
10.5.1.b. Accións de asesoramento, xurídico e administrativo, e
apoio integral a mulleres vítimas de violencia de xénero.

10.5.1.c. Elaboración e divulgación de materiais informativos sobre
lexislación aplicable en materia de violencia de xénero.

10.5.1.d. Accións formativas para profesionais que traballen con
mulleres inmigrantes vítimas de violencia de xénero.

10.5.1.e. Campañas de sensibilización contra a violencia de xénero.

LIÑA.10.5.2. Medidas específicas sociais e de acompañamento a
mulleres inmigrantes que exercen a prostitución; mulleres víti-
mas de tráfico de seres humanos; e mulleres vítimas de trata con
fins de explotación sexual.

ACCIÓNS

10.5.2.a. Accións de información, atención e asesoramento integral
especializado para mulleres inmigrantes que exercen ou
exerceran a prostitución; mulleres vítimas de tráfico de
seres humanos; e mulleres e nenas vítimas de trata con fins
de explotación sexual.

10.5.2.b. Itinerarios de integración sociolaboral para mulleres inmi-
grantes que exercen ou exerceran a prostitución, mulleres
vítimas de tráfico de seres humanos; e mulleres e nenas
vítimas de trata con fins de explotación sexual.

10.5.2.c. Accións formativas específicas para profesionais que traba-
llen con mulleres inmigrantes que exercen a prostitución;
mulleres vítimas de tráfico; e mulleres e nenas vítimas de
trata con fins de explotación sexual.

10.5.2.d. Campañas de sensibilización contra o tráfico de seres
humanos e contra a trata de mulleres con fins de explota-
ción sexual, e divulgación de materiais informativos sobre
a lexislación aplicable nestas materias.
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11. SENSIBILIZACIÓN SOCIAL (ÁREA TRANSVERSAL)

Unha das eivas que se observan ao estudar o fenómeno da inmigra-
ción é a existencia de estereotipos fronte á poboación inmigrante. O cre-
cente número de persoas inmigrantes que están chegando a Galicia —un
feito case imperceptible ata hai uns anos— fai que na opinión pública poi-
dan desenvolverse percepcións fundamentadas principalmente en estereo-
tipos e prexuízos, e escasamente sobre feitos obxectivos.

Os estereotipos son estruturas cognitivas que conteñen coñecemen-
tos, imaxes, crenzas e expectativas sobre algún grupo humano. A súa for-
mación obedece á necesidade ou desexo de ter unha opinión sobre calque-
ra colectivo, aínda que sexa descoñecido, como demostra que, por norma
xeral, a formación destes estereotipos e prexuízos non procede do contac-
to directo coas persoas. Moitas veces, a opinión adoita estar creada a par-
tir do que din outras persoas ou do que difunden os medios de comunica-
ción, que nalgúns supostos presentan a inmigración como un feito negativo
ou problemático.

Mellorar esta realidade supón non só actuar sobre feitos obxectivos
senón tamén sobre a percepción que a xente ten desta. Segundo os datos
que se desprenden da investigación “Actitudes da sociedade galega ante a
inmigración” da Secretaría Xeral de Análise e Proxección, o 79% da poboa-
ción galega considera que a inmigración é un feito positivo para a socieda-
de de acollida, mentres que un 12% o considera negativo.

Non obstante, un 45% pensa que en Galicia hai moitos ou demasia-
dos/as inmigrantes. Precisamente é neste sentido onde se observa unha
percepción social máis distorsionada, xa que en Galicia, malia a ser un
fenómeno crecente, a porcentaxe de poboación inmigrante é moi reduci-
da, pero como consecuencia desta idea social, non axustada á realidade,
a poboación autóctona ve a súa identidade ameazada.

Así e todo, as expectativas de futuro en canto á chegada de persoas
inmigrantes presenta unha tendencia a actitudes menos optimistas. O
estudo indica que un 33% pensa que a presenza de persoas inmigrantes en
Galicia traerá máis problemas que beneficios. Esta investigación revela o
fondo destas opinións: a relación coas políticas migratorias, repartimento
de oportunidades, integración e a sensación de “chegada incontrolada” de
persoas.
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En ocasións a inmigración percíbese como unha posible ameaza á
propia identidade colectiva, co que se perde de vista que a nosa identida-
de social é, e foi sempre, pluricultural, porque non hai “culturas puras”.
As achegas doutras culturas, das culturas dos homes e mulleres inmigran-
tes, lonxe de ser unha ameaza serán un enriquecemento. En consecuencia
é necesario que entre todos e todas contribuamos a formar unha opinión
pública obxectiva e así contrarrestar esta tendencia negativa que xorde en
ocasións.

