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1. Explicar os motivos da escolla consensuada dos post do 

grupo, individuais, grupais ou LR`s, atendendo ás liñas de 

publicación perseguidas e amosando o itinerario ou proceso 

realizado no traballo.  
 

De cara a facer a escolla dos posts que realizamos ao longo do 

curso decantámonos, en primeiro lugar, por incluir os posts grupais 

na súa totalidade. O motivo é que todos eles supoñen unha 

recopilación de todas as actividades ás que asistimos e que nos 

mesmos organizando. 
 

O post “Retornan os migrantes cara a súa terra galega” de Cora 

Rodríguez Bello (143 C02) pareceunos o máis axeitado para 

introducir o tema. Tanto a asociación como o tema das pensións 

son pouco coñecidos para a maioría da xente, por iso era 

importante introducir ambolos dous. 
 

“Operación retorno, operación recaudo” de Cora Rodríguez Bello 

(143 C02) trata o tema das pensións dende a perspectiva de dous 

migrantes. Aínda que o tema das pensións en si non é no que nos 

queriamos centrar, consideramos interesante adicarlle algún 

espacio pola importancia que os membros da asoaciación lle dan. 
 

“En tempo de crise, auto organización” Olaia Tubío Rei (143 C04) 

estimamos que é interesante xa que, nos posts grupais falamos 

das manifestacións ás que acudimos. Porén, neste post afondase 

un pouco máis na cuestión de como establecen as relacións para 

a súa actuación. 
 

“La emigración de la mujer” María Veiga Franco (143 C05) é un 

post clave, tras as diferentes reunións con homes e mulleres 
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pertencentes á asociación sacamos conclusións que determinan o 

noso traballo. 
 

“Por si nos toca emigrar” de Andrea Santos Villaverde (143 C03) 

pareceunos imprescindible en canto a comparación que realiza 

entre a emigración á que estiveron sometidos os emigrantes 

retornados e a emigración que se esá a producir na actualidade. 

Desenvolve en todo caso a problemática da “fuga de cerebros” á 

que facíamos mención no primeiro post. 
 

“Non fasedes nada” de Javier Ramos Cernadas (143 C01) 

trasládanos a realidade á que se ve sometido este colectivo por 

parte dos medios. 
 

2. Do mesmo xeito describir a extratexia (liña de publicación) 

perseguida nos comentarios realizados a outros GT 

(individuais, grupais, LR’s) e analisar brevemente os 

comentarios recibidos desde os outros GT (individuais, 

grupais, LR’s). Explicar os motivos da escolla realizada destes 

comentarios recibidos. 
 

Nos comentarios realizados aos outros grupos de traballo 

pretendiamos aportar ideas para o desenvolvemento do seu 

traballo á vez que intentar resolver as posibles dúbidas que nos 

puidesen xurdir a partir da lectura dos posts. Así pois, fixemos uso 

dun ton crítico e construtivo que se poderá aprezar nos 

comentarios escollidos para esta memoria. De todos xeitos, 

botamos en falta a posibilidade de establecer debates máis 

extensos e elaborados, xa que moitos comentarios unha vez 

contestabamos non obtiñan máis resposta. Cómpre salientar que 

as ideas propostas nos comentarios realizados non foron apenas 

seguidas, polo cal non se abriron novas liñas de investigación. 
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No tocante aos comentarios recibidos, observamos unha 

evolución importante. Mentres que ao principio eran comentarios 

que non aportaban nada, monótonos e irrelevantes; co paso das 

semanas foron mellorando de xeito que resultaban máis formativos 

e útiles para o noso proxecto. De feito, seguimos algunhas das 

propostas que nos fixeron chegar algúns compañeiros. Ese é o 

caso dun dos comentarios que escollimos para esta memoria, no 

cal se nos propón entrevistar a emigrantes para contarnos as súas 

experiencias persoais.  

 

A selección realizada responde a varios criterios, tales coma a 

exposición de puntos de vista diverxentes, a achega de outras vías 

colaborativas cos membros da asociación ou un moi importante: o 

feito de deixar patente a diferenza entre o noso trato da cuestión 

dos emigrantes retornados e a realizada polos medios de 

comunicación e pola clase política. Grazas aos comentarios, non 

só os escollidos, dímonos conta de que existía unha profunda 

desinformación ao respecto desta materia. 
 

 

3. Cren que acadaron ao través do intercambio de LR’s, 1) 
aclarar os conceptos ou temas tratados da materia e 2) que se 
orixinou finalmente, e nalgún caso, unha “comunidade 
interpretativa”? 

 

Moitas das lecturas recomendadas leváronnos a reflexionar sobre 

os diferentes puntos de vista que podía adoptar o tema da 

migración. As ideas expostas complementábanse á perfección, 

aportando unha base argumentativa ao noso traballo 

fundamentado en casos que non diferían da realidade. Malia isto 

non sempre foi tan sinxelo, mais os pequenos detalles 

subxacentes foron saíndo á luz modelando ás nosas hipóteses. 
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Tras consensuar ditas hipóteses e contrastalas nos debates 

establecidos, conseguimos resaltar os puntos primordiais e facer 

unha xerarquía en base a istos. Comprendimos pois a importancia 

dos medios á hora de darlle voz as minorías e a necesidade da 

unión para erradicar as problemáticas que xeran elementos 

externos e que se agravarían coa individualidade. 

En todo caso tomamos conciencia do verdadeiro fin da 

comunidade e a creación de asociacións como é Marusía. 
 

4.- Seleccionar, datar do máis novo ao máis vello e colar os 

mellores post do grupo individuais, grupais ou LRs  (un por 

membro mínimo –apelidos,nome-. Máximo total: até 10) 

 

FÍO REPRESENTATIVO DOS POSTS: 

 

1. “Retornan os migrantes cara a súa terra galega” por Cora 

Rodríguez Bello (143 C02) 

Porque tal e como dicía Rosalía de Castro no seu poema ¡Pra a 

Habana!: 

“Este vaise i aquel vaise, 

e todos, todos se van…” 

Moitos fóronse algún día e moitos voltaron xa. Galegos e galegas 

que se alonxaron do seu fogar en busca dunha mellor calidade de 

vida e agora ao voltar atópanse cunha chea de dificultades. 

