
Informe sobre a situación socio económica dos galegos do exterior 

 

 

1.- INTRODUCIÓN E METODOLOXÍA 

 

 

Cando na conciencia colectiva, e grazas ou impacto dás imaxes e dás noticias 

que nos falan dá chegada masiva de inmigrantes, afiánzase a idea de que España se 

converteu nun país de inmigración, os datos non acompañan a esa realidade. Segundo 

vos últimos informes ofrecidos polo Banco de España, os emigrantes españois seguen 

enviando máis albiscas que os inmigrantes ós seus países. Ese saldo e as cifras de 

inscritos non Censo Electoral de Residentes Ausentes fálannos doutra realidade. Dá que 

protagonizan vos españois, a gran maioría galegos, que residen non exterior e que 

lograron demostrar ou longo de décadas ser donos dunha capacidade inusual de pervivir 

ante ou adverso. Contornos políticos e económicos asfixiantes non foron capaces de 

reducir as características e matices que fan dá emigración galega un elemento 

diferencial, unha calidade case excepcional dá comunidade galega. 

 

Non obstante, a pesar dá importancia que tivo a Galicia exterior, ou seu papel na 

Galicia territorial acostuma reducirse ou indubidable peso electoral que representa ou á 

polémica sobre a conveniencia ou non dá exportación de axudas, descoidando outros 

aspectos de gran importancia para a economía, a cultura e a sociedade galega actual. É 

necesario lembrar que vos galegos exercen de tales sexa cal sexa ou seu lugar de 

residencia. 

 

A análise da emigración estivo dominado durante moito tempo pola perspectiva 

económica, centrando as súas causas en razóns de escaseza e de intercambio entre 

mercados, en particular de man de obra necesitada de traballo ou ameazada na súa 

supervivencia.Os modelos clásicos foronse diversificando coas progresivas achegas da 

teoría económica e a microeconomía, que considera a opción de 

emigrar como un caso de decisión racional ou de cálculo custo-beneficio, ata chegar a 

elaborar progresivamente unha economía das migracións. 

 

É innegable que o factor económico provoca o desprazamento dos diferentes 

recursos e, loxicamente, tamén dos recursos humanos. As principais correntes diríxense 
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ós principais centros económicos. Pero os humanos movémonos ademais por outros 

factores de carácter non directamente económico. Estudos recentes insisten no feito, 

demasiado esquecido pola óptica económica de que a propia dinámica económica está 

fortemente condicionada polo contexto social no que se encontra inmersa. 

 

As historias concretas de vida e as redes familiares axudan a comprender a 

particular lóxica da emigración e, moi en particular, da emigración galega. A 

elaboración deste informe responde ó cruzamento de respostas dun cuestionario cerrado 

realizado vía telefónica e a entrevistas persoais recompiladas nos últimos seis meses nos 

principais países de Europa e de América nos que residen emigrantes galegos. A 

experiencia particular dos emigrantes permite un achegamento á forma concreta en que 

os galegos viviron a emigración, as súas estratexias individuais e de grupo á hora de se 

relacionar coa Galicia territorial e de se relacionar coa diversidade de recursos de que 

dispoñen e das oportunidades que lles ofrecen as súas posicións. 

 

As redes familiares constituíron o principal capital social de apoio, que permitiu 

asumir con relativa garantía os enormes riscos asociados á decisión de emigrar e, se é o 

caso, de retornar. Estas redes familiares supuxeron un dos principais factores de 

retroalimentación dos procesos de emigración, das estratexias escollidas de integración 

e tamén da busca do éxito ou da supervivencia e son fundamentais nas relacións 

económicas, baseadas na busca de confianza, que une ó colectivo de galegos emigrantes 

coa súa terra de orixe. 

 

O obxectivo deste informe e lograr un coñecemento actual sobre a relación 

práctica que manteñen os emigrantes galegos coa súa terra de orixe. Detrás de cada 

galego do exterior hai unha forma de ser e de interpretar o mundo que lles convida a 

manter un vínculo determinante coa súa terra de orixe. Para debuxar unha paisaxe sobre 

ou seu apego a Galicia é conveniente elaborar un perfil de como é hoxe ou emigrante 

galego: os anos que leva residindo no exterior, a súa exposición ós medios de 

comunicación, a frecuencia coa que viaxan á súa terra, a composición dó seu círculo 

íntimo, a relación cos centros e asociacións de emigrantes, e a súa predisposición ou 

retorno cos problemas que lles formula. 
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Os vínculos afectivos refórzanse e completan cos vínculos económicos. A imaxe 

que teñen dó seu país de orixe é concluinte para saber, por exemplo, as relacións 

económicas que establecen ou manteñen con Galicia. A partir desas impresións 

establecen as súas estratexias de relación. Sería interesante indagar sobre ese nexo a 

través de diferentes indicadores para rematar coñecendo datos sobre ou seu patrimonio e 

as inversións non seu país de orixe (capacidade de aforro, produtos bancarios que 

demandan, ou seu consumo de servizos, quen xestiona vos seus asuntos económicos en 

Galicia, preferencias sobre entidades...) 

 

A relación sentimental coa súa terra de orixe toma tinxiduras prácticas cando 

participan activamente como galegos exercendo ou seu dereito ou voto. Coñecer ou 

marco non que se desenvolve ese voto, evolución dó CERA galego, o compara coa 

evolución dó CERA nacional, valorar a súa participación nas diferentes citas coas urnas, 

da tamén claves sobre ou seu comportamento electoral. 

