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A NOVA EMIGRACIÓN GALEGA A EUROPA NO ABRENTE DO TERCEIRO 

MILENIO: PERFIL EDUCATIVO E EMPREGO 

RESUMO 

A investigación que aquí se presenta, dende a vertente educativa, céntrase no estudo da actual 

emigración galega con destino a Europa. O obxectivo principal deste traballo focalízase na 

análise dos perfís da nova emigración no eido educativo e laboral e así mesmo trata de afondar 

no coñecemento doutras características como a identidade, a integración, as relacións sociais 

ou as expectativas da colectividade emigrante galega. A temática da tese aborda o estudo da 

tipoloxía da emigración que ten lugar hoxe en día dende Galicia a Europa, para tratar de 

verificar se a corrente emigratoria galega se corresponde ou non co fenómeno do brain drain. 

A aproximación a esta realidade efectuouse tras investigar os fluxos migratorios na Galicia 

contemporánea e os trazos fundamentais dos perfís da xuventude na actualidade. 

A partir dunha metodoloxía de corte cualitativo e mediante o uso da técnica da entrevista 

procedeuse a recadar a información coa mostra obxecto de estudo que está emigrada en distintos 

países do continente europeo. 

Os resultados acadados constatan que esta corrente de emigración está integrada por persoas 

cun perfil educativo onde predomina o nivel de estudos superior. Dentro da poboación galega 

examinada, identifícanse dous colectivos principais: un que se corresponde cun grupo que 

desempeña as súas funcións no ámbito formativo-laboral da investigación e outro que está 

integrado por aquelas persoas que están adscritas a outros sectores do mercado de traballo. 

Como conclusións xerais destácase que a emigración galega actual implica unha perda de 

capital humano e intelectual para Galicia e, polo tanto, é necesario desenvolver accións na 

esfera política para intentar mitigar os efectos negativos da mesma na sociedade de orixe e tratar 

de crear canles de intercambio de coñecemento que poidan incidir positivamente no país emisor. 

Neste senso, é relevante que se continúe estudando este fenómeno social dende a educación 

para profundar na análise da actual emigración galega e agárdase que a investigación realizada 

sexa o xerme para que outras persoas investigadoras poidan desenvolver futuros traballos sobre 

a temática examinada. 
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LA NUEVA EMIGRACIÓN GALLEGA A EUROPA EN EL ALBOR DEL TERCER 

MILENIO: PERFIL EDUCATIVO Y EMPLEO 

RESUMEN 

La investigación que aquí se presenta, desde la vertiente educativa, se centra en el estudio de la 

actual emigración gallega con destino a Europa. El objetivo principal de este trabajo se focaliza 

en el análisis de los perfiles de la nueva emigración en el ámbito educativo y laboral y así mismo 

trata de ahondar en el conocimiento de otras características como la identidad, la integración, 

las relaciones sociales o las expectativas de la colectividad emigrante gallega. La temática de 

la tesis aborda el estudio de la tipología de la emigración que tiene lugar hoy en día desde 

Galicia a Europa, para tratar de verificar si la corriente emigratoria gallega se corresponde o no 

con el fenómeno del brain drain. La aproximación a esta realidad se efectuó tras investigar los 

flujos migratorios en la Galicia contemporánea y las características fundamentales de los 

perfiles de la juventud en la actualidad. 

A partir de una metodología de corte cualitativo y mediante el uso de la técnica de la entrevista 

se procedió a recopilar la información con la muestra objeto de estudio que está emigrada en 

distintos países del continente europeo. 

Los resultados alcanzados constatan que esta corriente de emigración está integrada por 

personas con un perfil educativo donde predomina el nivel de estudios superior. Dentro de la 

población gallega examinada, se identifican dos colectivos principales: uno que se corresponde 

con un grupo que desempeña sus funciones en el ámbito formativo-laboral de la investigación 

y otro que está integrado por aquellas personas que están adscritas a otros sectores del mercado 

de trabajo. 

Como conclusiones generales se destaca que la emigración gallega actual implica una pérdida 

de capital humano e intelectual para Galicia y, por lo tanto, es necesario desarrollar acciones en 

la esfera política para intentar mitigar los efectos negativos de la misma en la sociedad de origen 

y tratar de crear canales de intercambio de conocimiento que puedan incidir positivamente en 

el país emisor. En este sentido, es relevante que se continúe estudiando este fenómeno social 

desde la educación para profundizar en el análisis de la actual emigración gallega y se espera 

que la investigación realizada sea el germen para que otras personas investigadoras puedan 

desarrollar futuros trabajos sobre la temática examinada. 
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THE NEW GALICIAN EMIGRATION TOWARDS EUROPE AT THE BEGINNING OF 

THE THIRD MILLENIUM: EDUCATIONAL PROFILE AND EMPLOYMENT 

ABSTRACT 

The research presented here, from the educational point of view, focuses on the study of the 

current Galician emigration towards Europe. The main goal of this work fixates on the analysis 

of the new emigration profiles within the educational and employment fields. Likewise, it tries 

to delve into the knowledge of other features such as identity, integration, social relationships 

or expectations of the Galician emigrant collective. The thesis' thematic deals with the study of 

emigration's typology that takes place currently from Galicia to Europe, in order to try to verify 

if the Galician migratory flow relates to the brain drain phenomena or not. The approximation 

to this reality took place after researching about current Galician migratory flows and the main 

traits youth profiles have nowadays.  

Starting from a qualitative cutting methodology and through the use of the interview technique, 

the information was collected with the sample of the object of study that is emigrated in 

different countries of the European continent. 

Obtained results state that this flow of emigration is integrated by people with an educational 

profile where a high level of superior studies prevails. Within the surveyed Galician population, 

two main collectives were identified: one that corresponds to a group which executes their 

functions within the formative-employment field of investigation and another one that is 

composed by people who are attached to other fields within the work market. 

As main conclusions it has to be pointed out that current Galician emigration implies a loss of 

human and intellectual assets for Galicia and, therefore, it is necessary to develop actions within 

the political sphere in order to try to reduce the negative effects of it within the society of origin 

and try to create a flow of knowledge exchange that can influence positively the issuing country. 

In this sense, it is important that this social phenomena continues to be studied starting from 

education in order to delve into the analysis of current Galician emigration and it is hoped that 

this will be the seed that will enable other researchers to develop future works related to the 

examined thematic. 
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   INTRODUCIÓN 

A investigación que aquí se presenta focalízase dentro do eido educativo na análise da actual 

emigración galega con destino ao continente europeo. Este feito social, no ámbito estatal e 

autonómico, acadaría unha notoria relevancia nos medios de comunicación trala etapa de crise 

económica do ano 2008 coa cal se comezaría a falar cada vez máis da emigración en España 

contribuíndo desta maneira a rememorar as correntes emigratorias que durante os anos sesenta 

do século vinte se dirixirían cara a Europa dende as diferentes rexións de España con destino a 

distintos países europeos como Alemaña, Francia ou o Reino Unido. 

A panorámica actual segundo os estudos realizados sobre a temática descrita inciden en que é 

o grupo da mocidade o principal continxente de poboación que configura esta corrente de 

emigración. De feito, ante este fenómeno comezaron a emitirse múltiples novas arredor de 

termos como a fuga de talentos ou como o denominado brain drain (fuga de cerebros). Desta 

forma, xeraríase no imaxinario social colectivo a idea de que as persoas que están emigrando 

son as máis mozas e as máis formadas e que estas atopan unha única alternativa como vía de 

escape á situación laboral, derivada da crise do ano 2008, que se orienta cara a emigración 

exterior. 

Neste contexto, e para tratar de dilucidar máis polo miúdo o que está acontecendo no caso 

galego coa emigración actual, formulouse este traballo co fin de afondar no coñecemento deste 

novo fluxo emigratorio e tentar achegar maior información sobre os perfís educativos e laborais 

das persoas que emigran dende Galicia a Europa e así mesmo examinar os trazos xerais desta 

emigración relativos a outros aspectos relevantes como as causas que inciden na marcha, a 

elección do país de destino, a identidade emigrante entre dous territorios, as expectativas ou o 

retorno. 

Polo tanto, nesta panorámica de incerteza sobre a verdadeira dimensión deste fenómeno tanto 

a nivel cuantitativo como cualitativo concrétase a continuación o problema de investigación 

proposto que quedou enunciado da seguinte maneira: ¿Cales son os perfís educativos e laborais 

da actual emigración galega? 
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Co fin de esclarecer esta cuestión e construír cando menos unha análise exploratoria desta 

problemática recente, a investigación proposta tratará de abordar este feito dende o eido da 

educación xa que apenas se ten estudado este fenómeno dende a vertente educativa. Polo tanto, 

considérase imprescindible a súa abordaxe dende esta perspectiva, tendo presente que as 

persoas que emigran configuran un colectivo de capital intelectual que pode contribuír ao 

desenvolvemento da sociedade de orixe, tanto dende a diáspora como ao seu retorno, e o seu 

potencial debería ser investido para promover o avance e a mellora de Galicia na esfera social 

e educativa. 

Delimitación temática 

O estudo da emigración en Galicia conta unha dilatada traxectoria no eido da investigación 

académica dende diversas áreas. De feito, son numerosos os traballos que sobre o fenómeno 

emigratorio se teñen publicado na comunidade galega. No referente á investigación da 

emigración con destino a Europa son amplamente coñecidos os traballos do profesor Durán 

Villa (1985; 1997), de Hernández Borge (1989; 2007), de Rodríguez Galdo, Freire e Losada 

(2010) ou de Oso Casas (2004). 

Así mesmo, tamén son relevantes os proxectos desenvolvidos polo grupo de investigación 

Terceira Xeración da Universidade de Santiago de Compostela entre os que cabe salientar o 

proxecto: Galicia Mundi: actualidade e prospectiva do asociacionismo galego no exterior. Os 

retos en materia educativa, social e cultural (2010-2013) coordinado polo profesor Vicente 

Peña Saavedra; as investigacións do profesor Miguel A. Santos Rego (1997), a da profesora 

Mar Lorenzo Moledo e Miguel A. Santos Rego (2005) do grupo de investigación Esculca e o 

traballo da profesora Mª Esther Olveira Olveira (2000). 

Ora ben, a actual emigración galega é un feito aínda emerxente como obxecto de estudo, sobre 

todo dende o eido educativo, xa que si se teñen atopado investigacións sobre a mesma pero 

dende outras áreas. Entre os traballos máis recentes destacan os realizados polo INJUVE 

(Instituto de la Juventud), pola Fundación 1º de Mayo e a OIM (Organización Internacional 

para as Migracións). Ademais, no ámbito da investigación tamén se teñen desenvolvido nos 

últimos anos teses de doutoramento sobre a temática emigratoria actual como a de Oviedo 

Mendiola (2015) ou a de Rodríguez Puertas (2017). 

No que respecta aos estudos realizados no contexto galego hai que destacar o de Valiña (2019) 

sobre a emigración galega a Suíza; o ensaio de Alonso Alonso (2017) que reflexiona sobre a 

nova emigración galega e a precariedade deste colectivo de transmigrantes; o traballo da 

profesora Pérez Caramés (2017) enfocado na emigración española con destino a Alemaña; o de 
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Bastida Domínguez (2015) dende o eido económico e centrado na análise do potencial do brain 

drain e o de González Laxe, Martín Bermúdez e Martín Palmero (2013) sobre a cuantificación 

e a repercusión da nova emigración. 

Non obstante, no marco galego as investigacións non son moi numerosas e polo tanto constátase 

que é preciso continuar afondando na temática obxecto de estudo para poder obter maiores 

datos e información de carácter cualitativo que tampouco se rexistra nos principais institutos 

estatísticos que se encargan, entre outras moitas cuestións, do cómputo dos fluxos migratorios 

como o IGE (Instituto Galego de Estatística) ou o INE (Instituto Nacional de Estatística). 

Dentro destes trazos de carácter cualitativo, atópanse os perfís educativos da actual emigración 

galega. Non obstante, a información sobre os mesmos é practicamente inexistente e os únicos 

datos que se atoparon sobre este elemento para configurar esta investigación son os que foron 

proporcionados pola Subdirección Xeral de Protección e Asistencia Consular dependente do 

MAEC (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación) que achegou 

información concernente ao Rexistro de Matrícula Consular (RMC) no cal se rexistra o nivel 

educativo da poboación emigrada. 

Antecedentes da investigación 

A xénese desta tese de doutoramento deriva da realización dun traballo de investigación previo 

centrado na análise da actual emigración galega da mocidade a Alemaña. Ese traballo realizouse 

no curso académico 2014/2015 no Máster Universitario de Investigación en Educación, 

Diversidade Cultural e Desenvolvemento Comunitario na Universidade de Santiago de 

Compostela baixo a supervisión e orientación do profesor Vicente Peña Saavedra. 

A investigación desenvolvida nese traballo fin de mestrado (TFM) levaba por título: 

Aproximación ao proceso emigratorio da mocidade galega en Alemaña na actualidade: perfil 

educativo, emprego e expectativas. Esta primeira incursión no eido da investigación, con ese 

estudo precedente de carácter exploratorio relacionado coa análise pedagóxica da emigración, 

constituiría un dos principais alicerces dos que xurdiría posteriormente a tese de doutoramento. 

A experiencia acadada na realización do TFM contribuíu a sentar as bases sobre o coñecemento 

do fenómeno da emigración actual nun marco xeográfico concreto -Alemaña- e con esa bagaxe 

adquirida iniciaríase un novo percorrido neste eido coa tese de doutoramento ampliando o 

contexto de análise ao continente europeo co fin de obter unha panorámica xeral da actual 

emigración galega con destino a Europa. 
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Ademais do cambio descrito no eido territorial, na tese tamén se modificaron outras variables 

de análise como, por exemplo, a franxa de idade da poboación obxecto de estudo co fin de obter 

unha mostra máis ampla e representativa do feito emigratorio galego e pasando desta maneira 

a estender a franxa de idade que quedara establecida no TFM entre 18-41 anos ata os 45 anos, 

xa que o estudo de campo realizado demostrou naquel momento que por mor da idade algunhas 

persoas non puideron contribuír coa súa testemuña á investigación. 

Non obstante, pese aos cambios descritos, a vertente de análise dende o ámbito da educación 

mantívose focalizada nos perfís educativos do colectivo emigrante como eixo central sobre o 

cal se artellaría a tese, tratando de afondar novamente nun dos aspectos menos investigados nos 

traballos que se teñen publicado ata o momento sobre a actual emigración como é a formación 

ou as traxectorias educativas das persoas emigrantes. 

En estreita relación con este aspecto, tamén se tratou de continuar con outra das liñas de 

investigación iniciadas no TFM e que ten unha conexión directa co perfil educativo do 

continxente emigrado como é o emprego; entendendo este aspecto como o estudo das carreiras 

profesionais e laborais das persoas emigradas, partindo da súa experiencia no país de orixe e 

examinando así mesmo esta traxectoria nos diferentes países de destino. 

A realización do TFM contribuíu a facilitar un achegamento ao mundo da investigación no que 

se puideron poñer en práctica coñecementos e habilidades adquiridas no mestrado nunha 

realidade concreta e cunha poboación determinada. En esencia o traballo do mestrado permitiu 

mellorar certas destrezas relacionadas coa busca de fontes documentais, co manexo de bases de 

datos, coa busca de informantes, coa realización de entrevistas e co establecemento de contactos 

con persoal investigador e con profesorado que ten levado a cabo estudos no campo da 

emigración. Alén disto, tamén ofreceu a posibilidade de participar en conferencias e congresos 

nos cales se puido dar a coñecer o traballo realizado e desta maneira facilitou a inmersión en 

tarefas propias da investigación que posteriormente tamén se realizaron nas etapas de 

desenvolvemento da tese de doutoramento. 

Todas estas aprendizaxes foron de gran utilidade, sobre todo o que respecta ao traballo de 

campo realizado no TFM, xa que na tese acadaría unha dimensión importante e dispor de certa 

experiencia neste aspecto facilitou moito esta parte da investigación. 

Ese primeiro traballo de investigación xeraría un desexo persoal de descubrir dentro da 

emigración galega actual fluxos de emigración con destino a outros países europeos, co fin de 

comprobar se existen semellanzas entre as persoas que emigran aos distintos territorios; e ao 

mesmo tempo identificar as diferenzas relativas a cada corrente, para tratar de obter unha visión 
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global e fonda sobre a relevancia das traxectorias educativas e laborais en distintos contextos 

xeográficos e, determinar se existe algún patrón migratorio común ás distintas realidades 

examinadas. 

Así mesmo, a nova formulación da investigación na tese, ampliando o marco xeográfico de 

estudo permitiu levar a cabo un estudo de carácter comparativo examinando as diversas 

realidades contextuais nas cales o colectivo emigrante desenvolve o seu proxecto profesional e 

vital. 

Polo tanto, en liñas xerais, o TFM constituíu unha fase inicial de aprendizaxe no eido da 

investigación e así mesmo foi o xerme central da nacenza da tese de doutoramento. 

Territorialidade e cronoloxía 

No que atinxe ao marco xeográfico de análise desta investigación hai que constatar que se 

contemplan dous contextos territoriais. Por unha banda, Galicia como comunidade de orixe da 

actual emigración galega, e, por outra banda, Europa como continente de destino da 

colectividade galega emigrante.  

No caso específico da investigación, a análise territorial contemplou nun principio un total de 

16 países que se integrarían na mostra do estudo, pero que finalmente por problemas derivados 

do traballo de campo acabarían sendo 15. Polo tanto, dentro do continente europeo, a 

investigación permitiu examinar á colectividade galega emigrante nos seguintes países de 

destino: Alemaña, Austria, Bélxica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, 

Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia e Suíza.  

A selección destes países fíxose tendo en conta que moitos destes territorios foron antigos 

destinos da emigración galega e outros engadíronse de forma aleatoria co fin de ampliar o 

contexto espacial e poder obter así unha panorámica xeral do que é o fenómeno emigratorio en 

Europa sen focalizar o estudo en exclusiva nun país e nunha realidade concreta. 

En harmonía coa situación xeográfica, o traballo tamén se centra nun tempo específico de 

análise, é dicir, nun período temporal que ten como punto de partida o ano 2008 -por ser este o 

momento a partir do cal comeza a última gran crise económica e esculcar se este feito tivo algún 

tipo de incidencia na marcha emigratoria da poboación galega-, e como punto final o ano 2020, 

momento no cal se realizou a última recollida testemuñal de información. 
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Relevancia social e científica 

No contexto actual a emigración acadou un protagonismo relevante en parte grazas á difusión 

nos medios de comunicación de múltiples novas sobre este fenómeno. De feito, a emigración 

sempre estivo presente en Galicia xa que a comunidade galega caracterizouse por ser un pobo 

con gran tradición migratoria, primeiro cara o continente americano e posteriormente cara a 

Europa. 

A situación social xerada pola crise económica do ano 2008 traería novamente un protagonismo 

notorio á emigración en Galicia e os ecos derivados das novas achegarían unha maior relevancia 

ao feito migratorio que xa posuía por trazos históricos un rol importante na sociedade galega. 

Polo tanto, na esfera social queda patente que a emigración é un tema que preocupa ao país 

dada a atención que se lle confire ao mesmo. 

No eido da investigación a relevancia da emigración quedou manifesta nunha ampla produción 

de traballos e de investigacións que se teñen realizado sobre esta temática. No caso concernente 

a Galicia son numerosas as contribucións que se desenvolveron dende as universidades galegas 

de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo. Así, pódense destacar os seguintes traballos en 

orde cronolóxica ascendente: os do profesor Xosé Manuel Beiras Torrado (1970 e 1972); os 

traballos de Julio Hernández Borge (1976; 2007); o estudo de Carlos Sixirei Paredes (1988); os 

traballos de Antonio Eiras Roel (1992); os dos membros pertencentes ao grupo de investigación 

Terceira Xeración da Universidade de Santiago de Compostela entre os que destacan os do 

profesor Vicente Peña Saavedra (1991; 1993), a publicación de Antonio Rodríguez Martínez e 

Vicente Peña Saavedra (1996) e a da profesora Mª Esther Olveira Olveira (2000); a obra de 

Ramón Villares Paz e Marcelino Fernández (1996); a investigación do profesor Francisco 

Ramón Durán Villa (1997); o traballo de Miguel A. Santos Rego (1997); as investigacións da 

profesora Pilar Cagiao Vila (1997; 2003); a obra de Abel López Rodríguez e Xosé Manuel 

Beiras (1999); os traballos de Xosé Manuel Núñez Seixas (2000; 2002); as diversas 

publicacións do grupo editorial España Exterior (2008; 2009); o traballo da profesora María 

Xosé Rodríguez Galdo, Mª Pilar Freire Esparís e Abel Losada (2010); e a publicación da 

profesora Laura Oso Casas (2004), entre outros moitos que sería longo enumerar. 

A teor desta compilación que trata de ilustrar a significación da emigración no eido académico, 

queda patente que este fenómeno social espertou un gran interese por parte da colectividade 

investigadora en Galicia. De feito, hai que destacar que na comunidade galega existe o Arquivo 

da Emigración Galega adscrito ao Consello da Cultura Galega e, ademais, durante varios anos 

esta institución publicou a revista Estudos Migratorios. 
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A día de hoxe tamén se continua indagando esta temática, non obstante no caso específico da 

actual emigración española e da galega en particular as publicacións son manifestamente 

inferiores en comparación co interese que atraeu a emigración cara a América ou cara a Europa 

nos anos sesenta do século XX.  

Neste senso, no que atinxe a Galicia, atópanse os traballos xa citados na parte desta introdución 

relativa á “delimitación temática”, entre os que se destacaron as seguintes publicacións, en orde 

cronolóxica descendente: Valiña (2019); Alonso Alonso (2017); Pérez Caramés (2017); Bastida 

Domínguez (2015); González Laxe, Martín Bermúdez e Martín Palmero (2013).  

Non se atoparon moitas máis achegas no contexto galego, non obstante a nivel estatal si se 

aprecia que se ten afondando algo máis no estudo da nova emigración en distintas comunidades 

autónomas como é o caso de Cataluña na que se constatan, a modo de exemplo, o traballo de 

Rubio (2013); o de Alberich, Rubio e Serracant (2016); o de Domingo e Blanes (2015; 2016) 

ou a publicación coordinada por Sánchez-Montijano e Alonso Calderón (2014). 

Outros traballos de interese que tratan sobre a temática e que se publicaron nos últimos anos 

son o de Moldes e Gómez Sota (2015); a publicación de Rodríguez Puertas (2019) e o último 

que se atopou sobre a temática sería o de Fernández Asperilla e Alba (2020).  

Ademais destes traballos, tamén hai que destacar as publicacións de varias institucións entre as 

que se atopan as do INJUVE (Navarrete, 2014, Navarrete, 2018), os da Fundación 1º de Mayo 

(2015; 2017; 2020) e outra publicación da OIM (Aparicio, 2014). 

Ademais, fóra do territorio español tamén se puido apreciar que países como Portugal ou Italia 

están desenvolvendo un importante labor na investigación da nova emigración e dende estes 

territorios téñense publicado diversos traballos.  

No caso de Portugal destaca a publicación realizada polo CEPESE (Centro de Estudos da 

População, Economia e Sociedade no ano 2014); o traballo coordinado por Machado Gomes 

(2015); o estudo de Pereira (2015) ou a obra de Teixeira Lopes (2014). No territorio portugués 

tamén é destacable o “Observatório da Emigração” que é un organismo que se dedica en 

exclusiva á análise deste fenómeno e achega moita información sobre xornadas e eventos 

relacionados coa temática. 

No que concirne a Italia é salientable a publicación da Società e transformazioni sociali (2015) 

sobre a actual emigración italiana. 

A teor de todas estas publicación constátase que a emigración segue a ser un tema obxecto de 

interese tanto a nivel autonómico, como estatal e internacional.  
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Porén, a nacenza desta investigación tivo non só en conta a relevancia social e científica do 

fenómeno migratorio, senón máis ben un interese persoal que xa se remonta á etapa escolar da 

doutoranda cando nas etapas da educación primaria e da educación secundaria realizara algún 

traballo sobre Alemaña por motivación persoal e tamén por certa influencia dunha familiar 

emigrada no país xermano que dende sempre exerceu un certo foco de atracción sobre a mesma 

e esta casuística derivou no desenvolvemento de traballos que en reiteradas ocasións 

contemplaron o país xermano como un contexto sobre o que pescudar e que finalmente deu 

orixe ao xa mencionado TFM e neste momento presente á actual tese. 

En definitiva, hai que dicir que o que se agarda é que este traballo poida achegar coñecemento 

sobre o fenómeno estudado e que contribúa a xerar curiosidade científica para que outras 

persoas se interesen pola temática e afloren novos proxectos, estudos ou publicacións dende a 

educación que poñan de relevo que dende este eido tamén é posible realizar un estudo 

interdisciplinario da emigración proporcionando unha óptica de análise particular que confire 

unha visión válida sobre o feito investigado. 

Obxectivos 

Os principais obxectivos que se propoñen nesta investigación, tendo en conta o problema 

formulado e a temática abordada, detállanse a continuación nas dúas epígrafes seguintes. 

Obxectivo xeral: 

O propósito central desta investigación é analizar e estudar a actual emigración da poboación 

galega emigrada cara a Europa, tratando de identificar as principais características educativas, 

laborais e sociais das persoas que emprenden a andaina da emigración, co fin de afondar no 

coñecemento deste feito social de tanto relevo nos tempos actuais e comprobar que tipo de 

emigración é a que está a ter lugar dende Galicia a Europa. Neste senso, trataríase de verificar 

se o denominado como fenómeno do brain drain, do que tanto se fala nos medios de 

comunicación e do que se ocupan tamén algunhas investigacións, se corresponde ou non coa 

realidade do colectivo que decide emigrar dende Galicia nos últimos anos. 

Obxectivos específicos: 

1. Determinar as características fundamentais da nova emigración galega. 

2. Identificar e coñecer o perfil educativo (estudos e formación académica) da poboación 

galega emigrante a Europa. 

3. Identificar e coñecer o perfil laboral (situación e condicións laborais) da colectividade 

galega emigrante a Europa. 
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4. Explorar o uso que o colectivo emigrante galego fai das Tecnoloxías da Información e 

da Comunicación (TIC) como un novo medio de intercambio e de relación entre os 

efectivos humanos da comunidade emigrante. 

5. Indagar as principais expectativas persoais, formativas, profesionais e socio-laborais 

que a poboación galega emigrante a Europa posúe. 

6. Coñecer as perspectivas de futuro da colectividade galega emigrante nos distintos países 

de Europa. 

7. Establecer un contacto próximo coa poboación galega emigrada tratando de recoller 

información de relevo sobre a súa autopercepción (opinións, sentimentos, emocións ou 

sensacións) respecto da súa experiencia migratoria persoal. 

8. Pescudar os posibles retos educativos, políticos e sociais que comporta a emigración 

actual do grupo estudado para a sociedade galega no contexto europeo. 

9. Escrutar os aspectos positivos e negativos que se derivan dos novos movementos 

migratorios para a poboación emigrante e para as sociedades emisoras e receptoras. 

Metodoloxía  

No traballo realizado elixiuse un enfoque cualitativo, en harmonía co problema de investigación 

e co obxectivo central formulado na tese, xa que se considerou que este é o máis axeitado para 

esta investigación tendo presente que permite realizar unha análise detallada e descritiva da 

temática migratoria. Ademais, é o que maior comprensión e enriquecemento informativo pode 

proporcionar sobre a realidade examinada e as persoas protagonistas deste feito. 

En canto ás técnicas de recollida de información seleccionouse a entrevista semi-estruturada 

como ferramenta básica para levar a cabo esta tarefa e o desenvolvemento do proceso 

interactivo e de comunicación coa colectividade galega emigrante. Así mesmo, tamén se 

empregou a observación durante o transcurso do traballo de campo levado a cabo grazas ás 

novas tecnoloxías mediante vídeo chamadas (maiormente) e en menor medida chamadas de 

audio. Ademais, realizouse un rexistro mediante notas nalgunhas entrevistas sobre elementos 

que se consideraron pertinentes para a posterior análise e interpretación dos resultados como, 

por exemplo, a actitude da persoa entrevistada, o seu ton de voz ou as interrupcións acontecidas. 

O instrumento metodolóxico empregado foi esencialmente un guión para realizar as entrevistas 

semi-estruturadas coa colectividade emigrante que se organizou en diferentes bloques temáticos 

-tal e como se detalla na epígrafe relativa á metodoloxía nesta investigación- e no cal se 

formularon diversas cuestións tanto en formato pechado como aberto. 
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Unha das achegas máis novidosas desta investigación é que a aplicación do instrumento de 

recollida de información tivo lugar a través do emprego das novas tecnoloxías e da Rede. Así, 

para establecer contacto coa nova emigración galega deseñouse un perfil específico na rede 

social de Facebook co cal se contactou coa poboación emigrante e que posteriormente permitiu 

realizar mediante vídeo chamada as entrevistas. Así mesmo, tamén se empregaron outros 

medios como unha aplicación móbil (Whatsapp) e un programa específico (Skype) para realizar 

as entrevistas en función do recurso preferido ou dispoñible por parte da persoa emigrada que 

mostrou interese en participar no estudo. 

No que respecta á mostra produtora de datos hai que confirmar que finalmente esta acadou un 

cómputo total de 60 persoas galegas, 37 mulleres e 23 homes con idades que abranguen dende 

os 24 aos 44 anos. Para a selección da mostra establecéronse unha serie de requisitos -que se 

detallan na parte referente á metodoloxía desta investigación- que as persoas debían cumprir 

para participar no estudo realizado. Neste senso, hai que clarificar que se trata dunha mostraxe 

intencional co fin de seleccionar de forma precisa as persoas participantes en función dos 

criterios previamente establecidos. 

En relación coa investigación desenvolvida tamén é necesario por de relevo as diferentes fases 

nas que se estruturou o traballo e que se detallan na seguinte Táboa 1, así como as distintas 

tarefas que se realizaron en cada momento do proceso de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaboración propia a partir de Albert (2006); Buendía (1993); Peña Saavedra (2014). 

Táboa: 1. Fases do proceso de investigación 
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Fontes documentais  

Para levar a cabo o desenvolvemento do marco teórico e contextual así como a parte empírica 

da investigación, consultáronse diversas fontes de información documental tanto primarias 

(artigos, libros, revistas, teses, etc.) como secundarias (repositorio da biblioteca, glosarios de 

termos) dentro do contexto autonómico, estatal e internacional.  

Así mesmo tamén se accedeu a diversas bases de datos e motores de busca e fixéronse varias 

consultas a diversas institucións e organismos como o IGE (Instituto Galego de Estatística) o 

INE (Instituto Nacional de Estatística), o Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e 

Cooperación, a Subdirección Xeral de Protección e Asistencia Consular, as Embaixadas de 

España en Berlín, Viena, Bruxelas, Helsinki, París, La Haya, Dublín, Reyjkavik, Roma, Lisboa, 

Londres, Luxemburgo, Oslo, Estocolmo, Berna, La Valeta, Praga e Varsovia; os Consulados 

Xerais e os Consulados Honorarios de España en Alemaña (Hamburgo, Düsseldorf, Frankfurt, 

Stuttgart, München); en Finlandia (Turku, Tampere); en Francia (Bayona, Burdeos, 

Estrasburgo, Lyon, Marsella, Montpellier, París, Toulosse, Perpiñán, Pau); en Holanda 

(Ámsterdam); en Islandia (depende do Consulado de Oslo); en Italia (Xénova, Milán, Nápoles, 

Roma); en Reino Unido (Londres, Edimburgo); e en Portugal (Lisboa, Oporto). 

Estrutura do traballo 

O informe de investigación elaborado estrutúrase en dúas seccións principais. A primeira delas 

correspóndese co marco teórico e contextual, o cal está configurado por un total de tres 

capítulos: o capítulo 1 denominado Emigración, teorías migratorias e antecedentes da 

emigración galega, o capítulo 2 designado Educación e emprego da xuventude en España e o 

capítulo 3 titulado A nova emigración española: características xerais. 

O primeiro destes capítulos focalízase na aproximación aos principais conceptos relacionados 

co obxecto de estudo desta investigación como son a emigración e o emigrante, así como ás 

teorías migratorias que adoitan empregarse para comprender o fenómeno emigratorio e as 

causas que o orixinan. Ademais, nesta primeira parte tamén se realiza un percorrido de revisión 

sobre a relevancia que a emigración tivo en Galicia nos anos sesenta do século XX. 

O segundo capítulo presenta unha panorámica xeral sobre a situación educativa e laboral da 

xuventude en España, partindo previamente dunha delimitación conceptual sobre o termo 

xuventude. 

O terceiro capítulo céntrase no estudo dos trazos xerais da actual emigración española 

comezando por unha revisión estatística sobre as cifras da colectividade emigrada nas principais 
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fontes de rexistro dos movementos migratorios como son a Estatística de Variacións 

Residenciais (EVR), o Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) e o Padrón de Españois 

Residentes no Estranxeiro (PERE). A continuación, ofrécese neste mesmo capítulo unha 

descrición e análise das principais características da nova emigración española entre as que se 

destacan as causas que orixinan a marcha emigratoria, a idade ou o perfil educativo. 

