

- Adecuar o uso dos recursos sanitarios que realiza a poboación xitana, en especial dos
servizos hospitalarios e de urxencias, a través de medidas de información sobre o uso
responsable, mediación e acompañamento no acceso

- Realizar un planeamento para a atención xeriátrica concertada entre as familias e os
recursos públicos existentes, buscando a complementariedade dos recursos familiares
e comunitarios

AXENTES IMPLICADOS
Consellería de Política Social
 Dirección Xeral de Inclusión Social
 CGSIB/AGSS

Consellería de Sanidade
 Dirección Xeral de Saúde Pública
 Servizo Galego de Saúde- FEGAS

Corporacións locais

B. Promover a saúde e prácticas sanitarias preventivas na poboación xitana,  en
especial das mulleres e da infancia

- Aumentar o coñecemento sobre a saúde da comunidade xitana en Galicia e identificar
áreas nas que hai unha maior presenza para intensificar programas de información e/o
intervención

- Coñecer os factores epidemiolóxicos con maior incidencia na poboación xitana para
actuar de forma preventiva

- Realizar o estudo requirido para establecer un valor do indicador de esperanza de vida
da poboación xitana en Galicia desagregado por sexo

- Desenvolver  accións  formativas  e/ou  informativas  de  educación  afectivo  sexual  á
mocidade e de promoción integral da saúde reprodutiva nas mulleres xitanas, desde o
respecto a súa vivencia cultural da saúde e da sexualidade
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- Avanzar na equidade nas cuestións de saúde infantil, promovendo revisións médicas
periódicas,  coidados  pediátricos  infantís,  programas  de  vacinación,  atención
bucodental e a práctica dunha parentalidade positiva

- Aumentar a formación para prevención de accidentes e primeiros auxilios en casos de
accidente

- Desenvolver  accións  promotoras  da  saúde  centradas  nas  persoas  e  familias  con
necesidades especiais que residen en chabolas ou infravivenda

AXENTES IMPLICADOS
Consellería de Política Social
 Dirección Xeral de Inclusión Social
 Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado
 CGSIB/AGSS

Consellería de Sanidade
 Dirección Xeral de Saúde Pública
 SERGAS

Corporacións locais
Entidades de iniciativa social prestadoras de servizos sociais

C. Promover  estilos  de  vida  saudables  e  atender  ás  patoloxías  derivadas  do
consumo e abuso de sustancias

- Apoiar o coidado da saúde ao longo de todo o ciclo de vida, con especial atención ás
persoas adultas maiores

- Establecer  medidas  eficaces  da  educación  para  a  saúde  para  a  prevención  das
enfermidades

- Promover un maior coñecemento sobre os hábitos nutricionais  e a importancia do
exercicio físico, con especial atención ás mulleres, e incluíndo a promoción dun uso
saudable do tempo de lecer

- Traballar a resistencia da adolescencia e mocidade ás presións de grupo en materia de
consumos  prexudiciais  para  a  saúde,  aumentando o  coñecemento  dos  perigos  das
sustancias tóxicas e con especial atención aos novos consumos

- Prestar servizos de orientación e información a familiares de persoas con trastornos
aditivos

AXENTES IMPLICADOS
Consellería de Política Social
 Dirección Xeral de Inclusión Social
 Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado
 CGSIB/AGSS

Consellería de Sanidade
 Dirección Xeral de Saúde Pública
 SERGAS

Corporacións locais
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Entidades de iniciativa social prestadoras de servizos sociais

4.4. EMPREGO E PROMOCIÓN ECONÓMICA

Obxectivos estratéxicos de referencia

 Apoiar o desenvolvemento dos dereitos fundamentais das persoas xitanas e equiparar o seu
estándar  de  acceso  aos  servizos,  bens  e  recursos  dos  diferentes  sistemas (educativo,
sanitario,  de emprego,  vivenda e servizos sociais)  co da poboación total,  fomentando o seu
coñecemento e o seu uso axeitado

 Mellorar  as  condicións  e  a  calidade  de  vida das  persoas  xitanas  a  través  de  medidas
específicas e compensatorias dirixidas á normalización naqueles ámbitos que rexistran maiores
desvantaxes e desigualdades respecto da poboación total

o Traballar  sobre  os  atrancos  que  limitan  a  participación  no  emprego  e  mellorar  as
condicións  laborais  mediante  a  profesionalización  e  mellora  da  formación  para  o
emprego

 Promover a igualdade e desenvolvemento da  muller xitana,  mediante accións positivas que
compensen a desigualdade real de oportunidades

 Aumentar  o  coñecemento  e  actualizar  a  información  dispoñible sobre  a  situación  da
poboación xitana en Galicia, permitindo, así, mellorar as ferramentas de diagnose e a calidade
do deseño de políticas e medidas dirixidas á intervención con este colectivo

Cuestións diagnósticas

O  ámbito  do  emprego  foi  o  que  experimentou  un  maior  deterioro  para  o  conxunto  da

poboación durante o período 2007-2013, principalmente a causa do desenvolvemento da crise.

Tamén a situación da poboación xitana sufriu un retroceso neste sentido, que a nivel nacional

está cuantificado nun incremento do desemprego e nunha importante diminución das taxas de

ocupación  por  conta  allea.  Concretamente,  o  desemprego  incrementouse  un  22,6%,  a

salarización diminuíu máis do 10% e a taxa de traballadores autónomos incrementouse en 11

puntos porcentuais. Dado que a salarización da poboación xitana española estaba arredor do

50%,  case  30  puntos  por  debaixo  da  media  nacional,  a  fenda  na  estrutura  de  ocupación

incrementouse considerablemente co conxunto da poboación española. 

Así como no 2007 a poboación xitana en Galicia en situación de desemprego non pasaba do

10%, cos datos procedentes da intervención no emprego dispoñibles a día de hoxe pódese
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aventurar un forte crecemento do volume de poboación xitana nesta situación. Ademais, no

que  respecta  a  outros  cambios  producidos  na  estrutura  ocupacional  da  poboación  xitana

nestes últimos anos, cabe predicir un importante avance das situacións da economía informal e

da  ocupación  en  actividades  económicas  de  carácter  familiar,  así  como  un  retroceso

importante na inserción no mercado de traballo por conta allea.

No último estudo realizado -con anterioridade á crise-, os datos de ocupación da poboación

xitana de Galicia presentan trazos similares aos da poboación xitana española, aínda que son

máis  diverxentes  respecto  da  media  da  poboación  xeral.  En  2007  o  44,9%  dedicábase  a

colaborar na actividade familiar,  o 26,9% eran autónomos/as,  e só un 19% traballaban por

conta  allea.  Naquel  momento  observábase  unha  diferenza  de  case  un  30%  na  taxa  de

salarización entre a poboación xitana de Galicia e a do conxunto da poboación xitana española.