 

 

2.- O PERFIL DO EMIGRANTE 

 

 

A emigración galega caracterizouse por presentar unha maior proporción de 

varóns. O 62% dos emigrantes que contestan ó cuestionario telfónico son varóns 

mentres que o 38% son mulleres. As diferenzas segundo a idade son aínda maiores. O 

74% dos emigrantes entrevistados teñen 45 ou máis anos e o 26% aínda non alcanzaron 

esa idade. A explicación é clara, a maioría das saídas dos actuais emigrantes produciuse 

fai décadas. Proba de iso é a longa estanza que levan residindo no seu actual país de 

residencia. O valor máis representado sitúase entre os 20 e os 40 anos, isto é, o lapso 

dunha xeración. 

 

O 33% dos emigrantes levan xa no seu país de residencia 41 anos ou máis. E o 

50% entre 21 e 40 anos. Loxicamente, os anos de estanza no estranxeiro asócianse 

fortemente coa idade. O 50% dos menores de 45 anos levan no seu país de residencia 20 

anos ou menos. Mentres que se encontran na mesma situación o 5% dos que teñen 45 e 

máis anos. 
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En canto ó nivel de estudos dos emigrantes sucede que, a medida que avanza a 

idade dos entrevistados, menor é o nivel de instrución. O 55% dos emigrantes teñen 

estudos primarios. Proporción que aumenta ó 74% para os maiores de 65 anos e 

redúcese ó 18% para os mozos. A emigración menos cualificada era característica, sobre 

todo, das primeiras ondas emigratorias. Por iso hai diferenzas relevantes segundo os 

anos de residencia. O 61% dos emigrantes que levan vivindo no seu país de residencia 

máis de 40 anos teñen un nivel de instrución elemental. O mesmo sucédelle ó 38% dos 

que levan 20 anos ou menos. 

 

A gran maioría dos emigrantes que contestan ó cuestionario, están casados 

(82%). A eles unese o 11% dos que o estiveron antes (7% son viúvos e o 5% están 

separados ou divorciados). Só o 7% permanece solteiro. O correlato lóxico a que sexa  

tan elevada a proporción de emigrantes casados ou que o estiveron antes, leva a que 

nove de cada dez tivese algún fillo. O 45% tivo dous e o 19% só un. Pero, o 18% sinala 

tres e o 7% catro ou máis fillos. A distribución do tamaño familiar é moi similar á do 

conxunto da poboación española que contan coa mesma idade. 

 

Máis interesante resulta coñecer as posibilidades de educación e desenvolvo que, 

cada entrevistado pensa que poden ter os seus fillos no país onde agora residen. Para 

iso, preguntábaselles sobre a probabilidade de que algún dos seus fillos estude na 

universidade. O dato para o conxunto di pouco, posto que dependendo da idade, a 

certeza será maior ou menor. Os de máis idade tamén teñen os fillos xa medrados e lles 

será máis doada predicir a súa posible traxectoria. Por iso, convén esfarelar ou 

diferenciar as respostas segundo a idade. O 48% dos emigrantes entrevistados maiores 

de 45 anos teñen algún fillo universitario. A proporción é francamente alta. A iso unese 

o 23% que, coa mesma idade, considera probable que algún dos seus fillos teña a 

oportunidade ou a posibilidade de estudar na universidade. O resto (26%) cre que non 

sucederá tal cousa. Para os menores de 45 anos, o 81% responde que é probable que 

algún dos seus fillos sexa universitario. Pola idade que teñen, é presumible que ós seus 

vástagos lles queden aínda uns anos para se decidir por esa opción. 

 

 Porén, o feito de que estea tan xeneralizada esa opinión indica que son altas as 

espectativas que teñen creadas arredor do futuro dos seus fillos. 
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Así como a confianza nas posibilidades que ofrecen, ós seus fillos, no seu actual 

país de residencia. Eses datos confirman a suposición de que os procesos migratorios 

contribúen a unha notable mobilidade e evolución educativa. O emigrante se percata 

moito mellor de que a falta de oportunidades que lle fixo saír do país debeuse 

fundamentalmente á escasa instrución coa que entón contaba. É lóxico que tenten 

compensar esa desproporción que viviron antes de saír de España co esforzo e desexo 

de que estuden os seus fillos. Tamén pode ser que a mobilidade ascendente dos fillos 

fose unha razón para se quedar no país de destino. Digamos que a xeración que medrou 

e educouse no novo destino, ó ser adulta, logrou unha mellora na calidade de vida da 

súa familia. 

 

 

3.- O APEGO Ó SEU PAÍS 

 

 

A condición de emigrante obriga ó galego a adaptarse a unha sociedade distinta 

da que naceu e de onde aprendeu as pautas e as maneiras de se comportar. En realidade, 

o emigrante vive a contrariedade de formar parte de dous mundos ou sociedades 

diferentes. Por moito que se instale e integre na sociedade receptora, o feito de ter 

nacido en España é un trazo distintivo fundamental que sempre estará presente. O que 

nos propomos indagar neste capítulo é, precisamente, a vinculación dos emigrantes 

españois co seu país natal. Para iso, deseñáronse unha serie de preguntas destinadas a 

coñecer cinco aspectos que poden dar conta da relevancia que ten para os emigrantes o 

feito de ser español.Estes eran: 

 

A exposición ós medios de comunicación 

A frecuencia coa que viaxan a España 

A presenza doutros españois no seu círculo íntimo ou máis próximo 

 

 

3.1.  A EXPOSICIÓN ÓS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Os emigrantes móstranse receptivos ás noticias sobre España e Galicia. Sobre 

todo, acostúmanse informar a través dalgunha cadea de televisión. O 78% dos 
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entrevistados coñece as noticias a través da televisión e o 73% mediante a lectura de 

periódicos ou revistas. A altura das porcentaxes é francamente elevada. 

 

Os emigrantes menores de 45 anos recorren en maior medida á televisión que os 

de maior idade. O 82% dos que teñen menos de 45 anos acostuman seguir as noticias 

sobre España pola televisión española. Esta proporción descende ó 76% para o 

conxunto de entrevistados maiores desta idade. Sorprende un pouco esta distribución, 

posto que nos estudos dirixidos á sociedade española se produce a relación contraria. 