Por unha banda preténdese actuar sobre sectores prioritarios da
sociedade que polo seu contacto coas persoas inmigrantes, teñen unha
especial influencia: as forzas de seguridade e o persoal ao servizo da Admi-
nistración pública e da xustiza, especialmente, aqueles que polas súas fun-
cións teñen contacto habitual coa poboación inmigrante, e ademais son a
fonte informativa da que se nutren os medios de comunicación, polo que a
súa influencia na imaxe que da inmigración ten a sociedade é considerable.

Por outra parte, e dada a ascendencia dos medios de comunicación,
cómpre levar a cabo actuacións concretas neste sentido. Detéctase unha
permanente ausencia da voz das persoas inmigrantes na construción infor-
mativa, cando son elas moitas veces as protagonistas e unha certa tenden-
cia nos medios a etnificar determinadas prácticas delituosas.

Moitas veces estes estereotipos proceden das propias fontes xudiciais
ou policiais, como quedou indicado antes, pero isto non é xustificación para
a súa posterior reprodución e difusión sen o debido tratamento informati-
vo. Segundo o estudo “A inmigración na prensa galega. O reflexo da diver-
sidade. Perspectiva teórica e análise socio-estatística”, unha proporción
destacada de noticias publicadas en periódicos galegos, refírense á chega-
da de inmigrantes-regulación (44,6%); convivencia (19,2%) ou violencia-
delincuencia-mafias (19,2%). Pola contra, as circunstancias particulares das
mulleres (4,4%) ou o tema do emprego (3,3%) apenas teñen cobertura.

OBXECTIVO 11.1. Xerar actitudes positivas respecto do feito migratorio.

LIÑA 11.1.1. Sensibilización en sectores prioritarios.

ACCIÓNS

11.1.1.a. Campañas e actuacións de sensibilización dirixidas á socie-
dade galega no seu conxunto.
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11.1.1.b. Actuacións de sensibilización da función pública, a través
da Escola Galega de Administración Pública.

11.1.1.c. Actuacións de sensibilización dirixida ás forzas e corpos de
seguridade e á Administración xudicial nos seus distintos
niveis, a través do Centro de Estudos Xudiciais e Segurida-
de Pública de Galicia.

11.1.1.d. Recoller a realidade da inmigración nas campañas publici-
tarias que desenvolvan as administracións públicas.

OBXECTIVO 11.2. Impulsar a convivencia cidadá nos termos de respec-
to posibilitando unha integración cívica e participativa.

LIÑA 11.2.1. Impulsar a convivencia intercultural nos centros de
ensino, en colaboración cos concellos.

ACCIÓNS

11.2.1.a. Protocolos de colaboración en materia de sensibilización
cos servizos sociais dos concellos coa participación das
organizacións sociais.

11.2.1.b. Promoción de intercambio de información en materia de
inmigración, identificando posibles incidencias recorrentes
e boas prácticas.

11.2.1.c. Establecemento de mecanismos de colaboración coas ANPA
e asociacións de inmigrantes.

11.2.1.d. Impulso e fortalecemento da integración e a participación
activa das persoas inmigrantes nas ANPA. Ofertarlles for-
mación intercultural ás propias ANPA.

LIÑA 11.2.2. Promover a interculturalidade nos espazos de con-
vivencia veciñal.

ACCIÓNS

11.2.2.a. Articulación de espazos de encontro e coñecemento mutuo
co obxecto de xerar relacións de confianza e respecto, e
desenvolvemento da mediación cando sexa necesaria.
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11.2.2.b. Desenvolvemento de accións de sensibilización en centros
socioculturais e asociacións veciñais.

LIÑA 11.2.3. Impulsar a convivencia respectuosa na diversidade.

ACCIÓNS

11.2.3.a. Desenvolvemento de accións de impulso da interculturali-
dade e a convivencia cívica dentro dos escenarios formati-
vos, laborais, veciñais, culturais, deportivos…

11.2.3.b. Mecanismos de análise e avaliación de situacións de discri-
minación, racismo e xenofobia.

OBXECTIVO 11.3. Potenciar o papel de impulsor da convivencia dos
medios de comunicación.

LIÑA 11.3.1. Potenciar o papel dos medios de comunicación na
convivencia intercultural.