Esta  diferenza  era  compensada  sobre  todo  coas  axudas  ou  colaboracións  na  actividade

económica familiar,  que neste  contexto,  revelan a  existencia  do subemprego:  “Unha parte

importante dos traballos habitualmente desenvolvidos por parte da comunidade xitana aínda

se desenvolven fóra do modelo da relación salarial estándar imperante aínda no mercado e

caracterízanse, en moitas ocasións, por constituír actividades tradicionais, de subocupación ou

subemprego, que na meirande parte dos casos non posibilitan nin a cobertura de expectativas

nin a de necesidades” 16.

Tendo en conta o anterior, para a normalización da situación laboral da poboación xitana de

Galicia sería oportuno -igual que no caso das situacións de educación e de vivenda- establecer

un primeiro marco de converxencia cos estándares de vida da poboación xitana española, para

logo tratar de avanzar de cara á plena normalización no emprego.

Esta formulación precisa de tres elementos fundamentais: frear o avance do desemprego e o

deterioro da calidade no emprego da poboación xitana; reforzar os procesos de formación e de

cualificación  da  poboación  xitana,  especialmente  das  persoas  desempregadas;  e  dotar  de

maiores niveis de competitividade e de normalización ocupacional ás actividades económicas

desenvolvidas pola poboación xitana, especialmente ás realizadas no ámbito familiar. Ademais

é necesario loitar contra a discriminación que afecta a máis da metade da poboación xitana

que  procura  un  emprego.  Resulta  especialmente  relevante  o  esforzo  por  abordar  as

problemáticas específicas dos “mercadillos” e da recollida e tratamento de residuos.

Aspectos clave da intervención

16 “  Diagnóstico social de la comunidad gitana en España. Un análisis contrastado de la Encuesta del CIS a hogares 
de población gitana 2007”. Informes, estudios e investigaciones 2011. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad  
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Como se  desprende do anterior,  a  Estratexia  deberá  traballar  a  igualdade  no  emprego da

poboación  xitana  en  Galicia  respecto  de  dous  obxectivos  de  equiparación:  cos  valores

rexistrados para o total da poboación galega, e respecto daqueles para o total da poboación

xitana en España, que constituiría un obxectivo intermedio. 

A  integración  social  sen  a  inclusión  laboral  resulta  difícil  de  alcanzar,  ao  constituír  a  vía

ordinaria para o desenvolvemento dun proxecto de vida autónomo e atender ás necesidades

persoais e familiares básicas.

Por este motivo, promoverase unha mellora da cualificación profesional das persoas xitanas

cun dobre obxectivo:  o de garantir  a  viabilidade do traballo  por  conta  propia que están a

desenvolver; e de aumentar as súas posibilidades de inserción no mercado laboral por conta

allea.

Para escapar do desemprego, a precariedade e a dependencia das axudas sociais, as persoas

xitanas (igual que o resto da poboación) deben contar coa debida cualificación. O que significa

estar en condicións de acreditar a experiencia profesional e as competencias clave, pois a súa

ausencia conduce a unha situación de exclusión. Sen ditas competencias non se pode acceder á

formación.

Todo isto leva a necesidade de  preparar ás persoas xitanas que non remataron os estudos

primarios para a superación das probas das competencias clave, incluíndo este obxectivo nos

itinerarios de inclusión. Para que a formación dea os resultados esperados, as competencias a

realizar, ademais, deben estar relacionadas coa experiencia laboral de quen acceden a estas e

cos viveiros e oportunidades de emprego da contorna. O desenvolvemento de medidas como

as de orientar a formación cara á adquisición das competencias clave e aos certificados de

profesionalidade desde o nivel 1, mellorarán a empregabilidade das persoas xitanas dun xeito

efectivo. Estes procesos de capacitación e formación, en especial, deben destinarse ás persoas

novas, por ser o grupo que experimenta as taxas máis altas de desemprego.  

Xunto  co  traballo  por  conta  allea,  é  preciso  apoiar  o  traballo  por  conta  propia,  tendo en

consideración a forte cultura emprendedora da poboación xitana. Nesta liña convén impulsar a

profesionalización de determinadas actividades -tales como a venda ambulante e a recollida de

residuos sólidos- e aumentar a súa viabilidade de negocio, así como a súa normalización e

dignificación nos casos de economía somerxida.

Obxectivos específicos e medidas

A. Aumentar a empregabilidade das persoas xitanas a través dunha estratexia de
cualificación  que  combine  recursos  para  a  formación  e  a  certificación  de
competencias persoais e laborais
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- Desenvolver itinerarios con obxectivos de inserción laboral que comprendan desde
accións  formativas  adaptadas  para  a  adquisición  de  habilidades  sociais  e  de
carácter prelaboral, ata módulos de acompañamento e titorización no acceso ao
mercado de traballo por conta allea e propia

- Preparar  ás  persoas  xitanas  que  non  remataron  os  estudos  primarios  para  a
superación  das  probas  das  competencias  clave,  para  que  poidan  acceder  á
formación en igualdade de condicións cos que posúen ditos estudos

- Realizar unha oferta de actividades formativo-laborais relacionada coas actividades
económicas que desenvolve a poboación xitana, e adaptada ás súas características
socioculturais. A oferta incluirá accións vinculadas á mellora da empregabilidade,
como a obtención do permiso de conducir

- Promover  a  información  sobre  medidas  dirixidas  á  obtención  de  títulos  e  de
certificados  de  profesionalidade  que  acrediten  oficialmente  as  competencias
profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou por vías non formais de
formación 

- Apoiar  medidas  de  acceso  das  persoas  xitanas  ao  emprego  protexido,
especialmente das mulleres

AXENTES IMPLICADOS
Consellería de Política Social

 Dirección Xeral de Inclusión Social
 CGSIB/AGSS

Consellería de Economía, Emprego e Industria
 Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

Corporacións locais
Entidades de iniciativa social prestadoras de servizos sociais

B. Mellorar  o  acceso  da  poboación  xitana  ao  mercado  de  traballo  e  as  súas
condicións laborais

- Reforzar  os  procesos  de  inserción  laboral  con  accións  de  intermediación  que
detecten  oportunidades  laborais  e  formativas  no  contorno  laboral  para  a
poboación xitana e acompañamento á persoa na busca de emprego

- Fomentar  accións  formativas  dirixidas  á  creación  de  emprego  autónomo  e
asesoramento para o cumprimento dos requisitos legais e/ou fiscais, con especial
atención á venda ambulante e recollida de residuos sólidos