 

 As persoas de máis idade representan o público máis asiduo á televisión. Cabe 

supor que os de menos idade estean algo máis interesados polas noticias que, sobre o 

seu país, emiten os medios de comunicación. A lectura de prensa española, para coñecer 

as noticias sobre España, está algo máis estendida nos emigrantes cun nivel de estudos 

similar ó bacharelato ou superior. Porén, as diferenzas que establece o grao escolar son 

menores das que podería esperarse. O 26% dos galegos le “O País” e inclínanse menos 

pola prensa española de ámbito nacional que pola prensa rexional da súa comunidade 

autónoma de orixe ou a prensa especializada, posto que o 65% responde que le A 

Rexión Internacional. 

 

A audiencia das emisoras de radio é máis reducida que o seguimento da 

televisión e a prensa. O 28% dos emigrantes entrevistados escoitan rádioa para se 

decatar das noticia. Resulta relevante a asociación que se establece ó comprobar os que 

se informan mediante a prensa española tamén escoitan, en maior medida, a radio. O 

contrario sucede coa audiencia televisiva: os que non seguen as noticias sobre España e 

Galicia, a través dalgunha cadea de televisión , son igualmente os que en maior medida 

escoitan emisoras con ese mesmo obxectivo. 

 

O interese por seguir as noticias sobre Galicia e España, ben sexa a través da 

televisión, a prensa ou rádio, relaciónase directamente coa frecuencia coa que viaxan ós 

seus lugares de orixe. Os que o fan máis a miúdo son, precisamente, os que en maior 

medida ven a televisión española, len periódicos ou revistas españois e escoitan 

emisoras de radio españolas. É dicir, os que máis frecuentan a súa terra están, ademais, 

máis expostas ós medios de comunicación galegos. Digamos que a recepción dos 

medios de comunicación españois reforza, máis que despraza, e sobre todo acompaña ó 
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proceso de realizar frecuentes visitas ó país de orixe. Así pois, a conexión que 

manteñen, na súa vida cotiá, coa realidade galega confírmase mediante a súa maior 

disposición e posibilidade de viaxar con máis asiduidade a España. 

 

O recurso para se informar menos utilizado polas emigrantes é Internet. O que é 

lóxico xa que tamén, ademais de ser máis recente, é un medio de comunicación que non 

alcanza, en ningún lugar do mundo, as cotas de acceso dos outros tres soportes 

estudados. Porén, as posibilidades de comunicación que ofrece esa nova vía son grandes 

e moi variadas, sen contar que o seu crecemento é exponencial respecto ó número de 

usuarios. O 17% dos entrevistados utilízano para se decatar das noticias sobre. Claro 

que a proporción se eleva ó 57% dos que teñen de 18 a 29 anos e o 30% dos que teñen 

de 30 a 44 anos. Para os de maior idade trátase dun recurso moi pouco utilizado xa que 

require, entre outros aspectos, polo menos certos coñecementos e experiencia co 

manexo de ordenadores. Este perfil é común, mesmo, en calquera país desenvolvido. 

Como sucede cos avances técnicos máis novos, son os mozos os que antes acceden a 

eles. De todas as formas, o acceso á Rede é aínda máis utilizado polos emigrantes 

entrevistados do que, normalmente, se dá dentro de España para as persoas de igual 

idade. 

 

 
3.2.  AS VIAXES 
 

O turismo é unha das parcelas económicas no que destaca España por encima 

doutras actividades. Cada ano visitan o noso país millóns de estranxeiros que superan en 

número ó total de residentes fixos que supoñen a poboación no territorio do noso país. 

O saldo turístico per capiña é o máis elevado do mundo para países dun certo tamaño. 

Ademais do atractivo turístico, para os emigrantes o interese por viaxar a España 

refórzase coa intención e desexo de visitar familiares, amigos ou coñecidos. Nalgúns 

casos, teñen mesmo algún patrimonio ou actividade que atender en Galicia. 

 

O propósito de visitar Galicia vese favorecido, claramente, polo feito de que, a 

medida que pasan os anos, os traslados son menos custosos en tempo e diñeiro. O que 

facilita que a emigrante viaxe de vez en cando, normalmente nos períodos de vacacións 

ou con ocasión de certas celebracións familiares. En certa medida, o desenvolvemento 
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das comunicacións altera a concepción da emigración desde o momento en que non 

implica unha separación tan forte como podía supor antes. De aí, que xurdan novas 

tipoloxías ou perfis de emigrantes. Os galegos que emigraban, nos anos sesenta, xa se 

parecen pouco ós que saen agora para traballar ou estudar durante uns anos no 

estranxeiro. Xeralmente, este é un dos perfis do novo emigrante, agora motivados para 

se promocionar na empresa para a que traballan ou alcanzar un nivel educativo máis 

competitivo para o mercado de traballo nacional. Trátase dunha emigración altamente  

cualificada, composta fundamentalmente por cadros técnicos e directivos formados, 

parcial ou totalmente, no noso país. Tamén están os que alternan temporalmente a súa 

residencia en Galicia e nalgún país estranxeiro. A condición de non ter inconveniente 

para cambiar de residencia comeza a xeneralizarse para a contratación de persoal 

asalariado, situación que é similar nos países máis desenvolvidos economicamente. 

 

Segundo o datos recollidos, o 31% dos emigrantes entrevistados non acostuman 

viaxar a Galicia. O 22% faino algunha vez cada dous anos. O 31% viaxa unha vez ó ano 

e o 16% faino con máis frecuencia. O 12% dúas veces ó ano e o 4% tres ou máis veces 

ó ano. Isto é, que o grupo máis numeroso o forman os que visitan o país de orixe polo 

menos unha vez ó ano. Case a metade dos entrevistados se encontran nesa situación. 