ACCIÓNS

11.3.1.a. Promover o establecemento dun código ético en materia de
inmigración cos medios de comunicación galegos.

11.3.1.b. Impulsar a confluencia dos medios cara á aplicación de
manuais de estilo xornalístico favorecedores da conviven-
cia intercultural, contando coa participación dos colectivos
sociais.

11.3.1.c. Sensibilizar o persoal dos diferentes medios de comunica-
ción respecto de iniciativas adoptadas para previr o racis-
mo e a xenofobia e para evitar a súa difusión.

11.3.1.d. Fomentar a participación da poboación inmigrante nos
medios de comunicación.

LIÑA 11.3.2. Dar a coñecer o fenómeno da inmigración a través
dos medios de comunicación.

ACCIÓNS

11.3.2.a. Fomentar a produción de programas de radio e televisión
sobre a diversidade cultural.
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11.3.2.b. Promover estudos e publicacións sobre a inmigración nos
medios escritos galegos.

11.3.2.c. Crear un premio onde anualmente se recoñezan os proxec-
tos máis relevantes no ámbito da promoción dos valores de
convivencia intercultural.
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12. CONVIVENCIA INTERCULTURAL

As culturas van evolucionando a través dos contactos con outras cul-
turas e comunidades, e non se poden entender como un bloque estático e
inamovible. Por iso pódese afirmar que toda cultura é basicamente pluri-
cultural. Aínda así, os contactos e as relacións entre elas poden adoptar
moitas modalidades. Se aceptamos que non hai culturas mellores nin peo-
res, se rexeitamos as relacións xerárquicas entre culturas, se abandonamos
o etnocentrismo (e o eurocentrismo), e asumimos que todas son igualmen-
te dignas e merecedoras de respecto, estamos apostando pola intercultu-
ralidade.

A crecente chegada de poboación inmigrante a Galicia vai provocan-
do que o fenómeno da pluriculturalidade se vaia acentuando. Ata hai uns
anos, as achegas doutras culturas viñan de forma lenta e principalmente a
través de modas e medios de comunicación. Na nosa comunidade a convi-
vencia con poboación doutros países era un feito pouco frecuente. Hoxe,
a presenza de persoas inmigrantes faise cada vez máis tanxible no mundo
do traballo, no ensino, nas comunidades veciñais, nos centros de partici-
pación social, na diversión… Esta presenza de estranxeiros/as no día a día
fai que se vaia configurando, quizais dun xeito máis acelerado que noutras
épocas, un mapa cultural novo.

Cómpre entender, e sensibilizar a opinión pública, de que este con-
tacto, esta presenza doutras culturas, non é unha ameaza, senón un enri-
quecemento. A vía da interculturalidade da que falabamos antes, é a máis
axeitada, evitando o asimilacionismo, e tamén o segregacionismo. Ade-
mais, o dereito dos/as inmigrantes a conservar e potenciar as súas mani-
festacións culturais vén recollido na Declaración sobre os dereitos das per-
soas pertencentes a minorías nacionais ou étnicas, relixiosas e lingüísticas
aprobada pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas na súa resolución 47/135
do 18 de decembro de 1992: “As persoas pertencentes a minorías nacionais
ou étnicas, relixiosas e lingüísticas terán dereito a gozar da súa propia cul-
tura, a profesar e practicar a súa propia relixión, e a utilizar o seu propio
idioma, en privado e en público, libremente e sen inxerencia nin discrimi-
nación de ningún tipo”.

Conxugar este dereito, acadar o acceso normalizado da poboación
inmigrante á cultura de Galicia e achegar a poboación galega á riqueza e
ás manifestacións culturais destes novos galegos e galegas, son os obxecti-
vos a conseguir para lograr unha harmonía cultural.
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As manifestacións culturais da poboación inmigrante en Galicia
veñen dadas tanto de forma espontánea como de forma estruturada. Así,
manifestacións espontáneas son as súas reunións informais, actividades
deportivas, festas improvisadas… Dentro das estruturadas están as organi-
zadas por asociacións de inmigrantes, ONG, centros cívicos ou asociacións
veciñais, entre outras.

Cómpre salientar o nacemento de asociacións ou colectivos, cunha
estrutura máis ou menos formal, que promoven distintas manifestacións
culturais en todos os campos, tanto para o propio grupo como para o resto
da poboación. Estes colectivos son un punto de partida propicio para a
comunicación entre culturas, pero non o exclusivo. Na medida en que se
consiga que as persoas inmigrantes participen na vida cultural de Galicia,
e que os galegos e galegas se acheguen e participen tamén das manifesta-
cións culturais da poboación inmigrante, poderase falar dun nivel de nor-
malización óptimo.