- Promover accións formativas para a reconversión da actividade laboral, atendendo
ás  novas  proxeccións  do  mercado,  nas  actividades  de  medio  aberto  onde  a
poboación xitana ten experiencia
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- Fomentar  a aprendizaxe permanente e  o  desenvolvemento de capacidades e a
acreditación de competencias que faciliten a promoción profesional en empregos
por conta allea

- Impulsar medidas de conciliación da vida familiar e laboral acordes co principio de
igualdade de xénero

AXENTES IMPLICADOS
Consellería de Política Social

 Dirección Xeral de Inclusión Social
 CGSIB/AGSS

Consellería de Economía, Emprego e Industria
 Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

Corporacións locais
Entidades de iniciativa social prestadoras de servizos sociais

C. Mellorar as condicións de traballo da poboación xitana ocupada

- Promover accións dirixidas a reducir o número de persoas e familias que viven en
economía somerxida e incrementar o número de persoas de alta na Seguridade
Social,  especialmente as que realizan actividades relacionadas co chatarreo e a
venda ambulante 

- Fomentar a calidade no emprego das mulleres xitanas

- Reducir  o número de persoas que traballan axudando na actividade económica
familiar e o seu peso sobre o total da comunidade xitana en Galicia

- Impulsar medidas que faciliten a profesionalización e mantemento das actividades
de  autoemprego  da  poboación  xitana,  para  aumentar  a  viabilidade  da  súa
actividade económica 

AXENTES IMPLICADOS
Consellería de Política Social

 Dirección Xeral de Inclusión Social
 CGSIB/AGSS

Consellería de Economía, Emprego e Industria
 Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

Corporacións locais
Entidades de iniciativa social prestadoras de servizos sociais

D. Promover a igualdade de oportunidades e  a loita contra a  discriminación no
ámbito laboral

- Realizar accións para a visibilización de experiencias de emprego da muller xitana

- Desenvolver accións de sensibilización e mediación co empresariado
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AXENTES IMPLICADOS
Consellería de Política Social

 Dirección Xeral de Inclusión Social
 CGSIB/AGSS

Consellería de Economía, Emprego e Industria
 Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

Corporacións locais
Entidades de iniciativa social prestadoras de servizos sociais

E. Incrementar o coñecemento sobre a situación laboral da comunidade xitana en
Galicia

- Realizar unha análise prospectiva para desenvolver unha intermediación eficaz a
curto, medio e longo prazo coas persoas xitanas que buscan emprego

- Actualizar  a  información  dispoñible  sobre  o  emprego  na  poboación  xitana  de
Galicia

- Introducir aspectos sobre a situación ocupacional das persoas xitanas procedentes
doutros países da Unión Europea (Portugal, Romanía, etc.)

AXENTES IMPLICADOS Consellería de Política Social
 Dirección Xeral de Inclusión Social

Consellería de Economía, Emprego e Industria

 Secretaría  Xeral de Emprego 

 Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

4.5. SERVIZOS SOCIAIS

Obxectivos estratéxicos de referencia

 Ofertar  un marco  integrado  orientado  ao  desenvolvemento  de  intervencións  co
mesmo enfoque e promover, dentro deste, a coordinación e traballo en rede entre os
distintos niveis da Administración Pública e as entidades que representan ou orientan a
súa actividade á poboación xitana, nomeadamente as de iniciativa social 

 Equiparar o estándar de acceso por parte da poboación xitana aos servizos, bens e
recursos dos diferentes sistemas (educativo, sanitario, de emprego, vivenda e servizos
sociais) co da poboación total, fomentando o seu coñecemento e uso axeitado

 Promover a igualdade e desenvolvemento da muller xitana, mediante accións positivas
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que compensen a desigualdade real de oportunidades

 Aumentar o coñecemento e actualizar a información dispoñible sobre a situación da
poboación xitana en Galicia, permitindo, así, mellorar as ferramentas de diagnose e a
calidade do deseño de políticas e medidas dirixidas á intervención con este colectivo

Cuestións diagnósticas

As premisas que serviron como punto de partida para trazar  as prioridades sobre Servizos

sociais  no  anterior  Plan  Integral  do  Pobo  Xitano  seguen  estando  vixentes  a  día  hoxe,

considerando que a información de carácter diagnóstico máis recente sobre a comunidade

xitana en Galicia data do ano 2007. As ditas premisas son:

 As  situacións  de  pobreza  e  de  exclusión  social  que  sofre  a  comunidade  xitana

continúan  a  ser  máis  agudas  que  as  do  conxunto  de  persoas  consideradas  como

pobres. Padecen unha maior acumulación de problemas sociais. A discriminación é un

factor que agudiza eses problemas, o que o converte nun importante mecanismo de

reforzo da exclusión social.

 A  Renda  de  Inclusión  Social  de  Galicia  (RISGA)  e  os  restantes  mecanismos  de

protección social  e de inclusión social  aos que foi  accedendo a comunidade xitana

fóronse convertendo en elementos de vinculación non só cos servizos sociais, senón

tamén na porta de entrada ao exercicio da cidadanía. Sen embargo, os elementos de

dependencia e de cronificación que leva emparellada esta vinculación supoñen unha

pexa importante no propio exercicio da cidadanía que cómpre superar.

 Para iso, é necesario acompañar as prestacións económicas con proxectos de inserción

sociolaboral que permitan rachar co círculo da pobreza, a exclusión e a discriminación.

Ademais hai que reflexionar sobre a constante excepcionalidade no tratamento das cuestións

que afectan ás familias xitanas por parte dos servizos de menores.  Dita situación debe ser

afondada desde o punto de vista do diagnóstico, e abordada desde a óptica da mediación

intercultural e da normalización.

Por último, hai que destacar que a poboación xitana de orixe romanés está afectada, en xeral,

por maiores aspectos de privación e de discriminación que a de orixe nacional ou portugués. A

evolución da poboación romanesa converteuna xa na terceira nacionalidade estranxeira en

Galicia, polo que a magnitude do reto que supón para os servizos sociais esta nova afluencia de

35

                                                                      



poboación xitana merece un maior coñecemento para dispoñer de elementos que permitan un

tratamento máis axeitado das súas problemáticas.

Aspectos clave da intervención 

Hai 25 anos a vinculación das persoas xitanas cos servizos sociais non existía ou era moi débil.

Na  actualidade  a  situación  é  ben  diferente,  pois  saben  e  teñen  experimentado  como  os

servizos sociais  son a porta de entrada ao sistema de protección,  o cal  é  un gran paso.  A

vinculación da percepción da RISGA ao cumprimento de determinados compromisos, como a

escolarización dos/as menores, axudou a alcanzar unha maior normalización en determinados

ámbitos, quedando sen embargo un longo camiño por recorrer. 