Dificultades que entorpecen a súa adaptación á vida cotiá no que 

eles pensaban que era a súa terra. Terra que din “lles están a 

roubar”. 

http://recursosdidacticos.es/textos/texto.php?id=121
http://recursosdidacticos.es/textos/texto.php?id=121
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ASOCIACIÓN DE EMIGRANTES RETORNADOS “MARUSÍA”, O 

NOSO PAPEL 

Asociación que busca a reintegración de todos aqueles 

retornados. Dende as súas experiencias individuais no 

extranxeiro, aportan o alí aprendido para mellorar a súa situación 

agora aquí en Galicia. Intentan deste xeito, eliminar os problemas 

existentes para frear a migración dos nosos días (a fuga de 

cerebros), ou polo menos mellorar as condicións dos que hoxe 

marchan coa esperanza de atopar máis portas abertas. 

O noso traballo resúmese na achega das vivencias dos migrantes 

e o motivo da relación que hoxe establecen. Tocaremos dende o 

porqué da súa ida ata a adaptación na súa volta. Pasaremos pola 

vida dos migrantes, tanto do home como do papel da muller, non 

só botando un ollo se non tamén facendo eco de moitas das 

dificultades e da defensa dos dereitos que están a pasarlles 

factura. 

Porque calquera podería hoxe ter que formar parte do fluxo 

migratorio galego, e hai moitos que cren que isto non vai con eles. 

Porque non só defenden o seu, tamén están loitando por unhas 

mellores condicións de vida, quen sabe se para unha persoa coma 

ti. E logo aínda hai persoas que suben a voz para dicir que os 

retornados merecen menos axudas que os que quedaron na terra, 
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mais despois defenden a igualdade. Os retornados non piden 

axudas, piden igualdade e calidade de vida. Non é isto xusto? 

Demandantes de información, xa que á falta de información é ao 

que achacan o seu descoñecemento en temas burocráticos, de 

traballo ou de nova integración. Desinformación que sae á luz, que 

debaten entre eles e que están a reivindicar. Reivindicacións como 

a deste próximo venres, cunha mobilización na capital galega 

diante de Facenda pola problemática das pensións 

(<http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2014/02/08/plataforma-emigrantes-

retornados-retoman-movilizaciones/0003_201402S8C29923.htm> ). 

E nós como futuros xornalistas, galegos, e posibles migrantes e 

retornados reivindicaremos con eles esta falta de información 

tentando achegarnos as súas relacións interpersoais. 

 

2. “Ti es o milagre da terra e a terra é un milagre teu” post 

grupal (7b) 

EMIGRAR: Deixar o propio país ou o lugar de orixe, para 

establecerse noutro, en particular por razóns de traballo. 

Alén do que poidan dicir as academias, os galegos ben coñecemos 

o significado da palabra emigrar. Familias partidas pola metade, 

pais que non ven aos seus fillos, fillos que non ven aos seus pais… 

Por iso, e despois dunha extensa documentación, estando tan 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2014/02/08/plataforma-emigrantes-retornados-retoman-movilizaciones/0003_201402S8C29923.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2014/02/08/plataforma-emigrantes-retornados-retoman-movilizaciones/0003_201402S8C29923.htm
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presente o tema na nosa sociedade, decidimos escoller como 

material de traballo as relacións entre os emigrantes retornados, 

para o cal nos servimos da axuda da asociación Marusía. 

Despois de contactar co presidente da asociación, Manuel 

Domínguez Rial, este convidounos a asistir a unha palestra na que 

se presentou o principal foco de actuación da asociación: o conflito 

cas pensións do estranxeiro. Alí, despois dun longo camiño pola 

sempre en obras rúa de San Pedro, chegamos ao lugar de 

encontro dos retornados. Na porta tivemos a primeira toma de 

contacto con eles. Ao entrar, dímonos conta de que o lugar era un 

sitio humilde, case tanto como as persoas que alí se atopaban. O 

lema “Semente espallada polo mundo que retornamos a Galiza” 

inundaba as paredes xunto con fotografías cun ton melancólico. 

Un pequeno espazo para unha gran causa. 

Despois de que o presidente falara do tema das pensións, abriuse 

un pequeno debate para compartir opinións e o caso de cada un. 

As reaccións dos retornados foron moi variadas. Mentres uns 

alzaban a voz e perdían os nervios, outros asentían compracidos 

co que oían os seus oídos e a esperanza que lles facía chegar o 

tamén retornado Manuel Domínguez. Para rematar, 

comunicáronse as datas dos vindeiros actos. 
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O primeiro deles chegaría unha semana despois, acompañado da 

enésima cicloxénese explosiva. Dende hai unhas semanas os 

membros da organización, ademais de recoller firmas para unha 

ILP, estiveron xuntando reclamacións para entregar en Facenda. 

O acto en si pode que non vaia supor unha mellora real na 

situación, mais é unha mostra de unión e apoio, unha mostra de 

que non se esquecen do que están a sufrir. Reuníronse na entrada 

da oficina para salvagardarse da furia do tempo e, mentres non se 

procedía á entrega dos papeis, compartiron a súa experiencia con 

nós. Todos coincidían nunha cousa; a eles ninguén lles dixo que 

tiñan que afrontar pago algún en todas as ocasións que fixeron a 

súa declaración e agora a facenda estálles reclamando diñeiro 

dende o 2008. Cando todo o mundo ten a mesma queixa é por 

algo. 

Unha vez entregadas as firmas, desplegaron unha pancarta na 

porta do edificio durante uns minutos e despois diso puxemos 

rumbo á casa, coa pena de que o tempo non permitira unha maior 

afluencia á convocatoria. Mañán imos acudir a unha nova reunión 

e iremos informando de como avanza o traballo da asociación. 

Sempre tentando ser o reflexo deses retornados. 
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3. “Operación retorno, operación recaudo” por Cora 

Rodríguez Bello (143 C02) 

La falta de comuncicación e igualdad y el recaudamiento abusivo 

con el tema de las pensiones hace imposible la adaptación de los 

emigrantes retornados no sólo en Galicia, esto es algo que afecta 

por completo a los retornados españoles. Y con estas dos 

entrevistas, a los hechos me remito: 

“A nosotros no nos recibieron con balas de goma… Nos abrieron 

los brazos y nos dieron muchas cosas. En definitiva, todo lo que 

tenemos hoy”. Antonio Lara, emigrado a Francia y retornado a 

Jerez. 

“quería dormirme y despertarme con 60 años, jubilarme y tener que 

volver a España… Ahora el sueño se ha convertido en una 

pesadilla”. Volvió en 2001, y asegura que incluso “me tacharon de 

pesado en la Agencia Tributaria porque no me creía que no tuviera 

que declarar mi pensión.” Tras recibir la notificación de Hacienda, 

asegura que “me reconocieron que nos han informado mal”. 