Entre as accións que se van desenvolver ten especial relevo o coñe-
cemento e uso da lingua galega por parte da poboación inmigrante como
medio de participación na nosa sociedade.

O acceso normalizado ás infraestruturas culturais é outro aspecto
que contribuirá a unha máis fluída comunicación intercultural, procurando
que sirvan de elemento tanto para a difusión da súa cultura como para o
coñecemento e participación na propia de Galicia.

OBXECTIVO 12.1. Creación de espazos propiciadores da interculturali-
dade na cidadanía.

LIÑA 12.1.1. Propiciar o achegamento da cidadanía ás culturas
diversas.

ACCIÓNS

12.1.1.a. Inclusión nas programacións culturais das administracións
públicas de actividades de difusión das culturas dos países
de orixe da poboación inmigrante.

12.1.1.b. Difusión das actividades socioculturais convocadas polas
administracións públicas e entidades de iniciativa social
entre as persoas inmigrantes.
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12.1.1.c. Apoio ás entidades que propicien a participación das perso-
as inmigrantes nas actividades culturais que desenvolvan.

12.1.1.d. Facilitar a participación dos/as inmigrantes como monito-
res/as e xestores de actividades e obradoiros das súas
manifestacións culturais en centros cívicos, culturais,
artísticos e entidades públicas e privadas.

LIÑA 12.1.2. Normalización do acceso da poboación inmigrante á
infraestrutura cultural.

ACCIÓNS

12.1.1.a. Potenciación das redes de bibliotecas públicas como espa-
zos de acollida e puntos de encontro interculturais.

12.1.1.b. Creación de programas para o achegamento dos museos e
centros culturais e artísticos de Galicia á poboación inmi-
grante.

OBXECTIVO 12.2. Fomento do coñecemento e uso do galego como
medio de participación na sociedade galega.

LIÑA 12.2.1. Promoción da aprendizaxe e uso da lingua galega
entre a poboación inmigrante.

ACCIÓNS

12.2.1.a. Cursos específicos de lingua galega dirixidos a persoas
inmigrantes.

12.2.1.b. Promoción de materiais didácticos específicos para o ensi-
no de lingua galega entre a poboación inmigrante.

12.2.1.c. Inclusión da poboación inmigrante dentro das campañas de
promoción do uso da lingua galega.
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13. MOCIDADE

Por xuventude adoita entenderse a idade que se sitúa entre a infan-
cia e a idade adulta. É o período no que se produce a emancipación do
fogar familiar e que normalmente se dá entre os 16 e os 30 anos. Segundo
a normativa en vigor na Comunidade Autónoma de Galicia (Decreto
50/2000, do 20 de xaneiro), considérase xuventude a poboación de ata
trinta anos. Esta etapa representa un momento delicado na evolución da
persoa xa que nela o mozo ou moza vai configurando a súa identidade e
socialización en contextos sociais máis alá da familia.

Nos últimos anos en Galicia estase dando un aumento da poboación
inmigrante que, sen ser o caso doutras comunidades do Estado, comeza a
ser apreciable. Así, entre o ano 2000 e o 2006, a poboación inmigrante en
Galicia, creceu un 180%, pasando de 25.602 a 73.756 persoas. Con estes
números é lóxico pensar que o propio proceso de reagrupamento familiar
e o aumento da natalidade vai propiciar, e xa o está facendo, o incremen-
to do número de mozos e mozas, que aínda que teñen as súas orixes nou-
tros países, son parte da nosa comunidade autónoma. Este sector da
poboación perfílase coas mesmas características que o resto da xuventu-
de, en xeral son mozos e mozas cunha escolarización efectiva, ou en
situación de traballar ou buscar traballo, cun contorno afectivo axeitado
e unha vida social similar á da calquera outro rapaz ou rapaza da súa
idade, pero o fenómeno migratorio confírelle unhas peculiaridades que se
deben ter en conta.

Por isto é preciso adoptar medidas que favorezan a súa acomodación
na sociedade de acollida, reforzando a participación da mocidade inmi-
grante en actividades sociais, educativas e culturais, especialmente a tra-
vés do fomento do asociacionismo e en permanente contacto coa xuventu-
de autóctona, sen descoidar as actuacións xa contempladas noutras áreas,
como vivenda, servizos sociais, educación ou inserción laboral.

