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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa das

deputadas  Ana  Belén  Pontón  Mondelo,  Montserrat  Prado  Cores,  Olalla  Rodil

Fernández  e  Noa Presas Bergantiños  e dos deputados Xosé Luís Rivas Cruz e Luís

Bará  Torres, ao  abeiro  do  disposto  no  Regulamento  da  Cámara,  presenta  a  seguinte

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa ao impulso do Plan Retorna

para fomentar o retorno das persoas mozas emigradas.

Unha das consecuencias máis dramáticas da crise económica está a ser un intenso

proceso de emigración que estamos a sufrir durante os últimos anos. Segundo o IGE, dende

o ano 2009 emigraron máis de 207.000 persoas, das cales 89.800 están comprendidas en

idades  entre  16 e  35 anos.  O ano 2015 rexistrou -xunto co 2013- o maior  número de

persoas emigradas dende que Feijóo goberna, ascendendo a cifra a 30.707 persoas.

Os efectos da crise económica tamén son claramente perceptíbeis na evolución da

poboación galega, que cambiou de tendencia durante o goberno de Feijoo. Así, o ano 2010

é o último no que se produce un incremento da poboación galega, rexistrándose continuos

descensos  a  partires  dese ano,  xa que  dende o 2012 Galiza  perde ao redor  de 15.000

habitantes anuais. Especialmente preocupante é a evolución da mocidade galega, xa que en

Galiza dende o 2012 descendeu o número de menores de 35 anos en máis de 100.000

mozos e mozas, posto que pasamos de 952.937 no ano 2012 a 848.764 no actual 2016.

Esa xente moza que falta está na emigración. Ao redor de 100.000 mozos e mozas

colleron as maletas para buscar un futuro que a Galiza gobernada por Núñez Feijóo lles

nega. Estes datos dramáticos son un claro indicador da marcha da nosa economía. Malia o

goberno proclamar un triunfal discurso da recuperación, son moitos os galegos e galegas,

en especial a xente máis moza, que teñen que procurar un futuro fóra do país.
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Para  mudar  esta  tendencia  son  precisas  medidas  que  atallen  os  problemas

estruturais que padece a economía galega. Consideramos que é fundamental aproveitar as

potencialidades de Galiza, apostar pola innovación duplicando o investimento en I+D+i,

apostar porque o noso tecido produtivo teña crédito para levar a termo os seus proxectos de

investimento,  polo  que  cremos  necesarias  medidas  para  que  o  aforro  galego  deixe  de

emigrar e se traduza en crédito e investimento en Galiza, a través dunha Banca Pública

Galega, e medidas que rachen as limitacións impostas a sectores produtivos estratéxicos da

nosa economía.

A maiores das medidas xerais que impulsarán o dinamismo da economía galega, é

preciso actuar de inmediato e de xeito concreto para que as mozas e mozos galegos teñan

traballo  digno  na  nosa  terra,  acorde  co  seu  nivel  formativo,  e  para  aproveitar  o

investimento  que  supón  ter  a  xeración  mellor  formada  da  historia  e  que  reverta  na

prosperidade da nosa nación, impulsando o retorno ao país da mocidade emigrada.

Ante a situación descrita, consideramos urxente o impulso a un plan específico: un

Plan  Retorna  dirixido  a  articular  políticas  que  permitan  a  volta  a  Galiza  das  persoas

emigradas, particularmente os mozos e mozas menores de 35 anos. É preciso elaborar este

plan con participación social e sectorial, coa finalidade de que se contemple un conxunto

de medidas dirixidas á volta da nosa mocidade emigrada para traballar en Galiza,  para

favorecermos a recuperación da nosa xuventude emigrada. 

Consideramos que dito plan merece un importante esforzo orzamentario, de cando

menos  o  1% dos  orzamentos  anuais  da  Xunta  de  Galiza,  co  obxectivo  de  abarcar  as

diferentes  situacións  e  actuacións.  O  plan  deberá  comprender  un  conxunto  amplo  de

medidas que terán como destinatarias as persoas que retornen ou desexen retornar a Galiza,

e incluirán axudas directas a empresas que contraten retornad@s, con especial atención ao

retorno  de  de  investigador@s  e  tecnólog@s  emigrados  e  á  incorporación  laboral  en

sectores estratéxicos, apoio ao emprendemento, un programa de bolsas para a ampliación

de estudos e un fondo de vivendas en aluguer.
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Diante  disto formúlase  a  seguinte  proposición  non de lei  para  o seu debate  en

Pleno:

O Parlamento  galego  insta  á  Xunta  de  Galiza  a  aprobar  o  Plan  Retorna,  para

fomentar a volta das persoas mozas emigradas, cunha contía anual de cando menos do 1%

do orzamento da Xunta de Galiza, que contemple as seguintes liñas de actuación: axudas

directas  a  empresas  que contraten  a  emigrantes  que retornan,  con especial  atención ao

retorno  de  de  investigador@s  e  tecnólog@s  emigrados  e  á  incorporación  laboral  en

sectores estratéxicos, apoio ao emprendemento, un programa de bolsas para a ampliación

de estudos e un fondo de vivendas en aluguer.

Santiago de Compostela, 26 de outubro de 2016

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo                      Asdo.: Montserrat Prado Cores

Asdo.: Olalla Rodil Fernández                                 Asdo.: Xosé Luís Rivas Cruz

Asdo.: Noa Presas Bergantiños                                         Asdo.: Luís Bará Torres 