Se altera al razonar “queremos pagar, pero que nos quiten las 

multas”. En su caso, está pagando lo que debe “poco a poco, con 

500 euros al mes. Y por ahora solo son 2008 y 2012″. Este pago a 

plazos, “encima tiene más intereses, por eso estoy tramitando mi 

vuelta a Francia. En el momento que me vengan los recibos de los 

http://www.diariodejerez.es/article/jerez/1716352/quotel/suentildeo/volver/mi/paiacutes/se/ha/convertido/una/pesadillaquot.html
http://www.diariodejerez.es/article/jerez/1716352/quotel/suentildeo/volver/mi/paiacutes/se/ha/convertido/una/pesadillaquot.html
http://www.diariodejerez.es/article/jerez/1716352/quotel/suentildeo/volver/mi/paiacutes/se/ha/convertido/una/pesadillaquot.html
http://www.diariodejerez.es/article/jerez/1716351/quotla/amnistiacutea/solo/existe/para/los/tienen/su/dinero/suizaquot.html
http://www.diariodejerez.es/article/jerez/1716351/quotla/amnistiacutea/solo/existe/para/los/tienen/su/dinero/suizaquot.html
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otros años me embargarán el piso… Y al menos allí estaría con mi 

familia”. 

La pena se le dibuja en la cara al reconocer “que se me parte el 

corazón cuando le tengo que negar la ayuda a mis hijas. Incluso 

las he quitado de la herencia, para que si me pasara algo antes de 

terminar de pagar lo que debo no les queden a ellas la deuda”. 

“Con la alegría que nosotros teníamos de venirnos en nuestra 

vejez, todo se fue al traste”, dice el jerezano. “Pensando que iba a 

vivir bien con mi pensión y vengo y me encuentro con una hipoteca 

para el resto de mi vida. Nos están machacando”. 

“Lo que no puede ser es que se estén marchando los jóvenes, que 

son el jamón de un país, y solo se estén quedando los chorizos”. 

Luis Caballero, emigrado a Francia y retornado a Jerez . 

Hace nueve años que volvió a su tierra, y confiesa que esperaba 

encontrarse “una España democrática. Me fui en plena dictadura 

militar y me he encontrado con una dictadura política”. También 

asegura que se dirigió varias veces a la Agencia Tributaria para 

preguntar si debía declarar el dinero que recibía de Francia. “Que 

no, que aquí estábamos exentos de pagar, me decían 

continuamente”. 
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Años después, tras recibir la carta ha tenido que pagar alrededor 

de 20.000 euros, 17.800 de las declaraciones y 3.000 de multas. 

“Se nos hundió el mundo a mi señora y a mí”. 

“En el 64 me fui, ahora siento que me están echando porque yo allí 

voy a pagar tres veces menos de impuestos que aquí y por lo 

menos voy a estar al lado de mis hijos y nietos“, se quejaba. 

Del lamento, Luis pasaba a la indignación: “mi dinero que entra en 

España viene del extranjero, es un dinero que estamos metiendo 

a España y encima nos multan. Luego resulta que Montoro hace 

una ley de amnistía para todos aquellos que se han llevado el 

dinero a Suiza y otros paraísos fiscales. A nosotros, que lo traemos 

legalmente y queremos declararlo, nos multan. Hay guantes 

blancos para algunos y puños de acero para otros”. 

“No somos cuatro o cinco… En España somos alrededor de millón 

y medio de personas afectadas”, aclara. Además, hace un 

llamamiento a los jóvenes, “esto también es para ellos… A esta 

juventud que se está marchando le va a pasar lo mismo que a 

nosotros”. 

No sé cómo le llamaréis vosotros a esto, yo le llamo INJUSTICIA. 
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4. “Loitando por unha xubilación xusta” post grupal (7b) 

Nesta semana puidemos ver a cara máis combativa da nosa 

asociación. Na mañá do mércores xuntámonos ben cedo con eles 

para coller un autobús rumbo á Coruña. O motivo era 

manifestarnos diante da Facenda Pública contra a problemática 

das pensións. Ao igual que na semana pasada os protagonistas 

foron máis dos habituais, pois era a Coordinadora Nacional a que 

convocaba. O traxecto fíxose curto xa que pasamos a meirande 

parte do tempo conversando cos retornados. O que comprobamos 

é que, malia que os lugares de destino coincidan, cada historia é 

independente da anterior. 

Chamounos a atención un home que emigrou a Alemaña dende 

1969 ata 1986, fai trinta anos que volveu a Galicia e para nada 

agardaba atopar esta situación no seu regreso. Sen ser aínda 

xubilado o problema das pensións non lle afecta directamente pero 

a solidariedade cos demais emigrantes faino madrugar nunha 

mañá de mércores para viaxar a Coruña. Vemos como a través 

destas organizacións se tecen relacións de amizade e apoio, que 

xusto agora son moi necesarias. A pauta xeral de todos eles é a 

de sorpresa pola cuestión das pensións, mais hai que dicir que xa 

levan moitos anos organizados e reclamando igualdade con 
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respecto ao resto de xubilados, polo que a relación entre eles xa 

viña de atrás nalgúns casos. 

Unha vez chegados á praza de Vigo atopámonos cos membros 

das demais plataformas, algúns xa os coñecíamos da xuntanza 

anterior. Palabras como “xustiza” e “igualdade” tiñan lugar en cada 

pancarta, mais o que reflectía á perfección a situación de este 

colectivo era a súa expresión. Non son persoas acostumadas a 

este tipo de actos, non estamos afeitos a velos berrar e cos puños 

en alto. Esa foi a nosa sorpresa. A forza que se foron contaxiando 

e a enerxía para recorrer Coruña, co seu ritmo lento e coa súa voz 

ben alta. 

A experiencia foi positiva, pois outorgounos unha grande 

posibilidade de establecer conversas, xa que eran eles mesmos 

os que viñan a nós ao vernos coa cámara na man. Buscando 

alguén que os escoite, que lle conte ao mundo o que lles acontece. 

E que lles conte ao mundo como xuntos están a vencer o 

sentimento de indefensión. Pois como dixo o presidente de 

Marusía, Manuel Domínguez, “se unha persoa camiña soa 

chegará máis rápido, pero se camiñamos xuntos chegaremos moi 

lonxe”. 

A seguinte cita terémola na vindeira semana. Será cun grupo 

reducido, de tres-catro persoas, para afondar máis na experiencia 
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da emigración no canto do tema das pensións, que é difícil de 

evitar pois son eles mesmos o que o sacan, debido en moitos 

casos á gravidade da súa situación. 