Estamos moi lonxe da pauta tradicional dos “indianos” de principios de século, que 

permanecían moitos anos sen volver a visitar o país de orixe. 

 

Os que contan con menos idade son os que viaxan a España con máis frecuencia. 

O 66% dos mozos (18-29) e o 68% dos maduros (30-44) faino polo menos unha vez ó 

ano. Así pois, esta única visita anual a España está representada, xa en menor medida 

que os menores de 45 anos, polo 50% dos talludos (45-64) e o 21% dos maiores (65 e 

+). O corte fundamental se produce así a partir dos 65 anos. Gradualmente, desde que se 

cumpre esa idade, sucédense diversas circunstancias que dificultan a disposición e 

posibilidade para viaxar. De maneira que é máis habitual que para os emigrantes destas 

idades, os problemas de saúde se acentúen; pode que estean en peores condicións de 

afrontar unha viaxe. Ademais, a partir da xubilación, sucede que a súa situación 

económica sexa máis delicada. A todo iso podería unirse un factor máis como a perda 

dos familiares ou amigos que residen en Galicia. Cos anos é previsible que os vínculos 

afectivos que mantiñan con outros galegos establecidos no noso país debilítense e 
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deixen de ser un estímulo para frecuentar a súa terra, tamén o desexo de ampliar o 

circuíto de lugares a coñecer. 

 

Ocorre ademais que, ó chegar a idade de xubilación, se decidiron quedarse no 

país de destino, é porque están mellor integrados nel. A visita ó país de orixe dos 

xubilados pode ser moi emotiva pero é menos frecuente (en termos relativos) que a dos 

emigrantes que teñen menos anos. 

 

Tamén hai diferenzas significativas segundo o país de residencia actual. Os 

emigrantes asentados nalgún país da Unión Europea e tamén en Suíza viaxan máis a 

Galicia que outros españois asentados noutros lugares do mundo. Así o demostra o dato 

que cuantifica como o 89% dos que residen na UE e o 82% dos que viven en Suíza 

viaxan ó noso país polo menos unha vez ó ano. En menor medida, volven coa mesma 

cadencia os que teñen a súa residencia nalgún país norteamericano (44%), 

centroamericano (15%) ou sudamericano (14%). Como non podería ser doutra maneira, 

a proximidade xeográfica é un factor clave. Desde os países europeos as facilidades 

parecen maiores. Pero, esta circunstancia non evita que tamén inflúa a idade. O que si é 

determinante é que os que residen en Centroamérica e Sudamérica viaxan máis se teñen 

menos de 45 anos. 

 

A maioría dos que viaxan cada ano, acostuman permanecer arredor dun mes 

(61%), sumando o tempo total de todas as veces que viñesen ó ano. Unha cuarta parte, 

deste grupo caracterizado por ser os máis asiduos viaxeiros, acostuma quedarse 

aproximadamente dous meses ou máis todos os anos. Só un de cada dez emigrantes que 

volve todos os anos fainos unha visita que non supera os quince días como máximo. En 

calquera dos casos, trátase de viaxes máis ben longas, mesmo para os que non chegan a 

superar as dúas semanas de estanza. Se antes dicía que os que contan con máis idade 

viaxaban menos, agora hai que engadir que, cando o fan, representan o perfil dos que a 

súa visita é máis prolongada. En concreto, o 50% dos maiores (65 e + anos) que viaxan, 

polo menos unha vez ó ano, acostuman permanecer arredor de dous meses ou máis. 

Apunta aquí o fenómeno da dobre residencia cando se acaban as obrigas laborais. 

 

 
3.3  O CÍRCULO ÍNTIMO 
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O círculo íntimo compóñeno as persoas coas que tratamos habitualmente e ás 

que se dirixen principalmente os nosos afectos. A partir da nosa relación con elas vaise 

configurando o noso particular modo de ser e estilo de vida. Por iso é fundamental 

coñecer tamén en que medida o círculo íntimo dos emigrantes inclúe ou non a outros 

galegos que tamén emigraron ó mesmo país. O grupo de amigos máis próximo ós 

emigrantes entrevistados componse, en gran medida, tamén por outros galegos. O 42% 

responde que ten tantos amigos galegos como amigos naturais do país onde actualmente 

reside. O 36% vai máis alá e recoñece que ten aínda máis amigos galegos. Polo 

contrario, son menos os que din ter máis amigos naturais do país onde agora residen 

(21%). Así pois, o fenómeno da emigración non responde necesariamente (na maioría 

dos casos) ó estereotipo do illamento cultural. O emigrante segue mantendo fortes lazos 

cos seus compatriotas. O feito de contar con máis amigos do país onde agora reside, non 

se asocia tanto cos anos de estanza nese lugar como si ocorre coa idade. En principio, o 

máis razoable sería que os que levan máis tempo residindo no estranxeiro tivesen en 

maior medida amizades dese país. Porén, sucede ó contrario, os que menos tempo levan 

teñen máis amigos do país que lles acolleu. 

 

Os mozos son os que representan a maior proporción de quen o seu círculo 

íntimo está formado máis ben con amigos nados no país de residencia. Así responde o 

34% dos emigrantes de 18 a 29 anos, fronte ó extremo contrario do 19% dos que teñen 

65 anos ou máis. Os de menor idade acostuman ser máis receptivos a iniciar amizades e 

o seu círculo de amigos acostuma ser máis amplo. A integración cultural e social 

suponlles un menor esforzo. 

