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POLITICAS SOCIO-ASISTENCIAIS 

 

I. Promover o mantemento das axudas aos fogares de anciáns e 

residencias da terceira idade  da Galicia exterior como son os casos 

do “Recreio dos Anciáns” de Río de Janeiro e do “Hogar Gallego 

para ancianos” de Domselar para que poidan seguir atendendo aos 

anciáns galegos alí residentes. Prestar  especial atención a aqueles 

fogares que estan a pasar por importantes dificultades económicas 

como o Hogar Español de anciáns de Montevideo. 

II. Dado o incremento dos enfermos de Alzheimer residentes nos 

fogares de anciáns da Galicia exterior por mor do incremento da 

idade media dos usuarios,  solicítase potenciar a creación ou mellora 

das instalacións necesarias para atendelos coas correspondentes 

dotacións de material e persoal capacitado. 

III. Manter o apoio e ao mesmo tempo amosar a satisfacción porque 

entidades de carácter hospitalario e mutual como a Casa de Galicia 

de Montevideo teñan un estado de contas saneado despois de 

superar nos últimos anos estados de grave dificultade. 

IV. Promover o mantemento das axudas aos centros de día e entidades 

beneficentes da Galicia exterior que prestan servizos de atención 

diúrna ás persoas necesitadas. 

V. Manter as axudas ás entidades galegas e  fundacións de carácter 

benéfico que coidan dos galegos dependentes prestando o servizo 

de axuda domiciliaria, especialmente nos países de Venezuela e 

Brasil, coa finalidade de non deixar desatendidos a casos de especial 

gravidade.  

VI. Instar á Xunta de Galicia para que presente nos correspondentes  

ámbitos de representación, ante os órganos competentes do goberno 
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central, a demanda de que a implantación da lei de dependencia se 

realice para os residentes no exterior co mesmo grao de 

desenvolvemento que no Estado Español. 

VII. Potenciar o uso das entidades galegas como lugares de realización 

de actividades propias da terceira idade para que os galegos de 

idade avanzada manteñan e melloren as súas capacidades psíquicas 

e físicas. Evitaríanse así entre outras doenzas, as depresións que, 

coa inactividade, atinxen a moitos dos nosos maiores. 

VIII. As entidades galegas deben promover a creación dun órgano 

formado polos distintos sectores implicados que poida aglutinar a 

todos os centros asistenciais  co fin de unificar recursos, dado que 

cada centro ten a súa propia necesidade e problemática, máis en 

conxunto pódense abaratar custos e recursos.  

IX. Promover liñas de axuda destinadas a aqueles socios do Centro 

Gallego de Bos Aires ou da Fundación España Salud de Venezuela 

que se quedaran sen cobertura sempre que non sexan atendidos cos 

mesmos custes noutra obra social ou entidade mutual. Amosar a 

preocupación por que estas axudas cheguen só os máis necesitados.  

X. Dado a situación de crise que se está atravesando en España 

comezan a atoparse galegos residentes noutras comunidades 

autónomas  que contan con ingresos inferiores á renda de inserción 

social, en consecuencia con necesidade extrema, con servizos 

sociais ateigados. Por este motivo solicítase especial atención a este 

problema con liñas de axuda como pode ser a de contratacións por 

horas, a traveso dos centros galegos ou das federacións, de persoas 

capacitadas en asistencias social para a atención dos galegos 

necesitados. 

XI. Os centros galegos de Suíza,  Alemaña e doutros países do centro e 

norte de Europa están a recibir moitas solicitudes de mozos e mozas 
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galegas que viaxan na procura de traballo. Moitos preséntanse sen 

residencia, sen contrato de traballo chegando a difíciles situacións de 

marxinalidade, ofrecendo as entidades galegas axudas nas súas 

instalacións como as de xantar de forma gratuíta. Solicítase   que no 

futuro se teñan en conta estás situacións nas correspondentes liñas 

de axuda. 

XII. Agradecer a Galicia en xeral e á Secretaría Xeral da Emigración en 

particular os esforzos por atender aos galegos do exterior en 

situación de necesidade, malia as dificultades de carácter económico 

por todos coñecidas que están a suceder tanto en Galicia como en 

España.  

 

  