 

5. “En tempo de crise, auto organización” por Olaia Tubío Rei 

(143 C04) 

Quizais os fillos desta crise sexan a pobreza, o paro, a emigración, 

a desesperación e unha larga lista de etcétera, mais pode que 

tamén o sexan as novas formas de auto organización cidadá. 

Asistimos día a día a novas inxustizas, novas necesidades de loita 

e novos problemas aos que facer fronte e, ante eles, novas 

estruturas que se adaptan á causa. Outras non son novas na súa 

forma pero si o son na xente que se ve obrigada a organizarse e 

colaborar por un fin. En moitos dos casos trátanse de minorías, as 

minorías que teñen menos poder e que necesitan máis voz para 

chegar a algún sitio, as minorías das que tamén fala Raquel Paiva 

no seu texto e ás cales lle concede un papel determinante na 

renovación social. 

Os veciños de Corcoesto e de Cabana de Bergantiños non 

estaban organizados, agás excepcións como a asociación Petón 

do Lobo. Pero foron factores externos os que lle fixeron tomar 
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conciencia da necesidade de xuntar forzas e plantarlles cara ao 

inimigo exterior. 

http://praza.com/movementos-sociais/3382/vecinos-de-corcoesto-

denuncian-a-empresa-mineira-por-invadir-e-danar-os-seus-

montes/ 

Mesmo cando non llo puxeron nada fácil. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/24/galicia/1372099434_1702

54.html 

Ata seren capaces de mobilizar a boa parte da poboación pola súa 

causa que, realmente, era de todos. 

http://praza.com/movementos-sociais/6733/a-presion-social-

paraliza-de-vez-a-mina-de-corcoesto/ 

Outro exemplo sen precedentes é o da PAH, que fixo que a 

solidariedade se estendese de forma impensable. Comezaron 

sendo 5 persoas e acabaron estendéndose por toda a sociedade, 

non só coas labores reivindicativas e de mobilización que estamos 

a acostumados a ver, senón tamén cunha campaña de información 

sobre un tema do que pouco coñeciamos. Xa van cinco anos, 

moitos desaloxos evitados e moitas leccións dadas. 

http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/anos-aprendiendo-

gracias-PAH_6_231386884.html 

http://praza.com/movementos-sociais/3382/vecinos-de-corcoesto-denuncian-a-empresa-mineira-por-invadir-e-danar-os-seus-montes/
http://praza.com/movementos-sociais/3382/vecinos-de-corcoesto-denuncian-a-empresa-mineira-por-invadir-e-danar-os-seus-montes/
http://praza.com/movementos-sociais/3382/vecinos-de-corcoesto-denuncian-a-empresa-mineira-por-invadir-e-danar-os-seus-montes/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/24/galicia/1372099434_170254.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/24/galicia/1372099434_170254.html
http://praza.com/movementos-sociais/6733/a-presion-social-paraliza-de-vez-a-mina-de-corcoesto/
http://praza.com/movementos-sociais/6733/a-presion-social-paraliza-de-vez-a-mina-de-corcoesto/
http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/anos-aprendiendo-gracias-PAH_6_231386884.html
http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/anos-aprendiendo-gracias-PAH_6_231386884.html


17 
 

O noso colectivo de emigrantes retornados, Marusía, xa existía 

dende antes. Comezaron sendo uns poucos afectados por 

cuestións de pensións de invalidez, os cales decidiron xuntarse 

para asesorarse entre eles e para contar con un respaldo trás 

deles. Foi o problema de agora, das sancións, o que lles fixo saltar 

a chispa. Non o digo só polo feito de que aumentasen os socios 

da organización, senón tamén polo número de asociacións que 

comezaron a agromar por todo o país. Por isto nos fai ilusión 

formar parte deles, por poder ver en primeiro plano o proceso de 

iniciación, o proceso no que comezan a darse conta da súa unión, 

deixando de lado (algúns máis que outros) os seus problemas 

persoais, e preocupándose pola comunicación interna e a 

mobilización social. É algo novo para eles, é un reto novo. No caso 

de saír ben, quen di que non permaneza a unión, ben en forma de 

amizade, ben en forma de novas reclamacións? O caso é que isto 

está comezando a andar, e nós xa estamos dentro. 

En todos estes procesos, dende o xornalismo, quizais foi escaso o 

seguimento que se fixo. Dende a miña perspectiva boto de menos 

un xornalismo que se preocupe de darlle voz ás comunidades, un 

xornalismo que se encargue de xerar debate sobre determinados 

temas, e que se consoliden na creación dunha conciencia social. 

Que se consoliden en camiñar ao carón da sociedade. 
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6. “Máis ca unha asociación” post grupal (7b) 

A nosa andadura con Marusía comezou xa fai máis dun mes nunha 

reunión para xente nova no asunto das pensión. Ao chegar nun 

momento no que o núcleo da súa acción se centraba nun problema 

que xa estaba acrecentado, foi un comezo difícil, coma son moitos 

comezos. Non coñecíamos a ninguén máis que a Manolo (o 

presidente) e a xente estrañábase bastante de que estiveramos 

alí. Cremos que ata que nos identificamos correctamente e lles 

dixemos que íamos estar con eles máis veces, mirábannos con 

certo reparo. A nosa sensación foi dunha organización vertical, na 

que Manolo levaba a voz cantante de todo e os demais se 

limitaban a seguir os seus pasos. Non percibimos que houbese un 

sentimento cercano entre eles nin que tiveran una relación mínima 

ademais de formar parte da mesma asociación. 

A segunda vez que estivemos con eles foi na Facenda de 

Santiago, entregando firmas para que freasen as multas que lles 

estaban chegando. O día de choiva e vento non invitaba 

precisamente a acudir e a presenza de membros da asociación foi 

máis ben escasa. Por aquel momento xa empezamos a darnos 
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conta de cales eran os membros máis activos e comezamos a 

establecer unha pequena relación con algúns deles, que non 

dudaron en contarnos o que lles acontecía. 