Neste ámbito, en primeiro lugar, é preciso prestar unha atención específica ás persoas menores

desvinculada da percepción de RISGA,  e  condicionada tanto ao coidado deses/as  menores

como á realización de accións formativas e laborais. Así mesmo, cando hai un/unha menor en

situación de desamparo e -como sucede con calquera persoa menor xitana ou non xitana-

asígnase á familia extensa, hai que garantir que, polo seu interese, non acabe convivindo con

aqueles  dos  que  se  lles  separou  con  carácter  excepcional  (casos  de  falta  de  alimentos,

maltrato...).  Outra  cuestión  a  abordar  é  a  problemática  derivada  do  uso  compartido  de

vivendas por  parte de varias  unidades familiares dentro dunha familia  extensa.  E  impulsar

programas  de  mediación  cultural  e  de  carácter  intercultural  na  intervención  social  coa

comunidade xitana, evitando as intervencións segregadoras.

En segundo lugar, dende o sistema de servizos sociais é preciso mellorar a coordinación entre

os distintos departamentos que traballan coa poboación xitana, co fin de facilitar e promover a

súa integración en todos os ámbitos. Contando, ademais, coa colaboración do terceiro sector

na  posta  en  práctica  de  accións  de  acollida,  orientación  e  acompañamento  de  carácter

complementario que reforcen os seus procesos de integración.

A través destes obxectivos búscase evitar a reprodución xeracional de pobreza, desenvolvendo

programas  de  apoio,  os  cales  demostraron  ser  máis  eficaces  que  os  de  simple  carácter

prestacional pola pasividade que levan aparellada.

Obxectivos específicos e medidas

A. Promover a normalización das condicións de vida das persoas xitanas 
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- Reforzar as metodoloxías de intervención coa poboación xitana con escasos recursos,
vinculando dun xeito eficaz as axudas de necesidade social con itinerarios que integren
accións con obxectivos de inserción social e laboral 

- Fomentar medidas que favorezan a integración socioeducativa e a mellora da calidade
de vida dos/as menores de familias en situación de precariedade, co fin de reducir a
pobreza infantil

- Evitar  a  reprodución  xeracional  da  pobreza,  apoiando  o  desenvolvemento  de
metodoloxías de intervención integral a nivel individual e familiar, así como accións con
enfoque comunitario dirixidas a atender, previr a marxinación e promover a inclusión
social da poboación xitana 

- Potenciar a igualdade de oportunidades e o empoderamento das mulleres xitanas en
todos os programas con carácter transversal 

-

AXENTES IMPLICADOS
Consellería de Política Social

 Dirección Xeral de Inclusión Social
 CGSIB/AGSS

Corporacións locais
Entidades de iniciativa social prestadoras de servizos sociais

B. Mellorar  a  coordinación  entre  os  distintos  axentes  públicos  e  privados  que
traballan coa poboación xitana

- Establecer mecanismos de coordinación eficaces entre os servizos sociais e os servizos
de emprego, educación, vivenda e saúde

- Garantir  a  actuación  conxunta  do  Sistema  público  de  Servizos  Sociais  e  o  Servizo
Público  de  Emprego  no  traballo  con  obxectivos  de  inserción  laboral  da  poboación
xitana que percibe a RISGA

- Crear unha rede de coordinación entre os diferentes axentes públicos e privados que
traballan con menores xitanos/as,  favorecendo a atención do menor no seu medio
familiar e social e dando prioridade á acción preventiva 

- Establecer  un  procedemento  de  identificación  de  boas  prácticas  en  materia  de
intervención coa comunidade xitana e promover a súa difusión

AXENTES IMPLICADOS
Consellería de Política Social

 Dirección Xeral de Inclusión Social
 CGSIB/AGSS

Consellería de Economía, Emprego e Industria
 Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

Corporacións locais
Entidades de iniciativa social prestadoras de servizos sociais
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C. Apoiar o labor do terceiro sector no desenvolvemento de actuacións dirixidas á
inclusión social das persoas xitanas

- Promover o traballo coordinado e conxunto entre o sistema público de servizos sociais
e  as  entidades  de  iniciativa  social  no  desenvolvemento  de  accións  de  acollida,
orientación, acompañamento e acceso das persoas xitanas aos distintos servizos

- Apoiar ao Terceiro sector na promoción da integración social e laboral da comunidade
xitana, tanto en iniciativas específicas como naquelas abertas a toda a poboación, que
desenvolven programas nos que participan persoas xitanas

- Fomentar  a  realización  de  accións  de  mediación  intercultural  en  ámbitos  clave  de
desenvolvemento da poboación xitana,  así  como a capacitación de persoas xitanas
nestas accións, en colaboración coas entidades de iniciativa social especializadas

AXENTES IMPLICADOS
Consellería de Política Social

 Dirección Xeral de Inclusión Social
 CGSIB/AGSS

Corporacións locais
Entidades de iniciativa social prestadoras de servizos sociais

4.6. PARTICIPACIÓN E IMAXE SOCIAIS

Obxectivos estratéxicos de referencia

 Apoiar o desenvolvemento dos dereitos fundamentais das persoas xitanas e equiparar o seu
estándar  de  acceso  aos  servizos,  bens  e  recursos  dos  diferentes  sistemas (educativo,
sanitario,  de emprego,  vivenda e servizos sociais)  co da poboación total,  fomentando o seu
coñecemento e uso axeitado

 Promover a igualdade e desenvolvemento da  muller xitana,  mediante accións positivas que
compensen a desigualdade real de oportunidades

 Aumentar  o  coñecemento  e  actualizar  a  información  dispoñible  sobre  a  situación  da
poboación xitana en Galicia, permitindo, así, mellorar as ferramentas de diagnose e a calidade
do deseño de políticas e medidas dirixidas á intervención con este colectivo

 Garantir  a efectiva  igualdade de oportunidades  para o pleno exercicio da súa cidadanía e
participación social
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Cuestións diagnósticas 

Aínda  que  non  se  dispón  de  información  exhaustiva  sobre  a  dinámica  cultural  e  sobre  a

participación social da comunidade xitana, algúns datos apuntan a certos cambios importantes

que merecen atención.

O evanxelismo continúa sendo o principal fenómeno vertebrador da cultura xitana en Galicia,

como elemento de identidade e de socialización, máis alá da súa dimensión especificamente

relixiosa. O seu principal valor está na capacidade de crear cohesión social. O seu principal

problema radica  na  existencia  dunha  segregación  entre  os  cultos  evanxélicos  xitanos  e  os

restantes cultos evanxélicos de Galicia, o que reforza a segregación social noutros ámbitos.