A segunda sección do informe configura a parte empírica da investigación e comprende un 

capítulo no cal se presentan ao inicio as características do enfoque metodolóxico elixido para 

desenvolver a investigación, os requisitos da selección da mostra, o contacto e o acceso á 

poboación obxecto de estudo, as técnicas empregadas para a recollida da información no 

traballo de campo, o instrumento deseñado e a análise dos resultados segundo os diferentes 

bloques temáticos establecidos no guión da entrevista que se utilizou. 

A terceira sección correspóndese coa epígrafe das conclusións e as futuras liñas de 

investigación que a partir da tese realizada se propoñen. 

A continuación preséntanse as referencias documentais e bibliográficas empregadas e 

finalmente ofrécense os anexos nos que se mostra o instrumento utilizado e un exemplo dunha 

táboa de matriz realizada para a análise e interpretación dos resultados como método para a 

clasificación e revisión da información obtida. 
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CAPÍTULO 1. EMIGRACIÓN, TEORÍAS MIGRATORIAS E 

ANTECEDENTES DA EMIGRACIÓN GALEGA 

1.1 INTRODUCIÓN 

A investigación presentada dende o eido educativo sobre a emigración require realizar, 

previamente ao afondamento no estudo dos fluxos migratorios, unha aclaración conceptual en 

referencia a determinados termos sobre os que non existen definicións de carácter universal e 

que adoitan ter ata certo punto na súa significación un grao notorio de ambigüidade que convén 

clarificar.  

Neste senso, para tratar de mitigar esa eiva común e propia do campo interdisciplinar da 

emigración preséntase na primeira parte deste capítulo unha delimitación conceptual que atinxe 

aos termos de migración, migrante, inmigración, inmigrante, emigración e emigrante co fin de 

discernir a súa tipoloxía e as súas principais características. Para explicar e comprender mellor 

o seu significado empregamos diversos glosarios sobre migración publicados por organismos 

internacionais e europeos como a International Organization for Migration (IOM) e a European 

Migrant Network (EMN), ademais de dicionarios específicos sobre as migracións e estudos e 

traballos de diversos autores e autoras que teñen liñas de investigación dentro deste campo de 

coñecemento. 

A seguinte parte do capítulo focalízase na exposición sintética das principais teorías 

migratorias que se teñen formulado para tratar de explicar as causas das migracións 

internacionais tendo presente que non hai un único enfoque teórico que poida resolver a 

pregunta máis habitualmente formulada nas investigacións sobre a emigración como é: ¿Cal é 

a causa ou as causas polas que unha persoa ou colectivo de persoas decide emigrar?  

Polo tanto, hai que concibir estas teorías como complementarias entre si, entendendo que 

en ocasións nun fluxo de emigración poden confluír varias perspectivas teóricas e tamén causas 

que son alleas a estas como as motivacións persoais ou as situacións particulares de cada persoa 

que inflúen na súa toma de decisións para emprender a súa marcha cara outro territorio dentro 

da rexión de orixe ou cara un novo país destino. En total preséntanse seis teorías migratorias 
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que se consideran que son as que están máis estreitamente relacionadas co estudo realizado. Así 

hai que distinguir polo tanto as seguintes: Teoría neoclásica das migracións, Teoría da nova 

economía da migración, a Teoría do mercado de traballo dual, a Teoría do capital humano: as 

migracións cualificadas, a Teoría do sistema mundial e a Teoría das redes de migración. 

A continuación, neste primeiro capítulo, ofrécese unha panorámica dos antecedentes 

migratorios da poboación galega -con respecto ao actual fluxo de emigración- considerando a 

relevancia que a emigración tivo en Galicia tanto na corrente cara a América como na que se 

dirixiu cara a Europa. Neste senso, os precedentes da emigración galega partirán da análise da 

corrente de emigración a partir de 1960 con destino ao continente europeo.  

Nesta sección reflíctese en primeiro lugar a importancia de Galicia como rexión de 

emigración e a grandes trazos detállanse as consecuencias que a corrente descrita orixinou na 

comunidade galega. Así mesmo, tamén se examina a nivel cuantitativo o volume do continxente 

emigrado a Europa concretando tanto as cifras xerais para o territorio galego como as cifras 

específicas de cada provincia galega, a achega por colectivos (mulleres-homes) e o cómputo 

respectivo para cada país de destino (Alemaña, Francia, Holanda, Reino Unido e Suíza). En 

último lugar precísanse de forma sucinta os grupos profesionais e os principais sectores de 

ocupación da colectividade emigrada tendo presente en ambos casos que aínda que os datos 

dispoñibles non se limitan á poboación galega senón á poboación española en xeral pódense 

trasladar ao marco de análise do caso galego xa que ambas correntes compartiron trazos 

semellantes. 

1.2 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

Os movementos migratorios constitúen un eido de estudo e de investigación inxente que se ten 

abordado dende moi diversas disciplinas como a antropoloxía, a demografía, a economía, a 

educación, a historia, a psicoloxía, a xeografía ou a socioloxía. Pese a tódolos traballos 

existentes sobre a temática das migracións segundo Arango (1985) e Cortizo (1993) o termo 

migración aínda é un concepto ambiguo polo cal considérase necesario clarificar ou cando 

menos realizar unha aproximación conceptual ao mesmo para tratar de por de relevo a súa 

significación e as súas características principais achegando diferentes acepcións que os distintos 

organismos institucionais internacionais como a IOM (International Organization for 

Migration) ou entidades europeas como a EMN (European Migrant Network) e diversos autores 

e autoras teñen realizado sobre o mesmo. 

Neste senso, os glosarios publicados pola IOM nos anos 2004, 2006, 2011 e 2019 mostran 

certas coincidencias no significado do termo migración que semella que se vai ampliando e 
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reformulando en certa medida nas distintas publicacións (ver Táboa 2, na que aparecen en cor 

azul as particularidades propias de cada definición que non son comúns ás demais e en entre 

corchetes en cor verde a súa respectiva tradución).  

Táboa: 2. Definicións de migración segundo a IOM 

IOM 
(2004) 

«A process of moving, either across an international border, or within 
a State. It is a population movement, encompassing any kind of 
movement of people, whatever its length, composition and causes; it 

includes migration refugees, displaced persons, uprooted people, and 
economic migrants» (p.41) [«Un proceso de movemento, xa sexa a 
través dunha fronteira internacional ou dentro dun Estado. É un 
movemento de poboación, que abarca calquera tipo de movemento 

de persoas, calquera que sexa a súa duración, composición e causas 
e inclúe migración de refuxiados, persoas desprazadas, persoas 
desarraigadas e migrantes económicos» (p.41) (Tradución propia)]. 

IOM 
(2006) 

«Movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro 
del mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su 
tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de 

refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes 
económicos» (p.38) 

IOM 
(2011) 

«The movement of a person or a group of persons, either across an 
international border, or within a State. (…) and persons moving for 
other purposes, including family reunification»(pp.62-63). [«O 
movemento dunha persoa ou grupo de persoas, xa sexa a través dunha 

fronteira internacional, ou dentro dun Estado. (…) e persoas que se 
desprazan por outros propósitos, incluíndo a reunificación familiar» 
(pp.62-63) (Tradución propia)]. 

IOM 
(2019) 

«The movement of persons away from their usual residence, either 
across an international or within a State» (p.137).[«O movemento de 
persoas lonxe da súa residencia habitual, xa sexa a través dunha 

fronteira internacional ou dentro dun Estado» (p.137) (Tradución 
propia)]. 

Fonte: Elaboración propia a partir dos Glosarios de migración da IOM (2004; 2006; 2011 e 2019) e tradución persoal. 

Como pode apreciarse, nas definicións da IOM constátase que se trata dun movemento de 

poboación, ben sexa unha persoa ou grupos de persoas, a través dunha fronteira internacional 

ou dentro dun propio Estado (fluxos migratorios de carácter exterior ou interior). Ademais esta 

concepción inclúe calquera tipo de movemento de persoas independentemente de cal sexa a súa 

duración (temporal ou permanente), composición ou causas que a provocaron e tamén unha 

ampla diversidade de protagonistas migratorias como persoas refuxiadas, desprazadas, 

migrantes de carácter económico, persoas desarraigadas ou persoas que se moven por cuestión 

de reunificación familiar. 

Outra definición sobre migración é a que se recolle no glosario da EMN (2012), que fai 

alusión así mesmo aos glosarios da IOM, mais que detalla de forma específica que se trata 
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dunha acción pola cal unha persoa establece a súa residencia noutro territorio por un período 

de 12 meses 

En el ámbito de la UE, término genérico de inmigración y emigración, ie., la acción por 

la cual una persona:  

i) Establece su residencia habitual en el territorio de un Estado miembro por un periodo 

que es, o se espera que sea, de al menos doce meses, habiendo sido previamente residente 

habitual de otro Estado miembro o de un tercer país; o 

ii) habiendo sido previamente residente habitual en el territorio de un Estado miembro, 

deja de tener dicha residencia habitual en ese Estado miembro por un periodo que es, o 

se espera que sea, de al menos doce meses (EMN, 2012, p. 109). 

En referencia a esta duración temporal da migración, Oso Casas (1997) concreta que os 

desprazamentos de carácter temporal non se conciben como migración e que a medición da 

mesma vai a depender en gran medida da concepción que sobre o termo exista en cada país. 

Ata o momento as principais características descritas nas definicións céntranse en aspectos 

chave como o desprazamento, a tipoloxía das persoas que integran os fluxos de migración e a 

duración (de doce meses) que a nivel oficial se concibe para considerar esa corrente como 

migración. Non obstante, outro elemento crucial é o que achega Tizón (1989) referente á 

vertente social e psicolóxica da migración: «Hay que considerar a la migración como un 

conflicto psicosocial que implica siempre a los que emigran y a las sociedades de partida y 

recepción» (p. 527).  

Desta maneira, a problemática de carácter psico-social que ten lugar na migración vai ser 

relevante tanto no colectivo emigrante, como na sociedade de acollida e nas persoas que 

permanecen na sociedade de orixe xa que as repercusións da corrente migratoria van incidir a 

distintos niveis (psicolóxico, social, cultural e biolóxico) nas persoas implicadas (Tizón, 1989). 

En estreita relación coa migración hai que destacar o termo de migrante. Neste senso, unha 

persoa migrante é definida segundo Rodríguez e Schnell (2007) como: «Individuo que se 

desplaza de un país a otro o de un lugar a otro en un mismo país, por causas económicas, 

sociales, políticas o ecológicas» (p. 99). De feito, trátase en opinión da IOM (2019) dun 

concepto moi xeral que fai alusión a unha persoa que se despraza fóra do lugar de residencia 

cara a outro territorio no mesmo país no que reside ou cara a outro país por diferentes causas e 

realizando un desprazamento que pode ser temporal ou permanente. 

Baixo o termo xeral de migración -como ben se recolle na definición da EMN (2012)- 

englóbanse dous fluxos característicos: a emigración e a inmigración. Non obstante, Blanco 

(2000) engade un terceiro elemento dentro do proceso da migración como é o retorno entendido 
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como o regreso ao país de orixe ou tamén un retorno cara outro territorio. Para Blanco (2000) 

a migración atinxiría á emigración, a inmigración e ao retorno e ao mesmo tempo a todas as 

persoas implicadas no proceso migratorio incluíndo as do país de orixe, as do país de destino e 

as propias persoas migrantes. 

No que respecta a inmigración, este desprazamento da poboación pode ser entendido 

segundo Malgesini e Giménez (2000) como: «el acto de inmigrar, es decir, de entrar a residir 

temporal o permanentemente en un país distinto al de origen» (p. 239). As causas que provocan 

dito desprazamento son múltiples e abranguen motivacións de carácter persoal, familiar, 

económicas ou sociais. En relación con este movemento poboacional, xorde o concepto de 

inmigrante que en opinión de Rodríguez e Schnell (2007) concíbese como unha «persona que 

sale de su país para instalarse en otro, por lo general por razones económicas o para mejorar sus 

condiciones materiales de existencia» (p. 89). 

En referencia cun dos compoñentes básicos da migración, concretamente co termo 

emigración -que é o máis relevante nesta investigación-, en opinión de Giménez e Malgesini 

(2000) este fluxo podería definirse da seguinte maneira: «La emigración es el acto de emigrar, 

es decir, de dejar el país natal para residir temporal o permanentemente en otro» (p. 137). 

Completando esta significación, Rodríguez e Schnell (2007) engaden que este abandono do 

lugar de nacemento cara a outro país está motivado pola busca dunha mellora nas condicións 

tanto a nivel económico como social. Ademais, segundo Heredia e Ortega (2014) a emigración 

-concretamente a acción de emigrar- tamén pode concibirse dentro dun país, ten unha tipoloxía 

temporal diversa e implica un choque cultural para a persoa emigrante cando chega ao país de 

acollida o cal vai a xerar un proceso específico de adaptación marcado polas dificultades de 

integración relativas ao etnocentrismo e aos estereotipos propios da sociedade de acollida.  

En relación coa emigración hai que destacar o termo de mobilidade que aparece en moitas 

ocasións nos estudos de emigración empregándose como un sinónimo de emigración. Mais tal 

e como se recolle no glosario da IOM (2019) a mobilidade humana é un concepto xeral no cal 

se engloban diversos movementos da poboación incluídas persoas como os e as turistas que non 

participarían directamente nos fluxos de migración. Polo tanto, non parece moi axeitado utilizar 

o termo de mobilidade sen unha maior concreción no seu significado no eido da emigración e 

sobre todo porque tamén se ten empregado na esfera educativa en referencia aos programas de 

mobilidade do colectivo de estudantes que se dirixen a outros países co fin de participar en 

programas de intercambio educativo e constituíndo desta maneira un desprazamento cun certo 

carácter transitorio nun período concreto da etapa formativa máis ca unha emigración. 
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Ora ben, ¿quen se pode considerar ou non unha persoa emigrante? Tal e como o sinalan 

Prellezo et al. (2008) non existe unha acepción universal do termo e o seu significado ten 

mudado ao longo da historia, mais aspectos como a duración ou as causas que provocan este 

fluxo de migración adoitan asociarse co concepto de emigrante.  

Unha primeira achega sobre este termo é a que se recolle no glosario da EMN (2018) «no 

contexto global, un residente (nacional ou estranxeiro) que sae dun Estado coa intención de 

permanecer fóra durante un período superior a un ano» (p. 112)1. Para tratar de clarificar este 

termo segundo o Departamento de Asuntos Económicos e Sociais das Nacións Unidas (UN 

DESA -United Nations, Department of Economic and Social Affairs- 1998) e partindo do punto 

de vista do país de saída, unha persoa emigrante é calquera que se despraza do seu lugar habitual 

de residencia (durante un período de doce meses) de tal maneira que o país de destino 

convértese na nova residencia habitual.  

Non obstante, en relación coa duración temporal distínguese nesta acepción os e as 

emigrantes de curta duración e os e as emigrantes de longa duración, feito polo cal o período 

detallado de doce meses non debe ser tomado en estrito senso nin de maneira taxativa posto que 

hai persoas que emigran de forma temporal por un período inferior a doce meses. 

Dentro do primeiro colectivo, de longa duración, contemplaríase o prazo de doce meses de 

estadía dunha persoa na nova sociedade de acollida, mentres que no caso de curta duración 

corresponderíase cun período entre os tres e os doce meses de duración. As persoas que 

quedarían excluídas da definición de emigrantes serían aquelas «nas que o desprazamento a ese 

país sexa por motivos de diversión, vacacións, visitas a amizades ou familiares, negocios, 

tratamento médico ou peregrinacións relixiosas» (UN DESA, 1998, p. 10)2. 

Unha definición máis sinxela sobre o termo emigrante é a que recollen Heredia e Ortega 

(2014), sen facer alusión a ningún tipo de duración temporal e simplemente ao feito de 

abandono do país de orixe, por tanto nesta acepción o significado do concepto sería o seguinte: 

«Persona que abandona su país de residencia habitual o de origen para establecerse en otro 

Estado» (p. 69).  

Ampliando esa definición, Rodríguez e Schnell (2007) describen un tipo concreto de 

emigrante, como é o emigrante económico que abandona a sociedade de orixe de forma 

voluntaria para residir ben sexa de forma temporal ou con carácter permanente noutro país 

 
1 Tradución persoal. 
2 Tradución persoal de UN DESA (1998): «(…) (except in cases) where the movement to that country is for purposes of 

recreation, holiday, visits to friends and relatives, business, medical treatment or religious pilgrimage» (p. 10). 
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distinto ao de orixe co fin de buscar emprego e coa expectativa de mellorar a nivel económico 

nun territorio de maior renda.  

Neste caso, faise unha alusión concreta a un tipo específico de emigrante co cal nesta 

acepción quedarían fóra outro tipo de emigrantes que non emigrasen por motivos puramente 

económicos como as persoas que emigran por cuestións de mellora profesional, mellora de 

condicións laborais ou outros motivos persoais. 

Seguindo co termo da migración, outro trazo significativo é a súa tipoloxía, é dicir, a 

diversidade de movementos migratorios que se orixinan en función de determinados criterios 

que varían duns a outros estudos -Cortizo, 1993, Blanco, 2000 e Abu-Warda, 2008- relativos á 

duración, ao espazo xeográfico, a liberdade de movemento ou ás características do colectivo 

emigrante. Na Táboa 3 móstrase de forma xeral a clasificación das migracións atendendo a 

diferentes categorías. 

Táboa: 3. Tipoloxía das migracións 

Criterios Tipoloxía 

Duración temporal 

Temporais ou definitivas (Abu-Warda, 2008) 

Transitorias ou temporais e definitivas ou permanentes (Blanco, 
2000) 

Curtas ou temporais, de longa duración e definitivas (Cortizo, 1993) 

Situación 
xeográfica-espacial 

Intercontinentais, intra-continentais ou mixtas (Abu-Warda, 2008) 

Internas, externas ou internacionais (Blanco, 2000) 

Intercontinentais ou transoceánicas, de curta distancia (rura-rural, 

rural-urbana, urbana-urbana e urbana-rural) (Cortizo, 1993) 

Liberdade de 
movemento 

Autónomas e políticas (Abu-Warda, 2008) 

Espontáneas, dirixidas ou forzadas (Blanco, 2000) 

Libres, restrinxidas, inducidas e forzadas (Cortizo, 1993) 

Causas 

Dependen da finalidade (económicas, políticas, sociais, culturais, 
etc.) (Abu-Warda, 2008) 

Ecolóxicas, económicas, políticas e outras (Blanco, 2000) 

Económicas, demográficas, sociais, relixiosas (Cortizo, 1993) 

Características do 
colectivo 

Baixa cualificación, media ou alta cualificación, alta cualificación 
(Cortizo, 1993) 

Fonte: Elaboración propia a partir de Abu-Warda (2008), Blanco (2000) e Cortizo (1993). 

Seguindo os criterios relativos á duración temporal hai que discernir en liñas xerais entre 

as temporais e as permanentes. As primeiras fan referencia a estadías breves e transitorias como 

pode ser segundo Blanco (2000) o caso da emigración temporal. Neste tipo de migracións en 
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opinión de Abu-Warda (2008) hai unha manifesta vontade de regresar á sociedade de orixe. 

Dentro desta categoría, Cortizo (1993) establece unha serie de subcategorías que engloban as 

migracións estacionais relacionadas con tarefas agrícolas; as anuais e as plurianuais que asocia 

co binomio traballadores e empresas (diversas) en función da demanda dos países de acollida 

(George, 1976, citado en Cortizo, 1993). 

En canto ao criterio xeográfico-espacial, segundo Abu-Warda (2008) e Puyol (1982, citado 

en Cortizo, 1993) hai que distinguir as migracións intercontinentais que implican o 

desprazamento da poboación emigrante dun continente a outro como foi o caso por exemplo, 

da emigración española cara a América, das migracións intra-continentais que se identifican co 

desprazamento da poboación dentro dun mesmo continente. En opinión de Blanco (2000) 

ambas tipoloxías denominaríanse migracións externas ou internacionais xa que supoñen o 

transvase das fronteiras dun país e nesta casuística tamén se adoitan clasificar ao mesmo tempo 

como legais e ilegais en función de se respectan ou non os límites e requisitos legais 

establecidos en cada país. 

Unha categoría máis concreta dentro do límite xeográfico-temporal é a que propón Cortizo 

(1993) con respecto ás migracións de curta distancia entre países próximos discernindo varios 

subtipos como son: a migración rural-urbana como movemento interno no que as cidades actúan 

como focos de atracción da poboación que vive en áreas do rural ou o caso contrario da 

migración urbana-rural onde a poboación abandona determinadas áreas das cidades e orixínase 

o coñecido como commuting (desprazamento) diario das persoas cara a cidade para ir ao 

traballo. 

Dentro do límite territorial, Abu-Warda (2008) identifica a categoría de emigracións mixtas 

que serían aquelas nas que hai un desprazamento dun continente a outro pero no cal considera 

que non se transvasan as fronteiras de forma estrita posto que o continxente emigrante diríxese 

cara as colonias pertencentes ao país de orixe. 

En canto ao criterio da liberdade de movemento as migracións poden ser autónomas, libres 

ou espontáneas nas que as persoas deciden libremente e de forma voluntaria irse do seu lugar 

de orixe sen ningún tipo de presión. No caso das migracións dirixidas ou inducidas a poboación 

ten vontade de emigrar pero a motivación partiría a nivel institucional, esta casuística sería 

segundo Blanco (2000) a que tivo lugar durante as emigracións de recrutamento de man de obra 

en diversos países de Europa despois da Segunda Guerra Mundial. Outra categoría de 

migracións relativas ao criterio da liberdade de movemento serían as forzadas ou forzosas nas 

que a poboación non decide voluntariamente emprender a emigración e segundo Cortizo (1993) 
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pode ser debido a unha expulsión, intercambio ou desprazamento como acontece no caso de 

persoas desprazadas, exiliadas ou refuxiadas. 

Outro dos criterios que determinan a tipoloxía das migracións son as causas que orixinan 

os fluxos migratorios e existe unha ampla diversidade de elementos que inciden na emigración 

como as derivadas de catástrofes naturais (causas ecolóxicas), as económicas relacionadas con 

factores de atracción e de expulsión, as políticas relacionadas coas guerras, co exilio ou con 

persecucións, as demográficas que teñen en conta a relación poboación-recursos, as sociais 

relativas a desprazamentos curtos ou as de carácter relixioso que Cortizo (1993) relaciona coas 

peregrinacións concibidas como migracións internacionais. 

Finalmente, outro criterio notorio é a composición do colectivo emigrante, neste senso 

Cortizo (1993) diferencia en función da cualificación tres categorías que engloban baixa, media 

e alta cualificación. Así, determina que as correntes de baixa cualificación adoitan ser de 

carácter temporal e nelas participa poboación sen formación. No caso da migración de media e 

alta cualificación constata que nela intégranse persoas especialistas que emigran de países con 

máis recursos a países máis pobres. No que respecta ás de alta cualificación concreta que se 

trata dunha fuga de cerebros de persoas que emigran cara aos países máis desenvoltos e nesta 

corrente participaría persoal científico, profesionais diversos do eido da medicina, da enxeñaría 

e persoal cualificado procedente de países menos desenvoltos cara ao Reino Unido ou Francia, 

sendo un movemento que se iniciaría nos anos cincuenta e no cal se poría de manifesto a perda 

de capital humano cualificado procedente de países como África, América Latina ou Asia que 

buscaron maiores oportunidades onde se levou a cabo unha inversión notoria no eido da 

investigación como foi o caso dos Estados Unidos de América. 

As diferentes tipoloxías migratorias tamén implican en certa medida unha clase específica 

de emigrantes en harmonía cos criterios de cada categoría. Desta forma, adoitan identificarse 

emigrantes de carácter económico, emigrantes cualificados e cualificadas, emigrantes de curto 

e de longo prazo, emigrantes documentados e documentadas, emigrantes exiliados e exiliadas, 

emigrantes deportados ou deportadas, emigrantes desprazados ou desprazadas, emigrantes 

indocumentados e indocumentadas, emigrantes internos ou internas (que emigran dentro do 

propio país) emigrantes irregulares, emigrantes (que emigran dunha área a outra) rural-rural, 

rural-urbano, urbano-rural, urbano-urbano ou emigrantes de tempada (que emigran para 

traballar de forma estacional en determinados sectores económicos). 
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1.3 TEORÍAS MIGRATORIAS 

Para tratar de comprender mellor o fenómeno emigratorio é preciso coñecer en liñas xerais cales 

son as principais teorías que se teñen artellado sobre as migracións, aínda que non exista unha 

única que poida dar unha resposta válida para todos os movementos de emigración xa que as 

causas da emigración son múltiples e, polo tanto, cada corrente debería ser examinada en detalle 

valorando a súa especificidade e casuística particular. 

Neste senso, Arango (2000) reflicte a complexidade da análise das migracións da seguinte 

maneira: «Quizá la mayor dificultad del estudio de la migración sea su extremada diversidad 

en cuanto a formas, tipos, procesos, actores, motivaciones, contextos socioeconómicos y 

culturales, etc. No es de extrañar que las teorías tengan dificultades para explicar tal 

complejidad» (p. 45).  

Polo tanto, aínda que existen diversos enfoques teóricos sobre as migracións tamén hai que 

considerar segundo Massey et al. (1993) que as distintas teorías non teñen por que ser 

incompatibles tendo presente que a comprensión arredor dos procesos migratorios 

internacionais non debería seguir unha única teoría ou disciplina para o seu estudo considerando 

a complexidade do propio fenómeno migratorio. 

Dentro desta diversidade teórica, hai que resaltar a relevancia que tivo Ernest George 

Ravenstein como un dos precursores no estudo das migracións establecendo na súa coñecida 

obra Las Leyes de las migraciones (1885-1889) os principais postulados explicativos da 

migración. Entre as liñas establecidas por Ravenstein, Arango (1985) sinala tres factores 

fundamentais na visión deste autor: as motivacións de carácter económico nas migracións, a 

relevancia das migracións curtas de territorios rurais e a explicación dos factores push-pull 

(repulsión-atracción) que caracterizan as migracións. 

Posteriormente, outros autores contribuirían a mellorar este primeiro enfoque e en 

harmonía coas transformacións socioeconómicas comezarían a emerxer diferentes visións 

teóricas co fin de tratar de comprender as migracións e todos os elementos que nela conflúen. 

1.3.1 Teoría neoclásica das migracións 

Unha das teorías máis influentes no estudo das migracións e que predominou durante os 

anos sesenta e setenta do século XX sería a teoría neoclásica que segundo Arango (2000) 

orixinouse a partir de determinados principios da economía neoclásica «como la elección 

racional, la maximización de la utilidad, los rendimientos netos esperados, la movilidad de 

factores y los diferenciales salariales» (p. 35). 
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Neste paradigma teórico converxerían dúas perspectivas (Arango, 2000; Arango 2003 

García Abad, 2003;): unha de carácter macro concernente aos elementos determinantes 

estruturais da economía e outra de carácter micro relativa ás persoas emigrantes e ás decisións 

que toman nos procesos de migración. 

Dentro da primeira perspectiva de carácter macro establécese que as migracións son o 

resultado dunha desigual distribución no territorio da man de obra e do capital (Arango, 2000). 

Polo tanto, habería zonas xeográficas nas que a man de obra é escasa en relación co capital e 

outras nas que a man de obra é abundante e tal diferencia faría emprender a emigración a moitas 

persoas dende rexións con salarios máis baixos a rexións con salarios máis altos. A diferencia 

de salarios sería unha das causas a nivel económico que influirían na migración da poboación 

tendo en conta como o sinala Gómez Walteros (2010) que esta diferencia veríase reflectida nos 

ingresos e no benestar social. A migración constituirase segundo Arango (2003) como o factor 

que contribuiría a eliminar as diferencias entre as rexións e segundo Massey et al. (1993) unha 

vez que as desigualdades salariais desaparecesen a migración finalizaría. 

Esta perspectiva teórica parte de dous principios fundamentais que en opinión de Micolta 

(2005) teñen que ver co carácter sedentario das persoas e coa motivación das mesmas cara a 

migración principalmente por cuestións económicas. Neste caso, tal e como o sinala García 

Abad (2003), o mercado laboral é o motor que xera as correntes migratorias como resposta ás 

diferencias que existen entre as rexións tendo en conta tanto elementos económicos como 

laborais ou contextuais. 

No que atinxe á perspectiva micro deste paradigma teórico a migración relaciónase coas 

decisións que a nivel particular toman as persoas que deciden emigrar entendendo que a 

decisión é segundo Arango (2000) individual, libre e de carácter voluntario. Neste senso, tal 

decisión en opinión de Massey et al. (1993) baséase nos principios fundamentais de custo e de 

beneficio, é dicir, que se orientarían segundo Micolta (2005) en función da maximización da 

rendibilidade económica. 

Así pois, o continxente emigrante emprendería a súa emigración cara aos territorios nos 

que puidesen acadar o maior rendemento neto (Arango, 2000). Nesta perspectiva a migración 

contémplase segundo Massey et al. (1993) como un investimento relevante de capital humano. 

As persoas que deciden emigrar en opinión de Massey et al. (1993) terán que realizar 

determinadas inversións antes de obter o seu beneficio salarial no país de destino como é a 

inversión nos custos do desprazamento, mantemento ou enfrontarse á dificultade lingüística e 

cultural. 
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Este paradigma teórico sería o predominante nos anos sesenta e setenta en harmonía co 

contexto socioeconómico do momento e coas migracións características desa época. Nesta 

treito temporal terían lugar diversos cambios sociais como o sinala Arango (2003) como, por 

exemplo, un relevante desenvolvemento económico que coincidiría cun período de 

internacionalización da economía e procesos de descolonización e de desenvolvemento en 

territorios emerxentes do terceiro mundo que repercutirían nun crecemento notable das 

migracións. 

Co paso do tempo, esta teoría cara finais do século XX consideraríase insuficiente para 

explicar as migracións por dous motivos principais que García Abad (2003) identifica sobre 

todo coa elección racional das persoas migrantes e a falta de maiores elementos para explicar a 

realidade migratoria. A partir deste momento comezarían a emerxer novos enfoques e teorías 

de revisión sobre a visión neoclásica das migracións. 

De feito, Arango (2000) identificou diversas problemáticas desta teoría neoclásica entre as 

que destacou un feito notorio que rebate este paradigma teórico e é que non hai un número tan 

elevado de migrantes tendo en conta as grandes diferenzas salariais ou de ingresos que existen 

entre os diferentes territorios. Polo tanto, pese ás desigualdades económicas entre os países esta 

causa non é suficiente para que se xeren as migracións. Outra dificultade que sinala Arango 

(2000) é que non hai unha explicación consistente para comprender a causa de que uns 

territorios teñan altas taxas de emigración e outros non, e o mesmo acontecería no caso dos 

países receptores no senso de que uns teñen unha inmigración máis numerosa ca outros. 

Ademais, outra eiva destacable desta teoría como ben o reflicte Arango (2000) é a súa 

visión unidimensional centrada na vertente económica e que deixa á marxe outros elementos 

sociais igualmente relevantes nas migracións como é a dimensión política relativa á migración 

sobre a admisión nun territorio determinado. Así, neste momento emerxen outros aspectos a 

valorar polo continxente emigrante á hora de decidir emigrar pese aos beneficios económicos 

xorde por tanto a valoración doutro tipo de custos como é enfrontarse ás barreiras que dende as 

políticas restritivas se poñen en marcha nos países de destino.  

Outra dificultade que recolle Arango (2000) é que nesta teoría hai unha falta de inclusión 

de máis elementos da realidade na súa formulación que os estritamente económicos. De tal 

maneira que nela prescíndese de factores de carácter cultural, dunha concepción máis ampla 

sobre a heteroxeneidade dos países e dunha visión na que o continxente emigrante non se reduza 

só a man de obra. 
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Posteriormente, esta formulación neoclásica sería revisada por outros autores con novas 

achegas como as de Sjaastad (1962), as de Todaro (1976) ou as de Greenwood (1985). 

1.3.2 A nova economía da migración 

Outra das teorías migratorias que derivan da perspectiva teórica neoclásica das migracións 

é a teoría da nova economía ou tamén denominada por Stark (1991, en Arango 2003) como 

«Nueva economía de las migraciones laborales» (p. 11). Este enfoque teórico sería unha 

revisión crítica da perspectiva micro da teoría neoclásica coa cal comparte o fundamento da 

elección de emigrar de carácter racional do emigrante, pero o protagonista neste caso sería a 

familia e non o emigrante a nivel particular.  

Esta teoría segundo García Abad (2003) 

(…) parte de considerar a la unidad familiar como una unidad racional de toma de 

decisiones, condicionada por las necesidades de subsistencia del grupo, e intenta definir 

los mecanismos de comportamiento de las familias como respuesta a presiones 

económicas y sociales (p. 343). 

Tal e como o sinalan Massey e Durand (2003) a decisión de emigrar non sería tomada a 

nivel particular por unha persoa, senón que tería lugar dentro dun grupo máis amplo ben sexan 

familias ou comunidades nas que se coopera co fin de obter ingresos pero tamén coa finalidade 

de reducir os riscos a nivel económico. 

Polo tanto, neste paradigma teórico a migración é entendida dende unha estratexia 

compartida a nivel familiar-grupal que se orienta a diminuír os riscos e non tanto a conseguir 

beneficios de ingresos. De feito, un dos focos relevantes é a distribución de ingresos tendo 

presente a idea que Arango (2000) relata: «(…) se puede inferir que cuanto más desigual sea la 

distribución de ingresos en una comunidad determinada, más se sentirá la privación relativa y 

aumentarán los incentivos para la migración» (p. 38). 

