
DIA INTERNACIONAL 11.500 gale!l(~s pertencen á etnia xiLana, distribuídos en 150 núcleos
de poboación de 50 concellos li Os asentamentos chabolistas superan un 22% a media estatal
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CASE DOUS DE CADA
DEZ TRABALLAN
EN EMPRESAS DA
COMUNIDADE, FRONTE
AO 8% DE HAI 10 ANOS

IlmbasMm ¯ Santiago

Son os grandes descoñecidos da
nosa sociedade. A mía cultura non
se estuda nas escolas. A sea lingua
ignórase nas universidades, nas
lexislacións. Padecen máis racis-
mo e xenofobia que os inmigran-
tes. Durante décadas viviron dos
restos do negocio da droga. Incom-
prendidos, marxinados, marxinais,
habitantes do Estado espanol c~ese
que desde o século XV, o pobo ro-
martí, o cal~ (do Estado) e o de to-
do o mundo celebra boxe o seu dia
internacional coa reivindicación
da súa visibilidade.

En Galiza viven aproximada-
mente 11.500 cidadáns xitanos.
Esta poboación distribúese en 150
mícleas de poboación nun total de
50 Concellos. As sete grandes ci-
dades albergan o 70% do total da
poboaci6n xitana, se ben os asen-
tamentos en chabolas superan a
media estatal en 22 puntos. Non
obstante, desde 1983 até hoxe o
chabolismo en Galiza reduciu-
se nun 70 por cento, o que levou
melloras e maior adaptación dos
xitanos en cuestións relacionadas
con educación e vivenda.

Con todo, atnda presenta unha
poboación xitana cos peores tndi-
ces de benestar social do Estado,
debido en gran parte a que a sima-
ción de partida era ~moi mala", en
palabras do director territorial da
Fundación $ec~etariado Xitano de
Galicia, Santiago González. Co-
mo contrapartida está o dato de
que os xitanos galegos experimen-
taron o "malor cambio para bcn"
de calquera oun’o colectivo xitano
de Europa.Se hai 25 anos empe-
zaron os meUoras en vivenda, foi
hai 10 cando se producirun avan-
ces na contratación de xitanos co-
mo trabaUadores por conta aUea,
ao pasar dun 8 por eento de inte-
grantes desta etnia contratados
por empresas ao 20 por cento que
existe na actunlidade.

A pesar diso, unha boa parte da
poboación xitana cuntinda cons-
tituLndo un dos grupos máis vul-
nerábois e con malor risco de ex-
clusión social e económica de Ga-
liza, ademais de ser vktimas fre-
cuentes de prácücas discrimina-
torias que impiden o seu acce-
so a bens e servizos en igualda-
de de condieións que o resto dos
cidadáns galegos.

0 recoñecemento da situación
de desvantaxe da comunidade xi-

Oous nel1~s xitanos xogan nun poboado chabolista sevillano
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Que a crise non
demore os planos
A Fundación Secretariado Xi-
fano rnanifestou onte o seu te-
mor porque a remodelación
do Goberno e a actual situa-
ci¿n de crise económica poidan
"atrasar" a inclusión social des-
te colectivo. Por iso, esta enti-
dade solicitoulle ao Gobemo e
ás administracións autonómi-
cas que "redobmn os seus es-
forzos" para evitalo. Así, expre-
sau o seu"desconcerto" ante o
cambio das competencias en
Política Social do Ministerio de
Educación de Sanidade.

os cidadáns da comunidade
A integración e cambios de cos-
tumes tamén chegaron ao ma-
trimonio e a dia de hoxe é "bas-
tante habitual" que se produzan
parellas mixtas, ainda que este
aspecto depende da proceden-
cia das familias. Desta forma, os
xitanos casteiáns asentados en
Galicia tefien maior calidade de
vida pero son máis costumistas
e os matrimonios mixtos apenas
superan o 5 por cento; en cam-
bio, entre os xitanos galegos esa
porcentaxe duplicase. Os avan-

ces en estudos van lentos, pero
na comunidade galega xa existen
dúas irmás diplomadas e outras
dúas xitanas están cursando es-
tudos universitarios. Curiosamen-
te, o nivel de estudos resulta un
aspecto importante á hora de in-
tegrarse na sociedade e consta-
touse que as mulleres con niveis
de estudo de certa relevancia ten-
den a establecer parellas mixtas,
unha realidade que está rnáis arrai-
gada en Espafia que en Galicia,
conclu(u González.

