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«Se hai novos conflitos haberá que dar un puñetazo
na mesa e manter as familias en Monte Porreiro»

Alfonso González
PONTEVEDRA I 0 representante
da Fundación Secretariado Gi-
tano en Galicia, Santiago Gon-
zález, alerta do fisco de que se
estenda o efima de rexaltamen
to as familias de 0 Vao ao res-
to da provincia e que o confli-
to desemboque nunha ola de
racismo e xenofobia.
--aComo marchan as xestións
para reubicar as familias?
mas cousas marchan con ra-

pidez, pero a solución, que ten
que ser definitiva, non pode ser
frofio da precipitación. Calque-
ra aJternativa pasa por desacti-
varas protestas veciñals e ac-
tivar outros mecanismos pa
ra sentar as bases da convi-
vencia.
--¿Hai xa alternativas pran-
texadas?
--Se están a buscar alternati-
vas por toda a provincia; facelas
vJables pasa porque as familias
se sintan seguras dos pasos que
se están a dar e que se poida
reverter a situación con serie-
dade, serenidade e madurez. A
proximidade das aleccións xe
rals e a efervescencia das mo
bilizacións non axudan.

Santiago González, responsable en
Galicia del Secretariado Gitano

--¿E os afectados de Caritel?
--Nestes momentos non

unha posibilidade que se con-
temple o reubicar ás familias
de Caritel nin á de Boa Vist~-
Desde un punto de vista téc
nieo poderfase reconsiderar a
salda das familias do e ¢iníalo da
rúa Alemaña, por motivos de
concentración dos realoxados
nun mesmo edificio só de xita-
nos, pero no caso da nla Portu-
gala situación non é tecnica-
mente defendible.
--¿A que responde entón?
--Só responde á capacidade
de negociación dos vealños
de Monte Porralro. Se ese é o

nos atopamos nunba situación
imposible, porque non podere-
mos cumprir a leí nin os obxec-
tivos que como sociedade nos
marcamos; non podemos face-
lo nestas condicións de rexeP
tamento xeralizado, con solu-
cións, ademals, que eran legals
e viables se houbese un míni-
mo de tolerancia.
--Hai risco de conflito nos no-
vos lugares de realoxo...
--Precisamente por iso o fun-
damental é desactivar os co~
flitos socials. Esta posibilida-
de de novos conflitos veciñiais
apunta a que, chegado o mo-
mento, haberá que dar un pu-
ñetazo na mesa e dicir basta,
aeabouse. Se continúa o clima
actual, á vista da conflitivida-
de crecente e expansiva, a úni-
ca solución viable seria man
teras familias en Monte Portal-
ro e aguantar o conflito o que
dure. Non seria unha boa solu-
ción, pero sería a menos mala
para evitar un mal malor, que
seria estender o conflito veci-
ña] a toda a provincia de Pon-
tevedra e que acabara conve~

ptmto de vista que se valtomar téndose nun comqito de xeno
con respeto a todo o realoxo, fobia e racismo.
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