 

Un hábito que favorece as amizades con outros compatriotas emigrantes no 

mesmo lugar, é a participación nas asociacións e centros galegos no exterior. Sobre todo 

asisten a eses centros os que contan con maior idade. Quizais sexa así como compensen 

as carencias afectivas que trae consigo o paso dos anos que acostuma aumentar o 

sentimento que produce a distancia do país de orixe. Ademais, axuda a explicar o feito 

de que sexan os de máis idade os que teñen en maior medida como amigos, tamén, a 

outros emigrantes. Finalmente, este escenario axuda a reproducir parcialmente as 

emocións que supoñen sentirse como na casa, no fogar de onde todos eles proveñen. 
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Trátase dun fenómeno cultural e social que se relaciona coa perpetuación das raíces do 

individuo que, inevitablemente, son determinantes para o resto da súa vida. 

 

O 66% dos que alcanzan os 65 ou máis anos pertencen a algunha asociación 

formada maioritariamente por galegos. Na mesma situación encóntrase un grupo máis 

reducido (39%) que son os emigrantes máis mozos. Como pode verse, a participación é 

alta mesmo para os de menos idade. Nestes espazos comúns, acostuman encontrar un 

momento de descanso en compañía doutros galegos, ademais de compartir experiencias 

ou información interesante. En lugares onde a seguridade é un tema especialmente 

preocupantes os centros galegos se converten no espazo de lecer e espallamento máis 

seguro. Pode ser tamén un lugar indicado para se decatar ou acceder máis doadamente 

ás noticias sobre Galicia a través de, por exemplo, a prensa ou a televisión. De feito, os 

que len periódicos e os que ven canles de televisión españois participan tamén con máis 

asiduidade nese tipo de asociacións. Case todos os datos apuntan que a emigración 

galega se encontra moi vinculada ó país de orixe. Respecto ó futuro das actividades que 

predominan nas asociacións, o 50% responde cre que evolucionarán sobre todo para 

centros culturais e recreativos. O 9% cre que funcionarán principalmente como centros 

de información e turismo e o 8% como centros asistenciais. Só o 1%, que realmente non 

é representativo, considera que son principalmente lugares de información económica. 

O 26% non se inclina por ningunha opción de resposta e o 5% restante, simplemente, 

deixa a pregunta sen responder. 

 

A tendencia a relacionarse con persoas da mesma nacionalidade está asociada 

con procesos que favorecen, loxicamente, o mantemento da identidade da súa orixe 

natal. O trato frecuente con outros emigrantes permítelles, consecuentemente, manter a 

súa identidade como grupo. A partir de aí, establécense vínculos e redes de 

solidariedade entre eles, o que pode resultarlles moi útil para o desenvolvemento da súa 

vida cotiá. Favorécese a axuda nos momentos máis difíciles e poténciase o compartir os 

episodios máis agradables. En realidade, así ocorre en calquera grupo social que quede 

definido como o contorno íntimo do individuo. Non obstante, este fenómeno se acentúa 

na vida cotiá para o caso dos emigrantes. O mantemento da súa identidade social non 

lles supón, necesariamente, unha limitación seria para a súa integración. Así se explica 

que o grupo de amigos se compoña fundamentalmente de españois e que a maioría 

opine que o emigrante español, polo xeral, se integra ben alí onde decidiu emigrar. 
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O 66% dos entrevistados asegura que o emigrante remata integrándose ben alá 

onde se estableza. Menos contundentes móstranse o 34% que responden que nunca 

remata de se integrar do todo. Esa opinión está moi condicionada polo proxecto 

migratorio que estean a vivir ou planificasen, así como as súas espectativas de vida. 

Loxicamente, os que queren seguir vivindo onde viven agora, sosteñen 

consecuentemente, en maior medida que outros, que o emigrante galego se integra ben. 

Así opina o 88% dos que queren permanecer no estranxeiro, fronte ó 51% dos que 

queren volver ou desexarían establecer de nova a súa residencia en Galicia. É máis que 

razoable que os que mellor se adaptasen fóra de España sexan os menos interesados en 

regresar. Porén, sucede tamén que son outros moitos dos que queren retornar a Galicia 

(51%) quen aseguran igualmente que o emigrante non ten problemas para se integrar. 

Entón o fenómeno do retorno dos emigrantes non soamente está condicionado por como 

lles fose no estranxeiro. 

 

Outro factor determinante para nos achegar ó significado do que representa o 

círculo íntimo dos galegos do exterior, é o idioma que falan habitualmente na súa casa, 

fundamentalmente coa súa parella e fillos. A pregunta ten sentido só para os que viven 

en familia ou con compañía e, moi especialmente, para os que residen nun país de 

lingua non hispana. A diferenza doutros trazos, a lingua materna é insustituible. Pódese 

aprender a falar con fluidez outro idioma, pero nunca será tan doado a comunicación 

como cando se utiliza a lingua (ou linguas) que aprenderon dos pais. Ademais, por 

moito tempo que pase, nunca se esquece. Se ben é certo que, polo menos deberon residir 

suficiente tempo en Galicia para que o galego supoña o seu idioma materno, situación 

que non sempre ocorre así. De feito, aínda que non sexa tan frecuente, existen casos nos 

que a lingua materna, debido á idade temperá de emigración, remata sendo a local do 

novo país. Cando así sucede, tamén é posible que se sintan simultaneamente máis 

enraizados na súa residencia actual que o que lles suporía considerarse galegos. 