O decreto 5/2000 de 20 de xaneiro recolle a normativa en vigor en
Galicia en materia de xuventude. Este decreto regula as instalacións des-
tinadas á mocidade para a realización de actividades de aire libre, a com-
posición e funcionamento das escolas de tempo libre e os contidos e pro-
gramas de formación, o censo de entidades xuvenís, a Comisión
Interdepartamental de Xuventude e a Rede Galega de Información e Docu-
mentación Xuvenil.
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En definitiva, e dadas as novas características da mocidade galega,
cómpre que as accións en materia de xuventude, teñan en conta a pers-
pectiva intercultural.

OBXECTIVO 13.1. Favorecer o acceso normalizado de mozos e mozas
de orixe inmigrante a programas de xuventude.

LIÑA 13.1.1. Reforzo da incorporación de adolescentes e xente
nova de orixe inmigrante a programas de xuventude das adminis-
tracións públicas.

ACCIÓNS

13.1.1.a. Difusión da información de programas e recursos en mate-
ria de mocidade en asociacións de inmigrantes, organiza-
cións sociais de apoio, servizos sociais e centros educativos.

13.1.1.b. Promoción do voluntariado xuvenil entre mozos mozas de
orixe inmigrante.

LIÑA 13.1.2. Incorporación da perspectiva da diversidade en pro-
gramas de xuventude.

ACCIÓNS

13.1.2.a. Elaboración de materiais formativos e divulgativos para
que no deseño e execución de programas de mocidade se
teña en conta a perspectiva da diversidade.

13.1.2.b. Formación de profesionais e voluntarios/as no ámbito da
educación non formal.

13.1.2.c. Implantación dun módulo relativo á interculturalidade nos
programas oficiais de monitores/as e directores/as de
tempo libre.

LIÑA 13.1.3. Fomento da participación de mozos e mozas de
orixe inmigrante nos programas xuvenís europeos.

ACCIÓNS

13.1.3.a. Potenciación do desenvolvemento de programas de inter-
cambio xuvenís co obxecto da integración da poboación
inmigrante.
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13.1.3.b. Potenciación da participación de xente nova de orixe inmi-
grante nos programas de acción comunitaria da Unión Euro-
pea.

13.1.3.c. Promoción da participación da mocidade de orixe inmigran-
te nas actividades transnacionais solidarias do Servizo de
Voluntariado Europeo.

OBXECTIVO 13.2. Promover e apoiar a participación social de mozas e
mozos de orixe inmigrante.

LIÑA 13.2.1. Apoio ao tecido asociativo.

ACCIÓNS

13.2.1.a. Apoio técnico, económico e material ás asociacións de
mozos e mozas de orixe inmigrante.

13.2.1.b. Formación e desenvolvemento do liderado social de mozas
e mozos de orixe inmigrante.

13.2.1.c. Apoio ás organizacións xuvenís para que promovan a parti-
cipación nelas dos mozos e mozas inmigrantes como forma
de integración social.

13.2.1.d. Apoiar a participación de mozos e mozas nas asociacións de
inmigrantes coa posibilidade de formar seccións xuvenís.

LIÑA 13.2.2. Impulsar espazos integrados e mecanismos de parti-
cipación.

ACCIÓNS

13.2.2.a. Creación de espazos, programas e proxectos de nivel local
que faciliten a convivencia intercultural de mozos e mozas.

13.2.2.b. Adaptación dos programas das casas da xuventude e alber-
gues xuvenís á nova realidade social debuxada pola inmi-
gración.

13.2.2.c. Incorporación da perspectiva intercultural ao traballo do
Consello da Xuventude de Galicia.

13.2.2.d. Promoción da participación de mozos e mozas de orixe
inmigrante nos programas de ocio e tempo libre.
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V. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN

O seguimento e avaliación das políticas públicas representa un ins-
trumento imprescindible no que apoiarse para a toma de decisións, a pro-
cura da mellora continua e a calidade dos servizos que a Administración
pública lles presta aos/ás cidadáns/ás.

Nesta liña, un dos principios básicos comúns sobre integración,
aprobados polo Consello da Unión Europea, sinala que “é necesario esta-
blecer obxectivos, indicadores, e mecanismos de avaliación claros para
axustar as políticas, avaliar os avances na integración e facer máis eficaz
o intercambio de información (…). O obxectivo desta avaliación é chegar
a aprender da experiencia adquirida, o cal é un modo de evitar os posi-
bles erros do pasado, axustar de modo coherente as diferentes políticas
e mostrar interese polos esforzos realizados por todas as partes partici-
pantes” (principio n.º 11).