O noso terceiro encontro cos membros de Marusía foi moito máis 

multitudinario que os demais. E debía selo. Acudimos á 

manifestación convocada na Coruña co obxectivo de apoialos na 

súa causa e tamén de coñecelos un pouco máis, tanto a eles como 

a outros emigrantes que pertencen ás distintas asociacións que 

hai repartidas por toda Galicia. Sorprendeunos, e moi gratamente, 

a cantidade de persoas que acudiron e a enerxía que puxeron en 

reivindicar a súa situación. Non podemos esquecer que son 

persoas maiores e que non teñen tanta facilidade de moverse e 

berrar coma podemos ter nós. Malia isto, lograron frenar as multas, 

facéndonos sentir parte da súa labor. Déronnos así unha lección: 

vale loitar polo que crees que é xusto. 

O último encontro produciuse o pasado venres, cando coa axuda 

de Manolo convocamos a tres membros da asociación para que 

nos contaran a súa experiencia persoal. A primeira cousa que 

sacamos en limpo e que as nosas primeiras impresións (desculpen 

a redundancia) foron erróneas; non son unha organización vertical, 

son como din eles “un grupo de amigos” que se xuntan para 

axudarse entre eles. Amigos que discordan en moitas cousas, que 
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discuten, pero que teñen un fin común e camiñan todos xuntos 

cara el. Un deles tamén é membro activo do colectivo de afectados 

polas preferentes, o cal nos fixo pensar no paralelismo e na 

semellanza entre colectivos. 

Este domingo imos acudir a unha comida con eles á que nos 

invitaron. Esta vez a situación non é creada por nós pero creemos 

que xa temos a suficiente confianza con varias persoas como para 

que xurdan novos fíos de comunicación. Deste xeito poderemos 

observar mellor as relacións entre eles, á vez que interactuamos e 

coñecemos máis das súas experiencias sen que eles teñan a 

sensación de estar sendo entrevistados. 

O que, ao comezo, semellaba ser unha unión de descoñecidos 

polos seus propios intereses, deixounos ver co paso dos días que 

é case unha familia da que nós, pouco a pouco, imos formando 

parte. 

 

7. “La emigración de la mujer” María Veiga Franco (143 C05) 

Un nuevo encuentro con Marusía esta misma tarde nos ha 

permitido conocer un poco más a la gente que pertenece a la 

asociación. Hoy hemos tenido la fortuna de conocer las vidas y su 

respectiva etapa en el extranjero de Delia Vidal Fernández, Isolina 

Crespo Carballiño, Carmen García Vite, Dolores Canedo 
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Miramontes y Anuncia Sar Tubio. Como en la anterior ocasión, 

primero empezamos preguntándole nosotros y se acabó 

convirtiendo en una charla informal en la que nos llenamos de 

vivencias, sus diversas vivencias. 

La disparidad hoy fue mucho más evidente respecto a los hombres 

con los que charlamos el otro día, tanto en el tiempo como en las 

maneras de su marcha. Por poneros dos ejemplos, Anuncia 

emigró veinticuatro años y Carmen tan sólo dos. Algunas de ellas 

fueron ya con un contrato de trabajo y otras fueron sin nada, a 

expensas de que la fortuna se aliara con ellas y les proporcionara 

una vida mejor. Las opiniones también fueron muy distintas 

respecto a su integración en la sociedad llegando incluso a 

decirnos Delia que esa vida no era para ella. En el lado opuesto 

Isolina no dejó de repetirnos que a día de hoy aún se arrepiente 

de volver, después de 30 años. Quizás la historia personal más 

bonita en cuento a la integración en otra sociedad la protagonizó 

Dolores, pues fue en Alemania dónde conoció a su actual marido 

a pesar de ser los dos gallego. El destino. 

Lo que si fue común en todos los casos fue la dureza de emigrar, 

de dejar aquí a su familia porque no tenían más remedio: niños 

casi recién nacidos que crecieron sin sus padres, a cargo de sus 

abuelos, niñas ya entradas en edad que vieron como sus padres 
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debían marcharse para proporcionarles un futuro, o algo más duro 

todavía, ganar unas pocas pesetas para tener algo que llevarse a 

la boca. También fue común que en todos los países en los que 

estuvieron (Alemania, Francia y Suiza), la sociedad estaba mucho 

más avanzada que aquí, sobre todo en Suiza. La mujer estaba a 

la altura del hombre, tanto a nivel de derechos como de sueldo en 

sus trabajos (Recuerdo que estamos hablando de los años 70 para 

adelante). 

Supongo que alguno de vosotros os preguntaréis el porqué de su 

vuelta a casa si allí consiguieron todo lo que aquí no tenían. La 

respuesta es muy simple: “Os galegos temos moita morriña da 

terra”. Al margen de la familia, lo que verdaderamente causó la 

vuelta de todas ellas fue nuestra tierra, esa que tan poco 

valoramos aquí y que tanto valora esa gente que está a kilómetros 

y no la puede disfrutar. 

 

8. “Por si nos toca emigrar” de Andrea Santos Villaverde (143 

C03) 

Empezar de cero nunca fue fácil. En los años 60 miles de gallegos 

abandonaban su hogar para buscar una vida mejor y por mucho 

que intentemos obviarlo, los emigrantes no son cosa del pasado. 

Hoy nos enfrentamos a una auténtica “Fuga de Cerebros” y lo 
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único que parece preocupar es que a largo plazo esto va a 

repercutir negativamente en la economía de nuestro país. Las 

conversaciones con los miembros de Marusía me hicieron 

reflexionar acerca de las semejanzas existentes entre la 

emigración pasada y la actual. Las historias individuales son 

difícilmente generalizables, aun así son importantes a la hora de 

comprender lo que implica dejar un país y adaptarse a otro. 

Partimos de un objetivo común que es lograr una vida mejor, ya 

sea para nosotros o para ayudar a los que nos rodean. En ambos 

casos hablamos del abandono de nuestras costumbres, de 

nuestras familias, de nuestro hogar y recurrimos a la emigración 

no por gusto sino por obligación. 

Hace algunos meses encontré este vídeo, para mí es un ejemplo de 

lo que supone la emigración. En todo caso no he podido evitar 

recordar a uno de los hombres que conocimos en la manifestación 

que decidió interactuar con nosotros por iniciativa propia. Este nos 

contó lo difícil que fue no poder ver crecer a sus hijas y lo que 

supuso estar fuera de Galicia durante casi diez años. Él consiguió 

volver al igual que muchos otros gallegos, sin embargo la situación 

de estos jóvenes emigrantes está marcada por la indecisión ya que 

no sabemos lo que les espera. ¿Tendrán en su vuelta el mismo 

recibimiento? Hablamos de jóvenes preparados que pese a todas 

http://youtu.be/qxu5W4bj4I8
http://youtu.be/qxu5W4bj4I8
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las inseguridades a las que se enfrentan están dispuestos a 

arriesgar y una vez que están en el país receptor tienen miedo a 

volver por el trato que vayan a recibir. La doble cara de la 

emigración, supongo. 