Nas sociedades máis avanzadas hai diversos organismos institucionais que axudan a 

afrontar os distintos riscos aos que se enfrontan os ingresos das familias como pode ser o caso 

de seguros de diversa tipoloxía (agrícolas, de desemprego, etc.). Non obstante, nos territorios 

en vías de desenvolvemento tales mecanismos non existen e a estratexia adoptada pola 

comunidade ou pola familia é tratar de diversificar os ingresos de tal maneira que a emigración 

a nivel interior ou internacional ten un rol fundamental neste proceso (Massey e Durand, 2003). 

Unha estratexia de diversificar os ingresos que adoptan as familias é situar en distintos 

mercados laborais a algún dos seus membros, ben sexa en actividades produtivas no eido local, 

nunha área determinada do mesmo país ou nun país estranxeiro (Massey et al., 1998). 
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A migración sería concibida como un proxecto dunha unidade familiar enmarcada nun 

territorio rural no que os fogares familiares onde hai emigrantes poden valerse da súa axuda 

económica a través das remesas de diñeiro no caso de que as condicións laborais dos que 

permanecen no país de orixe empeoren. De feito, a economía da familia en opinión de García 

Abad (2003) estrutúrase co fin de obter os maiores beneficios a nivel económico e social da 

unidade familiar e as súas estratexias dependen do propio contexto e da posibilidade de contar 

con persoal para traballar no propio fogar. 

Nesta perspectiva a renda é percibida en opinión de Massey e Durand (2003) como un 

recurso non homoxéneo e convertese nun medio de inversión para as familias que o poden 

aproveitar para novas actividades que lles permitan obter outros ingresos. A emigración 

posibilitará aumentar os ingresos en relación con outros grupos familiares e diminuír así as 

diferencias con outros colectivos de referencia da comunidade (Stark & Taylor, 1989, 1991; 

Stark, 1991, citados por Massey e Durand, 2003). 

Finalmente, González Santos (2011) constata que a emigración neste caso é unha estratexia 

atraente mediante a cal se minimizan os problemas e dificultades do mercado de emprego a 

nivel local. 

1.3.3 A teoría do mercado de traballo dual 

A finais dos anos setenta do século XX xurdiría unha nova teoría denominada como Teoría 

do mercado de traballo dual, cuxo máximo representante sería Piore (1979). Este enfoque 

segundo Massey et al. (1993) non se centra exclusivamente nas decisións particulares das 

persoas migrantes senón que se fundamenta como o sinala Arango (2003) na concepción das 

migracións de carácter internacional en base á demanda permanente de traballo que ten lugar 

nos países industriais máis avanzados. 

Neste senso, Malgesini e Giménez (2000) constatan que os factores de atracción dos países 

receptores da emigración e non tanto os factores de expulsión do país de orixe determinan a 

necesidade dunha man de obra estranxeira inevitable con soldos inferiores aos que recibe a 

poboación autóctona. De feito, en opinión de Arango (2000) as economías das sociedades 

industriais necesitan man de obra para ocupar postos que son rexeitados pola poboación local 

e que xa non os desempeñan nin as mulleres nin os adolescentes. 

Neste senso, Blanco (2000) detalla que os mercados de traballo presentan certas 

desigualdades para o colectivo traballador de forma que existirían dúas tipoloxías diferentes, 

unha exclusiva para as persoas estranxeiras e outra para a poboación nativa do país receptor. 
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Polo tanto, habería como ben o reflicte Arango (2000) un mercado laboral fragmentado. 

Esta casuística estaría relacionada con diversos factores como a dualidade existente segundo 

Massey et al. (1993) entre a man de obra e o capital. Nesta relación o capital é un elemento da 

produción que se pode deter pero que non se pode despedir como si acontece co persoal 

traballador. Polo tanto, a fragmentación do mercado de traballo está relacionada directamente 

con esa dualidade e cos sectores produtivos nos cales se desenvolve unha clara distinción entre 

o capital intensivo e o emprego de man de obra de forma intensiva. 

De feito, Massey et al. (1993) destacan que no sector primario caracterizado polo capital 

intensivo a man de obra posúe un emprego estable xa que se trata de persoal cualificado e as 

peculiaridades do emprego neste caso requiren de coñecementos e experiencias para un correcto 

desempeño o cal deriva nunha clara acumulación de capital humano. Porén, no sector 

secundario a situación da man de obra é diferente, hai unha maior inestabilidade e o persoal 

adoita ser non cualificado, polo tanto, tamén existe unha maior probabilidade de despedimento. 

Este contexto implica que a poboación autóctona do país receptor non se interese polo 

traballo dentro do sector secundario dada a súa inestabilidade, os baixos salarios, a falta de 

promoción e pola contra si amose interese polo emprego dentro do sector primario caracterizado 

por salarios máis elevados, unha maior estabilidade e posibilidades de promoción ou ascenso 

(Massey et al., 1993). 

Como o concreta Gómez Walteros (2010) a poboación dos países industrializados rexeita 

estas actividades «(…) por ser mal remuneradas, inestables, peligrosas, no cualificadas, 

degradantes, tienen poco prestigio y denotan una posición social baja, no motivan y ofrecen 

nulas posibilidades de ascenso» (p. 94). 

Por tanto, o rexeitamento de determinados empregos por parte da poboación nativa nas 

sociedades industriais confire unha oportunidade laboral para a man de obra emigrante que 

acepta os baixos soldos xa que para moitas persoas estranxeiras non son percibidos da mesma 

forma que para a poboación da sociedade receptora. Desta maneira, en opinión de Arango 

(2003) esta teoría contribúe a rachar coa idea que se ten transmitido sobre a poboación 

inmigrante en moitos países arredor da súa concepción como competidores coa poboación 

autóctona e como man de obra que interfire na estrutura salarial e que por tanto puidese 

repercutir negativamente na poboación do país de destino. Como se constatou anteriormente, 

ambos colectivos -emigrantes e poboación nativa- perseguen diferentes postos en distintos 

sectores ocupacionais e tamén teñen motivacións e aspiracións persoais diferentes. 
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Finalmente, constátase que esta teoría non achega segundo Arango (2003) unha explicación 

sobre as causas que inflúen nas migracións de carácter transfronteirizo, mais si pon de manifesto 

que a demanda da man de obra relaciónase directamente coa economía dos países industriais 

que acadaron un maior desenvolvemento, pero deixa á marxe factores relevantes na análise 

migratoria como é o caso dos elementos de expulsión dos países de orixe ou unha explicación 

razoable para comprender como existen diferencias tan notorias nas taxas de migración entre 

os diversos países receptores. 

1.3.4 Teoría do capital humano: as migracións cualificadas 

En estreita relación coa teoría neoclásica e coa teoría do mercado de traballo tivo lugar o 

desenvolvemento dun novo enfoque centrado nos fluxos de migracións cualificadas baseados 

principalmente na coñecida como teoría do capital humano que se xeraría a finais dos anos 

cincuenta e comezos dos anos sesenta do século XX con autores como Theodore W. Schultz e 

Gary S. Becker. 

O concepto de capital humano segundo Villalobos e Pedroza (2009) é un elemento que 

contribúe ao desenvolvemento a nivel económico mediante a educación das persoas e a 

cualificación laboral das mesmas e polo tanto a educación contémplase neste enfoque como un 

investimento a longo prazo que vai a influír na produtividade e na economía laboral dos 

territorios. 

En palabras de Becker (1994) a educación e a formación son unha inversión concreta de 

capital que producen capital humano. Elementos non estritamente económicos configuran o 

capital humano, entre eles Schultz (1961) detalla os seguintes: «gran parte do que chamamos 

consumo constitúe inversión en capital humano. Os gastos directos en educación, saúde e 

migración interna para aproveitar as mellores oportunidades laborais son exemplos claros» (p. 

1)3. Considerando a relevancia que ten a educación neste enfoque en opinión de Villalobos e 

Pedroza (2010) esta debe adaptarse ás transformacións do mercado laboral para que o capital 

humano sexa realmente aproveitado.  

Neste contexto, a migración non vai permanecer á marxe deste enfoque xa que parte dese 

capital humano vai a integrarse nos fluxos de migración contribuíndo a unha desigual 

distribución territorial como ben o sinalan Massey et al (1993) na que a poboación máis formada 

 

3 Tradución persoal da cita orixinal de Schultz (1961): «Much of what we call consumption constitutes investment in 

human capital. Direct expenditures on education, health, and internal migration to take advantage of better job opportunities 

are clear examples» (p.1). 
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e cualificada inicialmente tende a afastarse das sociedades de orixe e desta maneira 

desenvolverase unha notoria acumulación de capital e de crecemento económico nos países de 

destino en detrimento dos outros. 

Un claro exemplo deste transvase de capital humano é o que se xerou trala Segunda Guerra 

Mundial no que os Estados Unidos de América (EUA) serían o país de maior atracción para o 

persoal científico e técnico procedente de Europa (Brandi, 2006) e constituíndo o que se 

denominou como brain drain (fuga de cerebros). Non obstante, hai que remarcar que este feito 

xa existía en épocas precedentes da Historia como sería o caso particular das migracións 

forzadas de intelectuais emigrantes dende Alemaña aos EUA e que se concibiría como a 

primeira corrente de gran volume de fuga e de perda de cerebros (Brandi, 2006). Segundo 

Giousmpasoglou e Koniordos (2017) as persoas altamente cualificadas dentro das cales se 

insiren profesionais ou persoal científico viaxaron polo mundo intentando atopar mellores 

condicións a nivel laboral durante séculos e destacan como exemplos relevantes a marcha de 

Albert Einstein ou de Nikola Tesla dende Europa aos EUA. 

O brain drain sería un tipo de migración selectiva de recursos humanos cunha alta 

formación que van a paliar a falta de man de obra cualificada en curto ou medio prazo en postos 

nos que non se agarda que exista un número de persoas universitarias suficiente (Oteiza, 1996). 

Na xénese desta migración, na época dos anos sesenta e setenta, o termo brain drain 

significaba «la salida de personas educadas o profesionales de un país, campo o sector 

económico, hacia otro, generalmente para conseguir mejores condiciones de vida o de salario» 

(Montuschi, 1999, p. 1). A orixe do termo xurdiría asociada segundo Gaillard e Gaillard (1997) 

ao movemento emigratorio da poboación británica, máis concretamente ao colectivo de 

intelectuais, que se dirixiría cara os EUA e neste contexto este transvase de cerebros era 

concibido como unha perda, como algo negativo ou como ben o sinalan Meyer e Brown (1999) 

como un problema. Esta visión negativa da fuga de cerebros viuse reforzada pola significación 

que lle outorgaría as Nacións Unidas e que Gaillard e Gaillard (1997) relatan como un éxodo 

que se ocuparía exclusivamente da emigración dende o Sur cara o Norte, dende os territorios 

menos desenvoltos, e que só beneficiaría positivamente aos países industrializados. 

En harmonía coa evolución socioeconómica e as transformacións na sociedade da 

globalización asociadas a un maior desenvolvemento tecnolóxico e a celeridade das 

comunicacións foise xerando unha nova concepción da fuga de cerebros concibida como unha 

ganancia e neste contexto emerxería un novo concepto que traería unha visión máis positiva 

sobre a fuga de cerebros e que se denominou: brain gain. Esta nova perspectiva estivo influída 
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pola percepción do beneficio que o intercambio ou intercambios de coñecementos podían 

conferir aos países emisores e desta maneira segundo Gaillard e Gaillard (1998) sería posible 

reverter o paradigma económico predominante no que se identificaban uns territorios como 

perdedores e outros como gañadores.  

Nesta vertente de carácter económico segundo se detalla no ICE (2003) as consecuencias 

negativas desta fuga de cerebros estarían asociadas principalmente coa perda de capital humano 

ou descapitalización que vai incidir directamente no eido do crecemento económico e ao mesmo 

tempo esta perda implicaría a falta de rendabilidade da inversión educativa na poboación que 

configura estes fluxos de migración xerando unha gasto de financiamento pouco eficaz. 

Para mudar esa situación, en opinión de de Meyer e Brown (1999) existirían dúas maneiras 

de levar a cabo esa ganancia de cerebros (brain gain), por unha banda mediante a idea do 

retorno das persoas emigradas ao país e orixe e por outra banda a través da mobilización das 

persoas emigradas mediante redes e vínculos coa sociedade de orixe. No caso concernente ás 

redes, entendidas como un conxunto de persoas cualificadas emigrantes, estas contribuirían en 

opinión de Brown (2000) á transferencia da experiencia persoal e do coñecemento no seu país 

de orixe sen ter que retornar ao mesmo pero garantindo desta maneira acceso ás achegas do 

colectivo e ás propias redes da sociedade de destino. 

Nesta concepción, a fuga de cerebros entendida como unha ganancia confire beneficios 

positivos para o país de orixe tal e como se concreta na publicación do ICE (2003) como son o 

transvase de coñecementos, de remesas económicas e a mellora das canles de información así 

como a promoción da mellora da educación. 

Unha diferenza fundamental entre ambos enfoques brain drain e brain gain segundo 

Gordon (2007) é a concepción científica que posúe cada perspectiva, mentres no brain drain 

predomina unha concepción de carácter individual sobre a praxe científica no brain gain 

prevalece unha percepción baseada nas redes e nos lazos entre o persoal científico. Para mitigar 

os efectos do brain drain estableceríanse unha serie de estratexias en materia política que 

Brown (2000) identificou con tres liñas fundamentais de actuación: as políticas restritivas para 

dificultar este tipo de migración, as políticas de incentivos para transformar esta migración 

menos atraente e promover a permanencia no país de orixe, as políticas de carácter 

compensatorio mediante o cobro dunha serie de impostos e en último lugar as políticas de 

retorno co fin de alentar o regreso deste colectivo emigrante ao país de orixe. Non obstante, un 

elemento crucial como ben o sinala Ouaked (2002) en consonancia coa política do retorno é 
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que as sociedades de orixe deberían mellorar tanto o seu sistema científico como económico 

para tratar de reter á migración cualificada. 

Posteriormente, nos anos oitenta e noventa do século XX tal e como o sinalan Gaillard e 

Gaillard (1997) xurdirían novos conceptos como mobilidade, intercambio ou circulación 

referidos ás redes xeradas co persoal cualificado emigrado para tratar de transformar a situación 

da perda de cerebros. Neste marco temporal a significación do termo evolucionaría para dar 

unha resposta máis axeitada ás diversas orientacións que adquiriu o concepto e dentro do 

mesmo terían cabida máis perfís que os estritamente relacionados con persoal científico ou 

intelectual como ben o detallaron Gaillard e Gaillard (1997) 

o termo brain drain emprégase igualmente para describir a migración de estudantes, 

intelectuais, científicos e tecnólogos dende o país de orixe ao país estranxeiro (fuga 

externa de cerebros) e para describir a migración do persoal científico e técnico en 

sectores non científicos dentro do país de orixe (fuga interna de cerebros) (p. 197)4. 

Na década dos anos noventa xurdirían novos conceptos relacionados co brain drain e co 

brain gain como foi o caso do brain circulation. Este termo en opinión de Johnson e Regets 

(1998, citados por Montuschi, 1999) concibiría a traxectoria do colectivo emigrante que sae ao 

estranxeiro para formarse, que se insire no mercado laboral do país de destino e pasado un 

tempo regresa ao país de orixe para obter algunha oportunidade con toda a súa bagaxe de 

formación internacional adquirida na experiencia da migración. Non obstante, esta perspectiva 

da fuga de cerebros segundo o detalla a IOM (2019) comeza nalgúns casos a ser substituída por 

unha visión baseada no recoñecemento, desenvolvemento ou transferencia das competencias 

da migración. 

1.3.5 Teoría do sistema mundial 

Esta teoría céntrase na análise da migración internacional partindo da idea de que a 

migración deriva, en opinión de Arango (2000), dos desequilibrios globais orixinados pola 

influencia e expansión do capitalismo nas sociedades menos desenvolvidas.  

Segundo Arango (2000) esta teoría parte da idea de Wallerstein (1974) sobre o concepto 

dun “sistema mundial moderno” caracterizado polo dominio europeo que se desenvolveu no 

 
4 Tradución persoal da cita de Gaillard e Gaillard (1997) « (…) the term brain drain is used just as well to describe the 

migration of students, intellectuals, scientists and technologists from a home country to a foreign country (external brain drain) 

and to describe the migration of scientific and technical personnel into non-scientific sectors within the home country (internal 

brain drain)» (p.197). 
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século XVI e que se constituíu por tres elementos fundamentais: núcleo, semi-periferia e 

periferia. Desta maneira, a migración contémplase como o resultado da hexemonía establecida 

polos territorios pertencentes ao centro sobre outras zonas da periferia e xerando diversas 

desigualdades entre os países. 

Esta expansión capitalista tería lugar tal e como o constata Arango (2003) a través do 

colonialismo, do neocolonialismo e por diferentes empresas multinacionais establecidas en 

territorios periféricos. 

Segundo Micolta (2005) a difusión do capitalismo supuxo a transformación de estruturas 

non capitalistas a nivel económico e social. O sistema de produción capitalista impulsado tal e 

como o sinalan Massey et al. (1993) por empresas capitalistas que se expandiron nos territorios 

máis pobres da periferia mundial contribuirían a estas transformacións socioeconómicas. Estes 

cambios que atinxen ás persoas, pero tamén ás materias primas ou aos bens de consumo 

derivarían como o indica Gómez Walteros (2010) na migración da man de obra dende un 

sistema de carácter tradicional cara países máis desenvoltos a nivel económico co fin de acadar 

algún oficio que a poboación nativa non quixese desempeñar. 

De feito, Arango (2000) concreta que a expansión do capitalismo xunto coa modernización 

de determinados sectores como o agrícola ou o industrial derivou na substitución de procesos 

tradicionais que acabarían repercutindo no desprazamento da poboación sobre todo cara as 

zonas das cidades e tamén cara ao estranxeiro. 

As transformacións e cambios xerados polo capitalismo estarían na man de determinadas 

urbes globais que segundo Micolta (2005) dirixen e manexan a estrutura produtiva de marcado 

carácter descentralizado. Nestas urbes en opinión de Massey et al. (1993) hai unha relevante 

poboación rica que demanda servizos por parte da man de obra de baixa cualificación tendo 

presente que a poboación autóctona cun perfil educativo baixo rexeita os empregos que teñen 

unha mala remuneración. Porén, as persoas nativas cun perfil educativo alto acadan postos con 

maiores salarios e ao mesmo tempo ostentan unha maior riqueza o que vai a contribuír á xénese 

dunha man de obra para cubrir os servizos que demandan. 

A migración provocada por mor do capitalismo expansionista e a alteración dos modos de 

produción e de consumo van a incrementar en opinión de Micolta (2005) as desigualdades 

existentes entre os distintos países sobre todo cos do terceiro mundo que carecen das 

ferramentas axeitadas para levar a cabo o seu proceso de desenvolvemento e impulsando pola 

contra aos países máis ricos ao aumentar a forza de traballo máis barata. 
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Esta teoría tamén puxo de manifesto a relevancia dos diferentes vencellos establecidos 

entre as rexións capitalistas e os países en vías de desenvolvemento tanto no pasado, en época 

da colonización, nos que trataban de impoñer sistemas sociais (a nivel educativo ou a nivel 

administrativo) nas colonias, como no presente a través do uso dos medios de masas que 

axudarían a reforzar esa relación a nivel ideolóxico ou cultural entre os territorios (Massey et. 

al, 1993). 

Non obstante, esta teoría non está exenta de crítica xa que Micolta (2005) destaca que se 

centra nunha vertente de marcado carácter económico, que a persoa inmigrante é 

principalmente concibida como pasiva, que hai unha falta notoria de procesos de carácter social 

que interfiren nas migracións e tamén que non se contempla a diversidade de perfís que existen 

nas migracións posto que o foco de atención segue a ser a cuestión económica. 

1.3.6 Teoría das redes de migración 

Outra das teorías máis estendidas dentro do eido da migración é a relativa ás redes 

migratorias. Neste senso, o concepto segundo Gómez Walteros (2010) ten a súa orixe na obra 

de Thomas Znaniecki titulada El inmigrante polaco en Europa y en América. 

O termo de redes quedou claramente definido por Arango (2000) tal e como se detalla a 

continuación: «(…) conjuntos de relaciones interpersonales que vinculan a los migrantes o 

migrantes retornados con los parientes, amigos o compatriotas que permanecen en el país de 

origen» (p. 41). 

Todas as persoas que integran as redes contribúen dalgunha maneira a achegar axuda ás 

persoas migrantes a distintos niveis (informativo, económico, de procura de aloxamento, etc.). 

Neste senso, segundo Micolta (2005) a presencia de vínculos de amizade ou familiares pode 

axudar a diminuír os custos, aumentar os beneficios económicos e minorar os posibles riscos 

do proceso migratorio.  

A redución dos custos segundo Massey et al. (1993) implica que unha vez que unha persoa 

emigrante emigrou a un novo destino, as persoas que emigren posteriormente van ver reducido 

o seu custo económico da emigración derivado da relación de parentesco que teñan coa persoa 

que emigrou en primeiro lugar e desta maneira acabarase configurando no territorio de destino 

un grupo de emigrantes vencellados por determinados lazos sociais. Ao mesmo tempo, a rede 

xerada vai a paliar os posibles riscos para as persoas emigrantes coas que mantén algún tipo de 

relación. 
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Toda esta rede de vínculos configurada na migración pode contemplarse en opinión de 

Massey et al. (1993) como un certo capital social ao que acudir para facilitar o acceso a un 

emprego en territorio estranxeiro. É entendido como capital social xa que como o sinala Arango 

(2003) permite acceder a recursos relevantes a nivel económico como o traballo ou outros 

recursos como o detallan Massey et. al (1998) como os salarios, o aforro ou o envío de remesas. 

Dúas das funcións máis relevantes das redes son as que detalla García Abad (2003): por 

unha banda contribúen a un efecto de chamada e por outra banda teñen un rol de auspicio. No 

primeiro dos casos a rede funciona como unha canle a través da cal se atraen persoas ao lugar 

de destino e na que se posibilita o intercambio de información de maneira que a emigración non 

sexa tan dramática achegando de antemán coñecemento sobre o lugar de destino. No que 

respecta á segunda función, esta contribuirá a axudar en cuestións de aloxamento, de emprego 

e tamén facilitando apoio de carácter psicolóxico (García Abad, 2003). 

Outro trazo significativo, tal e como o sinala Arango (2003) e Gómez Walteros (2010), é 

que as redes de migración caracterízanse por un efecto multiplicador. Neste senso, Arango 

(2003) relaciona este termo coa denominada migración en cadea polo carácter de apoio e de 

axuda que implica este tipo de migración sobre todo tendo en conta cuestións como a 

reunificación ou o reagrupamento familiar e a diminución da incerteza da propia migración.  

Un factor notorio nas redes, ademais dos xa mencionados, é o seu carácter acumulativo 

como ben o sinala Arango (2003) xa que este tipo de migracións implica que cada vez que unha 

persoa con relación coa rede emigra as redes vaian crecendo e expandíndose.  

Dentro do proceso da migración, ademais das redes establecidas con familiares ou 

amizades tamén emerxen determinadas institucións ou entes que segundo Arango (2003) 

exercen de intermediarias no proxecto migratorio. Non obstante, de forma parella xorde un 

negocio de carácter ilegal que Gómez Walteros (2010) identifica con cuestións relativas a 

estafas, explotación ou actividades delitivas nas que pode acabar implicado o colectivo 

emigrante. 

1.4 PRINCIPAIS ANTECEDENTES MIGRATORIOS 

Os movementos migratorios da poboación ao longo da historia transformaron a configuración 

demográfica, económica, laboral e social dos territorios, tanto das rexións de orixe como das 

rexións de acollida, mediante a saída ou a chegada da poboación integrante das correntes 

migratorias. Estes movementos de emigración implicaron o establecemento dunha clasificación 

dos fluxos migratorios en distintos períodos históricos en función do volume do continxente 
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emigrado e dos territorios afectados polas saídas ou polas chegadas. Un destes períodos que se 

configurou iniciouse no século XX a finais dos anos corenta, tralo remate da Segunda Guerra 

Mundial e finalizou a mediados dos anos setenta coa crise económica mundial que comezaría 

cara a finais de 1973 (Hernández Borge, 2007). 

Nesta etapa sinalada, as correntes emigratorias españolas dos anos sesenta no continente 

europeo, enmarcáronse nun período histórico distinguido por varios acontecementos bélicos. 

Entre eles, hai que salientar unha das contendas bélicas de maior repercusión e alcance 

territorial: a Segunda Guerra Mundial e, ademais, no caso español un feito histórico anterior 

como a Guerra Civil Española e a etapa de posguerra que marcarían o devir do país e da historia 

migratoria en España. 

Este treito temporal referenciado en relación ás migracións no continente europeo estivo 

influído no caso da emigración española -e da galega en particular- pola subsistencia da corrente 

emigratoria transoceánica cara a América e a nacenza e o desenvolvemento a partir dos anos 

sesenta da corrente emigratoria cara a Europa Occidental.  

A teor desta información, no caso español é preciso significar dúas correntes migratorias 

que se configurarían como os fluxos principais de desprazamento da poboación española e que 

constitúen os antecedentes migratorios máis relevantes da emigración española e da emigración 

galega en particular: por unha banda destaca a emigración transoceánica ou tamén coñecida 

como emigración a ultramar e por outra banda atópanse as emigracións interiores. 

No que concirne á primeira destas correntes, no contexto previo aos movementos 

migratorios cara a Europa, a relevancia que tivo a emigración transoceánica no territorio 

europeo quedou patente en moitos traballos de investigación. A este respecto e segundo o 

constatan Vilar e Vilar (1999) América foi unha rexión central como terra de destino dun amplo 

continxente de emigrantes procedentes de Europa.  

En relación co fluxo emigratorio da poboación europea, en opinión de Sánchez Alonso 

(1995) durante os séculos XIX e XX «el fenómeno de la emigración europea es uno de los 

hechos más característicos y significativos del período» (p. 27). De feito, a partir de comezos 

do século XIX e ata o ano 1930 calcúlase que emigraron máis de cincuenta millóns de persoas 

europeas que deixarían os seus países de orixe e ademais o fenómeno emigratorio atinxiría a 

outros países extraeuropeos constituíndose a emigración como un tema de investigación de 

grande relevancia no eido das ciencias sociais (op. cit., 1995). 

En deferencia a este feito migratorio cabe resaltar que a emigración a ultramar dende o 

século XIX e mediados do século XX, máis concretamente entre o 1800 e o 1940 presentaba o 
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maior volume de persoas emigradas ao continente americano procedentes maioritariamente das 

Illas Británicas, Irlanda, Italia, España, Alemaña e outros países como Austria ou Hungría 

(Espiago, 1982).  

Porén, para Barreiro (2006) e para Villares e Fernández (1996) a época de emigración 

masiva cara a América -no caso da corrente migratoria galega- sitúase concretamente no 

período comprendido entre o 1880 e o 1930 xa que é cando teñen lugar os fluxos migratorios 

de maior intensidade cara ao continente americano. 

Nesta corrente migratoria con destino a América é preciso resaltar a relevancia de Galicia 

na achega realizada a este fluxo de emigración posto que dentro do territorio español e segundo 

o confirman Estébanez e Puyol (1973) a comunidade galega foi a que máis emigrantes achegou 

a esta corrente con destino a ultramar acadando unha participación estimada arredor dun 

37,11%. Non obstante, outras rexións españolas tamén foron emisoras de emigrantes cara a 

América, entre elas atópanse as Canarias, Madrid, Barcelona e Andalucía, pero cunhas 

porcentaxes de participación menores respecto ás cifras acadadas polo territorio galego. 

Desta maneira, Galicia converteuse na rexión española que durante o período comprendido 

entre 1911 e 1964 contaba co maior volume de emigrantes que elixiron América como destino 

do seu proxecto migratorio. Así, tal e como se constata no traballo de Sánchez López (1967) o 

total de emigrantes galegos que emigraron a América estivo constituído, para o período sinalado 

anteriormente, por un total de 1.140.926 emigrantes, acadando a maior porcentaxe (40,35) no 

treito temporal de 1921-1930. 

Posteriormente á etapa de auxe migratorio (1880-1930), a partir dos anos trinta do século 

XX produciríase unha redución nas saídas dada a situación de crise económica e as políticas 

restritivas adoptadas polos países latinoamericanos ata o ano 1945. Non obstante, neste marco 

temporal o continxente dos exiliados españois por mor da Guerra Civil Española constituiría 

un novo fluxo emigratorio que se dirixiu a diversos países tanto de América como do continente 

europeo e entre os que Villares e Fernández (1996) destacaron ao comezo deste treito a Francia 

como país de acollida deste colectivo que máis tarde se dirixiría cara outros destinos como 

Arxentina, Chile, Cuba, México ou a República Dominicana. 

Polo tanto, este período que abrangue tanto a Guerra Civil Española como a Segunda 

Guerra Mundial e os anos da posguerra van a provocar un estancamento da emigración española 

ata o ano 1946, momento no que se iniciará en opinión de Villares e Fernández (1996) «un 

breve renacer dos fluxos emigratorios españois a América, aínda que non alcanzarán os valores 

do primeiro tercio de século» (p. 143).  



Capítulo 1. Emigración, teorías migratorias e antecedentes da emigración galega 

81 

Nos anos posteriores, a época de apoxeo da emigración española cara a América tornaría 

e, pese a que a poboación seguiu emigrando a ultramar, a finais dos anos cincuenta comezou a 

diminuír o volume de persoas emigradas e as saídas xa non eran tan masivas como en épocas 

anteriores. Este feito, sobre o decrecemento nos fluxos cara a América é recoñecido na obra de 

diferentes autores e autoras, entre eles destacan, por exemplo, Alonso Antolín (1983), Botana 

(2014), Sánchez López (1967) ou Vilar e Vilar (1999). 

Neste momento, en que América deixa de atraer ás correntes emigratorias españolas, 

Europa Occidental pasará a converterse no espazo xeográfico principal de destino da 

emigración española. De feito, o cambio de dirección no proxecto migratorio da poboación 

española que foi diminuíndo a súa emigración a ultramar polo territorio europeo, estivo 

provocado por diversos factores (económicos, políticos e sociais) entre os que destacou 

principalmente o contexto bélico que derivou no florecemento das emigracións preferentemente 

intraeuropeas. Neste senso, «a partir de 1950 o panorama trocouse completamente e fíxoo dende 

dous aspectos: reanudáronse as saídas e Europa sustituíu a América como meta das mesmas» 

(Sixirei, 1988, p.23).  

Dunha banda, no que respecta ao factor da contenda bélica, hai que indicar que a Segunda 

Guerra Mundial tivo como unha das principais consecuencias a nivel demográfico a alta 

mortaldade da poboación civil en comparación co persoal militar perecido dadas as milleiras 

de vítimas mortais que provocou este conflito armado e tamén o exterminio que tivo lugar en 

Europa do leste por parte dos alemáns e os bombardeos aéreos sobre a poboación civil. Esta 

guerra provocaría un maior número de vítimas máis elevado ca na Primeira Guerra Mundial e 

as deportacións, exilios, migracións forzadas e os fluxos de persoas refuxiadas serían unha 

constante dinámica durante esta época para unha gran parte da poboación e mesmo ao remate 

da propia guerra onde os movementos migratorios continuarían duns territorios a outros dada a 

nova configuración territorial tralo remate do conflito (Bade, 2003).  

E, doutra banda, ademais da influencia que tivo a contenda bélica no cambio de destino da 

emigración española, que agora comezaba a dirixirse cara a Europa, confluíron unha serie de 

factores que incidiron no troco do rumbo da emigración tal e como o sinalan nos seus traballos 

García Fernández (1965), Sánchez López (1969) e Villares e Fernández (1996). 

Nesta vertente, García Fernández (1965) refírese a un cúmulo de causas diversas que 

afectarían ao novo rumbo da emigración española cara a Europa. Entre elas, primeiramente 

constata que nos países hispanoamericanos comezou a poñerse en marcha unha inmigración 

selectiva a través de numerosas restricións e de cotas específicas en torno ao volume de 
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emigración recibida para protexer dalgunha maneira á poboación nacional en detrimento da 

poboación estranxeira. Desta maneira, instauraríase unha política de corte proteccionista que 

minguaba as opcións laborais do grupo español emigrante.  

Outra problemática acaecida que expón, en harmonía coa liña anterior, é que os salarios 

desvalorizáronse e dificultaban o aforro e o desenvolvemento dun nivel de vida óptimo para o 

colectivo de emigrantes. E, finalmente, outra dificultade destacada que agravou a situación da 

emigración española en América foi que a partir de 1955 os países hispanoamericanos iniciaron 

unha etapa de crise económica e política durante a cal as cifras da poboación española emigrante 

reducíronse de forma considerable. 

Baixo a óptica analítica de Sánchez López (1969) existiron varios elementos que incidiron 

na xénese da emigración española a Europa. Entre eles, detalla a evolución da industria e da 

economía nos países europeos fóra da conca mediterránea; a falta de poboación en idade 

produtiva nestes novos destinos da emigración; o exceso de man de obra no mercado español 

procedente do sector agrícola e a posta en marcha dunha política lexislativa de carácter máis 

liberal que sería a vía para acadar unha melloría no nivel de vida nos países europeos de 

acollida. 