 

O feito de que utilicen habitualmente no fogar algún idioma maioritario do país 

de residencia, supón un maior esforzo e un maior dominio para se comunicar con ese 

idioma. Os datos móstrannos como o 65% dos galegos que emigraron a un país de 

lingua non hispana acostuman falar galego no seu fogar, mentres que a proporción se 

reduce ata o 47% que máis ben acostuma falar o castelán. 
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O círculo íntimo da emigración galega, finalmente, complétase cos contactos 

que manteñen cos amigos ou familiares que residen permanentemente en Galicia ou 

noutros lugares España. Realmente, é moi alta a proporción de entrevistados que 

aseguran manter amigos ou parentes en España (89%). Se ben é certo que, dentro dese 

grupo, son moitos menos os que falan con eles por teléfono ou os que reciben visitas 

dos seus amigos ou parentes. Naturalmente, isto último débese a que todo iso implicaría 

unha relación máis estreita que coa distancia pode resultar difícil de manter. O 10% dos 

que teñen amigos ou parentes en falan con eles varias veces á semana e o 28% varias 

veces ó mes. En conxunto, arredor de catro de cada dez fala con frecuencia cos amigos 

ou familiares que viven en España. O 34% dos entrevistados fai o mesmo pero, con 

menos asiduidade, varias veces ó ano e o 20% só algunha vez ó ano. Por último, aínda 

resta o 7% non acostuma falar por teléfono cos amigos ou parentes que conserva no seu 

lugar de orixe. 

 

Ten moito sentido o dato que mostra como os que máis viaxan a Galicia son 

tamén os que máis falan cos seus amigos ou parentes. Presumiblemente, os que menos 

veñen a manterán relacións menos estreitas cos amigos ou parentes que aquí viven. O 

77% dos entrevistados que teñen amigos ou parentes e que viaxan ó noso país todos os 

anos varias veces, acostuman falar con eles por teléfono varias veces ó mes. No 

extremos contrario, a proporción redúcese ó 8% para os que non acostuman vir á súa 

terra. A idade tamén se asocia coa frecuencia coa que falan por teléfono con Galicia. O 

56% dos menores de 45 anos comunícanse polo menos varias veces ó mes por teléfono 

cos amigos ou familiares que teñen. Da mesma maneira, compórtase o 32% dos que 

superan esa idade. Antes viamos que os máis mozos eran os que tiñan máis amigos 

naturais do país de residencia. Agora resaltamos que teñen tamén máis contacto con 

amigos ou parentes que viven en España. Digamos que o seu círculo íntimo é de maior 

radio. Simplemente, os mozos se relacionan máis doado e comunmente con máis 

persoas de un ou outro país. Os de máis idade seguirían unha pauta diferente. Teñen 

máis amigos galegos no seu lugar de residencia, pero manteñen contactos máis 

ocasionais cos amigos ou parentes que aínda manteñen no noso país. Os de máis idade, 

tamén sinalamos que son os que levan máis tempo residindo no estranxeiro. Rematan 

tendo alí unha pequena representación do país de orixe que, pouco a pouco, vai 

substituindo ós parentes e amigos que deixaron en Galicia. Hai outra indicación máis da 
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intensidade das relacións que se producen entre os emigrantes e os amigos ou parentes 

que viven en Galicia: as veces que os emigrantes reciben visitas procedentes do noso 

país. Á maioría dos emigrantes (58%) non lles visitan os amigos ou parentes que teñen 

en Galicia. Ó 24% visítanlles algunha vez cada dous anos e ó 18% con máis frecuencia 

(polo menos unha vez ó ano). Se comparamos eses datos cos que obtíñamos sobre as 

veces que viaxaban a España, concluimos que os emigrantes frecuentan máis o noso 

país respecto ás visitas procedentes de España. Agora ben, os que máis viaxan a España 

son tamén os que máis visitas reciben de España. Ó 33% dos que veñen ó noso país 

dúas ou máis veces ó ano, e teñen aquí amigos ou parentes, visítanlles polo menos unha 

vez ó ano. Mentres que lle sucede o mesmo a un conciso 4% que non acostuma viaxar a 

España. Por todas as partes móstrase que o grupo reducido de emigrantes mozos está 

máis en contacto co país de orixe. Quizais sexa máis esa emigración “para volver” ou, 

polo menos, con máis confianza en que cando poidan ou queiran volverán. 

 

A recepción de visitas procedentes de galegos e españois establecidos no noso 

país é tamén máis frecuente para os menores de 45 anos. A unha cuarta parte dos 

menores de 45 anos visítanlles os amigos ou parentes que teñen en España. Sucédelle 

igual a un de cada dez emigrantes que contan con 45 e máis anos. Segundo pasan os 

anos, é máis lóxico que se debilite a relación entre o emigrante e os amigos ou parentes. 

De aí que os de máis idade falen menos con Galicia e reciban menos visitas desde o 

noso país. As diferenzas que establece a idade en realidade tamén están relacionadas cos 

anos que levan residindo no estranxeiro. Como sabemos, os de máis idade tamén levan 

máis tempo vivindo fóra de Galicia e, xa que logo, organizando a súa vida cotiá lonxe 

do tramado de relacións que mantiñan aquí. O desarraigo medra paulatinamente. 

Durante os primeiros anos, o emigrante mantén un contacto mais estreito co país de 

orixe, pero pouco a pouco vaise debilitando. O matrimonio e os fillos contribúen a ese 

cambio de orientación que, finalmente, significa unha adaptación progresiva no seu 

novo país. 

 

 

 

4.- AFORRO E CONSUMO 
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A pesar do predominio entre os emigrantes dos grupos de máis idade, aínda 

arredor dun 40% dos entrevistados afirma enviar diñeiro a Galicia unha ou máis veces ó 

ano. En consonancia con este dato, unha proporción similar dispoñen dunha conta 

nunha Caixa de Aforros (41%) ou nun banco (35%). Son os que levan menos anos na 

emigración quen o fan máis regularmente e a proporción aumenta considerablemente 

entre os residentes en Europa (69%), que son os que teñen maior capacidade de aforro. 

 

A orientación destes envíos responde, en primeiro lugar, ó mantemento de 

estreitos lazos familiares. Existe tamén un grupo significativo que trata de encontrar o 

mellor lugar para levar os seus aforros a España. Así, entre os emigrados a Europa, un 

20% afirma ter un depósito a prazo fixo e un 12% que inviste na bolsa española ou en 

fondos de inversión. 