 

 

 

9. “Non fasedes nada” de Javier Ramos Cernadas (143 C01) 

“Non fasedes nada”. Esa foi a frase coa que Anuncia, pertencente 

á asociación Marusía, nos recibiu hoxe. Non era unha reprimenda 

por ser folgazáns nin moito menos, senón que era unha queixa ao 

ver que o seu, coma outros centos de casos, non avanzaba. 

Obviamente, era unha coña, ela ben sabe que nós polo de agora 

pouco podemos facer por eles. Ademais, a nada desprezable 

cantidade de anos que nos separa da xente de Marusía failles 

tratarnos de xeito paternalista e isto resulta en que nos axuden 

máis nós a eles que eles a nós. 

Pode que nós non, pero certos futuros compañeiros nosos de 

profesión andan a facer de todo menos axudarlles. En primeiro 

lugar, en ningún momento se cubriu ou se informou deste tema da 

maneira adecuada: o oco que se lle fixo nas principais cabeceiras 

de Galicia a esta problemática é minúsculo, ademais de que se 

relacionou sempre este movemento de protesta con forzas 
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políticas nacionalistas que, no fondo da cuestión, pouco pintan. En 

segundo lugar, agora que se achegan as eleccións autonómicas 

galegas, o tema comeza a pesar na axenda mediática por unhas 

razóns que parecen obvias. Nas pensións dos emigrantes 

retornados, hai miles de votos que poden decidir o futuro 

presidente da Xunta e, de resolverse a problemática actual, certo 

partido amarraría bo número deles. 

Outra actuación eticamente reprobable por parte da prensa é a da 

publicación de noticias falsas. Hoxe mesmo comentaba Anuncia 

que na radio saíran dirixentes da Axencia Tributaria dicindo que se 

ían deixar de aplicar as sancións que reclaman os intereses de 

demora das pensións do estranxeiro non declaradas. De ser certo, 

sería unha boa nova, pero a realidade dista de ser así, 

desgrazadamente. Cal é o obxectivo disto? Disuadir de protestar 

a un sector da poboación xa pouco dado a facelo? Eu non o sei, 

polo que non podo afirmar rotundamente sobre o tema. Iso si, o 

que teño claro é que mellor non faser nada a faser mal. 
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10. “A abordaxe final” post grupal (7b) 

Xa son case dous meses traballando coa asociación Marusía de 

emigrantes retornados e o tempo faise notar. Mentres que nun 

principio nos era difícil establecer conversacións persoais con eles, 

por mor da falta de confianza, agora xa somos coma cinco 

membros máis da asociación. Alá onde están eles, estamos nós, 

e comeza a crearse un forte vínculo. Do reparo inicial a ser 

entrevistados por nós, uns descoñecidos, a botar unhas bailas 

connosco hai bastante diferencia. 

Mais, como ben sabedes, a esta colaboración pouco lle queda. 

Este é o noso derradeiro post neste blog, no cal xa fomos dando 

conta, de xeito individual e grupal, das actividades que realizamos 

en conxunto con Marusía. Xuntanzas, reunións, comidas, 

manifestacións… Volver a incidir en todo isto sería percorrer de 

novo o camiño xa andado e contado en anteriores entradas. 

O realmente importante, o verdadeiramente novidoso, son as 

historias que fomos descubrindo día tras día. Aínda que existan 

elementos comúns entre elas (a miseria como causa da 

emigración ou a familia incitando a volver, entre outras), cada 

persoa que nos narra as súas experiencias ábrenos as portas dun 

mundo novo. Trasládannos a distintos lugares coma Basilea, 

Zúrich, París, Múnich ou Xenebra, e, dentro de cada un destes 
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escenarios, amósannos o contraste entre as distintas experiencias 

vividas. 

Houbo xente que nos dixo que endexamais conseguira sentirse 

cómoda en sociedades tan diferentes da de Galicia e outra que 

ficou encantada no estranxeiro e que di arrepentirse de ter teimado 

en volver. Mesmo se poden observar diferencias entre a visión que 

nos ofreceron homes e mulleres. 

Esta distinción fíxosenos máis ca patente esta semana, despois de 

reunirnos con cinco mulleres pertencentes á asociación. Os homes 

emigraban a traballar en empregos na construción ou na 

hostelería, mentres que o perfil feminino estaba máis orientado 

cara as tarefas de limpeza ou de coidado de anciáns. Advertimos 

tamén unha constante en todas elas: a importancia capital do 

coidado dos fillos. Todas intentaran, por canto método fose 

posible, que se criaran aquí, aínda que iso supuxese ter que 

deixalos ao cargo dos avós con seus pais a miles de quilómetros 

de distancia. Non eran minoría tampouco as que decidiran 

regresar, deixando os seus postos de traballo, para ter os seus 

fillos aquí. 

Como vedes, xa estamos comezando a extraer conclusións da 

nosa colaboración, mais o que temos claro é que resulta 

complicado facer aseveracións xerais sobre un grupo tan 
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heteroxéneo como é o dos emigrantes. Quedan aínda un par de 

semanas nas que seguiremos a traballar con Marusía para 

terminar de perfilar o noso proxecto. O que parece seguro é que a 

despedida vaise facer un tanto triste despois de termos compartido 

tantas horas con eles. Despedímonos. Adeus. 

PS: Aportamos como documentos anexos a este post un par de 

documentos: unha tese doutoral sobre o retorno de emigrantes a 

Galicia entre 1970 e 1995 e un artículosobre a vida das mulleres 

galegas emigradas. 

 

5.-Seleccionar, datar do máis novo ao máis vello e colar os 

mellores comentarios do grupo, individuais, grupais ou LRs. 

realizados  (un por membro mínimo –apelidos,nome-. Máximo 

total: até 10) 

 

Francisco Javier Ramos Cernadas / Comentarios 1. “Aquí hay 

“vaso encerrado”: Dios, la Iglesia y Alcohólicos Anónimos” 

de Pablo Montero Castro 

Quizais resulte máis sinxelo para estas persoas curarse da súa 

adicción encomendándose a entes superiores (sexa Deus, sexa 

quen sexa), pero considero que este tipo de asociacións deberían 

evitar vincularse a este tipo de crenzas. Créoo porque ao fin e ao 

cabo, superar unha adicción é un mérito persoal, unha fazaña. 