Para poder acadar a eficacia, a eficiencia e o impacto dos resultados
que se esperan do plan, a avaliación deberá ser integral, participativa e for-
mativa. A avaliación debe ser integral para, deste xeito, poder incidir en
todas as áreas de actuación do plan; e participativa para que todos os axen-
tes que interveñen na formulación e execución das políticas dirixan os seus
esforzos nunha mesma dirección dun xeito consensuado, e por último tamén
debe ser formativa para que lles axude aos actores implicados a desenvol-
ver as actuacións que teñen atribuídas con maior eficacia e coherencia.

Para a realización do seguimento e avaliación do Plan desenvolvera-
se a seguinte metodoloxía e sistema de indicadores de avaliación:

Metodoloxía de avaliación.

Ao longo do primeiro bimestre de funcionamento do plan elaborara-
se un documento de traballo no que se establecerán criterios unificados
para todos os actores que interveñen no proceso de seguimento e avalia-
ción. O dito documento presentarase na Comisión Permanente do Consello
Galego da Inmigración para a súa valoración.

Sistema de indicadores de avaliación.

Unha vez aprobada a “metodoloxía de avaliación”, nun prazo de dous
meses fixarase un conxunto ordenado e equilibrado de indicadores cuanti-
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tativos e cualitativos que, en calquera caso, han de ser medibles, visibles
e fiables. O sistema ha de ser operativo para permitir realizar unha avalia-
ción periódica que sirva para medir o grao de eficacia, eficiencia e impac-
to das accións nas distintas áreas. Este sistema de indicadores elaborara-
se en dúas fases; na primeira fase cada departamento implicado na
execución do plan, colaborará coa Secretaría Xeral de Emigración na ela-
boración dos indicadores da súa área de actuación de acordo coa metodo-
loxía de avaliación común a todos. No caso de que algún departamento non
puidese participar nesta primeira fase de elaboración de indicadores,
nunha segunda fase cada departamento poderá axustar os indicadores ela-
borados pola Secretaría Xeral de Emigración ás súas necesidades de acor-
do á metodoloxía de avaliación.

Para acadar o cumprimento dos obxectivos do Plan galego de inmi-
gración o proceso avaliador terá as seguintes fases:

- Informe anual de avaliación do Plan galego de cidadanía, convi-
vencia e integración 2008-2011.

A Secretaría Xeral de Emigración será a responsable da elaboración
dun informe de carácter anual; o dito informe será o resultado dunha ava-
liación sobre os datos dos indicadores facilitados polos departamentos ou
actores responsables de cada área de actuación. Ademais de información
cualitativa e cuantitativa, os ditos datos poderán incluír boas prácticas e
outros elementos de interese. Así mesmo, o actor responsable da execu-
ción de cada acción realizará un seguimento periódico de carácter interno
das ditas accións. Finalmente, o Consello Galego da Inmigración pronun-
ciarase sobre o Informe anual de avaliación do Plan galego de inmigración.

- Informe final de avaliación do Plan galego de cdadanía, conviven-
cia e Integración 2008-2011.

A Secretaría Xeral de Emigración elaborará o informe ao final do
período de execución do Plan galego de inmigración, tendo en conta os
informes anuais de avaliación e calquera outra información que se consi-
dere relevante. Despois de achegar o informe final ao Consello Galego da
Inmigración para que se pronuncie sobre este, será elevado ao Goberno
galego para que informe sobre este no Consello da Xunta de Galicia e llo
remita ao Parlamento galego.
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VI. ANEXOS

1. MAPA DE RECURSOS

Co obxecto de configurar o mapa de recursos do plan, no segundo tri-
mestre de 2006 a Secretaría Xeral de Emigración púxose en contacto con
todos os actores públicos (Administración xeral do Estado, departamentos
da Xunta de Galicia, deputacións provinciais, concellos, universidades,
etc.) e sociais (entidades prestadoras de servizos, ONG, asociacións de
inmigrantes, sindicatos e organizacións empresariais, caixas de aforro,
cámaras de comercio etc.) relacionados coa atención e integración das
persoas inmigrantes, solicitándolles información sobre os programas
desenvolvidos en 2005, tanto dos orientados especificamente ao colectivo
como os dirixidos ao conxunto da poboación que vive en Galicia pero nos
que están a participar como usuarios/as ou beneficiarios/as, con presenza
significativa, as persoas inmigrantes.