Seguindo coa enumeración das causas que propiciaron o cambio de rumbo da emigración 

española a Europa, a perspectiva achegada por Villares e Fernández (1996) reflicte así mesmo 

uns factores específicos como son 

-inestabilidade política e económica dos países americanos (…).  

-crecente demanda de man de obra polo mercado europeo despois da reactivación 

económica da posguerra, 

-maior proximidade xeográfica de Europa que implica uns medios para o transporte dos 

emigrantes moito máis baratos, así como unha maior facilidade para os desprazamentos. 

-maior nivel salarial en Europa que nos países americanos (p. 147). 

Ante este panorama, de grandes dificultades para a emigración española a América, Europa 

contemplouse como unha rexión de maior atracción para o colectivo emigrante español ao 

remate da Segunda Guerra Mundial tendo presente a difícil situación económica e de paro 

rexistrada en España, a problemática demográfica que estaban a padecer moitos dos países 

europeos e a incipiente necesidade que estes territorios tiñan de captar man de obra estranxeira 

para promover o seu desenvolvemento industrial e reactivarse de novo trala Segunda Guerra 

Mundial. 
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Ademais da relevancia da emigración transoceánica, e tal e como se sinalou con 

anterioridade, houbo outra corrente migratoria que constituíu outro dos fluxos de emigración 

española de gran importancia no territorio español: as emigracións interiores. 

Polo tanto, a pesar do florecemento da emigración cara a Europa nos anos sesenta e antes 

de adentrarnos na mesma, é mester facer mención á emigración interior española que se viña 

desenvolvendo de forma paralela á incipiente emigración europea en España posto que foron 

fluxos de migración tamén moi relevantes no territorio español aínda que non acadaron unhas 

cotas en canto ao número de persoas emigradas tan elevadas como na emigración a ultramar ou 

na emigración continental europea. Porén si contribuíron á redistribución da poboación 

española en diferentes rexións nacionais provocando unha nova configuración en canto ao 

asentamento e a localización nunhas zonas concretas en detrimento doutras.  

De feito, estes fluxos migratorios dirixíronse principalmente cara as urbes industrializadas 

dalgunhas rexións españolas e esta confluencia poboacional contribuiría en palabras de Del 

Campo e Navarro (1987) «al desequilibrio demográfico y económico de las regiones» (p. 82). 

Así, os territorios que achegaron emigrantes e os que os recibiron, segundo estes mesmos 

autores, desenvolverían certas dificultades relacionadas principalmente a un declive 

demográfico na sociedade de emisión e asociadas ás necesidades de servizos na sociedade de 

acollida. 

En relación a esta corrente de efectivos humanos emigrantes dentro do territorio español, 

García Barbancho (1967) describe no seu traballo de corte cuantitativo que os movementos 

migratorios interiores configuraron en España un continxente de 7.149.000 emigrantes dende o 

ano 1901 ata o ano 1960. Neste período sinalado, os fluxos interiores presentaron diversas 

oscilacións no volume de persoas emigradas por mor de diferentes acontecementos como a 

Guerra Civil Española, os procesos de desenvolvemento urbano e industrial nas grandes urbes 

españolas e o éxodo rural cara as cidades das propias rexións (emigracións intra rexionais) ou 

cara outros territorios da Península principalmente Barcelona, Madrid e Bilbao. 

Respecto ás principais provincias emisoras de poboación emigrante que perderon unha 

parte importante da súa poboación, dentro da corrente interior española, atópanse durante o 

1900 ao 1940 as seguintes: Castela e León, Galicia, Castela A Mancha, Aragón, Murcia, 

Estremadura, Navarra, A Rioxa, Cantabria, Andalucía e Asturias. Todas estas rexións 

acrecentarían no período de 1950 e 1960 o número de persoas emigrantes que serían acollidas 

nos territorios de maior desenvolvemento económico e laboral como Madrid, Cataluña e o País 
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Vasco e a partir de 1960 Valencia e en menor número tamén Baleares (Del Campo e Navarro, 

1987). 

A orixe da poboación emigrada nestes movementos migratorios interiores procedeu 

fundamentalmente do sector primario, da poboación relacionada coa actividade agraria, que a 

partir de 1940 inicia en palabras de Del Campo y Navarro (1987) «un éxodo rural que se va 

acelerando progresivamente hasta culminar en el decenio de los sesenta y sólo empieza a 

decrecer iniciada ya la década de los setenta» (pp. 87-88). 

Neste senso, é destacable que no ano 1975 -coa crise económica xerada que obstaculizou 

a creación de emprego e os problemas demográficos en varias rexións onde predominaba a 

poboación envellecida- tería lugar un declive neste fluxo de emigración interior sobre todo nos 

dous núcleos urbanos de maior atracción da poboación española emigrada nos anos anteriores: 

Madrid e Barcelona. Esta fase de decrecemento na demanda de man de obra, que continuaría a 

partir do período 1976-1981, provocaría a aparición de novos destinos de acollida e de atracción 

pese a que algunhas provincias mantiveron os fluxos migratorios como Valencia ou Baleares 

(op. cit., 1987). Polo tanto, a emigración interior española perduraría aínda que o seu volume 

sería reducido en comparación aos anos precedentes de maior crecemento.  

Malia a existencia da emigración interior española e a subsistencia da emigración 

transoceánica, durante os anos sesenta a preferencia no destino da poboación emigrante en 

España sería principalmente Europa [segundo os factores sinalados anteriormente por García 

Fernández (1965), Sánchez López (1969) e Villares e Fernández (1996)]. 

Esta emigración continental, concretamente aos países do Mercado Común Europeo, 

acadou un notorio carácter permanente e de gran volume de emigrantes a partir do período 

1958-1959, etapa na que aínda se considera unha emigración episódica e non moi masiva 

destacando fundamentalmente o colectivo das mulleres emigradas para traballar no servizo 

doméstico (Gándara, 1981).  

En harmonía con este treito temporal sinalado, García Fernández (1965) confirma que a 

emigración a Europa iniciouse uns anos antes de 1960, pero o seu rexistro estatístico oficial non 

tería lugar ata o 1959, ano no que se recollen datos sobre os emigrantes de temporada en Francia. 

Nesta mesma liña, González Torres et al. (1992) poñen de manifesto que «a emigración a 

Europa antes de 1960 é esporádica e pouco significativa» (p. 19). Ben é certo que algúns países 

europeos, como Portugal ou Francia, xa recibiran a emigrantes españois en épocas precedentes. 

No caso concernente a Portugal, seguindo a Gándara (1981), este país foi un destino 

fundamental da emigración española e máis concretamente da emigración galega que xa dende 
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a segunda metade do século XVI tiña emigrado cara ao país veciño. Non obstante, non hai un 

cómputo estatístico fiable en relación ao volume do grupo humano emigrado e os documentos 

existentes presentan certas contradicións cuantitativas.  

Mais o que está claro, pese ás deficiencias e as eivas no rexistro estatístico deste fluxo de 

emigración, é que durante a etapa postremeira deste movemento migratorio no século XIX 

Portugal continuou recibindo emigración española procedente de diferentes territorios de 

España como Asturias, País Vasco ou Castela, predominando o colectivo de emigrantes 

galaicos sobre os demais grupos emigrantes mobilizados (op. cit., 1981). 

A corrente emigratoria cara a Portugal decrecería co auxe da etapa da emigración masiva 

transoceánica e os núcleos principais de acollida da emigración española no territorio luso 

serían Lisboa e Oporto, seguidos pola provincia de Tras Os Montes, Aveiro e Figueira da Foz 

(op. cit, 1981). 

En referencia á emigración española a Francia, este país tamén foi un destino tradicional 

da poboación española emigrante en épocas anteriores aos anos sesenta, posto que como o relata 

a profesora Olveira (2000)  

A emigración española a Europa, e en concreto a Francia, é unha emigración “antigua” 

pois principia a finais do século XIX, mentres que a que se dirixe a Alemania, Suíza e 

outros países do seu entorno, non comeza a ter importancia ata despois da Segunda Guerra 

Mundial (p. 109). 

Certamente, o caso de Francia como destino da emigración española púxose de relevo en 

diversos estudos nos que se manifesta a importancia deste territorio como rexión de acollida da 

poboación española emigrada. 

Así, no traballo de Sánchez López (1969) concíbese que «Francia es un antiguo reclamo 

para el emigrante» (p. 99), porque durante o século XIX a poboación española xa emigraba a 

Francia para traballar en labores do campo e a partir da guerra acontecida no período 1914-

1918 o país francófono precisou facer fronte ao déficit de man de obra que se paliou grazas á 

chegada dun amplo continxente de españois que se estima ao redor duns 350.000 emigrados 

entre o período 1914 a 1919 (op. cit.). 

O carácter ancestral da emigración española a Francia tamén quedaría manifesto no estudo 

de Rubio (1974), quen tamén considerou a existencia dunha antiga emigración española a 

Francia diferenciando dúas tipoloxías de migracións. Por unha banda, a denominada como 

emigración política e por outra banda a emigración económica que se concentraría 

principalmente dentro do mercado laboral francés no sector primario.  
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A este respecto, en relación á emigración política, Díaz Plaja (1974) sinalou que a 

emigración española a Francia contaba cunha tradición migratoria configurada en parte pola 

poboación refuxiada, a través da emigración política na época da Guerra Civil Española. A esta 

corrente emigratoria en Francia tamén fai referencia Alted Vigil (2009) quen constata que este 

fluxo de desprazamentos por motivos políticos non constituíu un movemento migratorio moi 

numeroso na Europa de entreguerras, pero si sería de longa duración e tería lugar a partir do 

1939 trala derrota do bando republicano na guerra xerando un exilio de carácter forzado. 

Ademais deste movemento político, a emigración económica española a Francia tamén foi 

moi importante no sector primario da agricultura, eido no cal García Fernández (1965) afirma 

que moitos emigrantes ían traballar alí en tarefas agrícolas como na época das vendimas na 

rexión de Languedoc e tamén, segundo o indica Díaz Plaja (1974), a tradición migratoria 

española a Francia relacionábase en parte co colectivo de traballadores e traballadoras de 

tempada -coñecidos como os saisonniers- que emigraban para traballar nos labores agrícolas 

do campo, como a recolección da remolacha ou do arroz e as xa mencionadas vendimas. 

Ademais destes destinos tradicionais na emigración continental europea, neste período de 

transición entre o esmorecemento paulatino da emigración cara a América e o incipiente fluxo 

emigratorio cara a Europa tería lugar a nacenza dunha emigración asistida cara a Australia entre 

1958-1963 que decaería pero que se retomaría posteriormente en 1968 tal e como o estudou 

García (1999).  

Neste mesmo momento de cambio migratorio, outro dos destinos no continente americano 

baixo o fluxo de emigración asistida sería o Canadá. Estes dous destinos -Australia e Canadá- 

configuraron unha emigración dun marcado carácter episódico e temporal que a través de 

diferentes operacións (Operación Canguro, Operación Eucalipto, Operación Marta, 

Operación Alce e Operación Bisonte, entre outras) acordadas entre España e as autoridades 

destes dous países configurarían uns continxentes de emigrantes españois non moi numerosos 

pero que forman parte do que foi a historia migratoria española. 

En síntese, a teor da información migratoria precedente en Portugal e en Francia, países de 

gran tradición na recepción e acollida da emigración española, o resto de territorios europeos 

comezarían a recibir ao grupo español emigrado -en cotas elevadas- a partir dos anos 1960 e 

1963, momento no cal comeza unha nova fase migratoria caracterizada polo volume da 

poboación emigrada ao continente europeo e que Alonso Antolín (1983) denominou como «el 

boom de la emigración española» (p. 14). 
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1.4.1 Países de destino: panorámica xeral 

Tralo decaemento da emigración a ultramar o continente europeo configurouse como o 

territorio principal de acollida da corrente emigratoria española. Ora ben, de forma paralela hai 

que salientar que as correntes migratorias cara a América continuarían cara os países de acollida 

da tradicional emigración española como Arxentina, Brasil ou Venezuela.  

Mais o novo contexto que emerxería trala etapa da Segunda Guerra Mundial propiciaría 

que Europa se convertese a partir da década de 1960-1969 no que Espiago (1982) designou 

como «nuevo foco de atracción» (p. 36).  

Nesta emigración española a Europa houbo tres países principais de destino do continxente 

español emigrado que se constituíron como os territorios centrais de acollida deste colectivo. 

Estes países serían: Alemaña, Francia e Suíza.  

En opinión de Babiano e Fernández Asperilla (2009a), estes tres territorios europeos foron 

os que acolleron un maior continxente de poboación emigrante española durante os anos sesenta 

e ao mesmo tempo constituíronse como os principais inversores europeos máis relevantes en 

España no período 1961-1972. 

Nos datos que se achegan no estudo de Estébanez e Puyol (1973) en relación coa 

emigración asistida sobre o destino da emigración española en Europa amósase unha certa 

evolución diferencial en canto ao número de emigrantes que elixiron un ou outro país europeo 

para o seu proxecto emigratorio. De feito, no treito temporal 1961-1965 os autores sinalan a 

Alemaña como o territorio que se sitúa á cabeza en canto á recepción de emigrantes españois 

cunha porcentaxe de 51,37%. O segundo destino preferente neste mesmo período sería Suíza 

(22,82%) e en terceiro lugar situaríase Francia (18,26%).  

Posteriormente, no treito temporal 1966-1970 as cifras que se mostran denotan un marcado 

descenso na polarización de Alemaña como destino preferente no anterior período que agora 

conta cunha porcentaxe de 39,51% de emigrantes españois e pola contra rexístrase un 

destacable incremento de emigrantes españois en Francia (27,24%) e en Suíza (27,42%). 

Non obstante, a pesar desta notoria centralización emigratoria nestes tres países do 

continente europeo, existiron outros territorios de acollida deste fluxo emigratorio aínda que o 

volume do colectivo emigrado a nivel cuantitativo sería menor en comparación cos tres destinos 

centrais da emigración española. Entre estes destinos atoparíanse Bélxica, Holanda, Inglaterra, 

Noruega e Suecia. Neles, segundo o indica Sánchez López (1969), a emigración española estaba 
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menos amparada por convenios internacionais relativos á migración e ademais tamén resultaba 

máis difícil de cuantificar o fluxo emigratorio a nivel estatístico.  

Os datos informativos da emigración continental proporcionados por Estébanez e Puyol 

(1973) constatan para o período 1961-1965 as seguintes porcentaxes de emigrantes nos 

territorios secundarios de recepción da emigración española como foron, por exemplo, Holanda 

(3,93%), Bélxica (1,34%), Inglaterra (1,72%) e outros países (0,56%). No seguinte treito 

temporal, de 1966 a 1970, os autores mostran un único ascenso na porcentaxe de emigrantes 

españois que se dirixiron cara a Holanda (4,08%) mentres que os outros destinos -Bélxica, 

Inglaterra e outros países- descenden no número de emigrantes de forma notable. 

No caso dos destinos centrais da emigración española a Europa hai que poñer de manifesto 

que se chegaron a establecer unha serie de acordos en materia de emigración entre España e os 

países de acollida nos cales se estipularon, segundo o relatan Babiano e Fernández Asperilla 

(2009a), as diferentes condicións laborais, salariais e de recrutamento que regularían os fluxos 

emigratorios españois nos distintos territorios europeos. Así, os principais acordos de 

emigración que se subscribiron foron en orde cronolóxica os seguintes: con Bélxica en 1956, 

con Alemaña en 1960, con Francia, Holanda e Suíza en 1961 e con Austria en 1962. 

Con esta regulación normativa das correntes emigratorias, os países de acollida da 

emigración española trataban de recrutar a man de obra necesaria en determinados sectores de 

ocupación remitindo as ofertas laborais ás autoridades españolas. De tal maneira que se seguía 

un proceso burocrático, paso a paso, para o recrutamento das persoas traballadoras que en 

ocasións supoñía unha gran demora no tempo ata que se resolvía. Isto orixinou en moitos casos 

como o manifestan Babiano e Asperilla (2009a) a nacenza dunha emigración irregular á marxe 

das canles oficiais como, por exemplo, a que tiña lugar mediante o emprego do pasaporte como 

turistas por parte dos e das emigrantes para evitar a canle oficial migratoria -e que se detallará 

con maior concreción na seguinte epígrafe-. 

1.4.2 Dúas correntes de emigración: a asistida e a clandestina 

Para levar a cabo unha análise cuantitativa e un cómputo axeitado da poboación española 

emigrada -e da galega en particular- hai que ter en conta dúas correntes migratorias diferentes 

tal e como o sinala Gándara (1981). Cómpre, polo tanto, distinguir entre a denominada como 

emigración asistida e a emigración non asistida. A segunda desta correntes, segundo se indica 

no estudo de Sanz Díaz (2004), foi denominada con diversos termos entre os que destacaron os 

seguintes: clandestina, espontánea, irregular, ilegal, libre, marxinal ou turista. 
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No que respecta á definición oficial -por parte do goberno español- do termo de emigración 

asistida, segundo se recolle na compilación lexislativa en materia de emigración realizada por 

Bayón Mariné (1975), concretamente no Decreto do 3 de maio de 1962 no que se especifica o 

articulado relativo á Lei de Ordenación da emigración, establécese dentro do Título I, capítulo 

único sobre a emigración e a repatriación, art.2º, epígrafe 4 a seguinte acepción: «Emigración 

asistida es la que tiene lugar ajustándose a planes, operaciones o programas aprobados y 

desarrollados por el Gobierno o con su intervención y cuenta con su ayuda técnica o 

económica» (p. 345).  

Polo tanto, a emigración asistida referíase ao fluxo de emigración que se producía a través 

dos organismos institucionais e oficiais do Estado, os cales proporcionaban apoio e axuda ás 

persoas emigradas dende o inicio da súa marcha ata o momento do seu retorno e tamén 

contemplaba o reagrupamento familiar asistido baixo o amparo do goberno. Algúns dos 

principais organismos que colaboraron neste proceso de emigración regulada foron o Instituto 

Español de Emigración (IEE) e o Ministerio de Traballo.  

Esta corrente emigratoria caracterizábase por estar fortemente controlada dende o Estado, 

de feito segundo Sanz Díaz (2004), este ente exerceu sempre unha función tutelar do fenómeno 

emigratorio que se reflectiu na lexislación en materia de emigración así como na creación do 

IEE e na manifesta intención de perseguir e vixiar a emigración clandestina.  

Calquera tipo de fluxo emigratorio que tivese lugar á marxe das canles institucionais 

establecidas en España era considerada como emigración non asistida, mais esta concepción 

sobre esta tipoloxía de emigración non sería igual nalgún dos países de destino como é o caso 

de Alemaña. Neste senso, no país xermano aceptábase a emigración fóra da canle establecida 

no acordo migratorio entre ambos países. Desta maneira, como o indica Sanz Díaz (2004), 

existiron outras modalidades de entrar no país mediante os visados de traballo outorgados polas 

autoridades xermanas nos consulados alemás ou o acceso co pasaporte de turista e 

posteriormente proceder a regularizar a situación persoal ou pola contra permanecer alí de 

forma irregular. 

A segunda destas correntes, a emigración non asistida ou clandestina, correspondíase cos 

fluxos de emigración que se orixinaban de forma paralela por canles non institucionais e que 

infrinxían a lexislación vixente en materia de emigración.  

Esta corrente emigratoria, xerada á marxe dos organismos oficiais, constituíu unha 

importante vía de saída para moitas persoas. Segundo o recoñeceu Rodríguez Galdo (1995) foi 

especialmente intensa ao comezo da orixe da emigración europea e ademais segundo Hernández 
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Borge (2009) foi moi relevante nos primeiros anos de comezar esta onda emigratoria, chegando 

a recoñecer o propio IEE que o seu volume era semellante ou superior ao fluxo da emigración 

asistida.  

Así mesmo, este movemento emigratorio estivo integrado por persoas con diversas 

situacións de partida como as que saían como turistas co seu pasaporte, as que ían visitar 

familiares ou coñecidos nos países de destino ou as que eran contratadas de forma ilegal 

(Gándara, 1981). Nalgúns casos as persoas emigradas de forma clandestina conseguirían co 

tempo legalizar a súa situación e a súa casuística particular de saída tornaría paulatinamente 

chegando no ano 1972 segundo o IEE a constituír tan só un 10% do total da emigración 

(Rodríguez Galdo, 1995).  

Esa perda de relevancia en canto ao cómputo numérico da emigración non asistida nas 

estatísticas oficiais, que coincide coa apreciación anterior de Rodríguez Galdo (1995), é 

formulada polo profesor Hernández Borge (2009) da seguinte maneira 

Con el paso de los años el volumen de la emigración no asistida fue disminuyendo, de 

modo que en 1972 el I.E.E. la estimaba en un 10% de la total (Atlas, 1972) pero sobre 

todo se reduciría a partir de 1974 en que la recesión económica internacional, (…) hizo 

que los países receptores endureciesen sus condiciones de admisión, por lo que fue cada 

vez más difícil legalizar su situación a aquellos que salían de España con pasaporte de 

turista (pp.23-24). 

Mais toda esta casuística de partida supoñía unha gran dificultade no rexistro estatístico, 

que xunto co deficitario conxunto de datos relativos ás mulleres ou aos nenos que sinala 

Hernández Borge (2009), configuraba unha problemática maior no cómputo oficial das cifras 

concernentes á emigración cara Europa. 

Pero, ¿por que se produciu esta corrente emigratoria á marxe das canles oficiais do Estado? 

A xénese da emigración clandestina obedeceu a varios factores, entre eles, a baixa 

cobertura e protección do IEE, a dilación no proceso de recrutamento e nos trámites 

burocráticos -como os atrancos para obter o pasaporte-, certas restricións en referencia á 

emigración de determinados colectivos emigrantes como foi o caso das mulleres, a atadura a 

un espazo particular e a un emprego concreto sen opcións de mobilidade laboral ou xeográfica 

e a falta información relativa ás condicións no eido laboral nos países de destino (Babiano e 

Fernández Asperilla, 2009b).  

Outras causas sobre a orixe desta emigración, que coinciden en parte coas nomeadas 

anteriormente, son as que achega Sanz Díaz (2004) poñendo de relevo a celeridade desta 

corrente fronte á emigración asistida polo IEE; a súa maior flexibilidade e sobre todo que era a 
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vía alternativa pola cal podían optar todas as persoas que quixeran emigrar e que fosen 

rexeitadas pola canle oficial do IEE. 

Outro trazo significativo desta corrente de emigración non asistida é que estivo integrada 

en opinión de Kreienbrink (2009) tanto por homes coma por mulleres. De feito, segundo 

Babiano e Asperilla (2009b) as mulleres constituirían un dos grupos con maior propensión á 

emigración irregular xa que as que tiñan entre 18 e 25 anos necesitaban dispoñer dunha 

autorización do pai para abandonar España e no caso das menores de 21 anos estas debían ir 

acompañadas por algunha persoa da familia, senón non se podían desprazar. 

Neste senso, un claro exemplo da emigración irregular no caso das mulleres é a que 

describen Oso Casas e Villares (2009) na corrente de emigración cara a Francia na cal sinalan 

a relevancia deste fluxo que emigrou mediante redes informais e polo tanto configuraron ao 

mesmo tempo un colectivo que non acadaría un destacado peso nas estatísticas da emigración 

asistida española pero si nas estatísticas do país de destino. 

Todas as dificultades, restricións e limitacións á hora de iniciar o proceso de emigración 

dende España por parte do IEE provocarían a nacenza da corrente clandestina da emigración 

que se vería favorecida polas redes migratorias, concibidas estas como: «una serie de relaciones 

que anudan a los individuos entre sí, enlazándolos en los lugares de destino con los lugares de 

origen» (Babiano e Fernández Asperilla, 2009b, p. 58).  

Estas redes migratorias estaban integradas por persoas próximas (familiares ou coñecidos) 

a aquelas que se decidían a emigrar e achegábanlles o seu apoio e axuda na súa andaina 

emigratoria para facilitarlles en certa medida o seu periplo cara o novo destino ou contribuír 

dalgunha maneira como o relatan Babiano e Fernández Asperilla (2009b) á súa inserción laboral 

e ao acceso ao aloxamento das amizades integradas na propia rede e que aspiraban a emigrar. 

Considerando a distinción que se vén de describir entre os fluxos emigratorios, asistidos e 

clandestinos, a condición de emigrante legal só era atribuída e recoñecida durante o réxime 

franquista a aquelas persoas que formaban parte da emigración asistida e que polo tanto 

acadaban baixo o amparo dos organismos oficiais un certo status xurídico de emigrante 

(Babiano y Fernández Asperilla, 2009b). De feito, así estaba contemplado a nivel lexislativo na 

Ley 93/1960 sobre bases de ordenación de la emigración. 

Unha problemática asociada coa corrente de emigración non asistida, a cal non disporá 

dese status concreto, é que o cómputo deste fluxo ao producirse por canles non institucionais, 

constituíu en moitos casos unha serie de estimacións ou de aproximacións cuantitativas que non 



MARÍA GONZÁLEZ BLANCO 

92 

se poden chegar a verificar dado a falta dunha fonte estatística fiable e as diferenzas existentes 

entre os rexistros estatísticos dos países de destino e as fontes oficiais españolas.  

Non obstante, esta corrente emigratoria non asistida foi de gran importancia e pese a que 

só hai datos estimativos en relación ao volume de persoas emigradas por esta canle, Gándara 

(1981) precisa que se houbese un rexistro deste fluxo nas estatísticas este mudaría o significado 

das cifras das que se dispón a nivel oficial.  

De feito, a análise cuantitativa da emigración española con destino a Europa, 

independentemente de se era asistida ou non asistida, non estaba libre de dificultades en canto 

ao seu volume e así o constatou Sánchez López (1969) 

No es fácil determinar con exactitud el volumen de la emigración española a Europa 

durante los pasados años; las dificultades y deficiencias que encontramos en las 

estadísticas nacionales se acumulan cuando planteamos el problema a nivel internacional 

y queremos fijar el número de emigrantes de cada año. Estas dificultades y deficiencias 

se reflejan en los desajustes entre las estadísticas que han elaborado diversos organismos 

nacionales e internacionales (p. 25). 

Un exemplo ilustrativo desta diferencia entre o rexistro das fontes oficiais españolas e as 

dos países de destino é a que achegan Del Campo e Navarro (1987) constatando que o IEE no 

período 1960-1967 contabilizaría un total de 480.410 emigrantes mentres que os rexistros dos 

países de destino computarían unha cifra total de 1.031.603 emigrantes. 

Non obstante, algúns autores e autoras achegaron datos concretos sobre as cifras de 

emigración asistida, como é o caso de Ródenas (1994) que indicou que os datos de emigración 

continental para o período 1960 a 1973 correspondentes ás persoas emigrantes asistidas polo 

IEE constituíron un total dun millón de persoas (ver Táboa 4). Mais é probable que o volume 

do continxente emigrado fose maior tendo en conta os resultados dispares das cifras nas 

estatísticas españolas e nas estatísticas dos países de destino e considerando que estas últimas 

fontes proporcionaban datos cuantitativos máis elevados.  

Na mesma Táboa 4, Ródenas (1994), indica na primeira columna as cifras relativas á 

emigración asistida procedentes dos informes e dos anuarios estatísticos do INE. No que 

respecta á segunda columna, os datos sobre a emigración estimada inclúen tanto a emigrantes 

asistidos/asistidas como non asistidos/non asistidas sobre os que se recolle información en 

diferentes informes do IEE e unha aproximación propia realizada pola autora. A terceira 

columna denominada “inmigrantes” faría mención aos retornos derivados dos datos do IEE e 

xa en último lugar os saldos migratorios anuais que son maioritariamente negativos a excepción 

de dous anos –(1966 e 1967)- que Ródenas (1994) identifica como un período de crise no cal 
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diminuíron as saídas dende España por mor do estancamento económico nalgúns países de 

Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 A política e a lexislación española en materia de emigración 

A política emigratoria en España conta cunha dilatada traxectoria ao longo da historia na 

que diversas ordes, leis e decretos foron proliferando en distintas épocas co fin de regularizar o 

fluxo emigratorio español cara ao exterior dende o século XIX ata o ano 1985 momento no cal 

España pasará a converterse en país de destino de diferentes colectivos emigrantes e ante este 

novo panorama decretarase a denominada Lei de Estranxeiría (Lei Orgánica 7/1985, do 1 de 

xullo, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España). 

Como antecedentes lexislativos, Tabanera (1999) e Durán Villa (2009) concretan nos seus 

traballos que a orixe do dereito da emigración xa se recollía de forma implícita na Constitución 

de Cádiz de 1812 e posteriormente no 1853 cunha Real Orde que trataría de regular a 

emigración cara as colonias españolas e cara aos estados de América. Neste mesmo senso, 

Cañabate (2014) fai mención ademais a outros precedentes lexislativos á primeira Lei de 

Emigración de 1907 como foron as Reais Ordes de 1881, 1883 e 1888 que engadirían cuestións 

relativas á emigración clandestina. 

Táboa: 4. Migracións continentais permanentes 1960-1973 (con destino a Europa) 

Fonte: Ródenas, C. (1994, p.83). Adaptación persoal. 
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Non obstante, sen remontarse a épocas tan afastadas da memoria migratoria social, aquí 

detallaranse en dúas etapas establecidas por Gutiérrez Nieto (1980) a xénese e o 

desenvolvemento das principais leis que se promulgaron en materia de emigración ao longo de 

dous períodos concretos (ver Figura 1). De tal maneira que segundo o autor citado habería que 

diferenciar entre unha primeira etapa na que se mostrarán os precedentes legais en materia de 

emigración ata a Guerra Civil Española (1936-1939), mentres que a segunda etapa será 

posterior a este conflito bélico e examinará a nova lexislación e a política emigratoria que 

mudará a visión sobre este feito neste treito temporal trala Guerra Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.1 Primeira etapa 

Lei de Emigración de 21 de decembro de 1907 

No primeiro período sinalado, ata a Guerra Civil Española, hai que resaltar que se 

promulgou o primeiro texto lexislativo que se ocupou da regulación da emigración: a Lei de 

Emigración de 21 de decembro de 1907. Un dos aspectos máis salientables desta lei é que nela 

recóllese de forma explícita o dereito a emigrar dentro do capítulo primeiro, artigo 1º: «se 

reconoce la libertad de todo español para emigrar» (p. 1085).  

Figura 1. Cronoloxía da lexislación emigratoria española 

Fonte: Elaboración propia a partir de Gutiérrez Nieto (1980). 
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Ademais, outro elemento notorio desta lei é que nela se achegaría tal e como o 

especifica Domínguez Villaverde (2011) unha acepción legal sobre o termo emigrante que se 

vería reflectida dentro do capítulo primeiro, no artigo 2º tal e como se detalla a continuación 

Serán considerados emigrantes, a los efectos de esta Ley, los españoles que se propongan 

abandonar el territorio patrio, con pasaje retribuido o gratuito de tercera clase, o de otra 

que el Consejo Superior de Emigración declare equivalente, y con destino a cualquier 

punto de América, Asia u Oceanía (p. 1085). 

Non obstante, non todas as persoas tiñan garantido o dereito de emigrar xa que estaba 

contemplado na propia lei que determinados colectivos tivesen certas limitacións para emigrar. 

Entre os grupos con maior dificultade destacarían, por exemplo, as mulleres que tiñan que 

dispoñer dunha autorización específica para poder emigrar ben por parte do marido no caso de 

estar casadas ou ben por parte da persoa que tivese a súa tutela se eran menores de idade. 

Neste senso, unha das principais características desta lei era o carácter tutelar que nela 

se estableceu co fin de protexer o emigrante por consideralo segundo Cañabate (2014) «una 

persona débil, crédula, entusiasta e incluso limitada de inteligencia, que debido a su naturaleza 

era víctima potencial de los más variados abusos» (p. 8). 

As principais accións de tutela delimitadas nesta lei estaban relacionadas como o 

especifica Tabanera (1999) co control e protección do colectivo emigrante durante a súa viaxe 

migratoria. 

Para levar a cabo a acción tuitiva e de carácter paternalista establecéronse unha serie 

de organismos encargados de velar polo cumprimento da lei, entre eles estaban segundo 

Gutiérrez Nieto (1980) os seguintes: o Consejo Superior de Emigración, o Negociado da 

Emigración, as Juntas de Emigración, os Cónsules e a figura dos Inspectores de Emigración 

que tiveron un rol destacado nas diferentes zonas de emigración. 

Lei de Emigración (texto refundido a 20 de decembro de 1924) 

Posteriormente, promulgaríase unha nova lei na que segundo Durán Villa (2009) se 

recollería de forma máis notoria a regulación da emigración dos españois cara a Europa. 

Esta nova lei presentaría certas diferenzas respecto á anterior de 1907. En primeiro 

lugar, neste texto lexislativo estableceríase unha definición do concepto de emigrante máis 

precisa que a da Lei de 1907. A concepción sobre a figura do emigrante quedaría recollida 

dentro do Capítulo 1º, no artigo 2º, enunciado da seguinte maneira: «Serán considerados 

emigrantes, a los efectos de esta ley, los españoles o sus familias que, por causa de trabajo, 
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abandonen el territorio nacional para establecerse fuera de él definitiva o temporalmente» (p. 

214). 

