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MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ASERTA PARA FOMENTAR O RETORNO
DO TALENTO DA NOVA DIÁSPORA GALEGA A SANTIAGO DE COMPOSTELA

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de

Santiago, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Galicia é un país que históricamente, e fundamentalmente desde o século XIX, non se restínxe

exclusivamente as súas fronteiras ou territorio. O noso país existe alen da nosa xeografía e está

representado na nosa diáspora, nomeadamente en América e Europa. Unha emigración que, lonxe de

ficar no pasado e na Historia galega, é tamén unha realidade actual e sobre a que se deberían

implementar políticas públicas e unha esfratexia clara que tente recuperar o capital humano e talento

formado en Galicia.

Así, entre o 1 de xaneiro de 2008 e o 1 de xaneiro de 2018, 47.105 persoas de entre 20 e 39 anos

emigraron desde algún dos 313 municipios de Galicia ao estranxeiro. Os movementos migratorios

causados pola chamada "crise" restaron ao censo 2.472 mozas e mozos na última década, un recorte

perigosamente debilitador que afecta á franxa máis reducida da poboación como é a dos nacidos entre

o 1978 e 1997. A caída das cifras neste grupo de poboación emigrante é máis acentuada en Galicia, un

3,7% máis que a media do Estado, cun 26,2% menos durante o período 2008-2018.

No 2018 marcharon de Santiago de Compostela 567 emigrantes e recibimos 1.384 inmigrantes

esü-anxeiros. Tamén na provincia da Coruña, en Galicia é cara outras comunidades do Estado, as

cifras de emigrantes son menores que as de inmigrantes. Un dato máis: o último saldo vexetativo de

Santiago é de -189, cifra que indica que no municipio morreu máis xente da que naceu o pasado ano.

O reto de aumentar a poboación do Concello ata 100.000 habitantes implica activar políticas públicas

de acollida da inmigración e posibilitar a súa integración na vida da cidade, con especial atención á

situación dos colectivos de refuxiados. A maiores da atención que debemos prestar aos refuxiados e

aos inmigrantes, a institución municipal debe considerar a recuperación da forza e o talento da

mocidade na diáspora e desenvolver medidas pola internalización e retorno das novas e novos na

última diáspora. Sabemos que a fuxida da precariedade laboral -provocada polas políticas neoliberais

impostas ñas últimas décadas- cara contornas laboráis máis estábeis foi unha variable definitiva na

decisión da mocidade galega.
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Non compartimos un enfoque malthusiano da emigración galega, fenómeno social históricamente

diverso, "hai moitas diásporas galegas" como subliña o profesor Núñez Seixas. Entendemos os

emigrantes como actores que toman unha decisión baseada nunha avaliación de oportunidades e non

como poboación forzada pola pobreza á emigrar sen autonomía para avaliar os seus recursos e as

posibilidades.

A quinta e actual vaga migratoria de Galicia exporta emigrantes cualificados dunha forma máis

acentuada que ñas anteriores vagas. Aínda subsisten restos das redes transnacionais de apoio

trazadas polos actores das antigas diásporas, mais a nova diáspora galega é multipolar e multicausal,

condicionada culturalmente e atravesada polos novos medios de comunicación que permiten unha

interacción inmediata coa casa caracterizada pola globalización e inmediatez das ferramentas actuáis

de información e organización.

No resumo executivo da Estratexia de Emigración 2020 da Xunta de Galicia atopamos medidas e

obxectivos que abordan o fomento ao retorno e a integración da muller e a mocidade na xestión das

entidades galegas no exterior e programas como Conecta con Galicia e Aventúrate con Galicia, entre

outras medidas.

Desde o Grupo Municipal de Compostela Aberta proxectamos a cidade Santiago de Compostela como

capital da Galicia interterritorial e acreditamos que a institución municipal ten moito que dicir e facer

polas mozas e mozos de Compostela e do país na emigración, O Concello tamén debe ofrecer

medidas concretas como estas que presentamos a debate plenario e coas que agardamos concitar o

consenso dos grupos municipais nunha acción sensible ao retorno da forza de traballo e a innovación

que pode integrar na cidade a mocidade galega na diáspora.

Acreditamos que os municipios galegas deben sumar activamente á abordaxe dos movementos

migratorios. A nosa cidade como capital do país ten a abriga de impulsar novos caminos e sumar

medidas na abordaxe das políticas públicas favorábeis ao retorno das galegas e galegas no exterior.

No 2017 celebrouse no Centro Cívico do Romano un encontró de alto interese para posibilitar a

creación dun Observatorio Galego da Nova Diáspora. No anterior gobernó municipal consideramos

prioritario posibilitar este eocontro de galegas e galegas que artellan novas redes de comunicación e

organización para incorporar o coñecemento e produción cultural e creativa da Galicia extraterritorial.

Posibilitamos a documentación deste encontró en aberto na web ONDA.gal, unha ferramenta

imprescindible para coñecer á natureza da última comunidade diaspórica galega e artellar os seus

aportes no discurso da cultura galega actual. Consideremos que esta primeira edición abriu un camino

innovador e neste novo mandato traemos a debate plenario a súa continuidade para asentar unha

relación multidireccional desde a capital do país cos diversos pensamentos e a accións da Galicia

exterior.

En por iso, e tendo en conta que estamos xa ñas portas dun novo Xacobeo que ten como reto a

integración do pensamento completo do territorio do país, o Grupo Municipal de Compostela Aberta

presenta á consideración do Pleno o seguinte:
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ACORDÓ:

1. Instar á Xunta de Galicia a integrar de forma transversal ñas convocatorias de axudas

tanto as empresas como aos entes sen ánimo de lucro a integración, como criterio

puntuable, do colectivo de galegas e galegos na diáspora con especial atención á

mocidade.

2. Convocar unhas axudas municipais de emprego tanto para empresas como para

entidades sen ánimo de lucro radicadas en Santiago de Compostela que faciliten a

contratación de galegas e galegas no exterior e favorezan a internacionalización e o

retorno á capital de mozas e mozos, prestando unha especial atención a conectar o

tecido empresarial, as asociacións e fundacións compostelás coas organizacións das

galegas e galegas no exterior que están innovando na construción de novas redes

adaptadas á natureza multipolar e dixital da nova diáspora galega.

3. Integrar desde agora ñas convocatorias de axudas municipais á nova diáspora

residente na Galicia extraterritorial como criterio transversal puntuable de forma

semellante á acción política que se está a implementar cos colectivos de mulleres para

levar adiante políticas de igualdade transversais ou coa poboación residente no rural,

nomeadamente a de espazos ¡liados, para acadar o equilibrio territorial.

4, Instar á Xunta de Galicia a colaborar co Concello de Santiago para desenvolver

conxuntamente, en Compostela, unha programación específica de expresións culturáis

e creativas da mocidade galega na nova diáspora para dar visibilidade á creación e ao

pensamento da Galicia exterior durante a celebración do Xacobeo 2021 na capital do

país.

Santiagfl-de-Gompostetarl^-deNQSíembro do 2019

(A

Branca Novo Rey

'CpMPOSTEU'
LABERTÁ^

GRUPO MUNICiPAI

Concelleira do Grupo Municipal de Compostela Aberta

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ASERTA