Esa segregación tamén está presente nas asociacións de carácter xeral, nas que persiste unha

“escasa presenza da poboación xitana nas organizacións e ámbitos de participación ordinarios,

é dicir, en espazos asociativos comúns coa sociedade maioritaria, como as ANPA, os sindicatos

e partidos, e o movemento veciñal”17.

En contraste  co período anterior,  o  asociacionismo xitano non parece estar  nun momento

expansivo. A maioría das asociacións existentes continúan tendo un marcado carácter local e

cun escaso compoñente intercultural. Por unha banda, algunhas realidades asociativas de máis

ampla cobertura territorial foron perdendo forza. Nalgúns casos, existe un desaxuste entre a

actividade desenvolvida polo movemento asociativo e a información que figura nos rexistros

administrativos, como o Rexistro de Asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia. 

Certo que  tamén na sociedade  civil  apareceron  nos últimos anos  múltiples  fenómenos  de

liderado  informal,  algúns  dos  cales  derivaron  en  procesos  de  participación  en  entidades

asociativas  constituídas  formalmente  e  outros  se  diluíron.  É  de  esperar  que  as  formas  de

participación  emerxentes  na  comunidade xitana  deriven  en procesos  de formalización  que

permitan constatar avances na articulación da participación social da comunidade xitana. 

Aspectos clave da intervención

A participación das persoas e dos grupos nos distintos ámbitos na sociedade -dende o social e

cultural, ao político- é un indicador de gran relevancia para coñecer o seu nivel de integración.

A  maior  participación,  maior  integración  e  viceversa.  Tamén  facilita  pistas  sobre  a

discriminación, directa ou indirecta, que poden sufrir.

17 Xunta de Galicia (2008) Documento do II Plan Galego de Inclusión Social 2007-2013. Anexo III: Plan integral para a
convivencia e o desenvolvemento social do pobo xitano en Galicia. Páxina 18
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Como se sinalou no apartado anterior, as organizacións da sociedade civil nas que as persoas

xitanas  teñen  unha  máis  alta  participación  son  as  relixiosas  e  as  asociacións  xitanas.  Pola

contra,  a  súa  participación  en  asociacións  culturais  e  deportivas,  asociacións  dveciñais,

sindicatos, partidos políticos e ONGs de carácter xeral, abertas a toda a poboación, está moi

por debaixo da porcentaxe de participación da poboación xeral. 

A escasa participación da comunidade xitana na sociedade, ademais de reflectir unha situación

de  exclusión social, supón unha perda ou empobrecemento da sociedade galega, por canto se

ve privada das súas achegas. Para corrixir ambas eivas, a Xunta de Galicia promoverá e apoiará

a  participación  das  persoas  xitanas  en  todos  os  ámbitos  da  sociedade,  centrando  a  súa

intervención en cinco aspectos.

En  primeiro  lugar,  facilitando  que  calquera  grupo  ou  asociación  xitana  establecido  na

comunidade autónoma poida expresar a súa opinión, punto de vista, recomendación, proposta

ou demanda sobre calquera asunto que lle afecte. Só contando coa participación de todos, sen

excluír a ninguén, poderase acertar para atopar a solución que resulte máis axeitada en cada

caso.

En segundo lugar, apoiando as asociacións xitanas que promovan a cultura, o deporte, o lecer,

o aumento da calidade de vida, a integración sociolaboral e a participación da comunidade

xitana na sociedade galega; pois dita participación só será efectiva, e duradeira, na medida que

sexa protagonizada polas propias persoas xitanas. 

Ao mesmo tempo, impulsarase a plena participación da poboación xitana, e de xeito especial

de mulleres e xente nova, na vida comunitaria das localidades en que residen e na sociedade

en xeral, a través de asociacións de carácter intercultural. 

No que atinxe á imaxe social da comunidade xitana, proxectaranse experiencias positivas de

inserción laboral, normalidade educativa, convivencia veciñal, entre outras, co fin de que sexan

visibilizadas polo resto da poboación e sirvan de referentes proactivos para as persoas xitanas.

Para a consecución da igualdade de trato, impulsarase un sistema de atención ás vítimas que

utilice a mediación e, no suposto de que esta non sexa suficiente para a solución do conflito, o

caso derivarase ao ámbito xudicial a través do  Consejo para la Promoción de la Igualdad de

Trato y No discriminación de personas por Origen Racial o Étnico.

Obxectivos específicos e medidas
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A. Promover a participación cultural e apoiar fórmulas de acceso á participación
das persoas xitanas na vida comunitaria das localidades en que residen e na
sociedade en xeral

- Procurar a participación das persoas xitanas en asociacións que promovan en toda a
súa actividade o enfoque intercultural, tales como entidades de carácter social, veciñal,
ANPAS, etc.

- Apoiar  o  desenvolvemento  de  actividades  dirixidas  a  aumentar  o  coñecemento  da
cultura xitana, na súa riqueza e pluralidade

- Promover  a  participación  da  poboación  xitana  máis  nova  en  asociacións  culturais,
deportivas e de lecer, así como naquelas que desenvolvan accións de voluntariado e
solidariedade comunitaria

- Fortalecer o asociacionismo das mulleres xitanas e apoiar a creación de espazos, físicos
ou virtuais, de socialización dirixidos aumentar o seu empoderamento

- Implicar ás asociacións formadas por persoas xitanas e aquelas nas que participan no
deseño e desenvolvemento de políticas nas que a poboación xitana é destinataria, ben
de xeito transversal ou específico

AXENTES IMPLICADOS
Presidencia da Xunta de Galicia

 Secretaría Xeral para o Deporte
Consellería de Política Social

 Dirección Xeral de Inclusión Social
 Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado
 CGSIB/AGSS

Corporacións locais
Entidades de iniciativa social prestadoras de servizos sociais

B. Fomentar a igualdade de trato e a imaxe social positiva da poboación xitana

- Difundir  datos  e  experiencias  de  carácter  social,  económico  ou  educativo  que
fortalezan a imaxe positiva da comunidade xitana

- Promover un sistema de atención e apoio ás vítimas de discriminación que inclúa a
mediación ou a derivación ao Consejo  de No Discriminación por Origen Racial o Étnico,
en colaboracion coas ONGs 

- Impulsar  accións  de  sensibilización  que  fagan  visibles  os  cambios  positivos  na
integración social das persoas xitana e os seus impactos positivos na cohesión social 
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- Identificar  as  prácticas  discriminatorias  existentes  na  sociedade  galega  para  poder
erradicalas,  incluíndo a discriminación no ámbito da vivenda e  a  discriminación da
poboación xitana procedente do estranxeiro