En canto ao carácter tutelar este segue presente na nova lei e de feito amplíase a tutela 

do Estado respecto á anterior normativa, abranguendo todo o proceso emigratorio xa non só 

durante a travesía. Así quedaría establecido novamente dentro do Capítulo 1º, no artigo 2º: «La 

acción tutelar y fiscalizadora de esta ley alcanzará a los emigrantes desde que inicien su partida, 

mientras permanezcan expatriados y en sus viajes de retorno» (p. 214). Ademais, outro aspecto 

novidoso en relación á protección do emigrante, é que como ben identifica Tabanera (1999) a 

acción tutelar engade a gratuidade da repatriación cando o emigrante sexa rexeitado no país de 

acollida. 

En referencia a este labor tutelar, Gutiérrez Nieto (1980) destaca tres artigos 

fundamentais dentro das disposicións finais e transitorias desta lei nos que se observan novas 

accións reguladas por parte do Estado non establecidas ata o momento.  

Así, dentro destas disposicións finais, no artigo 61 faise mención expresa a tratados, 

convenios e acordos entre a Dirección General de Emigración e os países de acollida da 

emigración española co fin de evitar a emigración clandestina e promover a protección das 

persoas emigradas.  

No artigo 63 establécese a organización económica relacionada cos xiros e cos aforros 

dos emigrantes españois e no artigo 65 amplíase a tutela básica que se recollía na Lei de 1907 

(sobre transporte, información e trámites administrativos), engadindo unha referencia expresa 

a accións de carácter formativo (tema que será incluído con maior relevancia e presenza en 

posteriores decretos, leis e ordes). Esta acción de carácter formativa do colectivo emigrado 

sinalaba especificamente o seguinte 

Para cumplir el deber de tutela que incumbe al Estado, la Dirección general de 

Emigración, previo acuerdo de la Dirección general de Primera Enseñanza, propondrá un 

plan de estudios en clases nocturnas y cursos abreviados que se darán en las Escuelas 

públicas de las regiones de emigración y que comprenderán conocimientos geográficos 

del país de destino de los emigrados, normas para la aclimatación, instrucciones para 

conservar la nacionalidad española, deberes que el patriotismo impone o aconseja, 

noticias de las Sociedades patrióticas o benéficas de connacionales establecidas en el país 

y otros conocimientos útiles para el emigrante (art. 65, p. 220). 

Non obstante, a formación do emigrante, aínda que é a primeira vez que se indica este 

tema na lexislación migratoria, non vai a ter un gran desenvolvemento práctico porque en 

opinión de Sánchez M. Rivas (1930, cit. en Tabanera, 1999, p. 83) non se vai a cumprir o 
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estipulado na lei dados os cambios nos fluxos emigratorios a partir de 1930 e a consideración 

deste asunto como algo secundario.  

Outra novidade que se introduce nesta lei é a creación tal e como se sinala no artigo 

oito, dunha Dirección General de Emigración que será a encargada da tutela da emigración e 

da acción fiscalizadora no exterior e que substituirá segundo Durán Villa (2009) ao Consejo 

Superior de Emigración, como organismo dependente do Ministerio de Trabajo, Comercio e 

Industria. 

En síntese, pódese concluír que as dúas leis promulgadas neste primeiro período, 

previo á Guerra Civil Española, segundo Gutiérrez Nieto (1980) caracterizáronse por incluír o 

dereito a emigrar da poboación española, aínda que con certas limitacións, por unha profunda 

acción tutelar do Estado que adquiriu maiores dimensións de actuación na segunda lei posto 

que a protección ao emigrante abranguería dende a saída ata o retorno; a preocupación por 

protexer ao emigrante evitando a súa explotación e a prohibición da propaganda e promoción 

da emigración no territorio español. 

Todas estas accións de tutela por parte do Estado que se recollen nas leis detalladas 

estaban relacionadas cunha visión negativa en relación co fenómeno emigratorio que 

predominaría nesta primeira etapa e así o afirma Sánchez Alonso (2011)  

La necesidad de la protección al emigrante se origina en una visión negativa de la 

emigración que impregna, con mayor o menos intensidad, toda la política migratoria 

española durante la era de migraciones masivas a América y que se mantuvo durante el 

primer franquismo, que consideró a la emigración como una “calamidad nacional” (p. 

246). 

1.4.3.2 Segunda Etapa 

No segundo período, trala Guerra Civil Española (1936-1939), proliferarán novas leis 

en materia de emigración. Non obstante, existiu un feito que é preciso poñer de relevo no que 

atinxe á liberdade de emigración antes de profundar no coñecemento lexislativo. 

Nesta etapa, nun primeiro momento trala contenda civil prohibiríase a emigración por 

varias cuestións relacionadas coa política demográfica do goberno de incrementar a poboación, 

polas posibles influencias políticas da poboación exiliada que puidesen repercutir no colectivo 

emigrante e desta maneira protexer ao Estado. Non sería ata 1946 cando se retome novamente 

na axenda política a temática emigratoria dadas as novas circunstancias trala II Guerra Mundial 

momento no que se suprimiría a prohibición emigratoria e entrase en vigor novamente a Lei de 
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1924. Trala Gran Guerra, a emigración foi percibida como unha canle efectiva para paliar o 

illamento ao que estaba sometida España (Kreienbrink, 2009). 

A política migratoria durante esta época de illamento franquista que Fernández 

Vicente (2005b) sitúa en torno aos anos 1946-1955 caracterizouse principalmente polo control 

da emigración e a asistencia ao colectivo emigrante. Comezaron a establecerse políticas 

dirixistas nos países de inmigración co fin de «controlar, seleccionar y canalizar los flujos 

migratorios» (op. cit. 2005b, p. 88) e desta maneira abandonaríase o laissez faire por unha 

planificación activa do fenómeno emigratorio baseada na intervención do Estado co fin de 

protexer e axudar aos sectores máis vulnerables da sociedade española. 

A política migratoria franquista segundo o especifica Fernández Vicente (2005b) 

durante a etapa da posguerra civil española entre 1939 e 1945 caracterizouse por unha aparente 

continuidade dado que o goberno non derrogou a normativa legal de 1924 pero si puxo en 

marcha medidas concretas que supuxeron unha ruptura en relación á etapa republicana. Entre 

os feitos destacables desta política en materia de emigración, que contrastan en certa medida 

coa época precedente, destaca a permanencia da visión negativa sobre o fenómeno emigratorio, 

a restrición da emigración e a protección das colonias españolas no estranxeiro (op. cit, 2005b). 

Dentro das accións restritivas, o control da migración a través da expedición dos 

pasaportes foi unha das medidas aplicadas de forma excepcional na política migratoria durante 

a época da posguerra civil posto que as competencias nesta materia foron transferidas do 

Ministerio de Trabajo á Dirección General de Seguridad (DGS) e desta maneira quedaba 

establecido un férreo control policial na expedición desta documentación (Fernández Vicente, 

2005b). Así o describe Fernández Vicente (2005b) «el control policial en la expedición de 

pasaportes a emigrantes conllevó una clara restricción del derecho a emigrar. Gran parte de las 

solicitudes de pasaporte de emigración se saldaron con una denegación» (p. 84). Esta medida 

contribuiría á consolidación de cadeas migratorias e ao establecemento dunha emigración 

espontánea en detrimento da política de control e de planificación deseñada (Fernández 

Vicente, 2005a). 

Lei do 17 de xullo de 1956 pola que se crea o Instituto Español de Emigración 

Un dos organismos de maior relevancia no control da emigración a Europa dentro do 

territorio español sería o Instituto Español de Emigración (IEE). Esta institución oficial 

instaurouse para a regulación da emigración por parte do Estado creándose no ano 1956 e 

converténdose no instrumento principal de asistencia e control no proceso emigratorio español. 
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Dados os cambios nos movementos migratorios que a partir dos anos cincuenta virarían en 

maior intensidade cara a Europa, facíase necesario un mecanismo de canalización e orientación 

dos fluxos emigratorios. Ademais, as particularidades do novo contexto social e unha serie de 

cuestións económicas como ben o sinalan Babiano e Fernández Asperilla (2009a) levarían á 

creación deste organismo como principal institución para a posta en marcha da política 

migratoria. De feito, no preámbulo da Lei do 17 de xullo de 1956 coa que se crea o IEE 

xustifícase en detalle a necesidade da creación desta institución 

Las exigencias actuales, impuestas por la importancia del movimiento emigratorio y por 

el propósito de los países que lo reciben de dirigirlo de acuerdo con las necesidades de su 

economía, hacen necesaria una acción que valorice la emigración española y le asegure, 

en la medida de lo posible, su doble finalidad de proporcionar trabajo y prosperidad a los 

emigrantes y promover la utilidad y el proceso de las naciones que los acogen (p. 4679). 

Na citada lexislación, no seu artigo segundo, recóllense ata 19 funcións atribuídas ao IEE 

entre as que se cabe mencionar as seguintes: o asesoramento ao goberno en temas de migración; 

o establecemento dun Registro Central en colaboración cos Organismos laborais e coa 

Organización Sindical ao que se lle atribuían diversas tarefas como, por exemplo, a recollida 

das ofertas de traballo dos países receptores á emigración española; a organización das 

autorizacións das migracións colectivas españolas e das repatriacións; proporcionar medios 

económicos e instrumentos de traballo ao colectivo emigrado a través de créditos; establecer o 

prezo dos medios de transporte do continxente emigrado; prestar asistencia aos emigrantes ata 

o seu asentamento nos países de acollida; fomentar o aforro entre as persoas emigradas e a 

transferencia ás familias en España e impulsar o envío de diverso material (libros, prensa) para 

a difusión cultural española. 

Entre estas funcións desempeñadas polo IEE, Gutiérrez Nieto (1980) destaca de forma 

concisa o labor de carácter asistencial que realizaba este organismo a nivel social, xurídico-

laboral, cultural e comunitario. 

No que atinxe á tarefa asistencial, o IEE desenvolveu diversos programas asistenciais que 

comprendían tanto cuestións relativas á financiación como cursos de formación ou información 

á poboación española emigrada.  

Como parte desta asistencia social, Fernández Vicente, Sanz Díaz e Sanz Lafuente (2009) 

precisan que se asinaron varios convenios en materia de seguridade social cos países de acollida 

da emigración española: con Francia en 1957, coa República Federal Alemá en 1959, con Suíza 

en 1959 e con Bélxica en 1956.  
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A política asistencial do IEE tamén tratou de achegar axuda á emigración española en 

cuestións de materia laboral proporcionando información a través dos agregados laborais sobre 

os acordos acadados en temas de índole socio-laboral, a recepción dos emigrantes á súa chegada 

nas estacións de tren, cursos de formación para os emigrantes e así mesmo unha certa actividade 

de vixilancia e de control entre os grupos de emigrantes para evitar a influencia das correntes 

antifranquistas no estranxeiro (Fernández Vicente, Sanz Díaz e Sanz Lafuente (2009). 

En materia educativa o IEE centrouse en dous aspectos fundamentais como eran a 

educación da poboación emigrante, sobre todo das segundas xeracións, e o desenvolvemento 

dunha política educativa que contribuíse a manter os lazos con España para evitar a integración 

do continxente emigrado nos países de destino e configurar unha visión positiva do país de 

orixe (Fernández Vicente, Sanz Díaz e Sanz Lafuente (2009).  

Outras políticas de carácter asistencial que levou a cabo o IEE -seguindo a Fernández 

Vicente, Sanz Díaz e Sanz Lafuente, 2009- estiveron relacionadas principalmente coa 

problemática dos retornos da emigración, co reagrupamento familiar, coa formación previa 

impartida ao colectivo emigrante antes da súa marcha e coa axuda económica mediante 

subvencións ás asociacións creadas nos países de destino por parte da emigración española. 

Un trazo característico do IEE é que aínda que era o principal organismo en materia de 

emigración, existían outras entidades que tamén tiñan determinadas competencias sobre este 

tema e a rede institucional xerada sobre a intervención en temas de migración propiciou 

diversos conflitos entre os ministerios e os organismos pertinentes.  

Entre o IEE e os organismos que tiñan algunha competencia sobre as cuestións de 

emigración desatáronse diferentes disputas polo control da política migratoria e o resultado 

sería que durante a etapa da emigración a Europa iríanse xerando novas instancias 

administrativas que farían mudar o organigrama interno do IEE -como ben se describe no 

traballo de Fernández Vicente (2009a)- dende o ano da súa creación no 1956 ata a súa supresión 

mediante o RD 530/1985. A partir deste momento sería a Dirección General del Instituto 

Español de Emigración do Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a que substituiría ao 

anterior organismo e a que se encargaría das funcións anteriormente atribuídas ao IEE.  

Lei 22 de decembro 1960. Bases de Ordenación da Emigración 

Esta nova lei deixaba estipulado novamente o dereito a emigrar dentro do Capitulo I, 

base 1ª que quedaba enunciado como se detalla: «Todo español tiene derecho a emigrar, sin 
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más limitaciones que las establecidas en las leyes y las derivadas de la protección al emigrante 

y de las altas conveniencias del interés nacional» (p. 17603). 

O carácter tutelar do Estado en materia de emigración tamén continuou presente nesta 

lei recollido dentro do Capítulo I, base 1ª, epígrafe 3 que o contemplou da seguinte maneira 

La acción protectora del Estado se ejerce en todo el territorio nacional cerca de los 

emigrantes y de sus familias, tanto en la preparación de su partida como en sus viajes de 

ida y retorno, y continúa, de acuerdo con los Estados respectivos, mientras permanezcan 

en el extranjero (p. 17603). 

Como se poder apreciar no parágrafo previo, novamente a protección do Estado cara 

ao colectivo emigrante tería lugar durante todo o proceso emigratorio, dende a saída de España 

ata o seu regreso.  

Un dos aspectos relevantes nesta lei era a idea positiva que se transmitía sobre a 

emigración en comparación coa consideración negativa que se tiña deste fenómeno migratorio 

no período anterior á Guerra Civil Española e nos primeiros anos do Franquismo. Esta visión 

positiva do feito emigratorio descríbese no preámbulo da lei tal e como se enuncia a 

continuación 

(…) estimar la emigración como un amplio campo de posibilidades abiertas ante la libertad del 

individuo y, al propio tiempo, fuente poderosa de vínculos y relaciones entre pueblos que puede 

proporcionar resultados beneficiosos económico-sociales y en otros órdenes de la vida humana, 

no sólo al que emigra y a sus familiares, sino en bien general de los países, tanto de origen como 

de establecimiento (p. 17602). 

A transformación sobre a consideración da emigración como algo beneficioso e 

positivo para o país terá lugar durante os anos cincuenta cando xa se comeza a mudar o discurso 

sobre a emigración e os movementos migratorios serían concibidos en opinión de Durán Villa 

(2009) «como auténticas transacciones comerciales en las que los emigrantes se incorporan al 

capítulo de las exportaciones» (p. 47). 

Este cambio cara a unha visión positiva da emigración tivo que ver con varios factores 

entre os que se destaca o beneficio económico que o fluxo emigratorio achegou ao país a través 

das remesas. Polo tanto, a concepción negativa da emigración como un mal endémico, mudaría 

a unha visión máis positiva principalmente por mor das contribucións económicas enviadas 

polo colectivo español emigrado. 

De feito, a emigración como o indica Sánchez Alonso (2011) era apreciada como un 

factor de desenvolvemento por moitos economistas e as achegas positivas dos movementos 

migratorios tamén se destacaron en diversos informes de institucións internacionais e dos 
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gobernos dos países de acollida. Neste senso, a declaración oficial da política emigratoria 

consideraba a emigración con carácter provisional (Ródenas, 1994) e isto foi algo que 

beneficiou á economía española segundo o explica Álvarez Silvar (1996) 

el hecho de que muchos emigrantes se plantearan su estancia en el extranjero como 

provisional, favoreció que estos enviaran más dinero a sus casas. Si hubieran decidido 

quedarse quedado con sus familias en el país receptor, las remesas habrían sido menores 

(p. 50). 

Este aspecto en referencia ás remesas foi alentado pola propia política migratoria do 

réxime posto que se pretendía que o colectivo emigrado mantivese os vínculos con España e 

retornase para que desta maneira investisen no país de orixe e que o diñeiro aforrado non 

quedase nos países de acollida (Babiano e Fernández Asperilla, 2009a). 

Dentro do Capítulo I, na base 2ª na primeira epígrafe da Lei de 1960 queda patente a 

temporalidade da emigración «El proceso emigratorio y la consecuente acción del Estado se 

inician desde que el emigrante prepara su salida de España y terminan con su regreso definitivo 

a la Patria, o con la pérdida de su nacionalidad» (p. 17603). 

E finalmente, outro aspecto novidoso que se introduciu nesta lei foi o establecemento 

dun status xurídico do emigrante sobre o cal se fai mención no preámbulo da lei co fin de 

protexelo nos países de acollida. 

Decreto 1000/62, de 3 de maio. Lei de Ordenación da Emigración 

Dous anos despois da Lei de 1960 promulgaríase un novo texto lexislativo denominado 

como: Decreto 1000/62 de 3 de maio de 1962 polo que se promulga a Lei de Ordenación da 

Emigración, 

Esta nova lei en materia de emigración foi impulsada dende o IEE dado que se 

precisaba un novo marco xurídico en harmonía cos novos fluxos migratorios e coas políticas 

migratorias de planificación e de control. 

Algúns dos aspectos máis destacables desta lexislación son que continúa ofrecendo 

unha visión positiva sobre a emigración, que mantén o recoñecemento do dereito a emigrar 

(artigo nº 1) e a que a acción tutelar do Estado en cuestión de protección ao emigrante mantense 

en todo o proceso emigratorio dende a saída, durante a viaxe, no estranxeiro e ao retorno (artigo 

nº 4). 

En opinión de Gutiérrez Nieto (1985) este marco lexislativo destacaría polo seu detalle 

conciso en moitos dos artigos. Un claro exemplo atópase nas diferentes epígrafes do artigo nº 
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2 onde se recollen e se describen de forma particular diversas tipoloxías de emigración 

(individual, colectiva, permanente, temporal, de tempada, continental, transoceánica, 

fronteiriza, asistida). 

Un feito notorio nesta lei foi a orientación da política migratoria nunha dobre vertente: 

por unha banda o carácter de organización da emigración española e por outra banda a asistencia 

e protección ao emigrante (Fernández Vicente, 2005b). Así quedaba estipulado no artigo nº 3: 

«Corresponde al Estado regular la emigración y ejercer su acción protectora sobre los 

emigrantes, inspirándose en el respeto a la libertad y dignidad de la persona (…)». 

A especificidade desta lei en canto aos detalles tamén se aprecia nos artigos 10 e 11 

sobre a repatriación que estipula como forzosa ou bonificada. 

A lexislación do ano 1960 que se viu recollida na lei articulada de 1962 atopou moitos 

obstáculos que influíron na súa eficacia. Entre eles, estaba a dificultade do control migratorio 

debida ás súas dimensións e a relevancia dos mecanismos informais que escapaban ao control 

do IEE porque moitas persoas emigrantes recorrían a amizades ou familiares emigrados para 

realizar o seu proxecto de emigración (Fernández Vicente, 2005b). 

Un dos temas de maior problemática contidos nesta lei foi o reparto de competencias 

entre os distintos organismos institucionais: o Ministerio de Trabajo, o IEE e a Organización 

Sindical. As diferentes funcións atribuídas a cada un deles supoñía en moitos casos unha serie 

de interferencias que só xeraba problemas entre os grupos do franquismo polo que sería preciso 

como o recalca Gutiérrez Nieto (1985) que se establecese unha maior simplificación nesta rede 

tan complexa de funcións de cada organismo oficial.  

Lei 33/1971, de 21 de xullo, de Emigración 

A nova etapa que se inicia a partir dos anos 70 estivo marcada polo descenso nos fluxos 

migratorios derivados do contexto socioeconómico relacionado coa crise na que estaba inmersa 

Europa. Tal e como o expresa Fernández Vicente (2005b) «las potencias industrializadas de 

Europa optaron por cerrar las puertas a la inmigración. La llegada de mano de obra extranjera 

se redujo de forma significativa y, (…) muchos de los inmigrantes ya instalados optaron por 

regresar» (p. 97). 

Neste contexto, o marco lexislativo en materia de emigración quedaría establecido 

cunha nova lei de emigración, coñecida como Lei 33/1971, que recollía xa no seu preámbulo a 

necesidade de actualizar a normativa anterior de 1962 e artellar así mesmo unha lei acorde ao 

actual panorama social  
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(…) sería razón más que suficiente para actualizar las normas contenidas en la Ley de tres 

de mayo de mil novecientos sesenta y dos, conforme a criterios completamente alejados 

del casuismo característico de ésta que, si en su tiempo tuvo, sin duda, plena justificación, 

resulta ahora de todo punto inadecuado ante la necesidad de emprender una línea más en 

consonancia con la problemática social que suscita el hecho emigratorio y de proyectarla, 

con un sentido progresivo y dinámico, hacia nuevas realizaciones en el futuro (p. 12083). 

Esta lei contemplaba a posta en marcha de diversos plans e programas que contribuísen 

á consecución dos proxectos migratorios (Fernández Vicente, 2005b) e esta casuística xa 

quedou recollida no propio preámbulo da lei.  

Nesta nova etapa os esforzos en materia de emigración xiraron principalmente en 

relación á asistencia e á protección do colectivo español emigrado e ás súas familias. O que se 

pretendía con estas medidas asistenciais era en palabras de Fernández Vicente (2005b) «(…) 

estrechar los vínculos con estas colonias de emigrantes, así como igualarlas en derechos con la 

población residente en España» (p. 98). 

Este mantemento das relacións entre a poboación española emigrada e a residente en 

España así como outras medidas de carácter asistencial (no eido social e educativo) xa se 

recoñeceron no propio preámbulo da Lei 33/1971 

(…) se presenta como exigencia inexcusable la de proveer todo cuanto fuere necesario 

para que no se atenúen ni debiliten los vínculos jurídicos, espirituales, culturales y 

familiares que ligan al emigrante con la Patria, a cuyo efecto hay que arbitrar múltiples 

medidas; desde las que impidan la ruptura de la unidad de la familia, a través de los 

oportunos procedimientos de reagrupación familiar (…) hasta aquellas otras que, según 

los casos y circunstancias, requieran es establecimiento de un amplio entramado de 

servicios sociales que dispensen adecuada asistencia, en especial, los orientados y 

dirigidos a su formación profesional, y los que, tanto a él como a sus hijos les sitúen, 

respecto a los demás españoles, en un plano de igualdad de oportunidades en materia 

educativa y de acceso a los distintos grados y niveles de enseñanza (p. 12083).  

Segundo Kreienbrink (2009) esta nova lei de emigración tivo especial relevancia pola 

contemplación das necesidades sociais que nela se recollían. De feito, o ministro de traballo na 

época da promulgación desta lei, Licinio de la Fuente, explicou antes as Cortes Españolas os 

piares fundamentais da nova lexislación que artellou en relación con cinco cuestións principais:  

a) A ordenación e regulación da emigración 

b) A información sobre o país de destino 

c) A formación da poboación emigrante 

d) A vinculación do colectivo emigrado con España 

e) A asistencia social e o retorno. 
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Na intervención de De la Fuente ante as Cortes Españolas destácase, en relación co 

primeiro dos obxectivos da lei que el propón, o ordenamento da emigración para loitar contra 

a clandestinidade e ao mesmo tempo ofrecer unha protección legal para as persoas emigrantes.  

En referencia á segunda cuestión que presentou, sobre a información da sociedade de 

acollida, o ministro sinalaba que esta debía achegar datos sobre o país de destino relativos ao 

novo contexto laboral e social no que o colectivo español emigrado ía desenvolver a súa vida.  

En canto á formación facía fincapé en que era preciso acadar unha educación integral 

para o grupo emigrado co fin de favorecer a súa integración no país de destino de maneira que 

os emigrantes poidan acadar un emprego de carácter cualificado que fose beneficioso a nivel 

de salario pero que tamén lles conferise maiores posibilidades para defenderse e unha maior e 

notoria consideración persoal.  

No referente á vinculación con España o seu discurso centrábase na promoción e o 

mantemento de lazos coas raíces e coa patria favorecendo o reagrupamento familiar e a creación 

de asociacións e Casas de España no estranxeiro e, sobre todo, o establecemento dunha rede 

educativa para o ensino das segundas xeracións e que estas tamén puidesen seguir mantendo 

unha unión coa súa terra de orixe.  

As palabras do ministro sobre a asistencia ao grupo emigrado centráronse na 

equiparación dos dereitos entre os españois emigrados e a poboación nativa do país de acollida 

a través do establecemento de acordos ou convenios internacionais para ofrecer asistencia á 

emigración española no exterior. E finalmente, o que se contempla na súa intervención, é o 

tema relativo ao retorno, proceso que sinala que hai que facilitar ao continxente emigrado 

axudando a paliar os posibles problemas de reintegración que poidan xurdir. (BOCE, Apéndice 

nº 231 de 8/9/13 de xullo de 1971). 

Para levar a cabo todas estas medidas sociais que sinalaba o ministro, en canto á 

asistencia ao grupo español emigrado establecéronse diversas medidas específicas na Lei 

33/1971 como por exemplo: Asistencia educativa y de formación profesional (artigos 17 e 18), 

Asistencia de carácter económico (artigo 19), o fomento da creación de centros españois no 

estranxeiro (artigo 30) e o reagrupamento e asistencia á familia (artigos 31 e 32). 

Non obstante, pese ao carácter asistencial da lei na práctica esta axuda segundo 

Kreienbrink (2009) sería insuficiente xa que como ben o detalla «Las ayudas concretas 

fracasaban a menudo en medio de una maraña burocrática de competencias» (p. 28). Neste 

senso, ademais tamén influían moito os criterios de carácter ideolóxico ou político que se tiñan 

en conta para outorgar as axudas e que actuarían como medio de control político ou de represión 
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para evitar que a colectividade de emigrantes se vise influenciada por ideas contrarias ao réxime 

(Kreienbrink, 2009). 

En canto á acción de protección do Estado hai que mencionar que esta continúa 

presente durante todo o proceso de emigración tal e como queda estipulado no artigo 9 

La acción protectora del Estado abarcará la totalidad del proceso emigratorio, y en su 

virtud se ejercerá sobre la preparación de la emigración, el viaje de ida, la estancia en el 

extranjero y los viajes de retorno o de repatriación (p. 12084). 

Mais esta acción tuitiva ou de protección do Estado tivo como o describen Babiano e 

Fernández Asperilla (2009a) «una intensidad protectora baja y alejada de la universalidad como 

muestra el fenómeno de la emigración irregular» (p. 8). 

Posteriormente, aínda que non se trata dunha lei en sentido estrito, é preciso mencionar 

que a Constitución de 1978 tamén contemplaría a temática da emigración dentro do Capítulo 

3º «De los principios rectores de la política social y económica» no artigo 42: «El estado velará 

especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores 

españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno» (p.10). Neste artigo como 

ben o sinala Gutiérrez Nieto (1980) non se manifesta ningún tipo de visión positiva ou negativa 

sobre o feito emigratorio e simplemente se deixa constancia da existencia de traballadores no 

estranxeiro e da obriga da política cara o retorno con carácter non definido temporalmente. 

En definitiva, nesta segunda etapa a lexislación en materia emigratoria -sobre todo a 

partir da Lei 33/1971- caracterizouse polo seu carácter asistencial e de benestar da poboación 

emigrante promovendo diversas axudas que se verían reflectidas na creación de oportunidades 

educativas para a colectividade española emigrada sobre todo para as segundas xeracións, 

ofrecendo bolsas para estudos ou o recoñecemento de títulos cursados no estranxeiro, axudas 

de carácter económico e social e tamén a promoción do mantemento dos vínculos con España 

a través de actividades culturais realizadas nos centros e asociacións da emigración española no 

exterior. 

1.5 GALICIA NA EMIGRACIÓN A EUROPA A PARTIR DE 1960 

Galicia é unha comunidade autónoma de España que conta cunha dilatada tradición capital no 

que concirne á emigración da poboación galega. De feito, son numerosos os autores e as autoras 

que constatan a relevancia do fenómeno da emigración en Galicia e os trazos da idiosincrasia 

do pobo galego como colectivo emigrante ao longo das distintas etapas da historia. 
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A este respecto, é mester destacar -como exemplo ilustrativo que reflicte a significación de 

Galicia como rexión de emigración- a apreciación que realiza o profesor Villares (1996) 

enunciando a singularidade da terra galega e o seu vencello coa emigración: 

Galicia ten sido considerada como un país con forte propensión á emigración, 

ata o punto de se ter convertido case nun tópico definidor do seu cerne 

histórico, parello ao clima bretemoso, á dozura da súa lingua ou á indecisión 

caractural dos seus moradores. Cicais onde a forza do tópico estexa máis 

afortalada e teña superior congruencia co seu decorrer histórico sexa na 

condición migratoria (p.16).  

A teor desta consideración queda patente a transcendencia que a emigración tivo na rexión 

galega considerando como ben o sinala Rodríguez Galdo (1995) que a subsistencia temporal 

do fenómeno emigratorio na terra galega fixo que Galicia se conciba como un país de 

emigración. 

Nesta mesma liña, Bertrand (1999) destaca a peculiaridade de Galicia como pobo de 

emigrantes e constata no seu estudo a existencia dun sistema rexional de emigración específico 

relativo ás migracións contemporáneas que presenta unhas características propias que difiren 

das que adoitan amosar outras rexións e países migratorios como Grecia, Portugal ou Turquía. 

Entre estas peculiaridades, identifica unha modalidade concreta de emigración que se 

caracteriza porque a poboación galega emigra a calquera país que ofreza oportunidades laborais 

e tamén pon de relevo outro trazo concreto -relativo á emigración cara a Europa a partir de 

1960- que se corresponde coa falta de establecemento do continxente galego emigrante nos 

países de acollida debido fundamentalmente á tipoloxía dos contratos acadados. Todas estas 

características que describe Bertrand (1999) son establecidas en función da comparación en 

liñas xerais da emigración galega con outros fluxos como o constituído pola poboación 

iugoslava, a portuguesa ou a turca e que configuran no caso galego o que designou como «(…) 

un sistema migratorio original» (p. 453). 

Así pois é innegable que a emigración é un senlleiro elemento constitutivo e particular do 

noso pobo e, ademais, segundo González Torres et al. (1992) e Rodríguez Galdo (1995) este 

movemento poboacional é concibido como un feito ou como unha característica estrutural da 

sociedade galega.  

Polo tanto, a emigración é unha trazo indisociable da comunidade galega xa que tanto a 

corrente emigratoria con destino a América no século XIX e comezos do XX, como as 

migracións interiores da poboación galega no territorio español ou o fluxo que se dirixiría 
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posteriormente a Europa a partir de 1960 incidiron na configuración do devir de Galicia en 

distintos eidos: cultural, demográfico, económico, histórico, político ou social. 

Así pois, convén sinalar de forma xenérica a influencia e a pegada da emigración que 

quedaría reflectida en determinados ámbitos da sociedade galega. No caso da emigración galega 

a América, tal e como o detallan Villares e Fernández (1996) e Villares (2016) hai tres 

elementos fundamentais que repercutiron de forma directa en Galicia como foron as remesas a 

nivel económico, cultural e educativo e político. Mais como o que nos interesa é o panorama 

emigratorio europeo centrarémonos con maior detemento nos efectos e repercusións da 

emigración galega neste contexto tendo presente a herdanza da emigración galega a América -

(envío de diñeiro ás familias residentes en Galicia, creación de escolas, a constitución de 

asociacións, o pulo ao galeguismo ou as construcións arquitectónicas particulares que mudaron 

a paisaxe galega)- xa que hai algún elemento común entre ambos fluxos como é o caso do envío 

de remesas de diñeiro. 

No que atinxe á corrente da emigración galega con destino a Europa -que é na que se centra 

a investigación- estas remesas tamén tiveron unha notoria relevancia sobre todo as de carácter 

económico ligadas ao aforro que os emigrantes e as emigrantes realizaron durante o tempo da 

súa emigración.  

De feito, Alonso Antolín (1983) destaca o aforro como unha das principais metas do 

colectivo emigrante español -aspecto aplicable ao continxente galego- e en opinión de Sixirei 

(1988) este constitúe ademais unha das principais ataduras da emigración galega á terra de orixe 

xunto coa familia e o recordo e a idealización da patria. 

O compoñente económico relacionado principalmente co aforro do continxente galego 

emigrado en Europa estableceu unha importante rede de envío de divisas dende o estranxeiro a 

Galicia. Non obstante, o diñeiro enviado ás caixas de aforros mediante as remesas dos 

emigrantes e das emigrantes non se investiría principalmente en Galicia tal e como o confirma 

Pardellas (1988), senón que se distribuiría a outros territorios de España entre os cales 

resultarían máis beneficiadas as rexións como Cataluña, Madrid ou o País Vasco en detrimento 

da achega galega que non vería reflectida a súa contribución nunha manifesta inversión destes 

xiros monetarios en Galicia.  

Este feito quedou constatado no traballo de Beiras (1972) quen sinala que será o sistema 

financeiro o que se ocupe dos recursos económicos da emigración para investilos noutros 

territorios fóra da terra galega. Non obstante, a propaganda das principais caixas de aforro e dos 

bancos na época postremeira da emigración nos anos 80 do século XX dirixiríase 
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manifestamente cara o colectivo galego retornado e o grupo de pensionistas como ben se amosa 

na Imaxe 1 -a modo de exemplo- constatando así a clara relevancia social e a gran resonancia 

que este aspecto tiña nos medios de comunicación da época. 