A continuación preséntase unha primeira aproximación aos recursos
existentes en Galicia no ano 2005 na área de inmigración, en base aos
datos facilitados por 131 entidades públicas, sociais e empresariais.

Segundo os datos facilitados por estas 132 entidades, durante o 2005
desenvolvéronse 401 programas orientados especificamente ás persoas
inmigrantes, ou ben cunha presenza significativa destas persoas, entre os
seus beneficiarios.

Se atendemos á tipoloxía destes programas e aplicamos unha porcen-
taxe ponderada, un 25,3% dos ditos programas son de asesoramento; un
20% de formación; un 15,9% de sensibilización; un 10,5% de acollida bási-
ca; un 10,1% de cobertura de necesidades básicas; un 3,4% de investiga-
ción e un 14,6% de outros tipos. Para o cálculo desas porcentaxes tívose en
conta que algúns programas engloban varias tipoloxías á vez.

O mapa de recursos que figura a continuación servirá de base para as
futuras actualizacións que está previsto facer con carácter periódico durante
a vixencia do plan, e será unha primeira aproximación aos recursos existentes.

ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO

Nome: Subdelegación do Goberno na Coruña
Programa: Situación xurídica dos estranxeiros en España
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Nome: Subdelegación do Goberno en Lugo. Oficina de Estranxei-
ros

Programa: Portas Abertas

Programa: Coordinación dos servizos municipal de información ao
inmigrante

Programa: Recepción persoal de continxentes

Nome: Subdelegación do Goberno en Ourense
Programa: Situación xurídica dos estranxeiros en España

Nome: Subdelegación do Goberno en Pontevedra
Programa: Situación xurídica dos estranxeiros en España

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Nome: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Programa: Elaboración e publicación de materiais para a adquisición
da segunda lingua

Programa: Elaboración e publicación plan de acollida (orientacións
para a súa elaboración)

Programa: Elaboración e publicación dos folletos Escolarización do
alumnado procedente do estranxeiro

Programa: Plans de acollida

Programa: Grupos de adquisición das linguas, grupos de adaptación
da competencia curricular

Programa: Contratación de profesorado de apoio para a atención do
alumnado inmigrante

Programa: Premios á innovación educativa

Programa: Plan anual de formación do profesorado 2005-2006

Nome: Consellería de Sanidade
Programa: Convenio de asistencia sanitaria da Xunta de Galicia

aplicable aos galegos ou descendentes de galegos que
viaxen a Galicia no marco de calquera programa de
acción social ou de xuventude organizado pola Adminis-
tración autonómica
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Programa: Atención sanitaria aos estranxeiros sen recursos económicos
empadroados en Galicia, embarazadas e menores de idade.
Atención urxente a todos os emigrantes que a precisen

Programa: Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde
e a Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí

Nome: Dirección Xeral de Promoción do Emprego
Programa: Programa de incentivos á contratación por conta allea de

persoas desempregadas pertencentes a colectivos en
risco de exclusión, cofinanciado polo FSE

Nome: Secretaría Xeral de Emigración
Programa: Convenios SXE e universidades de Galicia (Vigo, A Coruña

e Santiago de Compostela) para o desenvolvemento de
programas de sensibilización, formación, e integración
social de persoas retornadas e inmigrantes en Galicia

Programa: Estudo de investigación sobre “Perfil da inmigración en
Galicia: O colectivo de inmigrantes e retornados”

Programa: Proxecto EQUAL Convive + (migracións, autoemprego e
integración social)

Programa: Programa de difusión e de sensibilización da inmigración

Programa: Programa de carácter formativo e de inserción sociolaboral

Programa: Programa de desenvolvemento de accións de sensibiliza-
ción social a favor da inmigración contra o racismo e a
xenofobia

Programa: Programa INTERREG III - CIDADE +, enmarcado dentro do
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER):
accións de formación de profesionais que traballan no
ámbito da inmigración e o retorno

Programa: Realización do máster Emigración eRetorno, Integración
Sociolaboral, desenvolto ao longo do ano 2005 en colabo-
ración coa Universidade de Vigo

Programa: Programa de formación con compromiso de contratación
consistente no desenvolvemento de accións tendentes á
inserción laboral de inmigrantes e emigrantes retornados

Programa: Convocatoria de axudas a asociacións de inmigrantes

197

Plan galego de cidadanía, convivencia e integración 2008-2011



Programa: Convocatoria de axudas para a integración de persoas
inmigrantes para concellos.

