
INCLUSIÓN SOCIAL

Unplande
atención para
o pobo xitano
en Oalicia
A Iniciativa edá dirixida aos concellos
galegos ende MI presencia cleste colectivo

Representantes da Seczetar~ xeral de Benestar, dos
conceUos galegos onde hai asentamentos xitanos, e de
asociacións ¯ federacións que agrupan a este colectivo
participaron na elaboración do Plan Integral para a
Convivencia e o Desenvolvemento Social do Pobo Xitano
de Galicia.

RF’DACCI~N > A CORUflA

¯ Este plan contempla o desen-
volvemento de actuacións
transversais no eido dos servi-
zos sociais, vivenda, cultura,
educación, emprego e saúde e
ten como principios fundamen-
tais buscar a normalización e in-
tegración social deste colectivo,
o enfoque intercuhural e a sda
implicación no proceso de cam-
bio, segundo manifestou a se-
cretaria xeral do Benestar, Ma-
da Xesús Lag’o.

O obxectivo é a normaliza-
ción das condicións de vida das
xitanas e xitanos de Galida, me-
llorando a súa incorporación
efectiva aos servizos da sodeda-
de do benestar, os seus estánda-
res de vida e desenvo|vendo a
súa propia identidade cultural.

Asl, a través deste plan qué-
rese acadar un maioritario acce-

so da poboación xitana aos servi-
zos normalizados, como son a vi-
venda, a educadón, o emprego ou
a sanidade. Tamén persegue
u’ammiür á sodedade unha ima-
¯ e social máis obxe~va e positiva
da poboación xitana, promover a
igualdade e o desanvolvemento
da mulIer xitana e garantir os de-
reitos fundamentais das persoas
xitanas ao seu acceso aos bens e
servizos en condicións de igualda-
de de oportunidades.

A Secretarta Xeral de Benestar
quere incluir o Plan Xitano dentro
do Plan de inclusión 2007-2013.

Poboacl6n xltene > Segundo os
úlñmos datos dispoñibles, do ano
2000, en Galicia residían 8.417
persoas xitanas, distribuídas en
46 concellos galegos, o que repre-
sema un 1,68% do total dos resi-
dentes en España.Por provincias,

A Coru~ di ¯ provincia 9aia~ con m41s ~ xltane

0 plan pcetende a kl¢orporaclón efectiva da comunldada xitana aos s*rvlzos da socleciade de benestar

OBXETIVO
O obxetivo consiste na
normalizadón das
condidóns de vida dos
xitanos e xitanas de Galicia

PLAN DE INCLUSIÓN
A Secretada Xeral de
Benestar quere engadir o
Plan Xitano ao Plan de
Inclusión, 2007-2013

IMAXE SOCIAL
O plan persegue tamén
transmitir unha imaxe
social máis obxeUva e
positiva do colectivo

A Comña é a que agluüna á maior
parte deles, tm. 46,4%, en catro
grandes núcleos de poboación, A
Coruña, Ferrol, Santiago e Ribei-

ra, ségueile pontevedra cun
31,3%,nos asentamentos de vigo,
poio e V’dagarcía, Ourense cun
11,6%, distribuidos por 13 conce-
llos distintos e Lugo cun 10,8%,
asentados na capital e en viveLro.

En canto á estrutura da poboa-
ción, no 2000, pinto do 35% da
mesma estaba composta porme-
nores de 16 anos, mentres que a
proporción de maiores de 65 anos,
non chegaba ao 2%. Estes datos
poñen de manifesto que se trata
dun colectivo nova, cunha alta m-
m de natalidade.

Convenio de colaboración >
Por ouu’a banda, a Vicepresiden-
cia da Xtmta e o Ministerio de Tra-
bailo e Asuntos Sociais asinason
un convenio de colaboradón para
a realización de proxectos de in-
tervención social integral para a
atención, prevención da marxina-
ción e inserción do pobo xitano. 0
invasümento global do acordo é
de 380.071 euros, dos que o Mi-
nisterio poñení 213.488, a Vice-
presidencia 166.583 e es corpom-
cións locais beneficiarias 16.658
eul’o$.

A U’avés do convenio asinado
por a vicepresidencia e o Ministe-
rio de TrabaUo executarán con-

,t ....

xuntamente o Plan de Desen-
volvemento Xitano para este
ano 2006, mediante distintos
proxectos de intervención social
integral para a inserdón do po-
bo xitano. A Vicepresidencia
atenderá de xeito prioritario a
cuntinuidade dos proxectos xa
finandados en exercicios ante-
flores, tendo en conta o índice
estimado de poboación xitana
residente. En calquera caso, to-
dos os proxectos serán pmmovi-
dos e supervisados polos conee-
llos onde se desenvolvan,

As iniciativas postas en mar-
cha no Plan de Desenvolvemen-
to X/tano indfien actuacións en
cinco concellos da provincia da
Coruña, máis concretamente
nos municipios da Coruña, Cu-
lleredo, Nar6n, Ribeira e San-
tiago de Compostela. Na pro-
rinda de Lugo fudmcianse pro-
xectos en Lugo, Qniroga e vivei-
ro. En Ourense desenvólvense
iniciativas e programas de des-
envolvemenro xitano en Om’en-
se, 0 CarbaUiño, Maceda, Vefln,
Xinzo de Limia e na Mancomu-
nidade de conceUos do Carballi-
ño. POr último, na provinda de
Pontevedra execútanse actua-
cióos en Marin, portiño e POio~
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