 

Imaxe 1. Anuncios relativos ao aforro da emigración recollidos no xornal La Región (1981, p.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo persoal. 

 

Outra das consecuencias da emigración en Galicia, sinaladas por Alonso Antolín (1983), 

son as de carácter demográfico e que incidiron na perda de habitantes sobre todo nas 

comunidades do interior como Lugo ou Ourense e o notorio envellecemento da poboación tendo 

presente que o colectivo emigrante cara a Europa estaba integrado por persoas en idade activa 

laboral o cal implica unha mingua considerable da poboación máis nova. 

Outro dos factores da emigración que repercutiron en Galicia, seguindo o traballo de 

Alonso Antolín (1983), foron os de carácter sociocultural. Neste eido, sobresaen as dificultades 

de integración nos distintos países de acollida da emigración galega relacionadas co idioma, 

cos costumes e coas posibilidades de socialización coa poboación nativa e a consecuente 

incidencia que xerarían no proceso migratorio pero sobre todo no momento do retorno á terra 

galega tendo en conta as diferenzas entre ambos territorios: o de orixe e o de acollida. 

Acerca das consecuencias sociais, a emigración galega viuse afectada nos países de destino 

por diversas problemáticas como foi a da vivenda e a das condicións de vida que o colectivo 

emigrante padeceu en opinión de Sixirei (1988) ao comezo da súa estadía por mor das malas 

condicións de habitabilidade ou polos altos alugueiros. Deste modo, tódolos esforzos, 

sacrificios, sufrimentos, penurias e discriminacións sociais ou laborais sufridas ou soportadas 
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polo colectivo galego emigrante ao longo da súa estadía no estranxeiro terían en esencia algún 

tipo de recompensa que o continxente emigrado agardaba cumprir e que lle daba azos para 

continuar na emigración. Como mostra deste conflito vital entre o sufrimento e o logro recóllese 

o seguinte fragmento de Sixirei (1988) no que pon de relevo esta dualidade 

Os inmigrados vivirán en Europa en condicións que na súa terra non 

aceptarían, e moito peores, en xeral, cás que estaban afeitos a atu rar. Só a 

ilusión de gañar e aforrar diñeiro durante uns anos para mercar un piso, 

estudia-los fillos ou mellora-los bens, fíxolles tirar forzas de febleza para 

termar rexamente. É certo que a partir do segundo ano de estancia a situación 

do emigrante melloraba en xeral, especialmente polo feito de que, esgotado 

o primeiro contrato e xa sen temor de ser expulsados, podían buscar traballo 

en mellores condicións e máis retribuído. Con todo, tal mellora non era capaz 

de equilibra-las renuncias e sacrificios que a emigración impoñía (pp. 150-

151). 

En último lugar, aínda que non menos importante, son as consecuencias a nivel persoal que 

o proxecto emigratorio provocaría en cada emigrante. Como se examina no estudo de García 

Caballero e Area Carracedo (2007) centrado na análise do retorno da emigración -procedente 

de varios países de Europa e América- os factores psicolóxicos tiveron unha fonda repercusión 

no colectivo emigrante. Houbo distintos elementos que xeraron unha certa problemática nas 

persoas retornadas con respecto a factores como a adaptación ao contexto orixinario relacionado 

cun tempo e cun espazo concretos, os distintos choques culturais aos que se tiveron que 

enfrontar ao comezo de irse nas sociedades de acollida e á volta a Galicia ou a creación e a 

perda de identidade.  

En consecuencia, todos estes aspectos descritos van influír en maior ou menor medida na 

transformación das raigañas galegas, no desenvolvemento dun certo sentimento de 

desarraigamento pero ao mesmo tempo tamén na xénese dunha morriña fonda pola terra galega. 

E a pesar de todas as consecuencias negativas que produciu a emigración tamén achegaría un 

peculiar enriquecemento persoal xa que as sociedades de acollida van a conferir novas 

posibilidades de mellora persoal e laboral e como o destaca Alonso Antolín (1983) incluso un 

certo grao de ascenso profesional que ao retorno lle pode permitir aos emigrantes adquirir «(…) 

un mejor status e incluso la posibilidad de establecerse autónomamente» (p. 145). 

En troques, ademais da relevancia do territorio galego na emigración e das consecuencias 

que esta xerou en Galicia outro aspecto destacable é a contribución da rexión galega ao fluxo 

emigratorio español con destino a Europa a nivel cuantitativo. Esta achega confirmada por 

Hernández Borge (1976;1990) e por Sánchez López (1967) constata que Galicia foi un territorio 
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de destacable presenza no envío de emigrantes tanto na corrente con destino a América como 

na que se dirixiu a Europa.  

Un claro exemplo da contribución galega aos fluxos de emigración queda reflectido na 

opinión de Sánchez López (1967) 

Dentro de las migraciones españolas tuvieron siempre las migraciones 

gallegas abultadas proporciones. No existe en el país y quizá no exista en 

Europa otra región en que los movimientos migratorios hayan sacudido tan 

violentamente las masas humanas (p. 7). 

A fin comprobar de forma exhaustiva a magnitude do feito emigratorio galego detállanse 

dúas epígrafes que se focalizan neste aspecto e que sinalan con maior precisión a evolución no 

cómputo das cifras de emigrantes galegos e galegas con destino a Europa. 

1.5.1 Análise cuantitativa xeral da poboación galega emigrada a Europa 

Para o estudo cuantitativo do continxente galego emigrado a Europa consultáronse as 

principais fontes estatísticas que achega o INE a través dos Anuarios Estatísticos nos cales se 

recollen os datos relativos á emigración continental asistida polo Instituto Español de 

Emigración (IEE) que están dispoñibles en formato dixital na páxina web de dita institución. 

Ora ben, tendo en conta a falta percibida dalgúns datos nesta fonte -sobre todo no tocante aos 

primeiros anos dende 1960 a 1963- procedeuse a revisar diversos estudos sobre a emigración 

galega cos cales se agarda dilucidar nesta epígrafe con maior claridade as cifras desta 

emigración co fin de achegar unha perspectiva xeral máis completa sobre a análise deste fluxo 

emigratorio cara a Europa. 

Por unha banda, hai que subliñar que na emigración galega cara a Europa adoitan 

distinguirse dúas etapas segundo o constatan De Juana López e Fernández Rodríguez (1990) e 

Hernández Borge (1990). A primeira delas correspóndese co inicio nos anos sesenta do fluxo 

de emigración a Europa ata o ano 1973 momento que coincide coa crise mundial do petróleo e 

que repercutiría de forma notable na emigración. Esta primeira etapa amosa nas cifras totais, 

como se pode comprobar na Táboa 5, unha tendencia que vai en aumento dende o inicio -aínda 

que con algunha pequena oscilación á baixa- ata o ano 1973. 

A segunda etapa, abranguería dende o ano 1973 ata 1980 e as cifras mostran unha 

involución no cómputo global en comparación co período de auxe anterior no cal se acadarían 

as maiores cotas de emigración. 
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Táboa: 5. Emigración galega cara a Europa (1960-1980): cifras provinciais e totais 

Ano A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia España 

1960 19 11 16 200 246 19.610 
1961 558 64 1.586 1.113 3.321 59.243 
1962 1.885 1.067 4.614 2.196 9.762 65.335 
1963 4.281 1.559 7.947 2.508 16.295 83.449 

1964 5.512 1.868 13.051 3.224 23.655 102.098 
1965 4.470 1.321 8.758 1.784 16.333 74.507 
1966 4.134 1.134 6.796 1.576 13.640 56.373 
1967 2.094 669 3.735 535 7.033 25.907 

1968 3.213 904 7.401 982 12.500 66.699 
1969 4.637 1.500 10.635 3.225 19.997 100.821 
1970 6.358 1.531 9.321 4.640 21.850 97.655 
1971 10.221 2.401 10.279 6.516 29.417 113.696 

1972 9.717 2.122 8.846 6.156 26.841 104.134 
1973 10.949 2.074 8.269 6.747 28.039 96.077 

Total  
(1960-1973) 

68.048 18.225 101.254 41.402 228.929 1.065.604 

1974 8.714 1.532 4.220 4.109 18.575 50.695 
1975 3.583 717 1.950 1.751 8.001 20.618 
1976 2.508 319 1.231 1.231 5.289 12.124 
1977 2.725 311 1.233 1.271 5.540 11.336 
1978 3.333 201 1.156 1.435 6.125 11.993 
1979 4.000 238 1.322 1.745 7.305 13.019 
1980 4.444 255 1.441 1.901 8.041 14.065 

Total  
(1974-1980) 

29.307 3.573 12.553 13.443 58.876 133.850 

TOTAL 
(1960-1980) 

97.355 21.798 113.807 54.845 287.805 1.199.454 

Fonte: De Juana López e Fernández Rodríguez (1990, p.59). Adaptación persoal. 

No que concirne a Galicia, na primeira etapa (1960-1973) a cifra total é de 228.929 

emigrantes mentres que o total do estado español nese mesmo período acada un cómputo de 

1.065.604 emigrantes. Na segunda etapa (1974-1980) a cifra total que acada Galicia é de 58.876 

emigrantes e no caso do total español o cómputo é de 133.850 emigrantes. 

Se reparamos na análise por provincias compróbase que para A Coruña, Lugo e Pontevedra 

os anos de maior auxe emigratorio nesta primeira etapa foron 1971, 1972 e 1973. Nestes tres 

anos as tres provincias sinaladas acadan as maiores cifras de emigración. Así as cifras deste 

trienio sinalado configuran un cómputo total que sitúa á provincia de A Coruña en primeiro 

termo -respecto as outras dúas mencionadas- cun total de 30.887 emigrantes e en segunda 

posición encóntrase Pontevedra cunha cifra total de 19.419 emigrantes. Por último estaría Lugo 

que acadaría un total de 6.597 emigrantes no treito temporal indicado. 

No caso da provincia de Ourense as maiores cifras nesta primeira etapa (1960-1973) 

atópanse nos anos 1964 cun total de 13.051 emigrantes, en 1969 cun cómputo total de 10.635 

emigrantes e en 1971 cun total de 10.279 emigrantes. O cómputo total desta provincia é de 

33.965 emigrantes e polo tanto é a que se sitúa á cabeza en termos relativos -posto que a 
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poboación de Ourense é inferior á das outras provincias- como maior emisora de emigrantes 

cara a Europa. 

O cálculo total de cada provincia nesta primeira etapa sitúa a Ourense en primeiro lugar 

cun total de 101.254 emigrantes. Cunha cifra inferior, en segunda posición, sitúase A Coruña 

que acada un total de 68.048 emigrantes. Xa en terceiro lugar atópase Pontevedra cunha cifra 

total de 41.402 emigrantes e a maior distancia coa menor cifra das catro provincias está Lugo 

cun total de 18.225 emigrantes. 

Na segunda etapa, de 1974 a 1980, os anos de maior auxe emigratorio a nivel provincial 

son no caso de A Coruña: 1974, 1979 e 1980. Para as provincias de Ourense e Pontevedra a 

maior emisión de emigrantes tivo lugar en 1974, 1975 e 1980 e no que respecta a Lugo as 

maiores cifras neste treito temporal acadounas nos tres primeiros anos desta segunda etapa en 

1974, 1975 e 1976. 

Ademais, a cifra total por provincias nesta etapa contabiliza un continxente de 29.307 

emigrantes na provincia de A Coruña que se sitúa en primeiro lugar en canto ao número de 

emigrantes totais. En segundo lugar cun total de 13.443 emigrantes está Pontevedra e moi preto 

desta cifra sitúase Ourense que acada un total de 12.553 emigrantes. Novamente, en último 

lugar encóntrase Lugo que achega un total de 3.573 emigrantes.  

Por tanto, nesta segunda etapa (1974-1980) apréciase un cambio notorio xa que a primeira 

provincia en emisión de emigrantes que anteriormente fora Ourense agora pasa a ser A Coruña 

e desta maneira queda a provincia ourensá relegada a un terceiro lugar xa que Pontevedra ocupa 

neste treito temporal a segunda posición. A única provincia que se mantén invariable é Lugo 

que segue a ser a última en canto ás cifras de emigración que presenta respecto ás outras tres 

provincias. Non obstante, hai que considerar todas estas cifras en termos relativos, xa que como 

se comprobará máis adiante a representación relativa de cada provincia é moi superior. 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos recollidos no estudo de De Juana López e Fernández Rodríguez (1990) 

Etapas A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total 

1960-1973 68.048 18.225 101.254 41.402 228.929 

1974-1980 29.307 3.573 12.553 13.443 58.876 

Total 97.355 21.798 113.807 54.845 287.805 

 

Táboa: 6. Cifras totais da emigración galega asistida por provincias: 1960-1973 e 1974-1980 
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Dentro período analizado (1960-1980) os anos que acadan as maiores cifras no cómputo 

total de Galicia son: 1971 con 29.417 emigrantes e 1973 con 28.039 emigrantes. Non obstante, 

tal e como o sinala Hernández Borge (1990) é probable que nos anos precedentes do anterior 

decenio da etapa examinada se acadasen cotas similares se se tivese en consideración tamén o 

colectivo de emigración clandestina que existiu á marxe da emigración asistida polas canles 

oficiais xa que esta corrente emigratoria non asistida tivo un gran pulo ao comezo deste fluxo 

de emigración. 

Á vista destes resultados pode comprobarse sen dúbida que a primeira etapa (1960-1973) 

foi manifestamente, tanto no caso galego como a nivel estatal, un treito temporal no cal se 

constata un maior número de emigrantes con destino a Europa. Porén, no segundo período da 

corrente emigratoria a Europa (1974-1980) a emigración galega continua enviando -aínda que 

en menores cifras que as da etapa anterior- un continxente de emigrantes a Europa, mais a fase 

da crise xerada a partir de 1973 vai a minguar as cifras da emigración notablemente. 

Por outra banda, a nivel provincial o cálculo xeral realizado, grazas á análise das cifras do 

estudo de De Juana López e Fernández Rodríguez (1990), mostra que a provincia que máis 

persoas emigradas galegas achegou a esta corrente de emigración foi a de Ourense para a cal se 

contabilizaron un total de 113.807 emigrantes. En segunda posición sitúase a provincia de A 

Coruña cun total de 97.355 emigrantes e cunha cifra notablemente inferior atópase Pontevedra, 

provincia que contabiliza un total de 54.845 emigrantes. A última posición en canto ao número 

de emigrantes ocúpaa a provincia de Lugo que computa un total de 21.798 emigrantes para o 

período analizado (1960-1980).  

En canto á cifra total de emigrantes de Galicia con destino a Europa é dun total de 287.805 

persoas no treito temporal analizado, mentres que o cómputo total de España é de 1.199.454 

emigrantes. Non obstante, pese á diferenza numérica entre o total de España e o total de Galicia, 

a corrente de emigración galega tal e como o afirman De Juana López e Fernández Rodríguez 

(1990) foi moi importante sobre todo tendo en conta que a partir de 1974 a emigración do total 

español foi reducíndose mentres que a emigración galega manteríase acadando un índice maior 

que constituiría un 43,9% do total das persoas emigrantes españolas con destino a Europa e 

converténdose así nunha das rexións territoriais con maior protagonismo nesta emigración 

continental. 

De feito, a participación de Galicia na corrente emigratoria española cara a Europa tivo 

unha notable relevancia posto que como se recolle en distintos estudos de Hernández Borge 

(1978, 1990, 1992 e 2001) a comunidade galega presentou unhas porcentaxes elevadas de 
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participación neste fluxo de emigración -dentro da emigración española- sobre todo no treito 

temporal de maior emigración (1961-1975) no cal constituiría o 23,13% do total.5 

 

 

 

 

 

 

A participación da poboación galega na emigración cara a Europa, segundo se mostra na 

Táboa 8 presenta unhas porcentaxes con respecto o total do colectivo emigrante español a partir 

de 1976-1980 de máis do 50% destacando así a relevancia do continxente galego no fluxo 

migratorio cara a Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mesmo, as taxas de emigración asistida rexistradas no IEE -relativas ás taxas de 

emigrantes por mil habitantes- tamén constatan a supremacía migratoria do colectivo galego 

emigrante sobre as taxas españolas. De feito, coa excepción de 1961 ano no que Galicia presenta 

unha taxa de 1,2 e España supera ese cómputo cun 1,4 nos restantes anos ata 1975 os valores 

da emigración asistida permanente galega son superiores (véxase Táboa 9). Estas taxas de 

emigrantes por mil habitantes veñen a confirmar segundo Hernández Borge (1990) «que foron 

 
5 Nestes datos habería que ter en conta o que representa a poboación total de Galicia no conxunto da poboación 

española para obter unha radiografía da situación máis detallada. 

Medias anuais de emigrantes galegos asistidos a países 
europeos (A) e porcentaxe con respecto ó total dos 

emigrantes españois (B) 
ANOS A B 

1961-65 
1966-70 
1971-75 
1976-80 
1981-85 
1986-89 

13.883 
15.004 
22.174 
6.555 
8.316 
8.492 

18,75 
21,56 
28,78 
52,41 
48,81 
56,22 

 

Táboa: 7. Porcentaxe do colectivo emigrante galego respecto ao total do Estado español 

 1961-1965 

1966-1970 

1971-1975 

1961-1975 

18,75 

21,56 

28,78 

23,13 

 
Fonte: Hernández Borge, 1990, p.79 

Táboa: 8. Participación do colectivo galego na emigración europea 

Fonte: Hernández Borge e Durán Villa, 1992, p.41 
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sempre (non sendo en 1961) moito máis altas cás medias nacionais con cifras superiores a 10 

‰ nos momentos de maior auxe emigratorio» (p. 79). 

Táboa: 9. Taxas emigrantes asistidos: comparativa entre Galicia e España 

 
Fonte: Fonte: Hernández Borge, 1976, p.364 

A nivel provincial as taxas examinadas contabilizan os maiores valores na provincia de 

Ourense que chegaría a acadar as cifras máis altas nos anos 1964 (29,3), 1969 (24,6) e en 1971 

(25,0). En segundo lugar atópase a provincia de A Coruña, cuns valores inferiores aos de 

Ourense, que alcanza as taxas máis altas en 1973 (10,9), 1971 (10,2) e en 1974 (8,7). En terceira 

posición vén a provincia de Pontevedra que presenta as taxas máis altas nos anos 1973 (8,8), 

1971 (8,6) e 1972 (8,1) e en último lugar encontrase Lugo que mostra as taxas máis baixas das 

catro provincias galegas e a súa cifra máis alta sitúase no ano 1971 (5,8). 

No que atinxe á provincia de Ourense, Hernández Borge (1976) confirma que é das rexións 

que a nivel nacional tivo sempre uns índices moi elevados chegando incluso a ser unha das 

provincias españolas que xeralmente se situaría como a primeira emisora en canto ao número 

de emigrantes achegando uns valores por enriba da media nacional. 

No que respecta ás taxas do cómputo total para Galicia as cifras máis altas atópanse nos 

anos 1971 (11,3), 1973 (10,9) e 1972 (10,2). No caso das taxas do cómputo do estado español 

as cifras máis altas alcánzanse en 1971 (3,3), 1964 (3,2) e 1969 (3,1). 

Ademais, a taxa nacional só superou en contadas ocasións á taxa das provincias galegas 

nos seguintes anos:  

- En 1961 a taxa española (1,4) é maior que a de A Coruña (0,5), que a de Lugo (0,1) e a 

xa mencionada taxa de Galicia (1,2). 

Taxas de emigrantes continentais permanentes asistidos polo Instituto 
Español de Emigración, por mil habitantes 

Anos 
A 

Coruña 
Lugo Ourense Pontevedra Galicia España 

1961  0,5 0,1 3,6 1,6 1,2 1,4 
1962 1,8 2,2 10,2 3,2 3,7 2,1 
1963 4,2 3,3 17,8 3,6 6,2 2,6 
1964 5,5 4,0 29,3 4,7 9,1 3,2 
1965 4,4 2,8 19,7 2,6 6,2 2,3 
1966 4,1 2,5 15,4 2,3 5,2 1,8 
1967 2,1 1,5 8,5 0,8 2,7 0,8 
1968 3,2 2,0 17,0 1,5 4,8 2,1 
1969 4,6 3,3 24,6 4,7 7,7 3,1 
1970 6,3 3,6 21,9 6,2 8,3 2,9 
1971 10,2 5,8 25,0 8,6 11,3 3,3 
1972 9,7 5,2 21,7 8,1 10,2 3,0 
1973 10,9 5,2 20,5 8,8 10,9 2,8 
1974 8,7 3,9 10,5 5,3 7,5 1,4 
1975 3,4 1,8 4,9 2,2 3,0 0,5 
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- En 1962 a taxa española que é de 2,1 supera soamente á da provincia de A Coruña que é 

de 1,8. 

- En 1968 a taxa española de 2,1 é maior que a de Lugo (2,0) e que a de Pontevedra (1,5). 

1.5.2 Análise cuantitativa desagregada por provincias da poboación galega emigrada 

a Europa 

Esta segunda análise que se presenta trata de profundar de forma máis detallada na 

evolución da emigración galega a nivel provincial para o período 1960-1985. Para levar a cabo 

este exame desagregado das provincias galegas e a súa contribución ao fluxo de emigración 

cara a Europa consultáronse, por unha banda, os Anuarios Estatísticos do IEE relativos á 

emigración continental asistida que están recollidos no fondo documental do Instituto Nacional 

de Estatística en relación á comunidade autónoma de Galicia e a participación de cada unha das 

súas provincias en canto ao número de emigrantes que mediante a asistencia do IEE emigraron 

ao continente europeo. Por outra banda, empregouse o estudo de De Juana López e Fernández 

Rodríguez (1990) para examinar o fluxo de emigración asistida dende 1960 ata 1963.  

O período para o cal se mostran os datos xerais da emigración galega a Europa abrangue 

dende 1960 e conclúe no 1985 momento no que España firma o acordo de adhesión á 

Comunidade Económica Europea (C.E.E.) e a repercusión que este tratado vai a implicar no 

movemento da circulación das persoas pertencentes á mesma.  

A panorámica que a continuación se presenta examina as cifras xerais das catro provincias 

galegas no treito temporal 1960-1985 e posteriormente preséntase detalladamente en cinco 

táboas a evolución diferencial de cada provincia galega na emigración continental asistida. 

Como xa se indicou ao comezo da epígrafe, as cifras que se achegan son novamente relativas á 

emigración asistida quedando fóra da análise a corrente da emigración non asistida posto que 

non se dispoñen de datos suficientes como para proceder a contabilizar con exactitude este fluxo 

de emigración. 

No que atinxe ás cifras do colectivo galego emigrante amósanse na Táboa 10 as cifras totais 

de emigrantes galegos e galegas de cada provincia que emigraron asistidos polo IEE durante o 

treito temporal 1960-1985. Como pode comprobarse a provincia de A Coruña é a que acada a 

maior cifra cun total de 120.855 emigrantes seguida moi de preto pola provincia de Ourense 

cun total de 120.707 emigrantes. A que menor continxente de emigrantes achegou foi a 

provincia de Lugo que se sitúa nos 23.273 emigrantes. A teor destes datos numéricos, entre as 

catro provincias configúrase un cómputo global para Galicia de 329.863 emigrantes. 
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Fonte: Elaboración propia a partir dos Anuarios Estatísticos rexistrados no Fondo Documental do INE 

A partir dos anos 60 amósase na Táboa 11 unha incipiente emigración cara a Europa con 

cifras baixas que acadan un total de 246 emigrantes entre as catro provincias galegas no ano 

1960 e que de forma progresiva irán en aumento durante estes primeiros anos de emigración 

ata o ano 1964. Nesta primeira franxa temporal (1960-1963) os datos que se recollen no estudo 

de De Juana López e Fernández Rodríguez (1990) permiten constatar que ao inicio deste fluxo 

emigratorio con destino a Europa a provincia galega que ostentou o predominio en canto ao 

número de persoas emigrantes foi Ourense que contabilizaría un total de 14.613 emigrantes. En 

segunda posición situaríase a provincia de A Coruña cun cómputo total de 6.743 emigrantes e 

moi de preto estaría Pontevedra que contaría cunha cifra total de 6.017 emigrantes. En última 

posición atoparíase Lugo, provincia que achegaría o menor continxente de emigrantes cun total 

de 2.701. 

 

Táboa: 11. Galicia: evolución da emigración continental asistida nas provincias galegas (I) 

 

Fonte: De Juana López e Fernández Rodríguez (1990, p.59). Adaptación persoal. 

Provincias 
Ano 

1960 

Ano 

1961 

Ano 

1962 

Ano 

1963 

A Coruña 19 558 1.885 4.281 

Lugo 11 64 1.067 1.559 

Ourense 16 1.586 4.614 7.947 

Pontevedra 200 1.113 2.196 2.508 

Total 246 3.321 9.762 16.295 

 

Provincias Cifras totais: 1960-1985 

A Coruña 120.855 

Lugo 23.273 

Ourense 120.707 

Pontevedra 65.028 

Total 329.863 

 

Táboa: 10. Cifras totais da emigración continental asistida nas provincias galegas 
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A partir de 1964 e ata 1967 apréciase que as catro provincias galegas experimentan unha 

caída notable nas cifras de emigrantes que posteriormente comezan a subir a partir de 1968 e 

ata 1970 coa única excepción de Ourense que nese último ano mostra un descenso respecto ao 

ano 1969 dun total de 1.314 emigrantes (Táboa 12). Non obstante, a tendencia xeral das 

provincias mantense á alza superando a caída experimentada en 1967.  

 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos Anuarios Estatísticos rexistrados no Fondo Documental do INE 

A partir de 1971 obsérvanse na Táboa 13 unha serie de oscilacións de ascenso e de descenso 

nas cifras das catro provincias. De feito, A Coruña e Pontevedra que xa dende 1970 mantiñan 

as cifras á alza, agora experimentan ambas as dúas provincias as variacións de subida nas cifras 

nos anos 1971 e 1973 e de baixada no cómputo nos anos 1972, 1974 e 1975. Nesta parella 

evolución tamén están Lugo e Ourense que van diminuíndo as cifras de emigrantes dende 1972 

e ata 1975.  

 

Táboa: 13. Galicia: evolución da emigración continental asistida nas provincias galegas (III) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos Anuarios Estatísticos rexistrados no Fondo Documental do INE 

Provincias 
Ano 

1971 

Ano 

1972 

Ano 

1973 

Ano 

1974 

Ano 

1975 

A Coruña 10.221 9.717 10.949 8.714 3.583 

Lugo 2.401 2.122 2.074 1.532 717 

Ourense 10.279 8.846 8.269 4.220 1.950 

Pontevedra 6.516 6.156 6.747 4.109 1.751 

Total 29.417 26.841 28.039 18.575 8.001 

 

Provincias 
Ano 

1964 

Ano 

1965 

Ano 

1966 

Ano 

1967 

Ano 

1968 

Ano 

1969 

Ano 

1970 

A Coruña 5.512 4.470 4.134 2.094 3.213 4.637 6.358 

Lugo 1.868 1.321 1.134 669 904 1.500 1.531 

Ourense 13.051 8.758 6.796 3.735 7.401 10.635 9.321 

Pontevedra 3.224 1.784 1.576 535 982 3.225 4.640 

Total 23.655 16.333 13.640 7.033 12.500 19.997 21.850 

 

Táboa: 12. Galicia: evolución da emigración continental asistida nas provincias galegas (II) 
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A partir de 1976 continúan as variacións no número de emigrantes nas catro provincias. A 

Coruña e Pontevedra que xa descenderan no ano 1975 amosan outro descenso no 1976 e logo 

a súa tendencia continúa en ascenso dende 1977 ata 1980. En situación semellante tamén se 

atopa Ourense que dende 1975 descendera no número de emigrantes e mantén a baixada das 

cifras no 1976 aínda que logo a súa propensión é o ascenso no número de emigrantes dende 

1977 ata 1980. En situación diferente atópase Lugo. Nesta provincia as cifras que xa viñan 

descendendo dende 1972 manteñen esta tendencia regular diminuíndo o número de emigrantes 

de forma destacable e ademais é a provincia que presenta as cifras máis baixas das catro sen 

chegar en ningún momento a acadar máis duns centos de emigrantes dende 1976. 

 

Táboa: 14. Galicia: evolución da emigración continental asistida nas provincias galegas (IV) 

 
Fonte: Elaboración propia a partir dos Anuarios Estatísticos rexistrados no Fondo Documental do INE 

Xa no último treito analizado, dende 1981 a 1985, as provincias de A Coruña e de 

Pontevedra presentan altibaixos. Ámbalas dúas mostran en 1981 e 1982 cifras que van aumento 

e que diminúen no 1983 para posteriormente repuntar novamente en 1984 e 1985. Con respecto 

a Ourense e Lugo, estas dúas provincias amosan en 1981 unha suba nas cifras en relación co 

ano anterior (1980) mais a tendencia predominante dende 1982 e ata o remate do período en 

1985 é claramente un marcado descenso. 

Provincias 
Ano 

1976 

Ano 

1977 

Ano 

1978 

Ano 

1979 

Ano 

1980 

A Coruña 2.508 2.725 3.407 4.068 4.444 

Lugo 319 311 232 243 255 

Ourense 1.231 1.233 1.260 1.390 1.441 

Pontevedra 1.231 1.271 1.506 1.801 1.901 

Total 5.289 5.540 6.405 7.502 8.041 
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Táboa: 15. Galicia evolución da emigración continental asistida nas provincias galegas (V) 

 
Fonte: Elaboración propia a partir dos Anuarios Estatísticos rexistrados no Fondo documental do INE 

En todo o período analizado, 1964-1985, a cifra máis alta que acadou cada unha das catro 

provincias foi: A Coruña no ano 1973 un total de 10.949 emigrantes; Lugo no ano 1971 chegou 

ata 2.401 emigrantes; Ourense no ano 1964 amosa un total de 13.051 emigrantes e Pontevedra 

no ano 1973 acadou un total de 6.747 emigrantes. No que atinxe ás cifras máis baixas nas 

distintas provincias estas encóntrase no ano 1960 ao inicio do movemento emigratorio galego 

con destino a Europa sendo a provincia de Lugo a que constata a menor cifra (11 emigrantes) e 

Pontevedra a que acada o maior cómputo (200 emigrantes). 

1.5.3 Principais países de destino e características xerais da emigración galega a 

Europa  

En relación aos principais países de destino da emigración galega asistida polo IEE no 

continente europeo en canto ao número de persoas emigrantes -de maior a menor cómputo-, 

sitúanse nesta orde: Suíza, Alemaña e Francia. Destes tres países o destino preferente da 

emigración galega en canto ao número de persoas emigradas sería Suíza. 

En consecuencia, no treito temporal de 1961-1985 Suíza acadaría entre as catro provincias 

galegas un total de 210.333 emigrantes.  

Provincias 
Ano 

1981 

Ano 

1982 

Ano 

1983 

Ano 

1984 

Ano 

1985 

A Coruña 4.808 4.863 4.465 4.508 4.714 

Lugo 308 303 290 289 249 

Ourense 1.495 1.460 1.318 1.242 1.213 

Pontevedra 2.071 2.126 1.895 1.917 2.047 

Total 8.682 8.752 7.968 7.956 8.223 
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Fonte: Elaboración propia a partir dos Anuarios Estatísticos rexistrados no Fondo documental do INE e para os anos 1961 
ata 1963 os datos foron obtidos do estudo de Alonso Antolín (1983) 

Dentro da corrente emigratoria galega a Suíza a provincia de A Coruña é a que contén a 

maior cifra cun total 95.701 emigrantes. Por unha banda, ademais, hai que destacar que A 

Coruña toma pulo no cómputo de emigrantes a partir do ano 1970 superando así á provincia de 

Ourense que durante os primeiros anos desta corrente de emigración mantíñase no primeiro 

posto en canto ao número de emigrantes achegados. E por outra banda, a provincia que menos 

emigrantes achegaría a este fluxo emigratorio sería Lugo que amosa un total de 15.096 

emigrantes. 

Esta corrente emigratoria galega que se dirixe a Suíza e que se rexistra a partir de 1961 vai 

progresivamente medrando e acadando dentro dos anos sesenta a maior cifra en 1964 cun total 

de 9.114 emigrantes. A partir dese ano o movemento migratorio mai diminuíndo -aínda que con 

algún altibaixo- ata que en 1969 retoma de novo a senda do crecemento que se prolongará ata 

o ano 1972. De feito, é neste ano cando se acada a maior cifra de todo o treito temporal 

examinado cun total de 19.756 emigrantes. 

Na etapa dos anos setenta é cando a corrente galega asistida a Suíza acadará as maiores 

cotas. Así os anos 1971 (cun total de 19.134 emigrantes), 1972 (con 19.756 emigrantes), 1973 

(cun total de 19.668 emigrantes) e 1974 (con 17.237 emigrantes) son os que presentan as cifras 

máis altas do período analizado (1961-1985). Posteriormente, a partir de 1975 o cómputo 

decrece notablemente con algunha pequena oscilación de subida pero non tan notoria como as 

anteriores e xa entrados os anos oitenta comezará novamente unha repunta da corrente 

emigratoria galega cara a Suíza. 