Programa: Convocatoria de axudas para a integración de persoas
inmigrantes para entidades.

Nome: Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da
Muller. Xunta de Galicia

Programa: Unidade móbil

Programa: Centros de Día

Programa: Programa de atención psicolóxica de mulleres vítimas de
violencia

Programa: Programa de atención a mulleres reclusas

Programa: Centro de Información e Asesoramento ás Mulleres (CIAM)

Programa: Centros de información ás mulleres

Programa: Teléfono da Muller

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nome: Deputación Provincial da Coruña
Programa: 6 ciclos medios de formación profesional. 4 programas de

garantía social

Programa: Residencia Fogar de Menores Emilio Romay. Centro de Día
Fogar de Ferrol

Programa: Subvencións a entidades de iniciativa social

Programa: Formación de persoal dos concellos en materia de inmi-
gración

Programa: Programa provincial de casas de acollida para mulleres
vítimas de violencia dos concellos da provincia

Programa: Subvencións a concellos para creación, mantemento e
inversión en servizos sociais na provincia

Nome: Deputación Provincial de Pontevedra
Programa: Proxecto Cidade +

Programa: Convive Máis

Nome: Deputación Provincial de Ourense
Programa: Oficina de Asesoramento ao Emigrante Retornado e ao

Inmigrante
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Nome: Concello A Lama
Programa: Información, Asesoramento e Tramitación en materia de

Inmigración

Nome: Concello A Mezquita
Programa: Información e Asesoramento e Apoio Económico

Nome: Concello da Fonsagrada
Programa: Non temos programas dirixidos a inmigrantes por non

haber apenas inmigrantes nesta zona

Poboación: A Coruña

Nome: Concello da Coruña
Programa: Unidade de Asesoramento de Migracións, UAMI

Nome: Concello da Laracha
Programa: Convenio de colaboración entre a Consellería de Adminis-

tracións Públicas e Xustiza para o Desenvolvemento de
actuacións de acollida e integración sociolaboral de per-
soas inmigrantes. Dentro do cal se levou a cabo o curso
denominado “Coñecementos básicos para traballar no
sector da hostalería”

Nome: Concello de Ames
Programa: Atención social, psicolóxica, xurídica á poboación inmi-

grante

Nome: Concello de Arteixo. Centro de Servizos Sociais
Programa: Proxecto de reforzo escolar e aprendizaxe de lingua cas-

telá

Programa: Programa de acollida integral

Programa: Axudas económicas

Programa: Programa de interculturalidade no ámbito escolar

Programa: Programa de compensación e axudas no ámbito socioedu-
cativo

Programa: Proxecto de mediaciónintercultural coa poboación marro-
quina

Programa: Promoción dunhaimaxe positiva da inmigración

Programa: Proxecto TIFLUM

199

Plan galego de cidadanía, convivencia e integración 2008-2011



Programa: Programa de orientación e inserción social e laboral

Nome: Concello de Avión
Programa: Atención integral ao colectivo inmigrante

Nome: Concello de Brión
Programa: Servizo de información - orientación para inmigrantes e

emigrantes retornados

Nome: Concello de Burela. Programa de atención a inmigrantes
Programa: Observatorio sobre a inmigración

Programa: Celebración da noiteboa peruana

Programa: Visita do cónsul de Cabo Verde ao municipio

Programa: Xuntanzas da comunidade peruana

Programa: Día do inmigrante

Programa: Celebración do Día da Nai peruano

Programa: Día contra a discriminación e o racismo

Programa: Aula de apoio

Programa: Aula de apoio para adultos

Programa: Información e asesoramento

Nome: Concello de Camariñas
Programa: Programa de sensibilización

Nome: Concello de Cangas
Programa: Información e asesoramento

Programa: Axudas económicas para situacións de urxencia social

Programa: Grupo de apoio a mulleres magrebís

Programa: Programa socioeducativo R.A.I.S.

Programa: Xornadas interculturais

Nome: Concello de Carballeda de Valdeorras
Programa: Programa integral de atención a inmigrantes

Nome: Concello de Carballo - Servizos Sociais de Atención Primaria
Programa: Promoción dunha imaxe positiva da inmigración

Programa: Programa de información, orientación e de inserción
socio e laboral
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