- Recoñecer no calendario institucional da comunidade autónoma o día 8 de abril

- Promocionar  unha imaxe  positiva  e  non discriminatoria  da  comunidade  xitana  nos
medios de comunicación

AXENTES IMPLICADOS
Presidencia da Xunta de Galicia
Consellería de Política Social

 Dirección Xeral de Inclusión Social
 CGSIB/AGSS

Corporacións locais
Entidades de iniciativa social prestadoras de servizos sociais

5. ASPECTOS TRANSVERSAIS

No deseño, estrutura e obxectivos da Estratexia de inclusión social da poboación xitana en

Galicia 2014-2020 están presentes, configurando e orientando os distintos aspectos desta, os

seguintes elementos transversais:

Pobreza infantil

A  persistencia  dunha  crise  económica  que  xa  dura  máis  dun  lustro  está  a  agravar  as

circunstancias  persoais  e  familiares  de  quen  se  atopa  nunha  situación  de  vulnerabilidade,

pobreza  e/ou  exclusión  social.  As  súas  consecuencias,  especialmente  as  producidas  no

mercado laboral, levaron á precariedade económica e puxeron en risco de exclusión social a

numerosas persoas e familias que nunca antes precisaran de axuda de carácter social. Ademais,

dificultaron e/ou están a dificultar  os  avances  nos procesos de inclusión social  de  persoas

vulnerables, e existe o risco de cronificación destas situacións na poboación máis afectada. 
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As taxas de pobreza afectan en maior medida aos fogares nos que viven menores, e de xeito

especial  aqueles nos que residen familias monoparentais18 e familias numerosas19.  O maior

risco de pobreza afecta, por idades, en maior medida ás persoas menores de 24 anos20. 

A poboación infantil xitana vese afectada en maior medida que a non xitana, dado o alto índice

de vulnerabilidade desta minoría étnica, na que dous terzos atópase en situación de pobreza

ou  exclusión  social.  Segundo  refire  a  Fundación  Secretariado  Gitano,  “os  menores  están

sufrindo este escenario de pobreza de forma moi significativa: deficiente alimentación, vestido

e calzado inadecuado para a súa vida diaria, problemas de hixiene, absentismo e abandono

escolar, etc.; nalgúns casos se están dando situacións de mendicidade”21.

Para abordar esta situación, a Estratexia Sectorial de Inclusión Social da Poboación Xitana en

Galicia  comprende  intervencións  con  enfoque  multidimensional  dirixidas  directa  ou

indirectamente á poboación infantil, pero orientadas en todo caso a acadar a mellora da súa

calidade de vida. Así,  inclúense prioridades nos ámbitos educativo -para a permanencia na

escola  e  o  éxito  académico-,  sanitario  -para  prevención  e  coidado  da  saúde-,  vivenda  e

participación social, entre outros. 

Investir na infancia, actuando sobre o conxunto de factores que causan a pobreza infantil, é a

forma de romper o círculo de desvantaxes que ocasiona, e evitar a transmisión interxeracional

da pobreza. 

Enfoque da Inclusión Social Activa

Nos  seus  obxectivos  e  prioridades,  a  Estratexia  Sectorial  de  Inclusión  Social  da  Poboación

Xitana en Galicia -ao igual que o fai a estratexia onde se enmarca- incorpora os tres elementos

que configuran a Inclusión Social Activa: un nivel de ingresos mínimos vinculados á activación,

acceso a un mercado laboral inclusivo e acceso a uns servizos sociais, educativos, sanitarios e

da vivenda que sexan de calidade. 

A Inclusión Social  Activa,  por outra banda,  está presente na configuración dos recursos de

apoio -tanto de carácter monetario, como de carácter técnico- do Sistema público de Servizos

Sociais,  nomeadamente os  de inclusión  social,  comprendidos  na  Lei  10/2013,  de inclusión

social de Galicia.

18 O 47% destas familias con nenos/as a cargo atópase nunha situación de risco de pobreza. Enquisa de Condicións
de Vida das Familias, 2012. www.ige.eu   

19 O 25% dos fogares compostos por dúas persoas adultas e dous ou máis nenos/as a cargo atópase en situación de
risco de pobreza. Enquisa de Condicións de Vida das Familias, 2012. www.ige.eu   

20 A taxa de risco de pobreza da poboación de 0 a 15 anos é dun 22% e para a poboación de 16 a 24 anos aumenta a
un 23%

21 FSG (2013) Informe sobre el impacto de la crisis en la comunidad gitana. Fundación Secretariado Gitano. Madrid,
2013.
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Mantendo este enfoque, incorpora obxectivos e medidas que atenden necesidades específicas

da  poboación  xitana,  que  compensan  as  desigualdades  que  presenta  e  se  orientan  á  súa

normalización  respecto da poboación total  no  acceso ao  emprego e  os  servizos  dos  catro

ámbitos referidos.

Ademais,  para aumentar a calidade e o impacto das intervencións,  é  preciso contar cunha

información suficiente, incluso exhaustiva, que sirva de diagnóstico sobre a que fundamentar o

deseño  e  desenvolvemento  das  medidas  que  se  promovan.  Esta  cuestión  está  presente

transversalmente en todas as áreas con obxectivos formulados. 

A Estratexia Sectorial de Inclusión Social da Poboación Xitana en Galicia integra, tamén, en aras

a mellorar o acceso e calidade do servizo, a necesidade de promover a coordinación de todos

os axentes, públicos e privados, que ofrecen recursos e servizos dirixidos, de forma xeral ou

específica,  á comunidade xitana dende diferentes ópticas.  Neste sentido, a experiencia do I e

II Plan Galego de Inclusión Social e dos seus programas específicos, desenvolveu e consolidou

fórmulas  de  colaboración  en  rede,  pero  aínda  quedan  áreas  de  mellora  na  coordinación

interdepartamental. En tempos de escaseza de recursos como os actuais, evitar duplicidades e

aproveitar as sinerxías dos diferentes axentes, é aínda máis necesario se cabe. 

Perspectiva de xénero 

Se  ben  o  documento  estratéxico  integra  prioridades  que  buscan  o  desenvolvemento  da

comunidade xitana, dentro desta incide especialmente no desenvolvemento da muller xitana.

As mulleres xitanas soportan unha maior discriminación e necesidades específicas que foron

tidas en conta na formulación de medidas da estratexia.

A estratexia inclúe o empoderamento da muller xitana como un dos obxectivos transversais.