En relación coa composición do colectivo emigrante galego con destino a Suíza, as 

estatísticas do IEE constatan que emigraron máis homes ca mulleres aínda que este último grupo 

SUÍZA 

Provincias TOTAL 

A Coruña 95.701 

Lugo 15.096 

Ourense 59.539 

Pontevedra 39.997 

TOTAL 210.333 

 

Táboa: 16. Emigración galega asistida a Suíza (1961-1985) 
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tamén foi importante. Seguindo os datos presentados no estudo de Alonso Antolín (1983) para 

o período 1961-1980 e unha vez examinados confírmase que emigraron un total de 23.109 

mulleres fronte a 145.952 homes emigrantes. A maior cifra de mulleres emigrantes galegas no 

treito sinalado obtense no ano 1964 cun total de 2.729 emigrantes mentres que o colectivo dos 

homes acadará a súa maior cifra no ano 1973 cun total de 18.461 emigrantes. 

En referencia á orixe provincial do continxente emigrado, dentro do grupo das mulleres, as 

procedentes de Ourense son as que predominan neste período alcanzando un total de 11.484 

emigrantes. Cunha cifra inferior atópanse as que proveñen de A Coruña que constitúen un 

cómputo total de 6.534 mulleres. A maior distancia atópanse as orixinarias de Pontevedra as 

cales configuran un total de 2.742 emigrantes. Preto desta cifra sitúanse as mulleres procedentes 

de Lugo que presentan un total de 2.349, co cal a diferenza entre ambas provincias -neste caso 

Pontevedra e Lugo- é concretamente de 393 mulleres emigrantes. 

No que respecta ao grupo dos homes emigrantes a maioría proceden da provincia de A 

Coruña (65.860 emigrantes). En segundo lugar sitúanse os orixinarios de Ourense que 

constitúen un total de 41.408 homes emigrantes. E cunhas cifras inferiores atópanse Pontevedra, 

que proporciona un total de 27.112 homes, e en último lugar Lugo, provincia esta última a cal 

suma un total de 11.572 homes emigrantes. 

 

Táboa: 17. Orixe provincial do colectivo emigrante cara a Suíza (1961-1980) 

 
Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do estudo de Alonso Antolín (1983) 

A nivel rexional, hai que destacar que Galicia achega o maior continxente de mulleres e de 

homes emigrantes a Suíza de todas as comunidades españolas no período 1961-1967 segundo 

se establece no estudo de Sánchez López (1969). 

Ademais, outra característica relevante que se manifesta nese traballo a priori mencionado 

é que se trata principalmente de mocidade emigrante. Por unha banda, as mulleres emigran a 

Provincia Mulleres Homes 

A Coruña 6.534 65.860 

Lugo 2.349 11.572 

Ourense 11.484 41.408 

Pontevedra 2.742 27.112 

Total 23.109 145.952 
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idades máis temperás que os homes, de tal maneira que a franxa 15-24 anos é a máis numerosa 

no colectivo da mulleres durante o período 1962-1967. E, por outra banda, os homes emigran 

algo máis tarde en termos de idade e constatándose así o intervalo 25-34 anos como o máis 

numeroso deste grupo no período temporal sinalado. 

Tras Suíza, o seguinte país que contabilizou un maior número de emigrantes foi Alemaña. 

Este país acadaría, no treito temporal de 1960-1985, un total de 84.344 emigrantes no cómputo 

global das catro provincias galegas tal e como se mostra na Táboa 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos Anuarios Estatísticos rexistrados no Fondo documental do INE e para os anos 1960 
ata 1963 os datos foron obtidos do estudo de Alonso Antolín (1983) 

No caso de Alemaña a provincia que se sitúa á cabeza coa maior cifra de emigrantes é 

Ourense. Esta provincia achegou un total de 47.921 emigrantes neste fluxo de emigración cara 

o país xermano, mentres que Lugo é novamente ao igual que acontecía coa emigración con 

destino a Suíza a que menos emigrantes contabiliza cun total de 2.901. 

Neste fluxo de emigración galega cara a Alemaña detéctase unha paulatina progresión de 

aumento nas cifras dende 1960 ata 1964. Será neste último ano cando se acade a cifra máis alta 

para todo o treito temporal examinado cun cómputo total de 10.218 emigrantes. Posteriormente, 

dende o ano 1965 rexístrase unha baixada paulatina nas cifras da emigración galega que 

chegado o ano 1968 florecerán de forma destacable ata o ano 1970 pero sen chegar á cota máis 

alta do ano 1964. Nos anos 1971 e 1972 a tendencia nas cifras é á baixa ata o 1973, ano no que 

se produce unha pequena repunta alcanzando un total de 6.983 emigrantes, pero a partir de 1974 

ALEMAÑA 

Provincias TOTAL 

A Coruña 15.050 

Lugo 2.901 

Ourense 47.921 

Pontevedra 18.472 

TOTAL 84.344 

 

Táboa: 18. Emigración galega asistida a Alemaña (1960-1985) 
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e ata o final do período examinado (1985) as cifras son mínimas e o cómputo que se constitúe 

neste treito é dun total de 127 emigrantes. 

Outro dos trazos do continxente galego emigrado a Alemaña, ao igual que acontecía no 

caso de Suíza, é que se constata que emigraron máis homes ca mulleres dentro da corrente de 

emigración asistida polo IEE acadando no período 1961-1980 un total de 29.887 mulleres 

emigrantes e un total de 53.550 homes emigrantes. Dentro do grupo das mulleres as procedentes 

da provincia de Ourense son as que presentan a maior cifra (17.723 emigrantes) seguidas polas 

procedentes de Pontevedra que configuran un total de 7.232 emigrantes. Logo sitúanse as de A 

Coruña (4.187 emigrantes) e en último lugar as que proceden de Lugo que configuran a cifra 

máis baixa das catro provincias cun total de 745 emigrantes. 

No que respecta ao colectivo dos homes, a provincia de Ourense é tamén a que achega as 

maiores cifras (30.173 emigrantes) e en segundo lugar atópase Pontevedra cun total de 11.077 

emigrantes. Preto desta cifra está A Coruña que proporciona un total de 10.144 homes 

emigrantes e en último lugar, tal e como acontecía no grupo das mulleres emigrantes, atópase 

Lugo que achega un cómputo total de 2.156 emigrantes. 

 

Táboa: 19. Orixe provincial do colectivo emigrante cara a Alemaña (1961-1980) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do estudo de Alonso Antolín (1983) 

En referencia coa contribución galega a esta corrente de emigración en relación cos outros 

territorios de España, o colectivo das mulleres galegas sitúase no treito temporal 1960-1967 en 

primeira posición, por enriba das demais rexións españolas en canto á emigración das mulleres 

españolas con destino a Alemaña. Porén, a emigración dos homes galegos nese mesmo período 

ocupará un terceiro lugar tralos procedentes de Andalucía e de Castela A Nova segundo se 

recolle no traballo de Sánchez López (1969). 

Provincia Mulleres Homes 

A Coruña 4.187 10.144 

Lugo 745 2.156 

Ourense 17.723 30.173 

Pontevedra 7.232 11.077 

Total 29.887 53.550 
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Outro aspecto relevante que caracterizou esta emigración é que a poboación emigrada era 

un colectivo maioritariamente mozo ao igual que acontecía no anterior fluxo de emigración con 

destino a Suíza. 

Así, Sánchez López (1969) precisa que entre 1960 e 1967 a idade predominante entre as 

mulleres galegas foi a de 15-24 anos, mentres que no caso dos homes a idade é maior, acadando 

a cifra máis alta na franxa de idade de 25-34 anos. Ante estes datos pódese inferir que as 

mulleres emigraron sendo máis mozas que os homes e cúmprese así co trazo xeral da 

emigración española nesta característica particular. 

O terceiro destino preferente da emigración galega no continente europeo sería Francia. 

Este país contabiliza nos datos da emigración asistida do IEE un total de 17.460 emigrantes. 

Nesta corrente emigratoria, novamente Ourense presenta a maior cifra de emigrantes cun total 

de 7.949, mentres que o menor continxente atópase agora na provincia de A Coruña a cal mostra 

un total de 2.936 emigrantes tal e como se pode ver na Táboa 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos Anuarios Estatísticos rexistrados no Fondo documental do INE e para os anos 1960 

ata 1963 os datos foron obtidos do estudo de Alonso Antolín (1983) 

Esta corrente emigratoria galega con destino a Francia vai en aumento dende 1960 ata 1963 

sendo este último o ano no que se acada a maior cifra cun total de 2.852 emigrantes. Nos tres 

anos seguintes, en 1964 e 1965 o fluxo diminúe cunha leve repunta en 1966 en canto ao volume 

de emigrantes cun total de 936 para volver baixar ao ano seguinte e situarse cun total de 616 

emigrantes.  

Posteriormente, a partir de 1968 e ata 1971 obsérvase novamente un paulatino crecemento 

nas cifras. Logo, dende 1972 o cómputo emigratorio entrará de novo nun marcado descenso 

 
FRANCIA 

Provincias TOTAL 

A Coruña 2.936 

Lugo 2.960 

Ourense 7.949 

Pontevedra 3.615 

TOTAL 17.460 

Táboa: 20. Emigración galega asistida a Francia (1960-1985) 
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que se prolongará ata 1978 acadando unha das sumas máis baixas ata o momento con tan só 54 

emigrantes nese último ano sinalado. Despois de varios altibaixos, dende 1981 ata 1983 as cifras 

comezan a ascender mais o período rematará cunha tendencia clara á baixa no ano 1985 no que 

se contabilizan un total de 106 emigrantes. 

Acerca da composición do colectivo emigrante constátase que emigraron máis homes ca 

mulleres. As cifras precisan que emigraron un total de 15.833 homes fronte a un total de 1.149 

mulleres. Dentro do grupo das mulleres as procedentes da provincia de A Coruña configuraron 

o fluxo máis numeroso cun total de 328 mulleres. A unha distancia numérica próxima atópanse 

as que proveñen de Ourense que constitúen un total de 301 e que son seguidas de preto polas 

de Lugo que compoñen unha cifra total de 270 mulleres. Neste caso a provincia galega que 

menos contribúe numericamente a esta corrente na emigración das mulleres é Pontevedra que 

achega un total de 250 emigrantes. 

En referencia á emigración dos homes a nivel provincial Ourense ocupa o primeiro posto 

cun total de 7.581 emigrantes. Cunha cifra inferior e en segunda posición atópase Pontevedra 

que achega un total de 3.251 homes e en terceiro lugar encóntrase A Coruña que contribúe 

cunha cifra de 2.523 emigrantes. En último lugar atópase Lugo cunha suma total de 2.478 

homes emigrantes. 

 

Táboa: 21. Orixe provincial do colectivo emigrante cara a Francia (1961-1980) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do estudo de Alonso Antolín (1983) 

A nivel rexional, hai que destacar que Galicia na corrente emigratoria con destino a Francia 

xa non se sitúa nos primeiros postos como acontecía no caso de Alemaña ou de Suíza onde as 

galegas e os galegos adoitaban estar á cabeza en canto ao volume de emisión de emigrantes 

respecto ós outros territorios españois. Neste caso concreto, no período 1960-1967, o fluxo dos 

homes galegos atópase no posto oitavo dun total de dezaseis rexións que sinala o estudo de 

Provincia Mulleres Homes 

A Coruña 328 2.523 

Lugo 270 2.478 

Ourense 301 7.581 

Pontevedra 250 3.251 

Total 1.149 15.833 
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Sánchez López (1969) e, por tanto, encóntrase a moita distancia da rexión de Andalucía que 

neste momento é a que achega o maior continxente de homes a esta emigración cun total de 

144.774 emigrantes. A mesma casuística acontece no fluxo de emigración das mulleres galegas 

que pasan a situarse nas cotas máis baixas e distan con diferenza das procedentes de Valencia 

que ocupan o primeiro lugar nesta corrente emigratoria. 

Outra das características particulares desta emigración ao igual que na corrente emigratoria 

cara a Suíza ou Alemaña é novamente a idade coa que emigran as mulleres e os homes. Trátase, 

en liñas xerais, de xuventude en idade laboral que no caso concreto dos homes -a través dos 

datos que proporciona Sánchez López (1969)- predomina o intervalo de 25-34 anos no período 

1960-1967. Desta maneira, unha vez máis confírmase que as mulleres emigran con menor idade 

que os homes como acontecía tamén no fluxo cara a Suíza e cara a Alemaña xa que a franxa de 

idade que acada as maiores cotas no grupo das mulleres é neste caso a de 14-24 anos. 

No que concirne á emigración galega con destino a Francia hai que salientar que este país 

tamén acollería a coñecida como emigración de tempada que atraería a un continxente humano 

destinado para traballar nos labores do campo en determinadas épocas do ano para a vendima 

ou a recollida da remolacha. Ora ben, pese a que esta emigración acadou unha destacada 

relevancia a nivel estatal, non atraeu un gran fluxo de emigrantes galegos e galegas a esta 

corrente migratoria de carácter temporal tal e como pode comprobarse nas cifras que se recollen 

no estudo de Hernández Borge (1976) e que confirman que a única provincia que obtivo a maior 

cota nesta movemento migratorio sería Ourense que para o período 1965-1973 alcanzaría un 

total de 249 emigrantes e a menor distancia atoparíase Pontevedra cun total de 92 emigrantes, 

Lugo cunha cifra total de 75 e A Coruña co rexistro máis baixo de tan só 6 emigrantes. 

Na emigración galega con destino a Suíza, Alemaña e Francia constátase que a provincia 

galega que acadou un maior peso en canto ao volume de persoas emigradas foi Ourense. Esta 

provincia achegaría a estes tres países un total de 115.409 emigrantes. Moi preto desta cifra 

atoparíase A Coruña a cal constituíu un continxente con destino a estes tres países dunha cifra 

total de 113.687 emigrantes. Unha presenza menor tivo a provincia de Pontevedra que se sitúa 

lonxe dos cen mil emigrantes amosando un total de 62.084 emigrantes e en último lugar sitúase 

Lugo cuxa participación foi a menor de todas as provincias con destino a estes tres países e 

achegando unha cifra total de 20.957 emigrantes. 

 

 

 



Capítulo 1. Emigración, teorías migratorias e antecedentes da emigración galega 

129 

 

Táboa: 22. Cifras totais achegadas por cada provincia (1960-1985) 

 
Fonte: Elaboración propia 

Outros países europeos, ademais dos xa mencionados como destinos preferentes da 

emigración galega asistida -Suíza, Alemaña e Francia-, foron en orde decrecente verbo do 

número de emigrantes: Holanda, Reino Unido e Bélxica.  

Holanda contabilizou dende 1964 a 1981 -(período para o cal dispoñemos de datos)- dun 

cifra total de 9.861 emigrantes. Dentro deste fluxo de emigración Ourense é a provincia galega 

que acada unha maior representación cunha cifra total de 4.326 emigrantes e Lugo é a que 

presenta a cifra máis baixa cun cómputo total de 329 emigrantes tal e como se pode ver na 

Táboa 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos Anuarios Estatísticos rexistrados no Fondo documental do INE 

Países de destino: Suíza, Alemaña e Francia 

Provincias TOTAL 

A Coruña 113.687 

Lugo 20.957 

Ourense 115.409 

Pontevedra 62.084 

TOTAL 312.137 

 

HOLANDA (1964-1981) 

Provincias TOTAL 

A Coruña 2.515 

Lugo 329 

Ourense 4.326 

Pontevedra 2.691 

TOTAL 9.861 

 

Táboa: 23. Emigración galega asistida a Holanda (1964-1981) 
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No que concirne á evolución emigratoria galega con destino a Holanda os anuarios 

estatísticos examinados rexistran en 1964 unha cifra total de 1.118 emigrantes que ao ano 

seguinte diminuirá ata situarse en 996. Posteriormente aprécianse diversas variacións de 

baixada e de subida no cómputo ata o ano 1969 no cal se constata unha repunta do movemento 

emigratorio. Así, a maior cifra alcanzarase no ano 1970 cun total de 2.050 emigrantes. Logo 

deste cómputo máximo e de diversos altibaixos nas cifras a partir de 1971 confírmase unha 

tendencia á baixa na que van diminuíndo progresivamente as cifras ata chegar o ano 1981 no 

cal se contabilizará unha única persoa emigrante. 

O seguinte país destino da emigración galega asistida foi o Reino Unido que sería elixido 

por un total de 4.659 emigrantes galegos e galegas tal e como se pode ver na Táboa 24. 

 

Táboa: 24. Emigración galega asistida ao Reino Unido (1964-1985) 

 
Fonte: Elaboración propia a partir dos Anuarios Estatísticos rexistrados no Fondo documental do INE 

No que respecta ao Reino Unido a provincia que máis emigrantes proporcionou a esta 

corrente de emigración galega foi A Coruña cunha cifra total de 3.066 emigrantes. Neste caso 

a que amosa a cifra máis baixa é Pontevedra con tan só 103 emigrantes e a que resalta en 

comparación aos outros fluxos emigratorios examinados ata o momento é Lugo xa que nesta 

corrente sitúase en segundo lugar cun total de 1.359 emigrantes por enriba de Ourense e de 

Pontevedra. 

A evolución numérica neste fluxo de emigración constata que a maior cifra achegouse no 

ano 1965 cun total de 1.048 emigrantes. Logo deste cómputo máximo esta corrente migratoria 

experimentará múltiples altibaixos para chegar a partir de 1971 a unha clara tendencia á baixa 

nas cifras da emigración contabilizando tan só 6 persoas dende 1977 a 1985. 

REINO UNIDO 

Provincias TOTAL 

A Coruña 3.066 

Lugo 1.359 

Ourense 131 

Pontevedra 103 

TOTAL 4.659 
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No que atinxe á composición por sexos do grupo emigrado seguindo o estudo de Durán 

Villa (1985) confírmase que as mulleres configuraron un continxente maior que o dos homes. 

Este trazo fixo que a corrente emigratoria ao Reino Unido diferise con respecto á que se dirixiu 

aos destinos preferentes da emigración galega en Europa.  

Ademais a porcentaxe total representada polas mulleres para o período 1962-1979 tal e 

como se detalla no traballo de Durán Villa (1985) constitúe un 54,35% mentres que a 

porcentaxe dos homes é dun total de 46,65%. Por tanto, esta corrente emigratoria difire das 

outras con destino, por exemplo, a Suíza ou Francia nas que as porcentaxes dos homes foron 

superiores e tamén constata que é unha característica particular de Galicia neste fluxo de 

emigración respecto ao cómputo nacional no que a taxa das mulleres é de 44,20%.  

 

Táboa: 25. Porcentaxes de mulleres e homes nos distintos países de emigración (1962-1980) 

 

 

 

 

 

Fonte: Durán Villa (1985, p.38). 

Non obstante, esta hexemonía numérica no colectivo das mulleres só se aprecia durante os 

anos 1962 e 1966 xa que posteriormente de 1967 a 1979 hai un maior predominio do grupo 

emigrante dos homes e por tanto configuraríanse así dúas etapas respecto ao sexo das persoas 

emigradas: unha de carácter feminino e outra de carácter masculino (Durán Villa, 1985). 

Hai que considerar dentro desta corrente a relevancia que tivo a emigración clandestina xa 

que como o pon de manifesto Pozo-Gutiérrez (2009) entre o Reino Unido e España non se 

chegou a establecer ningún tipo de acordo en materia de emigración como si aconteceu por 

exemplo no caso de Alemaña, de Austria ou de Suíza e por tanto este feito pon de relevo que 

as redes de familiares ou de amizades adquiriron un gran rol como intermediarios en todo o 

proceso migratorio máis que as canles oficiais de asistencia á emigración. Polo tanto, é moi 

probable que as cifras tanto das emigrantes como dos emigrantes fosen máis elevadas. 

Neste senso, a emigración clandestina foi unha peza clave que contribuiría ao aumento da 

emigración das mulleres cara o Reino Unido porque a través dos programas de reagrupamento 

familiar, que como relata Babiano (2009) desenvolvíanse sen o control das canles oficiais do 

movemento migratorio asistido polo IEE, as mulleres adoitaban emigrar reagrupadas polo 

Países Varóns % Mulleres % 

Alemaña 64,55 35,45 

Francia 93,31 6,69 

Suíza 85,75 14,25 

Holanda 94,88 5,12 

Outros 85,49 14,51 
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marido que marchara previamente. E, ademais, tamén existiría outro elemento crucial nesta 

emigración non asistida que Durán Villa (2007) denominou como «(…) rede de axentes 

clandestinos de emigración, sobre todo na Coruña» (p. 195) que se dedicaba a recrutar mulleres 

para distintas axencias do Reino Unido de forma irregular e fraudulenta. 

Finalmente, outro dos países europeos que foi destino da emigración galega asistida aínda 

que non acadou as cotas tan altas dos outros países sería Bélxica. Para o período 1964-1981 

emigraron a este país un total de 80 emigrantes asistidos polo IEE e a maioría pertencían á 

provincia de Lugo que no ano 1964 contabilizou un total de 47 emigrantes e no ano 1965 

constatou un total de 6 emigrantes.  

A segunda provincia galega que contribuíu en maior número a este fluxo de emigración 

sería Pontevedra a cal achegaría no ano 1964 un total de 17 emigrantes e no ano 1970 un total 

de 2 emigrantes. En terceiro lugar situaríase Ourense, provincia a cal contabilizou unha cifra 

total de 2 emigrantes no ano 1967 e posteriormente, no ano 1974 achegaría un total de 4 

emigrantes. En última posición atoparíase a provincia de A Coruña a cal contabilizou no ano 

1971 unha cifra de 2 emigrantes con destino a Bélxica. (Ver Táboa 26). 

 

Táboa: 26. Emigración galega asistida a Bélxica (1964-1981) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos Anuarios Estatísticos rexistrados no Fondo documental do INE 

En suma, pódese concluír que a emigración galega asistida con destino a Europa 

polarizouse en tres destinos fundamentais: Suíza, Alemaña e Francia. Ademais, ao igual que 

aconteceu a nivel estatal trátase dunha poboación emigrante moza na cal se observa que as 

mulleres emigran a idades máis temperas en liñas xerais que os homes. Así mesmo, tamén se 

BÉLXICA 

Provincias TOTAL 

A Coruña 2 

Lugo 53 

Ourense 6 

Pontevedra 19 

TOTAL 80 
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corrobora que o grupo de menores e de persoas maiores constitúe un continxente máis ben 

reducido dentro da corrente emigratoria galega. 

1.5.4 Grupos profesionais 

Outras características relevantes da poboación emigrante son as profesións principais nas 

cales o IEE integrou ao colectivo emigrado e os sectores de ocupación nos países de destino 

nos cales desenvolveron a súa actividade laboral. Os datos que se presentan fan referencia ao 

colectivo emigrante español dado que non hai datos máis concretos relativos á poboación 

emigrante galega e polo tanto considérase que en liñas xerais os mesmos son extensibles ao 

colectivo emigrante galego. 

Comezando en primeiro lugar polo que respecta aos grupos profesionais do colectivo 

español emigrado a Europa, séguese a clasificación presente nos Anuarios relativos á 

emigración asistida polo IEE que se recollen no Fondo documental do INE. 

O treito temporal para o cal se presentan os datos abrangue dende 1964 ata 1985. Non 

obstante, hai que por de manifesto que a partir de 1980 estableceuse unha nova clasificación 

destes grupos profesionais segundo se indica na documentación do INE onde se especifica que 

se emprega a Clasificación Nacional de Ocupacións que sería aprobada en 1979. 

Polo tanto, os datos dende 1964 ata 1979 engloban unha serie de categorías profesionais 

que a partir de 1980 e ata 1985 van a mudar de denominación nalgunha destas categorías -

(véxanse Táboa 27 e Táboa 28)- e por ese mesmo feito presentarase a análise diferenciada para 

cada treito temporal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboración propia a partir da información contida nos Anuarios do INE 

1. Persoal profesional, técnico e asimilados/-as 

2. Persoal de administración, xerentes e directores 

3. Persoal de oficina 

4. Vendedores 

5. Persoal relacionado coa agricultura, pesca, caza, forestais e asimilados/-as 

6. Mineiros, canteiros e asimilados 

7. Persoal dos transportes e comunicacións 

8. Artesáns e empaquetadores industriais, peóns non incluídos noutro grupo 

9. Persoal dos servizos, dos deportes e das diversións 

10. Persoal que non pode ser clasificado segundo a ocupación 

11. Varóns / Mulleres sen profesión e menores de 15 anos 

 

Táboa: 27. Grupos profesionais ata 1979 
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No primeiro período analizado, 1964-1979, os datos mostran que os grupos profesionais 

maioritarios que acadan as maiores cotas -(ver Táboa 29)- no caso do colectivo dos homes son 

principalmente tres: o grupo 8 (artesáns e empaquetadores industriais, peóns non incluídos 

noutro grupo), o 5 no cal se integran agricultores, pescadores, cazadores, forestais e asimilados 

e o número 9 que atinxe a persoal dos servizos, dos deportes e das diversións.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboración propia a partir do datos recollidos no Fondo documental do INE 

No que respecta aos grupos profesionais que menos traballadores achegaron no caso do 

colectivo dos homes atópase o grupo 2 cun total de 62 persoas, en segundo lugar o grupo 6 

cunha cifra de 156 persoas e en terceiro lugar o grupo 10 cun cómputo total de 327 persoas. 

No referente ao colectivo das mulleres, os tres grupos profesionais maioritarios que acadan 

as maiores cifras -(ver Táboa 30)- son fundamentalmente os seguintes: o grupo 11 de mulleres 

sen profesión e nenas menores de 15 anos, o grupo 8 de artesáns, empaquetadores industriais e 

peóns non incluídos noutro grupo, o número 5 de persoal relacionado coa agricultura, pesca, 

caza, forestais e asimiladas e a partir de 1974 o grupo 5 vai ser substituído polo número 9 de 

persoal dos servizos, dos deportes e das diversións que acadará maiores cotas. 

0-1-.Traballadores técnicos e similares 

2-.Persoal directivo da administración pública, directores e xerentes de empresas 

3-.Persoal da administración e similares 

4-.Comerciantes, vendedores e similares 

5-.Servizos de hostalería, domésticos, persoais, de protección e de seguridade 

6-.Agricultura, gandería, silvicultura, pesca, caza e similares 

7-8-9-. Minería, tratamento de materiais, fabricación de produtos, montaxe e manexo de maquinaria e 
instalacións 

10-.Traballadores que non pode ser clasificados pola ocupación 

11-. Emigrantes sen profesión e menores de 15 anos 

 

Colectivo Grupo profesional Número total de traballadores 

Homes 

Grupo 8 523.197 

Grupo 5 242.322 

Grupo 9 16.856 

 

Táboa: 28. Grupos profesionais a partir de 1980 

Fonte: Elaboración propia a partir da información contida nos Anuarios do INE 

Táboa: 29. Homes: grupos profesionais maioritarios: 1964-1979 
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos recollidos no Fondo documental do INE 

En referencia aos grupos profesionais que menos traballadoras achegaron destaca o grupo 

2 (persoal de administración, xerentes e directores) con tan só 3 traballadoras ao longo do 

período estudado. En segunda posición sitúase o grupo 7 (persoal dos transportes e 

comunicacións) que conta cun total de 39 traballadoras e en último lugar sitúase o grupo 1 

(persoal profesional, técnico e asimiladas) cun total de 70 mulleres. 

No seguinte treito temporal examinado, a partir de 1980 e ata 1985, os grupos profesionais 

maioritarios -(ver Táboa 31)- entre o colectivo dos homes son en orde decrecente de 

traballadores os seguintes: o grupo 7/8/9 (minería, tratamento de materiais, fabricación de 

produtos, montaxe e manexo de maquinaria e instalacións), o grupo 6 (agricultura, gandería, 

silvicultura, pesca, caza e similares) e o grupo 5 (servizos de hostalería, domésticos, persoais, 

de protección e de seguridade). 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos recollidos no Fondo documental do INE 

Os grupos profesionais minoritarios no colectivo dos homes serían: o número 2 (persoal 

directivo da administración pública, directores e xerentes de empresas) cun total de 14 

traballadores, o grupo 3 (persoal da administración e similares) cunha cifra total de 26 

traballadores e o grupo 6 (agricultura, gandería, silvicultura, pesca, caza e similares) cun 

cómputo total de 23 traballadores. 

No que respecta aos grupos profesionais maioritarios das mulleres emigrantes -(ver Táboa 

32)- están: en primeiro lugar o grupo 11(emigrantes sen profesión e menores de 15 anos), en 

segundo lugar atópase o grupo 5 (servizos de hostalería, domésticos, persoais, de protección e 

Colectivo Grupo profesional Número total de traballadoras 

Mulleres 

Grupo 11 82.505 

Grupo 8 35.498 

Grupo 5 20.516 

Grupo 9 8.168 

 

Colectivo Grupo profesional Número total de traballadores 

Homes 

Grupo 7/8/9 38.999 

Grupo 6 5.878 

Grupo 5 1.710 

 

Táboa: 30. Mulleres: grupos profesionais maioritarios: 1964-1979 

Táboa: 31. Homes: grupos profesionais maioritarios: 1980-1985 
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de seguridade) e en terceiro lugar o grupo 6 (agricultura, gandería, silvicultura, pesca, caza e 

similares). 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos recollidos no Fondo documental do INE 

Os grupos profesionais coas cifras máis baixas en canto ao cómputo das mulleres 

emigrantes son: o grupo 2 (persoal directivo da administración pública, directores e xerentes de 

empresas) que non conta con ningunha muller traballadora no treito analizado; o grupo 6 

(agricultura, gandería, silvicultura, pesca, caza e similares) cun total dunha traballadora e o 

grupo 3 (persoal da administración e similares) cun total de 8 mulleres. 

1.5.5 Sectores de ocupación nos países de destino 

Outra característica fundamental, dentro do estudo da emigración galega a Europa, son os 

sectores de ocupación nos cales o colectivo emigrado desenvolveu a súa actividade laboral. Non 

obstante, a maioría dos estudos consultados fan referencia ao colectivo español de emigrantes 

cuestión pola cal na análise que aquí se presenta relativa á poboación española hai que indicar 

que en liñas xerais a información é transferible á casuística particular da poboación galega 

emigrada. 

Polo tanto, ¿cales foron os principais ramos ocupacionais nos que se inseriu esta 

emigración? ¿Cales foron as actividades económicas centrais nas que traballaron? ¿En que 

rexións laborais se concentrou o continxente español emigrado nos países de destino? 

Para responder estas cuestións examínase a continuación a situación en canto ao emprego 

dos países que polarizaron o maior continxente de emigrantes españois incluídos os galegos e 

as galegas -como Alemaña, Francia ou Suíza-, concretamente dos sectores laborais nos cales os 

e as emigrantes acadaron unha ocupación ou oficio específico e as zonas xeográficas nas cales 

se asentaron para exercer a súa profesión. 

1.5.5.1 Alemaña 

No caso concreto da República Federal Alemá o colectivo emigrante español inseriuse 

principalmente no sector da industria. Concretamente, destacou en canto ao volume de 

Colectivo Grupo profesional Número total de traballadoras 

Mulleres 

Grupo 11 1.668 

Grupo 5 870 

Grupo 6 337 

 

Táboa: 32. Mulleres: grupos profesionais maioritarios: 1980-1985 
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traballadores e de traballadoras segundo Muñoz (2012) no eido da industria metalúrxica e de 

transformación achegando tal e como se constata no traballo de Sánchez López (1969)6 un total 

de 130.913 emigrantes no ano 1965 (75.000 na actividade de creación e transformación do 

metal e 55.913 noutras industrias de transformación). Tras estes sectores principais de 

ocupación situaríanse as actividades no eido da construción (19.974 emigrantes) e a minería 

(7.474 emigrantes) nos cales predominaban máis como o confirma Muñoz (2012) o colectivo 

de emigrantes procedentes de Italia ou de Turquía. 

En referencia á emigración das mulleres españolas, a actividade fundamental de 

ocupación en Alemaña foi ao igual que no caso dos homes: a industria de transformación e non 

tanto o sector servizos como aconteceu nos casos de Francia e de Suíza. Principalmente as 

mulleres estaban empregadas segundo o indica Muñoz (2012) nas industrias do metal, do téxtil 

e en menor medida no sector terciario como persoal sanitario (enfermeiras), persoal da banca 

ou persoal do sector servizos no eido da hostalería. 

Segundo Sanz Díaz (2008) as mulleres eran recrutadas polo empresariado alemán 

preferentemente para actividades que requirían destrezas manuais nas industrias téxtil, 

eléctrica, óptica, mecánica ou da alimentación nas cales se traballaba en cadeas de montaxe de 

forma rápida e case sen descanso. 

Como mostra Sanz Lafuente (2006) a porcentaxe de mulleres era elevada, no ano 1965 

había un 46,6% de mulleres españolas traballando no sector industrial -(industrias de 

transformación)- e no ano 1973 constituíron unha porcentaxe do 40,4%. Non obstante, a partir 

dos setenta emerxerían outras actividades laborais como o comercio ou as finanzas nas cales as 

mulleres incrementarían a súa presenza mentres que os sectores de menor ocupación neste 

colectivo serían segundo Sanz Lafuente (2006) a construción ou o ramo dos transportes. 

Unha notoria diferenza era a que se estableceu entre a poboación autóctona e a 

española, xa que o colectivo de traballadores alemáns como o sinala Sanz Lafuente (2006) no 

sector industrial era dun 48% mentres que o colectivo español constituíu máis do 70%. No 

referente ás mulleres españolas emigradas a diferencia tamén era destacable no eido industrial 

xa que as alemás configuraron por exemplo segundo Sanz Lafuente (2006) no ano 1966 unha 

porcentaxe de 33,6% e as españolas un 80,4%. 

