
 
 
O Carqueixo. 
O Acceso a unha vivenda 
normalizada. 
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Contexto da  Intervención 
 
• Poboado chabolista.(36 familias) Carentes de acceso aos 

servizos básicos  normalizados, vivenda, educación… 
 

• Alarma social/ manifestacións  polo realoxo de 15 familias nos 
mesmos bloques de vivendas/Barrio da Ponte. Protestas 
veciñais. Actuación das Administracións  Publicas, FSG e APIG. 
 

• Realoxo das familias polos distintos barrios da cidade. 
 

• Aos estereotipos/prexuízos asociados aos xitanos/as  que 
están en vivenda normalizada (véxase cidade de Lugo- 
xitanos/as invisibles)) sumarlle outros estereotipos/prexuízos 
asociados O Carqueixo. 
 
 



Prensa 



Alarma social? 



 Obxetivos da intervención 
 

• A normalización como criterio de actuación. 

 

• O enfoque intercultural. 

 

• A implicación dos afectados. 

 

• A coordinación, cooperación e complementariedade  có resto  
dos recursos e servizos. (EME e Servizos Sociais). 

 



Claves da intervención 
 
 
 
 
 
 
 

● A defensa e a promoción duns dereitos básicos. Acceso á 
vivenda, a servizos normalizados en saúde, educación … 
 
● Proxecto educación familiar e acompañamento social.
  
 Áreas de Intervención 
 ● Vivenda  ● Emprego   
 ● Educación  ● Sensibilización Social                                         
                     (Transversal ao resto) 
 
● O paso do asistencial a unha situación normalizada. Da 
Exclusión Total (O Carqueixo) a unha situación de Risco de 
Exclusión, (Vivenda en altura). 
 
 
 
 
 
 



Factores de éxito desta 
iniciativa. 

 
• INTERVENCIÓN INTEGRAL 

 
• A implicación dos propios/as xitanos/as. Vela necesidade de saír 

de  O Carqueixo a necesidade dunha nova vida nunha nova 
vivenda. Participación e bó uso do entramado sociocultural. 
 

• A intervención do Concello de Lugo .Como Promotor/líder da 
iniciativa e xestor directamente dos fondos económicos. 
 

• A FSG xestionadora directa do proxecto educativo. (A diferencia 
de A Coruña onde a nosa entidade tivo a xestión económica e 
tamén do proxecto educativo). 

    -Vivenda - Social -Laboral -Familia -Educación -Saúde 



Factora de éxito desta iniciativa 
 

• COORDINACIÓN 
 

• A importancia da coordinación do EME / Servizos Sociais / FSG 
/APIG. Destacando o traballo en Rede  e o mantemento de 
reunións semanais de traballo (nivel técnicos) con menor 
frecuencia a nivel político. 

 

• A importancia da creación de sinerxías entre entidades do 
Terceiro Xestor, facilitando a optimización de recursos. 

 

 



Para completar o proceso de 
integración.(Actualidade) 
 

• Darlle continuidade ao Proxecto educativo de cara a unha 
maior autonomía dos implicados/as. Emprego. 

•  A necesaria implicación das administracións que actúan sobre 
o territorio. 

• Realoxar ás 22 familias que aínda están en O Carqueixo, pola 
existencia de lazos parentais e fortes nexos de unión entre 
ámbolos grupos. 

• Poñer a disposición das persoas xitanas as ferramentas 
necesarias para que os maiores teñan  unha maior calidade de 
vida e os xóvenes consigan rachar coas dinámicas anteriores 



Retos de futuro. 
 

 

• Acadar unha convivencia plena coa sociedade lucense  e 
acadar unha plena  autonomía  dos propios/as realoxados/as. 

 

• Rachar có ciclo da pobreza. A través do programa de Emprego 
ACCEDER. 

 

• As administracións vexan como unha solución e non un 
problema o implicarse na erradicación do chabolismo e a 
infravivenda. 



       Formación en Xardineria. 2011. 



       Formación Xardinería .2011. 



    Xuventude.2012. 
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