Reservarlle as ovacións a unha abstracción da que non se pode 

https://www.youtube.com/watch?v=JSUIQgEVDM4
https://www.youtube.com/watch?v=JSUIQgEVDM4
http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/S/1/S1019001.pdf
http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/S/1/S1019001.pdf
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2327659.pdf
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2327659.pdf
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asegurar (nin negar) a súa existencia non é o xeito de devolverlle 

a autoestima e a confianza en si mesmos a esta xente. 

Ramos Cernadas, Francisco Javier 143 C01 

 

 

2. “No diga la verdad, excite a la gente”, de Álvaro Estévez 

Ingelmo 

Cómpre recordar que o xornalismo, como todo nesta vida, é un 

negocio. E máis alá dos ideais, prevalece o económico. Mal que 

nos pese, titulares coma este (http://t.co/TDSiB7jcop), 

sensacionalistas e amarillistas, terán sempre máis tirón ca aqueles 

moderados que procuren informar o máis verazmente posible. 

Pero o problema non radica no xornalismo, senón na sociedade. 

O xornalismo adáptase ao seu público, que demanda este tipo de 

cousas e que parece non ter intención de cambiar nun futuro máis 

ou menos próximo. 

Ramos Cernadas, Francisco Javier 143 C01 

 

 

Cora Rodríguez Bello / Comentarios 

 

 

 

http://t.co/TDSiB7jcop
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1. “Continua generación de generaciones” de Adrián Vieitez 

Torrado 

Si algo tengo en cuenta en este trabajo es que a simple vista 

parece algo muy sencillo pero en mi opinión si te adentras un poco 

en ello no lo es. Ya grandes figuras como por ejemplo, Comte o 

Durkheim se intentaron adentrar en esta gran componente de la 

sociología y ya en su tiempo no parecieron no dar en el clavo. La 

falta de bases empíricas parecieron fallarles y esto pensando en 

las familias tradicionales donde a pesar de las diferencias eran 

más grandes las similitudes. A estos les siguieron otras tantas 

personalidades que intentaron actualizar dichos estudios y puede 

que se acercaran, más mi opinión en mucho difiere de ello. 

Creo que es tal la diversidad en este momento de la composición 

de las familias que sería casi inabarcable. Y algo a destacar dentro 

de este trabajo creo que sería la presencia de matrimonios de un 

mismo sexo que se animan a formar una familia o mismo a 

personas que ya son padres y tienen ahora una pareja del mismo 

sexo, esto creo que da pie a una comunicación muy variada y 

compleja y que es algo que estalla en este siglo. Me pregunto si 
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tocaréis esto y os recomiendo y animo a que lo hagáis. Mucha 

suerte. 

Rodríguez Bello, Cora 143 C02 

2. “No es un final feliz, tan solo es un final” de Iago Sánchez 

Caridad 

Si algo saco en claro de todo esto, tanto de Salvemos Cabana 

como de por ejemplo los problemas de al rededor de Marusía 

(emigrantes retornados galegos) es que todo lo que tenga que ver 

con movimiento de dinero o un “quedar bien” de las 

administraciones, parece estar por encima de los realmente 

protagonistas de alguna manera, esas personas vecinas de los 

que parece no haber una voz clara. Aquí, en diferencia, yo 

destacaría que mientras los retornados intentan cobrar voz a toda 

costa, los vecinos en relación con el problema que tratáis vosotros 

no han querido dar una opinión clara.¿Será por quitarle 

importancia a la mina o precisamente porque al ser un pueblo los 

conflictos pueden dejar mal parados a más de uno? ¿Quizás 

esperaban la aprobación de la mina para poder lucrarse también 

de ella y por eso no quieren hablar? 
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A mi modo de ver, aunque este trabajo llegue a su fin y halla que 

sacar conclusiones (en muchos casos antes de llegar al meollo de 

la cuestión), os animo a que intentéis en la medida que podáis, 

informar de este caso. 

Rodríguez Bello, Cora 143 C02 

Andrea Santos Villaverde / Comentarios 

1.“Parte del grupo” de Rosalía Macías Tarrió 

Este trabajo os va a proporcionar una experiencia muy 

enriquecedora a nivel personal. Me llama la atención la forma en 

la que os involucráis en sus actividades ya que son ellos los que 

hacen que os integréis y os sintáis a gusto de la forma más sencilla 

posible. Ademas, interactuar con ellos a través de este tipo de 

actividades es fundamental para que se sientan cómodos con 

vosotros y así podáis conoceros sin barreras. Personalmente me 

gustaría saber cómo es su día a día, cómo se sienten en la 

asociación al relacionarse entre ellos y cómo se sienten fuera de 

la misma. Creo que también es fundamental que nos acerquéis a 

la cuestión familiar en el sentido de cómo afrontan los padres la 

enfermedad de sus hijos, desde que son pequeños hasta que son 
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adultos.En definitiva, un conjunto de dudas que espero que sean 

resueltas. 

Santos Villaverde, Andrea 143 C03 

2. “UTA contra Alcohólicos Anónimos” de Carolina Neira 

Feáns 

Si partimos de que el objetivo común es la recuperación de estas 

personas no entiendo la ausencia de coperación de estos dos 

colectivos, sobretodo porque una colaboración entre ambas podría 

desarrollar un tratamiento efectivo y favorable para los enfermos. 

Respecto al testimonio de “ya puedes volver a beber” yo supongo 

que una persona que sale de la Unidad de Tratamiento para 

Alcohólicos y recae, en ningún caso va a hablar maravillas de 

dicho colectivo por lo que me interesa saber si esta afirmación es 

cierta, aunque también he de decir que la UTA defenderá su 

postura en todo momento y de ser verdad dudo que lo acepte. 

Probablemente lo que ocurre en este organismoes que hay una 

menor implicación personal con los enfermos con lo cual los 

resultados obtenidos son peores. 

Santos Villaverde, Andrea 143 C03 
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Olaia Tubío Rei / Comentarios 

1. “El cabeza de familia” de Laura Rapa 

Certo é que históricamente se foron relegando ás mulleres 

determinadas funcións no seo da familia, funcións coas que hai 

que rachar para acadar a igualdade. 

O noso tema, o da emigración, tamén ten unha parte na que se 

focaliza menos, e é o papel da muller, tanto como emigrante como 

encargada de manter as pertenzas, as terras, a familia…cando era 

o home o que se ía, e que supuxo que fose ela o estandarte sobre 

o que se sostiña todo. 