Así, no ámbito educativo  e formativo-laboral apoiaranse accións para a permanencia na escola

co  obxectivo  de  aumentar  o  nivel  educativo;  e  no  ámbito  da  vivenda  atenderanse  as

necesidades de emancipación da muller xitana. Así mesmo, contémplase o desenvolvemento

de accións específicas de promoción da saúde da muller xitana; e, en relación co emprego,

accións  de  loita  contra  a  discriminación  no  ámbito  laboral  e  mellorar  a  calidade  do  seu

emprego. No que respecta á participación social, a estratexia prevé o seu empoderamento a

través do apoio do seu asociacionismo.

Elementos innovadores 

O Plan Integral para a convivencia e o desenvolvemento social do pobo xitano de Galicia 2007-

2013 estableceu de xeito moi acertado prioridades estratéxicas e obxectivos a longo prazo. Se
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ben  o  contexto  socioeconómico  ten  variado  nos  anos  de  vixencia  deste  Plan,  existen

desigualdades  na  situación  da  poboación  xitana  que  aínda  persisten  e  sobre  as  que  a

intervención segue sendo necesaria. Neste sentido, a Estratexia Sectorial de Inclusión Social da

Poboación Xitana en Galicia  2014-2020 mantén a innovación que xa presentaba o Plan do

anterior marco programático.

Os elementos innovadores que se introducen neste período de planificación veñen da man de

novas  fórmulas  de  combinación  de  recursos,  como  as  dirixidas  á  mellora  da  cualificación

profesional e ao aumento dos niveis educativos da poboación xitana; a adaptación de recursos

para compensar  desigualdades,  especialmente as  de tipo sanitario,  e  o  establecemento de

criterios prioritarios en recursos de carácter xeral, como os de vivenda. 

6. METODOLOXÍA

Acadar  o  obxectivo  xeral  da  Estratexia  require  da  mobilización,  o  traballo  conxunto  e  a

cooperación entre as diferentes administracións e as entidades de iniciativa social que están a

desenvolver actuacións a favor da integración social e laboral da comunidade xitana, tratando

de optimizar os recursos. 

A dita cooperación levarase a cabo en dous planos diferentes. Por unha banda, traballaranse os

obxectivos da Estratexia no  plano interdepartamental, coas consellerías da Xunta de Galicia

que  realizan  actuacións  que  de  xeito  directo  ou  indirecto  inciden  na  inclusión  social  da

poboación xitana. Pola outra, desenvolveranse actuacións, programas e servizos de carácter

específico, que constitúen dispositivos propios da Estratexia, promovidos pola consellería con

competencias en materia de inclusión social.  

Coa finalidade de operativizar as prioridades establecidas na Estratexia Sectorial de Inclusión

Social  da  Poboación Xitana en Galicia,  no primeiro plano realizaranse reunións bilaterais  e

multilaterais entre a consellería con competencias en materia de inclusión social e os outros

departamentos  administrativos  da  Xunta  de  Galicia,  especialmente  con  aqueles  que  teñan

atribuídas  as  competencias  en  materia  de  educación,  sanidade  e  vivenda.  Estas  reunións

desenvolveranse con tres finalidades: analizar os aspectos relacionados coa coordinación da

multiplicidade de recursos que dispoñen estes departamentos na clave do obxectivo xeral da

Estratexia;  posibilitar  espazos  para  intercambiar  información  e  experiencia  relacionada  co

obxecto da intervención; e realizar tarefas de seguimento e avaliación continua da Estratexia.

As  reunións  terán  un  carácter  periódico.  Principalmente  realizaranse  ao  inicio  do

desenvolvemento da Estratexia, e con carácter intermedio co obxecto de corrixir os desaxustes
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que se produzan e adaptar os mecanismos de coordinación ás necesidades cambiantes de cada

momento.

No  segundo  plano,  relativo  aos  dispositivos  propios  da  Estratexia,  o  departamento

administrativo da Xunta de Galicia con competencias en inclusión social, apoiará o traballo das

corporacións locais e das entidades de iniciativa social. 

De acordo ao anterior, fomentarase, a través de convocatorias públicas de axuda financeira, o

desenvolvemento  de  programas  promovidos  polas  corporacións  locais que  faciliten  a

integración das persoas xitanas nos considerados ámbitos clave: Educación, Saúde, Vivenda e

Emprego,  ademais  de accións para promover a súa inserción social,  a súa participación na

sociedade e a igualdade de trato. O contido e finalidade das intervencións obxecto das axudas

estarán  en  consonancia  coas  medidas  previstas  no  apartado  quinto  do  documento  da

Estratexia. Esta vía de desenvolvemento da Estratexia contará cun financiamento conxunto da

Xunta Galicia e a Unión Europea, a través do Fondo Social Europeo. Poderá, ademais, contar co

apoio financeiro do Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad22.

De igual xeito, a fórmula de apoio ás  entidades de iniciativa social será tamén a través de

convocatorias  públicas  de  axuda,  nas  que  se  subvencionarán  accións  e  programas  para  a

inserción  social  das  persoas  xitanas  e  accións  que,  dirixidas  de  xeito  xeral  a  persoas  en

situación de vulnerabilidade,  pobreza  ou exclusión social,  participen persoas  desta  minoría

étnica, todas elas na clave das prioridades e obxectivos definidos nesta Estratexia. De forma

complementaria,  e  sempre  co  mesmo  obxectivo,  a  Xunta  de  Galicia  poderá  subscribir

convenios de colaboración con entidades de iniciativa social especializadas. 

Ao igual que a Estratexia Sectorial de Inclusión Social da Poboación Xitana en Galicia, os seus

dispositivos específicos, como estes orientados ás entidades de iniciativa social, enmarcaranse

no Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020. 

En ambos planos  estableceranse reunións de traballo  no inicio  e  períodos  intermedios  da

Estratexia coa corporacións locais, as asociacións e as entidades de iniciativa social que estean

a traballar coa comunidade xitana, co fin de realizar un axeitado rexistro e seguimento dos

datos das diferentes actuacións e programas e axustar os mecanismos de coordinación. 

7. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

22 No marco do Plan de Desenvolvemento Xitano
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O seguimento do desenvolvemento da Estratexia Sectorial de Inclusión Social da Poboación

Xitana en Galicia 2014-2020 realizarase a través dun Comité de seguimento que se reunirá con

carácter anual durante o seu período de vixencia. 

O Comité de seguimento da Estratexia estará formado por persoal técnico da Dirección Xeral de

Inclusión Social, persoal dos concellos participantes no seu desenvolvemento e as entidades de

iniciativa social que desenvolvan programas específicos dirixidos á poboación xitana no ano de

referencia. 

As reunións do Comité de seguimento terán unha dobre finalidade: por unha banda, daranse a

coñecer os datos agregados de realización de actividade no marco da Estratexia durante o

exercicio  anterior;  e,  pola  outra,  crearase  un  espazo  de  intercambio  de  experiencias  e

información cualitativa que permita formular, no seu caso, novos axustes nas medidas previstas

no documento inicial considerados necesarios para acadar os obxectivos marcados.