Chegan a Lugo a finais da década dos 50
0 vicerreitor da Universidade
de Santiago de Compostela no
campus de Lugo, Carlos Herre-
ro, apostou onte por afondar na
"normalización das relacións en-
tre os pobos xitano e palo".

0 vicerreitor inaugurou hoxe,
con motivo do Dia Internacional
do Pobo Xitano, unha exposición
fotográfica que recrea a histo-
ria do pobo xitano en Lugo, que
permanecerá exposta ata o 24
de abril na Biblioteca Intercen-
tros do campus de Lugo. Nela,
asegurou estar "encantado" de
"facer unha historia do pereo-
rrido por Lugo", ao ternpo que

invocou a necesidade de afon-
dar "na normalización" dos lazos
entre ambos os dous pobos.

"Hai que facer fluídas os rela-
ciÓos entre os dous pobos", avo-
gou Ferreiro, que estivo acompa-
ñado entre outros polo subdele-
gado do Goberno, José Vázquez
Portomeñe, e o voceiro da funda-
ción, Manue~ Vila. En novembro
de 1973 creouse o poboado de O"
Carqueixo na cidade das Mura-
llas, que ata hai 12 anos, alber-
gaba máis de 200 familias des-
ta etnia. Xa nos anos 80, asen-
touse neste poboado a primeira
gardaría e a exposición remata

na actualidade, en que diías mu-
Ileres xitanas estudaron unha
carreira universitaria.

Durante o acto, Manuel Vila
precisou que es xitanos se asen-
tan na cidade de Lugo a finaTs
dende a década dos cincuenta do
século pasado e explieou que, na-
quela época, se produciu o éxodo
"ás grandes cidades".

Esta exposición é froito da
colaboración entre o campos uni-
versitario de Lugo, a través da
oficina do voluntariado, coa fun-
dación do Secretariado do Pobo
Xitano e a asociación de integra-
ciÓn do Pobo Xitano.

tana en Galiza respecto dos niveis
de vida, de benestar e de partici-
pación social, e da discriminación
existente tivo o seu punto culmi-
nante no Informe Extraordinario
do Valedor do Pobo titulado "Si-
tuación da poboación xitana en
Galiza", presentado en outono de
2005. Tras este importante rito, a
Xunta de Galicia, a través da Se-
eretar/a Xeral do Benestar, da Vi-
cepresidencia para a Igualdade e
o Benestar, elaborou un "Plan In-
tegral para o Desenvolvemento e
a Convivencia da Poboación Xita-
na de Galiza". Asl, durante o ano
2007 produciuse a ineorporadón
efectiva do conxunto dos elemen-
tos do plan Integral, con incorpo-
ración do convocatoria do Plan de
Desenvolvemento gitano no mar-
co do Plan Concertado, asl como a
achega ordinaria de fondos adicio-
nals da Vicepresidencia ao Plan Xi-
tano, co obxecto de convertalo nun
auténtico Plan Integral.

Unha das bñas máis unportan-
tes de traballo centrouse arredor
da vivenda. En efecto, segundo
Santiago González, existe un im-
portante diferencial da comunida-
de xitana en Galiza no patrón de
acceso á vivenda, non s~ en rala-
ción co eonxunto da poboaeión
galega, senón tamén respecto da
poboación xitana española. Para
a abordaxe desta cnesdón, reali-
záronse accións de coñecemen-
to cientffico, outras de análise da
situación e PrOpostas de actua-
ción e, finalmente, actuacións
de carácter urxente nos ámbitos
que o ~~lulriron.*
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