Por outra banda, tamén é de salientar a imaxe que se nos dá 

dende os libros de historia do papel da muller, pois non sempre 

tiveron que ser amas de casa, sumisas, fieis e relegadas a un 

home. Un exemplo é o documental das “Silenciadas” de Pablo 

Ces, que fala do papel das mulleres na guerrilla e que é interesante 

para ver como non son só os homes os que loitaron e as mulleres 

as que agardaron como boas Penélopes. Vai aquí o link: 

http://www.cesmedia.es/documental-as-silenciadas/ 

E dicir tamén que a frase de Marañón necesita renovarse, pois 

tamén mulleres levan pantasmas de mulleres e homes, pantasmas 

de homes. 

TUBÍO REI, OLAIA 143 C04 

 

2. “Yo no digo si ni no pero estoy a favor” do grupo 3A 

Isto aconteceu sempre e seguirá acontecendo sempre. Preto da 

miña casa hai unha destilería que deposita residuos no río, mais 

todos os que viven nos arredores e protestaron no seu día están 

agora traballando nela. Cando se comezou a falar do proxecto de 

Corcoesto, Feijoo afirmou que a mina xeraría 1.371 postos de 

http://www.cesmedia.es/documental-as-silenciadas/
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traballo e, claro, as persoas comezaron a ver a parte positiva. 

Agora ben, falta dicir que a maior parte deles serían temporais, 

para a construcción, e que dos permanentes a gran parte serían 

para técnicos especializados da empresa e a través de 

subcontratas. Por non dicir que outros sectores como o agrícola ou 

o da madeira, que levan moitos anos xerando emprego, se verían 

perxudicados pola contaminación. A confusión e a desinformación 

son as mellores cartas de xogo para gañar, iso está claro. E isto 

vale para as dúas partes, pois unha boa información dos riscos 

que acarrexa o proxecto tamén era convinte. 

TUBÍO REI, OLAIA 143 C04 

 

 

María Veiga Franco / Comentarios 

 

1.“A borralla da ecoloxía e a ciencia” de Selena Gómez Pizarro 

 

Sele, desgraciadamente eso es algo que pasa en el día a día sea 

cual sea el medio. En el documental Voces from the Magdalena 

también aparece reflejado algo así. Los ciudadanos de las 

regiones del Magdalena deciden asociarse y crear una radio 

comunitaria para así ser escuchados, ya que de otra manera sus 

problemas, quejas o sugerencias no serían escuchadas más que 

por sus similares o incluso por nadie. Es una pena que realmente 

queramos enterarnos de ciertas cosas que suceden y no tener a 

qué periódico o medio de comunicación recurrir porque no 
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confiamos en su veracidad ni sabemos si nos están contando las 

cosas como son o como ellos quieren que sea. 

2.“La importancia de la familia en la salud mental” de Lucía 

Pérez 

Trabajar con grandes organizaciones o por su cuenta para ayudar 

a los demás es una labor muy extendida entre los famosos. No 

todos ni la mayoría, pero sí muchos de ellos. Sus actos suelen 

tener mucha repercusión una porque tienen mucha publicidad y 

otra porque proviene de personas que no les falta de nada y quizá 

lo que para ellos no significa mucho para otros puede ser un 

mundo. La gran pega es que en muchas ocasiones lo utilizan para 

autopromocionarse o darse bombo en malos momentos de su 

carrera, pero mientras ayuden de verdad y no sólo de cara a la 

galería a mí no me parece mal. No sé si es el caso de la actriz que 

mencionáis en el post… 
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6.- Seleccionar, datar, dispoñer por orden de prelación e colar 

os mellores comentarios realizados ao grupo, individuais, 

grupais ou LRs.  (indicar apelidos e nome do remitente e, se 

de caso, o localizador do grupo. Máximo total: 3) 

“As historias detrás da emigración” de Javier Ramos 

Cernadas 143.C01: 

Para a clase política os emigrantes son relativos. Explícome son 

nobres os que marchan de aquí, son invasores os que veñen. Son 

menos paro os que se van e son máis paro os que entran, aínda 

que fai uns anos, cando había traballo, eran máis contribuíntes que 

nos pagaban as pensións (xa que os inmigrantes veñen en idade 

de traballar). E tamén son relativos porque poden ser votantes ou 

non selo segundo o que vaian votar claro está. Os 

emigrantes/inmigrantes son números cos que xogar para gañar 

eleccións. 

Fernández Ferro, Adrián 141 C03 

 

GRUPAL “Ti es un milagre da terra e a terra é un milagre teu”: 

A finais do ano pasado coñecín o problema do que falades a través 

dos medios. Pero máis que na prensa coñecino por casos 

particulares, por veciños e coñecidos que non sabían qué facer 

para solucionar este problema. Por iso alégrame saber que en 

Marusía atopan unha guía para este difícil camiño burocrático. 

Como dicía, coñecín o caso pola prensa pero dun tempo a esta 

parte foi como se desaparecese, polo que me parece máis 

importante, se cabe, que o estedes tratando. 

En canto á asociación paréceme interesante preguntarlles cal é a 

súa idea de comunidade e a convivencia dunha comunidade 

extranxeira nun país. Con iso retornamos á idea do Contrapunto, 

que se plantexaba nun dos textos desta asignatura. Desde o meu 

punto de vista sería interesante tratar o tema dos medios de 
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comunicación minoritarios e a conviviencia cos maioritarios. Son 

imprescindibles para a conservación da identidade nai, para a súa 

difusión e para fomentar a comprensión coa diversidade no país 

de acollida. 

RODRÍGUEZ SUÁREZ, MARTA 143.A001 

 

“Prejuicios fuera, por favor” de Cora Rodríguez Bello 143.C02: 

Penso que sempre houbo e sempre haberá estereotipos sobre os 

emigrantes e isto débese a que son un blanco fácil. Cando lle 

preguntas a unha persoa maior porque non hai traballo sempre 

haberá algún que che contestará que isto débese a que os 

estranxeiros traballan por menos e isto destrúe o empleo. O que 

non están pensando é que esa persoa traballa máis ca nadie por 

conseguir ese posto. Quizais se fosemos unha sociedade con máis 

vitalidade estas cousas non pasarían, pero, no noso país polo 

menos, sempre fumos de botarlle a culpa ao outro. 

Por outro estaría ben en que poiderades facerlle unha entrevista a 

algún emigrante que viva por aquí pregúntadolle si se sinten 

despreciados pola xente ou se sofren algún tipo de vexación por 

parte da xente.                        

 

FERNÁNDEZ OJEA, BRAIS 141 C04 