 

A inestabilidade económica e social de Latinoamérica inqueda ós empresarios 

entre os que se detecta un amplo grupo que dispón de capacidade regular de aforro e 

desexa investir en España, porque proxecta retornar ou manter relacións económicas 

regulares, en busca dun mínimo de seguridade para a súa economía. 

 

 
4.1 PREFERENCIAS DE PRODUTOS 

 

 Entre os emigrantes que contan con capacidade de aforro, pero que no 

momento de responder á enquisa manifestan non dispor en Galicia dunha serie concreta 

de produtos de aforro e inversión, aparece unha vontade clara de o facer, con 

preferencias ben definidas.Entre este tipo de demandas destacan as seguintes: 
 

 

4.1.1. MERCA DE VIVENDAOU SOLAR 
 

 É a inversión preferente e maioritaria (56%) entre os que afirman non ter na 

actualidade unha vivenda en Galicia. O nivel de solvencia desta demanda pódese 

estimar a partir do feito de que aparece moi fortemente asociada á capacidade de aforro, 

ó desexo de retorno, ó grao vinculación regular con España e ós grupos de idade máis 

activos. 
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  4.1.2. DEPOSITO A PRAZO FIXO 

 

A maioría de quen contan con capacidade de aforro (uns 8 de cada 10 

emigrantes enquisados) e aínda non dispoñen deste tipo de conta, se formulan 

seriemente a posibilidade de o facer. A principal característica desta poboación é o seu 

desexo de seguir vinculados á súa patria de orixe, sexa retornando ou pasando tempadas 

en Galicia. 
 

          4.1.3 MONTAR UN NEGOCIO 
 

É un proxecto que acariñan un de cada tres emigrantes e a metade dos que 

desexan retornar. Dispor da casa ou vivenda e ter unha conta de aforro ou querer abrir 

un depósito constitúen indicadores significativos e consistentes do grao de realismo do 

propósito emprendedor destes emigrantes. Afrontar a posta en marcha dun negocio 

esixe hoxe ter que acometer unha serie complexa de tarefas, que se tornan moito máis 

custosas e difíciles cando é preciso realizalas desde outro país. O novo marco 

comunitario, aínda que non elimina esta dificultade, parece estar a ofrecer novas 

oportunidades de negocio. A principal cuestión a resolver é a necesidade de facer 

accesibles a este importante grupo de emigrantes emprendedores, con capacidade e 

recursos para acometer novos negocios, a información, a axuda técnica e o apoio 

financeiro necesarios. A gran maioría teñen fillos que contan cunha importante 

formación, dominio de varios idiomas e con frecuencia unha importante rede de 

relacións, o que constitúe un activo singular. 

 

 
4.1.4. BOLSA E FONDOS DE INVERSIÓN 

 

Este é un mercado máis novo e conseguintemente menos coñecido. Aínda así un 

terzo dos que teñen capacidade de aforro desexarían investir nel. Trátase, en definitiva, 

dunha nova forma actualizada -e en boa medida simplificada- do dinamismo 

emprendedor e da cultura empresarial dos emigrantes, que buscan acometer ou 

participar nalgún negocio.O mesmo que no caso anterior, este tipo de inversión require 

unha información apropiada 
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4.1.5 PROXECTOS DE PENSIÓN 

 

Máis da metade dos entrevistados (dous de cada tres en América) desexarían 

recibir información sobre este produto. Importa ter presente que o 79% manifestan ter 

máis de 45 anos. A especial demanda deste produto en América responde precisamente 

á maior idade destes emigrantes. Trátase de un dos produtos estrela, cun máis amplo 

mercado potencial. 
 

 

          4.1.6.EMPRÉSTITOS, CRÉDITOS E SEGUROS DE VIDA 
 

Son produtos moito menos estendidos entre os emigrantes, pero porén aparece, 

unha importante demanda non atendida. Como era de esperar, esta demanda, unha vez 

máis de forma consistente cos datos anteriores, déixase sentir dun modo particular entre 

os menores de corenta e cinco anos. 

 

En resumo, a través dunha batería de preguntas que fan referencia a unha serie 

de produtos específicos e complementarios entre si, a enquisa pon claramente de 

manifesto a existencia dunha importante demanda non satisfeita de novos servizos 

bancarios, que van máis alá das contas tradicionais de aforro. 

 

Trátase dunha dobre liña de aforro e inversión, orientada, por un lado, a produtos 

de previsión social e, por outro, a facer praticable algunha forma de retorno. A primeira 

interesa sobre todo ás persoas de máis idade e ós residentes en América. A segunda liña 

de aforro está decididamente orientada á inversión e aparece impulsada por algún 

proxecto ou idea empresarial. Esta segunda demanda, pola súa máis ampla presenza 

entre os grupos máis mozos e activos, mostra un maior vigor e solvencia, pero ó mesmo 

tempo require unha información máis específica, acompañada dalgunha forma de apoio 

técnico. 

 

 
4.2 ESTRATEXIAS CORPORATIVAS 



Informe sobre a situación socio económica dos galegos do exterior 

 

Entre os emigrantes, as Caixas de Aforros presentan unha clara vantaxe fronte ós 

bancos. Teñen un número maior de clientes, sobre todo en Europa, onde os emigrantes 

dispoñen de maiores recursos e de lazos máis estreitos con Galicia. Gozan tamén dunha 

especial credibilidade, asociada máis á proximidade e á identidade territorial que ó 

prestixio profesional. Entre as Caixas de Aforros galegas, obsérvase con claridade este 

importante efecto de inercia territorial, que lle permite a cada unha establecer unha certa 

primacía no seu territorio de referencia. 