O persoal técnico da consellería con competencias en materia de inclusión social elaborará

unha primeira parte do informe de seguimento que enviará, tanto aos organismos e entidades

representadas  no  Comité  de  seguimento,  como  ás  restantes  consellerías  implicadas  no

desenvolvemento da Estratexia. A primeira parte do documento incluirá información sobre as

principais accións desenvolvidas e sobre os valores dos indicadores de realización e resultado

formulados sobre as medidas comprendidas no seu deseño.

Os indicadores de realización e resultado que se medirán con carácter anual son os seguintes:

Educación

1 Número de nenos/as xitanos matriculados/as en Educación Infantil (menos de 6 anos) 
2 Número de nenos/as xitanos matriculados/as en educación primaria (entre 6 e 12 anos) 

3 Número de nenos/as xitanos matriculados/as en educación secundaria (entre 12 e 16 anos) 
4 Número de menores participantes xitanos/as en accións para o éxito escolar

5 Número de participantes xitanos/as en actividades formativas relacionadas coas TICs
6 Número de programas para a atención á diversidade levados a cabo nos centros educativos de Galicia

Vivenda

7 Número de persoas que participan en itinerarios de inserción sociolaboral que inclúen actuacións
relacionadas co acceso á vivenda

8 Número de persoas que participan en itinerarios de inserción sociolaboral que inclúen actuacións
relacionadas co mantemento á vivenda

Saúde
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9 Número de persoas xitanas en itinerarios con accións sociosanitarias
1
0

Número de persoas xitanas que residen en infravivenda participantes en itinerarios con accións
sociosanitarias

11 Número de participantes xitanos/as en actividades formativas/ informativas relacionadas coa saúde
levadas a cabo, desagregados por sexo

1
2

Número de accións de atención á diversidade dirixidas a profesionais sanitarios desenvolvidas

1
3

Número de accións informativas/ formativas para prevención de accidentes e primeiros auxilios

Emprego

1
4

Persoas xitanas en itinerarios de inserción laboral

1
5

Persoas xitanas en itinerarios de autoemprego

1
6

Persoas xitanas participantes en accións de preparación de exames de competencias clave

1
7

Persoas xitanas en itinerarios que inclúen a tramitación de certificados de profesionalidade

Servizos Sociais

1
8

Número de entidades de iniciativa social que desenvolveron programas de inclusión social dirixidos,
principalmente, á poboación xitana

1
9

Número de concellos que desenvolveron programas de intervención coa poboación xitana

2
0

Número de persoas menores de 18 anos23 en itinerarios con obxectivos de formación e educación

2
1

Número de persoas xitanas en itinerarios de inserción sociolaboral

Para a obtención da información requirida para dispoñer dos valores destes indicadores,  a

Dirección Xeral de Inclusión Social contará co apoio doutros centros directivos da Xunta de

Galicia,  así  como das  corporacións  locais  e  as  entidades  de  iniciativa  social  implicadas  no

desenvolvemento da Estratexia.

Como resultado da reunión do Comité de Seguimento da Estratexia Sectorial de Inclusión Social

da  Poboación  Xitana  en  Galicia,  o  documento  final  de  informe de  seguimento  incluirá  un

apartado  de  conclusións  que  comprenderá,  de  ser  o  caso,  novas  suxestións  e  os  axustes

precisos. 

23 Ou idade máxima permitida para cursar os programas de Formación Profesional Básica

48

                                                                      



Ademais do seguimento anual, a Dirección Xeral de Inclusión Social realizará un informe final

tras o desenvolvemento da Estratexia. Este informe incluirá a avaliación do impacto, para a que

se prevé a utilización dos seguintes indicadores:

Educación

1 Número de persoas xitanas con Estudos Primarios finalizados desagregado por sexo

2 Número de persoas xitanas menores de 18 anos que abandona os estudos sen completar a Escolarización 
secundaria básica

3 Número de persoas xitanas con Estudos Secundarios finalizados desagregado por sexo

4 Número de persoas xitanas con estudos superiores (universitarios, ciclos formativos de grao superior)
5 % de poboación analfabeta xitana desagregado por sexo

6 Número de persoas xitanas menores de 16 anos que abandona de xeito prematuro a etapa de escolarización 
obrigatoria

7 Existencia de estudo/s sobre a situación da poboación xitana no ámbito educativo

Vivenda

8 Número de familias que acceden a vivenda normalizada tras participar en programas de realoxo e vivenda 
transitoria

9 Existencia dun mapa de vivendas de poboación xitana en Galicia con datos posteriores a 2007 
10 Existencia de informe sobre chabolismo e infravivenda con datos posteriores a 2007

Saúde

11 Estudos sobre a situación sanitaria da poboación xitana en Galicia levados a cabo 

Emprego

12 Porcentaxe de poboación xitana dedicada a axuda na actividade económica familiar

13 Persoas xitanas en itinerarios que obteñen un contrato laboral,  melloran a súa cualificación mediante o
acceso a formación, ou superan as probas das competencias clave

14 Existencia de estudos sobre o emprego na poboación xitana de Galicia

15 Taxa de emprego da poboación xitana 
16 Taxa de proporción da poboación xitana ocupada en actividades por conta allea 

17 Proporción de profesionais e traballadores autónomos xitanos que cotizan á Seguridade Social
18 Proporción de poboación xitana que adica a súa colaboración na economía familiar

Servizos Sociais

19 Taxa de pobreza infantil da poboación xitana
20 Número de persoas mozas emancipadas que non solicitan axudas de necesidade social

Participación e imaxe sociais

21 Número de asociacións xitanas (ou pro-xitanas) que participan en accións formativas sobre xestión de 
entidades non-lucrativas

22 Número de entidades xitanas (ou pro-xitanas) que desenvolven estratexias de transparencia na rendición de 
contas

23 Número de entidades xitanas (ou pro-xitanas) que renovan os seus órganos de goberno
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24 Número de persoas xitanas que participan en entidades de carácter social, veciñal ou en ANPAS

25 Número de mulleres e persoas xoves xitanas que participan en formación para o liderado social

A relación de indicadores de impacto está suxeita a modificacións, en función das posibilidades
dos diferentes rexistros, estudos ou recontos para obter a información e da Dirección Xeral de
Inclusión Social para dispoñer dela. De todos xeitos, en moitos casos os indicadores de impacto
terán como valores iniciais dos valores de impacto os do Plan Integral para a convivencia e o
desenvolvemento social do pobo xitano en Galicia 2007-2013. 
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