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SEMINARIO
Quintana
e Táboas
traballanxuntos
paraa súasupresión
,, EnGaliciahai
arredordecorenta
asentamentos
nosqueresiden,eninfravivendas,
ata 3.400persoas
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VICEPRESIDENCIA
INVISTE5,6 MTLLÓNS
ATA0 ANO20]3 PARA
A SÚAINSERCIÓN
SOCIALE LABORAL
Unhade cadatres persoasde emia
xitana habita en contornosondea
vivenda
e o hábitatpresentanniveis
elevadosde degradación.EnGalicia, hal un total de 39 asentamentos nos queresiden,en chabolase
infravivendas,
ara 3.400persoas.
Datos comoestes son os que
levaron a Vicepresidenciaa p6r
en marcha,coaconselleria de Vivenda,o proxectoparaa erradicadón do chabolismoen Galida. Os
responsablesde ambosos departamentos;AnxoQuintanae Teresa Táboas, presentaron onte en
Sanfiago,
nocontexto
doSeminario
sobrevivendae comanidade
xitana,
as liñas deste traballo, enmarcado
noP/anIntegraIparaa convivencia
e
o desenvoivementosocialdopoboXita.no. Paradito plan,Vicepresidencia desembolsará
máisde 800.000
euroseste ano.Seránen total a 5,6
millónsamo 2013.
Trátase, dixo Quintana, dun
"instrumentoespecífico"queten
comometa"normalizardas condidóosde vida" desta comunidade.
0
planrecolleuncatálogo¿le aeeións
en áreas comoa sensibflizadón
social, a igualdade
dexéneroouo acceso ao emprego
e á educación.
Polasúa parte,a conselleirade
Vivenda,Teresa Táboasindicou
que están en marchaproxectos
para a erradicaciónde chabolas
na Coruña,Lugoe Carballo,atnda
que taménexiste un programa
espedticoqueten comofin acabarco
chabollsmoen Maceda(Ourense),
mediante23 vivendasprotexidas
-cun investimento
de 3 millónsde
euros-en r~ximede alugueiro.
Por outra banda,o Vicepresidentedestacouque, por primeira
vez, este ano os concellospoden
solicitar axudaspara financiaro
desenvolvemento
de prgxectospara
a comunidade
xitana, e si~alouque
esta anosubiunun379’0o número
de munidpios
benefidadospor esta
liña de axudas,cuntotal de22.
ll~90%nUsmmfa,m u fomlms
mtatak
es’l~m
"¢omaflado~’
Ademais,
Quintana
inddiu
enque,
mentres
osfondos
estatais
para
estefinseguen
"conxelados",
a paruda autonómicaexperimentou
este ano un incrementodo 90%pasandodos 166.583euros en 2006
a máls de 320.000euros, polo
que situou o orzamentoglobal en
669.124euros. ¯

Cidadáns
con
dereitos
e deberes
"Estarealidade
s6pode
sersuperada
mediante
o traballoen
rede",dixoQuintana,
queamosouo seuconvencemento
de
queunicamente
baixoesta16xicaseráposible
actuar
sobre
a orixedosproblemas
e non
simplemente
sobreos seus
efectos
máisvisiblese externos".Tamén
sinalouquede
nada
serveresolverproblemas
como
o dainfravivenda
endeterminados
colectivos
senon
seasegura
quea familiaque
a habitasexacapaz
demantelaeconómica
e fisicameñte,
seesafamilianonestáplenamente
integradanacomunidadecomo
cidadáns
conplenosdereitos
e deberes.

Exclusión
residencial
Nainauguración
doseminario,
enSantiago,
Quintana
indicou
queVicepresidencia
e Vivendavancumpriralgunhas
das
liñasprioñtarias
que,enmateñadevivenda,
recolleo Plan
Integralparaa convivencia
e
o desenvolvemento
socialdo
Pobo
Xitanoimpulsado
pola
Vicepresidencia.
"Conmeridianaclaridade,
esteinforme
(doValedor)
ponllevoze cifrasá situación
deexclusión
residencial
quearrastranas
colectividades
xitanas
nonosocontorno,
unhaexperiencia
profundamente
valiosaqueserá puntodearranque
dasnosaspróximas
actuacións".

Programas
eficaces
Durante
a súaintervención,
o
vicepresidente
faloudaimportanciada"integración
social"
dacomunidade
xitana,queserá "reale efectivanamedida
enquesexamos
capaces
detevaracabomedidas
e programaseficacesabranguendo
o
conxunto
de cuestiónsque
afectanao mundo
xitano",
actuando
ehtodasas frontes:
avivenda,
a cultura
e a educación;asoportunidades
deinserci6n
naactividade
laboral;
o recoñecemento
dosdereitos
e deberes
fundamentais.
Óseminaño
Lamén
acudiu
ontea directora
xeraldeFomento
e Calidade
daVivenda,
Encarna
Otero.

Unde cada3, en contornos
degradados
Nomarco
doSeminario
sobrevi- cepresidente
aludiu,neste
sentido, mosimplesproblemas
dealoxavenda
e comunidade
xitana,o vi- a unInformedoValedor
doPobo mento.
"Precisamos
amplitude
de
cepresidente
Anxo
Quintana
tele- querefire queunhadecadatres miras.Son,enrealidade,
a expreriuseá interrelación
acadada
en- persoas
deetniaxitanahabitaen siónmáisdramática
daexclusión
tre a Vicepresidencia
e a Gonse-contornos
ondea
vivenda
e o há- e a desigualdade,
implican
novas
ller[a deVivenda,
daqueé titular bitatpresentan
niveiselevados
de trabas
á integración
socialedeixan
Teresa
Táboas,
naelaboración
de degradación.
Aesterespecto,
indi- verqueexistedetrásuncontexto
propostas
destinadas
a promovercouqueassitaacións
deexclusiónmáisamplo
decarencias,
unha
siliñasdeerradicación
dochabolis- residencial
extrema
e infraviven- tuacióncronificada
depobreza
e
monascomunidades
xitanas.0 vi- danonpoden
ser abordadas
co- exclusión",
engadiu.
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