 

A maioría, sobre todo entre os clientes das Caixas galegas, tenden a considerar 

que a entidade coa que traballan é a mellor das entidades bancarias españolas, feito que 

reflicte un importante compoñente identitario e que facilita unha vinculación clientelar. 

 

Pero obsérvase ó mesmo tempo a existencia dunha significativa disonancia entre 

a entidade coa que din traballar e o prestixio ou competencia que lle atribúen. Os bancos 

(sobre todo os que aparecen cunha maior cota relativa de mercado, BSCH e Banco de 

Galicia) mostran unha disonancia positiva, isto é, unha asignación de prestixio máis alta 

que a porcentaxe de clientes co que contan. Polo contrario, as Caixas presentan unha 

disonancia negativa, cun menor nivel de prestixio respecto da súa porcentaxe de 

clientes. A disonancia tende a ser proporcionalmente maior nas Caixas máis pequenas, o 

que parece sinalar que, neste ámbito, o tamaño opera como un factor de prestixio. 

 

Os clientes xa non son emigrantes cun baixo nivel de competencia, que 

abandonan a súa terra á que se senten estreitamente vinculados e que se encontran nun 

país estranxeiro co que apenas teñen lazos institucionais. Trátase máis ben dunha 

poboación longamente asentada no estranxeiro, cunha ampla experiencia profesional, 

que viaxa regularmente a España e entre os que se encontra xa un amplo número de 

persoas cun importante capital educativo. En consecuencia, sen negar o valor do 

compoñente de identificación, neste contexto máis aberto tende a imporse a busca da 

eficiencia. Neste sentido cabería interpretar que un de cada tres emigrantes non saiba 

dicir que entidade sería mellor para el, o que descobre un importante nicho de clientes 

potenciais. 
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Tamén resulta significativo comprobar que os descendentes de galegos, tanto en 

Europa como en América, aseguran que estas entidades se buscan cada vez máis entre 

os naturais dos seus países de acollida. 

En resumo, os datos mostran un relativamente amplo horizonte de mercado para 

novos produtos bancarios, no que as Caixas de Aforros contan cunha vantaxe de partida 

e un valor de identificación territorial. Pola súa parte, o prestixio asociado ó tamaño 

aparece tamén como unha baza non desdeñable. 

 

 

 
4.3. INFORMACIÓN 

 

As respostas dos emigrantes entrevistados poñen de manifesto un cambio 

relevante no uso que fan dos servizos bancarios tradicionais e a aparición dunha 

demanda de novos servizos especializados o que revela un claro horizonte de mercado. 

Unha máis ampla xeneralización require que chegue ata eles a información oportuna 

desde algunha entidade con prestixio suficiente, capaz de lles ofrecer garantías serias  

unha gran proximidade. A existencia dun terzo de indecisos parece indicar unha 

carencia manifesta destas dúas condicións e un importante nicho de clientes dispoñibles. 

 

 Unha forma praticable de chegar con eficacia a este mercado potencial parece 

requirir un programa de comunicación apropiado, que difunda a lóxica destes novos 

produtos e permita, a través dalgunha forma de feed-back ou de seguimento do seu 

impacto, adaptalos ás condicións particulares dos diferentes grupos. A maior 

inestabilidade dos novos produtos financeiros, unida a unha maior versatilidade das 

demandas, antes practicamente reducida á necesidade de enviar fondos para axudar a 

familiares con necesidades, explica esta maior necesidade de información e de atención 

a estes clientes. 

 

 Importa lembrar que o cambio observado nas novas demandas aparece 

estreitamente vinculado á existencia de tres grupos diferenciados, cunha capacidade 

económica desigual e demandas diferentes, que requiren tratamentos, en boa medida, 

especializados: 
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1.- O primeiro grupo está formado polas persoas maiores ou de certa idade. O 

seu interese está claramente centrado nos produtos que fan referencia a previsión e 

asistencia social. Constitúen unha gran maioría dos residentes en América e a súa 

capacidade de aforro é máis ben reducida. 

 

2.- O segundo grupo fórmano as persoas activas, que emigraron a Europa nas 

últimas décadas e que contan cunha posición económica relativamente boa e cunha 

cunha importante capacidade de aforro. Este é o grupo máis interesado en todas as 

novas formas de aforro e inversión en España, porque dispoñen de importantes recursos 

e conservan un gran interese por volver ou por manter relacións estreitas co seu país de 

orixe. 

 

3.- O terceiro grupo son os nados fóra de España, que presentan características  

educativas similares ás dos españois que non tiveron necesidade de emigrar. Sobre todo 

os residentes en países americanos mostran un gran interese por traballar en Galicia ou 

en España e por coñecer as ofertas de traballo e as posibilidades de negocio. Son 

ademais os que máis frecuentemente viaxan a España. 

 

5.- CENTROS DE DIA 

 

  Na actualidade o número de Centros de Día activos son os seguintes: 

 
México: 7 
Argentina: 6 
Venezuela: 3 
Ecuador: 2 
Perú: 1 
Marruecos: 2 
Francia: 2 
Portugal: 1 
Reino Unido: 1 
 

 Todos eles son en moitos casos fundamentais para cubrir as necesidades de 

moitas familias con personas dependentes o medio dependentes ó seu cargo  e que sen 

dúbida precisan de estos centros para ter unha mellora na súa calidade de vida. 
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 El Estado Español define os centros de día como aqueles que durante o día , 

ofrecen atención os mayores afectados por diversos graos de dependencia. Seus 

obxectivos consisten na mellora da calidade de vida dos seus usuarios, na promoción da 

capacidade de participación dos seus beneficiarios potenciando as relacións 

interpersonais e mellorar a integración social, favorecer a autonomía personal e la 

permanencia dos seus beneficiarios no seu entorno habitual. 


