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Consideramos cumpridos os obxectivos específicos deste encontro centrados en analizar os 
diferentes aspectos que afectan as relacións sociais e de veciñanza da poboación inmigrante 
en Galicia e reflexionar e propoñer liñas de actuación para avanzar na interrelación da 
poboación inmigrante co conxunto da veciñanza. 
 
Entendemos a participación como método de traballo eficaz, en canto que, so co fomento da 
participación activa se pode acadar unha implicación da veciñanza na busca de solucións 
creativas facilitando a incorporación social das persoas en situación de desvantaxe e/ou 
exclusión social como é o caso da poboación inmigrante. Apostamos, xa que logo, por 
promover a súa participación activa nos procesos comunitarios veciñais coa súa diversidade 
fronte a súa integración e/ou asimilación.  
 

Aspectos que afectan as relacións sociais e de veciñanza 
Vivimos nun mundo onde as desigualdades sociais se incrementan nas ultimas décadas, 
agravado co contexto internacional actual de crise do modelo económico dominante, onde a 
ideoloxía neoliberal imperante ten maior facilidade para a promoción do individualismo 
social nas relacións entre as persoas; para a mercantilización das persoas; para crear 
alarmismo social, cando interesa, ante fenómenos novos que supoñen cambios sociais 
profundos, como pode ser para Galicia a inmigración; Para a victimización e/o paternalismo 
cara a poboación máis desfavorecida socialmente cando é necesario para manter o seu 
control social; Etc… Todo este panorama aderezado co papel dos medios de comunicación 
que cumpren, na maioría dos casos, perfectamente co labor encomendado de “desinformar”  
á poboación. 
 
A sociedade galega actual, coas mudanzas producidas nas últimas décadas na nosa estrutura 
socioeconómica  reflexa un pais cada vez máis urbano que nos achega ao contexto europeo. 
Galicia non é allea aos grandes cambios sociais que promove o fenómeno da inmigración; de 
feito, para a poboación en xeral e concretamente para as entidades que vimos traballando en 
procesos comunitarios de intervención social por medio da participación activa da veciñanza, 
resulta evidente que, en maior ou menor medida, a poboación dos nosos barrios e vilas cada 
vez é máis intercultural, inda que en moitas ocasións esta interculturalidade non é 
visualizada. 
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Propostas de actuación: 

• Establecemento  de  canles  de  interrelación  comúns,  recoñecendo  as 
diferenzas na igualdade:  

o Traballar  a  prol  da  visibilización  da  interculturalidade  fuxindo  do 
paternalismo e do victimismo. 

o Facilitar  o  fluxo  de  formacióninformación  recíproca  no  conxunto  da 
veciñanza ( “nativos” e “inmigrantes”). 

o Establecer espazos comúns de convivencia. 
o  Promover a interrelación das entidades na comunidade. 

 

• Sensibilización  da  poboación  en  xeral  e  dos  estamentos  directamente 
implicados: 

o Promover accións dirixidas a xerar confianza mutua.  
o Propiciar accións encamiñadas a romper tópicos. 
o Implicacar aos servizos públicos da comunidade 
o Denunciar  publicamente  as  accións  discriminatorias  coa  poboación 

inmigrante.  

 

• Avanzar nun Plan de traballo conxunto co Foro Galego de Inmigración e con 
outras entidades ou asociacións que sen estar  integradas no  foro estean a 
traballar coa mesma perspectiva. 

  