 
6 Aínda que o estudo de Sánchez López (1969) abrangue un período mínimo para ser representativo, si achega cando 

menos unha aproximación ao coñecemento do feito migratorio estudado. 
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O sector industrial no territorio alemán destacou fundamentalmente en dúas rexións -

Länder- onde se asentou o maior continxente de españois emigrados: Renania-Westfalia e 

Baden-Württemberg. No período 1960-1965, tal e como o confirma Sanz Lafuente (2015), un 

58% do colectivo de traballadores e traballadoras emigrantes asentouse nesas dúas rexións do 

país destacando a zona de Renania-Westfalia pola alta concentración industrial presente na 

conca do Ruhr cunha ampla variedade de empresas e o desenvolvemento dunha industria 

química, de construción de máquinas e do automóbil que incrementaron o peso do sector 

industrial no mercado laboral. 

Dentro da rexión de Nordrhein-Westfalen destacaron como polos de atracción 

industrial segundo Díaz Plaja (1974) as cidades de Essen, Dortmund, Bochum e Duisburg e 

outras cidades como Köln ou Düsseldorf. 

Na rexión de Baden-Württemberg existía unha industria moi diversificada relativa á 

electrónica industrial e de consumo, á construción de máquinas, á industria téxtil, do automóbil 

e do sector químico. Nesta segunda rexión foi importante o rol de determinadas áreas industriais 

que detalla Díaz Plaja (1974) entre as que sinala as cidades de Karlsruhe, Pforzheim, Mannheim 

e Stuttgart. 

Nos dous Länder había moitas empresas e un destacado tecido de pequenas e medianas 

industrias que desenvolveron unha fonda actividade exportadora (Sanz Lafuente, 2015). 

Outra das rexións de maior concentración ocupacional do colectivo español emigrado 

foi segundo Díaz Plaja (1974) Hessen onde as cidades de Frankfurt, Offenbach, Darmstadt, 

Wiesbaden, Hanau ou Wetzlar acolleron a un elevado número de emigrantes españois que se 

inseriron nas diversas industrias destes núcleos urbanos. 

1.5.5.2 Francia 

No que respecta a Francia, os principais sectores de ocupación laboral do colectivo 

español emigrado -no caso da emigración permanente- foron o secundario (da construción e 

obras) e o terciario (do servizo doméstico). Non obstante, a emigración de tempada dedicada ás 

tarefas agrícolas continuou sendo moi importante no país constituíndo un total de 

aproximadamente 100.000 emigrantes cada tempada (Babiano e Asperilla, 2009a), 

concretamente a partir de 1964 tal e como o sinala Rubio (1974).  

No treito temporal que abrangue dende 1960 a 1965, Sánchez López (1969) indicou 

catro actividades principais nas que se empregaron os españois emigrantes: a construción 

(36,7%), a industria mecánica (17,5%), a siderurxia (6,9%) e a agricultura (19,9%).  
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Ademais, dous dos grupos laborais de maior relevancia na emigración a Francia foron 

dentro do sector primario o dedicado ós labores da agricultura e dentro do sector terciario o 

servizo doméstico. No que respecta ao primeiro destes grupos, a agricultura, eido no cal tivo 

unha destacada participación a emigración española, van a diminuír notablemente as cifras 

deste colectivo xa que como o indica Rubio (1974) se ao final da Segunda Guerra Mundial 

configuraba un continxente dun 36% da poboación dedicada a esta actividade no censo de 1968 

só constituíu un 15% da poboación activa neste sector. Malia o descenso desta actividade 

económica o colectivo español en opinión de Babiano (2001) acadaría sempre posicións 

destacadas neste sector primario sendo un dos máis numerosos dos continxentes emigrados a 

Francia tendo en conta tamén a súa participación nas tarefas agrícolas de tempada. 

De feito, as actividades agrícolas en opinión de Fernández Vicente (2009b) pasarán a 

ser de carácter estacional relacionadas con determinados cultivos como a vide ou o arroz e esta 

casuística influiría así mesmo na distribución da poboación emigrante que irá diminuíndo a súa 

presenza nas zonas do sur do país por rexións máis industrializadas. Dentro das actividades 

agrícolas, Puyol Antolín (1979) sinalou como ocupación maioritaria do colectivo emigrante de 

tempada a vendima na cal se inseriron a totalidade das persoas emigrantes e en segundo lugar 

estableceu a tarefa da recolecta da remolacha como a seguinte ocupación de maior presenza da 

emigración española. 

No caso concreto do colectivo das mulleres e tal e como se recolle nos traballos de 

distintos autores e autoras (Sánchez López, 1969; Díaz Plaja,1974; Rubio,1974; Babiano, 2009; 

Oso Casas, 2009; Oso Casas e Villares Varela, 2009) o servizo doméstico foi unha actividade 

laboral preferente para as emigrantes españolas. Porén, os homes centrarían o seu labor 

profesional nos sectores primario e secundario, principalmente como o indican Oso Casas e 

Villares Varela (2009) nas actividades da agricultura, da construción, da industria e do 

automóbil. 

As mulleres emigradas a Francia empregáronse principalmente no eido do servizo 

doméstico concretamente como o sinalan Oso Casas e Villares Varela (2009) o fluxo 

emigratorio das mulleres tivo unha notable relevancia: «(…) en París vaise desenvolver unha 

corrente migratoria feminizada de carácter laboral, en resposta a unha demanda de man de 

traballo de empregadas do fogar, fundamentalmente nos barrios burgueses da capital francesa» 

(p. 15). Neste senso, as cidades serían o destino principal deste colectivo con París como urbe 

central do seu proxecto emigratorio. 
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Outro trazo significativo desta corrente migratoria é que as mulleres que emigraron 

acompañadas, as que foron reagrupadas polo marido ou as que se casaron en Francia inseríronse 

en diversos traballos máis alá do servizo como internas tal e como o sinalan Oso Casas e Varela 

Villares (2009) xa que os labores nos que se empregaron incluíron actividades como a limpeza 

en casas ou en oficinas e o oficio de porteiras -con ou sen permanencia- nunha vivenda. De 

feito, Oso Casas (2009) establece o termo de pluriemprego, tanto reducido como exhaustivo, 

como unha das principais estratexias que utilizaron as mulleres para mellorar en certa medida 

a súa calidade de vida e laboral logrando unha maior liberdade horaria ou unha maior 

independencia con tarefas que non implicaban traballar como persoal do servizo doméstico de 

forma interna e unha maior variedade de oficios -(limpeza de vivendas, reparto de correo, 

retirada do lixo nas vivendas ou a costura)- que acabarían repercutindo nunha mellora da 

mobilidade social no país de destino ou no de orixe en función da ocupación realizada en 

Francia e do proxecto migratorio persoal de cada muller emigrante. 

Ademais do seu desenvolvemento no sector do servizo doméstico houbo outros ramos 

ocupacionais nos cales se inseriron as mulleres como o sinala Fernández Asperilla (2009) entre 

eles a industria, a hostalería, o comercio ou a agricultura. 

En referencia ao asentamento xeográfico do colectivo español emigrado en Francia e 

en relación coas actividades económicas destacaron unha serie de rexións onde se concentrou 

o maior continxente español emigrado. Por unha banda, Díaz Plaja (1974) destaca a rexión de 

París e máis concretamente os departamentos de Sena, Seine-et-Oise e Seine-et-Marne. Por 

outra banda, sinala os departamentos da zona sur do país entre os que destaca por exemplo 

Hérault, Pyrinées Orientales ou Bouches de Rhône. Nesta distribución xeográfica coincide 

Fernández Asperilla (2009) que sinala concretamente a cidade de París e os seus arredores, e 

tamén engade as zonas industriais de Lyon e de Marsella como polos de atracción do colectivo 

emigrante en función das actividades ocupacionais desempeñadas en Francia. 

Todos estes lugares agruparían as principais áreas de desenvolvemento económico e 

industrial do país onde se asentarían os distintos grupos emigrantes procedentes tanto de España 

como doutros países.  

No caso da emigración de tempada que ía traballar nas tarefas agrícolas Díaz Plaja 

(1974) indica concretamente tres departamentos como son Languedoc, Provenza ou Rosellón 

onde se levarían a cabo labores agrícolas relacionados coas vendimas e coa recollida do arroz 

mentres que as tarefas da recollida da remolacha terían lugar en zonas do norte do país. 
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1.5.5.3 Suíza 

En canto a Suíza, e seguindo novamente o estudo de Sánchez López (1969), o principal 

eido de inserción laboral do grupo español emigrado é o do sector terciario (concretamente a 

actividade da industria hoteleira que contabiliza no ano 1965 un total de 19.158 emigrantes). 

En segundo lugar atoparíase a industria metalúrxica e mecánica (14.184 emigrantes) e en 

terceiro lugar a construción (13.498 emigrantes). Outras actividades ocupacionais que tamén 

foron relevantes aínda que non acadaron as cotas tan elevadas como as descritas anteriormente 

foron: a agricultura, as confeccións, a industria téxtil, o servizo doméstico e as actividades de 

alimentación. 

No que respecta á distribución ocupacional por sexos, os homes inseríronse 

principalmente nos sectores secundario e terciario en actividades como a construción, a 

metalurxia, a hostalaría ou a alimentación e en menor medida no sector primario dentro da 

agricultura. Porén, as mulleres acadaron unha maior inserción no sector terciario en actividades 

de hostalería, de restauración, tarefas do servizo doméstico e alimentación e no sector 

secundario en actividades relacionadas coa industria téxtil, da metalurxia ou do papel segundo 

se indica no traballo de Sánchez López (1969). 

En opinión de Calvo Salgado (2008) aínda que determinadas ocupacións dentro do 

eido da industria, da construción ou da sanidade tiveron un rol destacable na inserción da 

poboación emigrante que chegaba a Suíza, de forma paulatina estas actividades diminuirían o 

número de persoal traballador nestes ramos e o sector servizos proporcionaría progresivamente 

máis oportunidades laborais. 

Un caso particular en Suíza que cómpre destacar era o da emigración de tempada que 

se dirixía cara o país helvético para traballar de forma estacional en determinadas ocupacións 

laborais relacionadas principalmente segundo Díaz Plaja (1974) co eido da construción, da 

hostalería e da agricultura. Neste senso, a tipoloxía da emigración temporal a través dun permiso 

específico outorgaba ata 9 meses de permanencia no país e neste caso concreto o colectivo 

emigrante desenvolvía o seu labor en diversos sectores entre os que Díaz Plaja (1974) sinala: a 

industria da metalurxia, o sector do servizo doméstico, a industria téxtil, a alimentación, a 

construción, a agricultura ou o comercio. Este tipo de emigración de tempada estaba integrada 

segundo Calvo Salgado (2008) maioritariamente por homes. 

O traballo de tempada, tal e como o describen Babiano e Asperilla (2009a) dirixíase 

fundamentalmente cara a construción e a hostalaría sendo dous sectores que vían interrompida 



MARÍA GONZÁLEZ BLANCO 

142 

a súa actividade no inverno -no caso da construción- mentres que a hostalaría dependería en 

maior medida da tempada turística. 

En referencia ao asentamento dos emigrantes españois hai unha clara coincidencia nas 

áreas xeográficas segundo se sinala nos estudos de Díaz Plaja (1974), Sánchez López (1969) e 

no de Calvo Salgado (2008) que destacan os seguintes cantóns onde se asentou o maior 

continxente de emigrantes procedentes de España, concretamente, en Vaud, Xenebra, Zurich, 

Berna e Saint Gall. De feito, en opinión de Calvo Salgado (2008) a distribución da poboación 

española emigrada, a pesar da afinidade lingüística co francés e das dificultades que puidera ter 

nos cantóns de fala alemá, indica que o colectivo emigrante estableceuse nos distintos cantóns 

non só nos de fala francesa, senón tamén nos de fala alemá debido a que a lingua italiana tamén 

se empregaba nas rexións nas que se adoitaba falar o suízo-alemán. 
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CAPÍTULO 2. EDUCACIÓN E EMPREGO DA XUVENTUDE EN 

ESPAÑA 

2.1 INTRODUCIÓN 

O presente capítulo céntrase en dúas cuestións fundamentais tal e como se sinala no propio 

título do capítulo: a educación e o emprego. Neste caso concreto, tendo en conta a influencia 

da crise económica do ano 2008 no sector da poboación moza trátase de coñecer cal é a  súa 

situación educativa e laboral.  

Mais antes de afondar nestes aspectos, no capítulo contémplase unha primeira parte para 

clarificar o que se entende por xuventude en función da idade ou doutros criterios que se lle 

teñen asignado como é, por exemplo, a súa consideración no eido lexislativo autonómico 

galego. 

A continuación exponse unha parte relativa á educación na que se describen os niveis de 

formación da poboación así como a inversión destinada a este eido e á investigación. A seguinte 

sección ocúpase da parte laboral partindo da análise da situación da crise económica do ano 

2008 e as consecuencias que da mesma se derivaron na poboación española a nivel de 

desemprego, de precariedade laboral, de salarios, de temporalidade, etc. 

En relación co eido laboral analízase a situación de desemprego da poboación, 

concretamente da xuventude tanto a nivel estatal como a nivel autonómico sempre que se 

dispoñen de datos para a comunidade galega. 

Finalmente, para concluír unha última sección ocúpase da relación entre o desemprego e a 

formación educativa e tamén do emprego e da ocupación en relación co nivel de formación 

acadado pola poboación. 
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2.2 DELIMITACIÓN CONCEPTUAL: O TERMO XUVENTUDE 

Moitos dos estudos sobre a actual emigración fan alusión ao concepto de xuventude ou de 

mocidade e tendo en conta a súa inclusión na investigación é preciso clarificar cal é o 

significado do mesmo para comprender con maior detalle que é o que engloba esta acepción. 

A cuestión principal é: ¿Que se entende por xuventude?  

Normalmente a etapa da xuventude asóciase a un treito de idade concreto que segundo 

Parés e Subirats (2016) acostuma a concibirse como un período de cambio entre o que é a 

infancia e a adultez. Neste senso, a perspectiva analítica sobre a que se establece a clasificación 

da xuventude é principalmente de carácter etario que en opinión de Sánchez García e Hakim 

(2014) e Dávila (2004) é unha fórmula empregada de forma convencional para identificar este 

termo. 

Seguindo esta clasificación, en canto á idade, en opinión de Dávila (2004) as franxas máis 

habitualmente empregadas serían dos 12 aos 18 anos que se correspondería co período da 

adolescencia e dos 15 ata os 29 anos que concerniría á etapa da xuventude, estando esta última 

subdividida en varios treitos de idade (15-19 anos, 20-24 anos e 25-29 anos) e podendo nalgúns 

casos incluso ampliarse a xuventude ata os 35 anos. 

No caso concreto de España, cada comunidade autónoma ten a súa propia lexislación en 

materia de xuventude e polo tanto tampouco se pode xeneralizar no propio territorio estatal a 

nivel de idades o que se correspondería para este período vital. De feito, no marco galego -que 

é o que atinxe a esta investigación- a Lei 6/2012 de xuventude recolle no seu preámbulo a 

seguinte concreción de idades en relación co termo estudado 

En canto á consideración de persoas novas, estas serán as que teñen idades comprendidas 

entre os 14 e os 30 anos, ambos inclusive. Neste eido, e froito do estudo comparado entre 

as lexislacións das distintas comunidades autónomas, detectouse unha gran variación da 

franxa de idade, sendo un aspecto sobre o que non existe un acordo común. Así, desde o 

Executivo galego considérase una franxa de idade suficientemente ampla para abarcar as 

distintas manifestacións da xuventude, sen prexuízo de que desde a Dirección Xeral de 

Xuventude e Voluntariado se poidan adoptar programas ou actuacións dirixidos a mozos 

e mozas dun rango diferente de idade, polas súas especiais características (p. 28903). 

Nesta lei pode apreciarse como o propio marco lexislativo deixa aberta a posibilidade de 

ampliación da marxe de idade poñendo de manifesto a imprecisión que sobre o termo existe 

dende a propia administración. 

A nivel internacional tampouco existe un consenso en estrito senso sobre a concepción a 

nivel de idade do termo xuventude. De feito, as Nacións Unidas (s.f.) estiman que o termo 
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xuventude abranguería dos 15 aos 24 anos de idade. Non obstante, ao respecto deste período o 

propio organismo constata que en cada país hai diferentes concepcións sobre o mesmo e polo 

tanto non existiría un acordo universal nin único sobre esta clasificación establecida. 

Neste senso, Perovic (2016) considera que a xuventude é un concepto heteroxéneo no que 

conflúen diversos elementos de carácter social, económico ou educativo e que polo tanto 

clasificar a xuventude simplemente pola franxa de idade non é realmente eficaz aínda que si é 

necesario que como colectivo social se poida crear unha certa homoxeneidade xa que se trata 

de persoas que precisan ser atendidas tendo en conta que xa non dispoñen dos beneficios da 

infancia pero requiren coidado e atención ata que obteñan unha oportunidade no seu paso ao 

grupo da adultez. 

Pese ás eivas detectadas sobre a pouca utilidade da clasificación do termo, tendo presente 

a idade das persoas, Perovic (2016) realizou unha compilación sobre as franxas en distintas 

fontes documentais relativas a políticas sobre xuventude e bases de datos como Eurostat de 

distintos países de Europa. Esta achega permite ter unha panorámica xeral sobre a concepción 

da xuventude que en cada territorio europeo se ten en consideración á hora de poñer en marcha 

políticas ou medidas de atención a este colectivo aínda que non se trate dunha clasificación 

oficialmente aceptada si é unha aproximación relevante sobre a temática. En total Perovic 

(2016) chegou a configurar ata seis grupos que se detallan na seguinte táboa: 

 

 

 

 

Franxas de idade País ou países 

14/15/16 anos ata 29/30 anos É o modelo maioritario en Europa incluída España 

13/15/16 anos ata 24/25 anos 
Predomina en países como Irlanda, Letonia, a antiga República Iugoslava de 
Macedonia, Suecia ou Suíza 

12/13 anos ata os 30 anos 
Comeza nunha idade máis temperá e sería a clasificación establecida en países 
como o Reino Unido, Luxemburgo, Malta, Noruega ou Portugal 

12/14/15/16 anos ata os 32/35 anos 
Nesta clasificación amplíase a franxa superior de idade e sería a categoría 
establecida en países como Chipre, Grecia, Romanía, Ucraína ou San Marino 

3/6/7 anos ata os 25/26/30 anos 
Inclúe a categoría de infancia na súa clasificación e sería o modelo predominante 
en países como Estonia, Francia ou Islandia 

0 anos ata os 25/29/30 anos 
É un modelo que integra aos nenos e nenas e á xuventude na súa clasificación que 
será adoptada por países como Austria, Bélxica, Finlandia, Liechtenstein, A 
república de Eslovenia ou os Países Baixos 

 

Fonte: Perovic (2016, p.3). Adaptación persoal. 

Táboa: 33. O termo de xuventude en función da idade en Europa 
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Nesta aproximación de Perovic (2016) é notorio o modelo no que se amplía a concepción 

da xuventude ata os 32/35 anos xa que segundo o seu estudo tal casuística correspóndese co 

atraso na transición da mocidade, por causa das dificultades de inclusión no mercado laboral, á 

adultez. Este modelo semella segundo Perovic (2016) que vai ser adoptado por máis países de 

Europa e que incluso ampliarán ata a franxa dos 35 ou 40 anos a concepción da xuventude en 

diversos eidos da política sobre emprego ou vivenda que afectan a este colectivo. 

Non obstante, en opinión de Parés e Subirats (2016) esta clasificación do termo en canto á 

idade non se debería empregar xa que na súa configuración inflúen outros elementos ademais 

dos puramente biolóxicos como son, por exemplo, os factores sociais ou psicolóxicos. De feito, 

en relación con este aspecto Urcola (2003) destaca dúas perspectivas dende as que se debería 

de concibir e configurar a significación da xuventude. Entre estas perspectivas estarían unha de 

carácter biopsicolóxico e unha de carácter psicosocial. 

A primeira, a biopsicolóxica, detalla que a xuventude nace coa adolescencia e que 

remataría co paso á vida adulta sendo un proceso marcado por diversos cambios e 

transformacións (a nivel físico e emocional) que se van producindo no desenvolvemento de 

cada persoa. A segunda perspectiva, a psicosocial, contempla a configuración da xuventude 

como un período de descubrimento do propio ser e do contexto  como unha etapa de transición 

(Urcola, 2003). 

Outro aspecto relevante que se asocia coa mocidade é que a idade atinxe non só a cambios 

biolóxicos senón que tamén implica unha relación con determinados aspectos culturais relativos 

á mesma. Desta concepción, xurdirá o termo de xeración que Margulis e Urresti (1996) 

conciben da seguinte maneira 

La generación alude a la época en que cada individuo se socializa, y con ello a los cambios 

culturales acelerados que caracterizan nuestro tiempo. Cada generación puede ser 

considerada, hasta cierto punto, como perteneciente a una cultura diferente, en la medida 

en que incorpora en su socialización nuevos códigos y destrezas, lenguajes y formas de 

percibir, de apreciar, clasificar y distinguir (p. 5) 

Así, a xeración polo tanto vai ser o resultado da interacción entre o tempo e a cultura onde 

se conxugan diversos elementos a nivel político ou artístico (Urcola, 2003). Pertencer a unha 

ou outra xeración implica como ben o sinalan Margulis e Urresti (1996) a posesión dunha 

memoria social concreta que é diferente para cada xeración tendo presente a idea de que cada 

persoa provén dunha cultura diferente e polo tanto vai ter distintas maneiras de enfrontarse ao 

mundo que previsiblemente non coincidirán en moitos aspectos con xeracións anteriores ou con 

novas xeracións. 
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No contexto actual en relación coa xuventude téñense identificado distintas xeracións en 

función do período de nacemento dende 1970 ata o 2005. Concretamente, Fernández del Castro 

(2010) detalla as seguintes: a Xeración X, a Xeración Y, o colectivo Millennial, a iGeneration, 

a Xeración Ni-Ni, a Xeración Z. Cada unha delas estaría integrada por un colectivo que se 

clasifica exclusivamente en función do período no que naceu. 

Desta maneira, a Xeración X está constituída por persoas nacidas entre os anos 1970 e 1981 

que conforman un grupo con trazos propios nos que predomina a súa cualificación e formación 

de carácter universitario, as súas competencias lingüísticas, o dominio das TIC e ademais tamén 

destaca o seu perfil como mileuristas. No período das persoas nacidas entre 1982 e 1993 

contémplase varias xeracións -(Xeración Y, Xeración Why, Millenials, iGeneration, Xeración 

Ni-Ni)- entre elas destaca a denominada como Xeración Ni-Ni que integra a persoas que nin 

traballan, nin estudan e entre a última das xeracións das persoas nacidas entre 1994 e 2005 

estaría a denominada como Xeración Z, que contempla a un colectivo con destrezas nas TIC, 

de marcado carácter consumista, con modos de comunicación mediante as redes virtuais e que 

adoitan rexeitar a formación de carácter formal (Fernández del Castro, 2010). 

Toda esta diversidade xeracional constitúe a actual xuventude sobre a cal se xeraron novos 

fluxos de emigración, mais tal e como o concibe Fernández del Castro (2010) esta análise de 

xeracións ten un particular carácter elitista, xa que non representaría a realidade de moitas 

persoas que viven en países en vías de desenvolvemento ou persoas vulnerables e excluídas da 

sociedade nin tampouco de colectivos de áreas rurais ou de carácter obreiro, de tal maneira que 

se crearía como Fernández del Castro (2010) o denominou unha «de-generación» (p.24). 

2.3 PANORAMA EDUCATIVO EN ESPAÑA 

A partir da crise do ano 2008 o contexto socioeconómico, laboral e educativo viuse influído por 

esta situación de deterioro que afectaría de maneiras diversas aos distintos sectores da 

poboación. Entre eles, a xuventude é un dos colectivos que á vista dos estudos que se teñen 

realizado dende distintas institucións como o INJUVE (Instituto de la Juventud) ou o Consejo 

de la Juventud de España (CJE), constátase como un dos moitos grupos sociais prexudicados 

pola casuística acontecida. 

Neste senso, para tratar de comprender cal é o panorama educativo do colectivo 

mencionado, preséntanse a continuación distintas epígrafes de carácter descritivo nas que a 

través dos datos recollidos e analizados en distintas institucións españolas como o IGE, o INE, 

o MEFP (Ministerio de Educación e Formación Profesional) e outros organismos internacionais 
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como Eurostat ou a OCDE (Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento 

Económicos), trátase de detallar a situación educativa que atinxe á xuventude en España. 

2.3.1 Niveis educativos da poboación 

Un dos trazos relevantes dentro da análise educativa da poboación son os niveis educativos 

acadados pola mesma, é dicir, ata que etapa educativa lograron formarse as persoas. Hai que 

ter presente que durante os últimos anos a poboación prolongou o seu período de formación 

segundo Henar e Segales (2015) pola falta de opcións laborais o cal repercutirá entre outros 

moitos factores nunha demora no acceso ao mercado laboral. 

Mais, ¿que se entende por nivel educativo? 

El nivel educativo se define como el porcentaje de una población que ha alcanzado un 

cierto nivel educativo y posee una cualificación formal de ese nivel y se utiliza con 

frecuencia como indicador del capital humano y del nivel de competencias de la población 

(Ministerio de Educación e Formación Profesional, 2019, p. 6). 

Neste senso, segundo os últimos datos proporcionados polo INE (Instituto Nacional de 

Estadística), relativos á etapa da educación superior en España, dende o ano 2014 ata o ano 

2020 compróbase que houbo un progresivo incremento na porcentaxe da poboación neste nivel 

educativo tal e como se amosa no Gráfico 1. De feito, no primeiro trimestre do ano 2014 a cifra 

total de homes e de mulleres en España con nivel de educación superior era de 10.3677, 

paulatinamente esta cifra foise incrementando aínda que con algún altibaixo ata acadar no 

cuarto trimestre de 2020 un cómputo total de 12.549 persoas. Non obstante, esta última cifra 

referente ao ano 2020 segundo o INE pode que sexa superior tendo en conta o contexto da 

pandemia por mor da Covid o que supuxo unha mostra de análise máis reducida no seu estudo 

respecto a outros trimestres. 

 

 
7 Segundo se constata na web do INE, a unidade sería: Miles de persoas. 

Gráfico 1. Evolución da poboación con Educación Superior en España  

Fonte: INE (2021a): Población de 16 y más años por nivel de formación alcanzado, sexo y grupo de edad. 

(Cifras totais en miles de persoas)l 
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En canto aos niveis de formación por colectivos, mulleres e homes, as cifras obtidas -en 

miles de persoas- constatan que dende o 2014 ao 2020 o grupo das mulleres obtén durante todo 

o treito temporal examinado cifras máis altas que as dos homes. O cómputo máis alto no grupo 

das mulleres sitúase no cuarto trimestre do ano 2020 cun total de 6.660 mulleres con educación 

superior, mentres que a cifra máis baixa acádase no segundo trimestre do ano 2014 cun total de 

5.356 mulleres. No caso do colectivo dos homes a cifra máis alta atoparíase no cuarto trimestre 

do ano 2020 cun total de 5.889, porén o cómputo máis baixo neste grupo sería no primeiro 

trimestre do ano 2014 cun total de 5.006 homes con nivel de educación superior. 

 

 

 

En canto á educación superior por comunidades autónomas, os datos para a franxa de idade 

dos 25 aos 34 dende 2018 a 2020 así como a distribución por colectivo de mulleres e homes 

móstrase na Táboa 34. As porcentaxes totais neste treito temporal sinalado confirman que as 

mulleres presentan taxas máis altas que os homes nos tres anos examinados, sento a porcentaxe 

total máis elevada no caso das mulleres no ano 2020 cun 59,1%. A porcentaxe total máis alta 

no caso dos homes é de 44,4% no ano 2020. 

  

Fonte: INE (2021b): Población de 16 y más años por nivel de 

formación alcanzado, sexo y grupo de edad. (Unidade: miles de 

persoas). 

Mulleres:  / Homes:  

Gráfico 2. Mulleres e homes con nivel de Educación superior en España (2014-2020) 
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Neste trienio as comunidade autónomas que acadan as maiores porcentaxes son o País 

Vasco e Comunidade Foral de Navarra. O primeiro destes territorios presenta no ano 2020 un 

78% para as mulleres e un 61,1% para os homes. No ano 2019, a Comunidade Foral de Navarra 

acada a cota máis alta cun 76,6% no caso das mulleres mentres que o País Vasco mostra a 

porcentaxe máis alta nos homes cun total de 62,6%. No ano 2018 novamente a Comunidade 

Foral de Navarra acada a cota máis alta no colectivo das mulleres cun total de 71,1% e o País 

Vasco mostra no caso dos homes a porcentaxe máis alta cun 58,1%. 

No que respecta a Galicia, que aparece destacada en cor sombreada na táboa, a maior 

porcentaxe como pode comprobarse atópase no ano 2020 no grupo das mulleres cun 60,6%, 

sendo a cifra máis alta do trienio examinado e un 42,1% a porcentaxe máis baixa no colectivo 

dos homes no ano 2018. Observando a progresión numérica, as taxas da educación superior no 

que respecta ás mulleres galegas vai en aumento dende o ano 2018, porén no caso dos homes 

sube nos dous primeiros anos pero baixa no ano 2020. 

Na seguinte franxa de idade dos 35 aos 44 anos dende 2018 a 2020 as porcentaxes totais 

da educación superior máis elevadas corresponden ao colectivo das mulleres cun total de 53,1% 

no ano 2018, 53,6% no ano 2019 e 54,8% no ano 2020 (Ver Táboa 35). No que respecta ao 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos de: Población con nacionalidad española de 25-64 años por grupo de edad, 

comunidad autónoma, sexo, nivel de formación y periodo. EDUCAbase, MEFP (2020). 

Anos Anos

De 25 a 34 anos Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes De 25 a 34 anos Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes

    Andalucía 49,1 35,4 45,3 33,3 42,9 30,9
    Comunidade 

Valenciana
59,4 43,7 59,6 43,5 54,1 40,3

    Aragón 58,8 48,7 64,1 46,9 62 46     Estremadura 50,1 23,1 52,4 26,6 47,2 25,4

    Asturias, 

(Principado de)
59,5 49,6 58 49,6 54,9 54,5     Galicia 60,6 42,4 57,6 42,6 57 42,1

    Baleares, (Illas) 56,1 36,5 50,9 33,2 50,7 28
    Madrid, 

(Comunidade de)
66,1 57,8 65,4 53 63,6 50,3

    Canarias 54,6 35,5 50 37,4 43,9 33,2
    Murcia, (Rexión 

de)
60,3 36,1 52,4 35,7 52,3 38,1

    Cantabria 64,8 51,2 62,6 47,8 63,8 41,9

    Navarra, 

(Comunidade Foral 

de)

75,2 56,3 76,6 54,4 71,1 47,7

    Castela e León 58,6 38,9 60,5 43,2 57 39,3     País Vasco 78 61,1 71,7 62,6 70,4 58,1

    Castela A Mancha 55,1 33,4 54,5 36,6 50,6 34,2     Rioxa, (A) 59,4 36,8 53,1 39,1 59,3 46,9

    Cataluña 63,1 53,6 64,7 49,8 61,4 47,4     Ceuta e Melilla 43,4 27,4 44,8 23,6 47,9 27,2

TOTAL 59,1 44,4 57,6 43 54,8 40,7

20182020 2019 2018 2020 2019

Táboa: 34. Educación Superior por Comunidades Autónomas: 25-34 anos 
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grupo dos homes, as cotas son inferiores e a maior porcentaxe neste colectivo aparece no ano 

2020 cun total de 42,8%. 

 

Durante este treito temporal as comunidades autónomas que presentan as maiores 

porcentaxes son o País Vasco, a Comunidade Foral de Navarra e a Comunidade de Madrid. Así, 

as cotas máis elevadas corresponden ao territorio vasco que predomina en todos os anos a 

excepción do 2018 no grupo dos homes cunha porcentaxe de 56,5% que é superada soamente 

pola Comunidade de Madrid que acada 57,3% no grupo dos homes nese mesmo ano. 

No que atinxe á comunidade autónoma de Galicia tanto no grupo das mulleres como no 

grupo dos homes obsérvase que hai un aumento progresivo nas porcentaxes dende o ano 2018 

ata o ano 2020. 

No treito temporal 2014-2017 os datos por franxas de idade (25-34 anos e 35-44 anos) 

constatan no caso de Galicia que no que concirne á educación superior as mulleres acadan 

porcentaxes superiores ao total nacional en ambas franxas de idade, mentres que os homes 

presentan algún altibaixo nas cifras no ano 2014 na franxa de 25-34 anos cunha cifra de 34,6% 

inferior ao total nacional (35,4%) (ver Gráfico 3). Ademais, ente as comunidades autónomas 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos de: Población con nacionalidad española de 25-64 años por grupo de edad, 

comunidad autónoma, sexo, nivel de formación y periodo. EDUCAbase, MEFP (2020). 

 

Anos Anos

De 35 a 44 anos Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes De 35 a 44 anos Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes

    Andalucía 44,5 34,8 43,5 34,1 43,3 33,7
    Comunidade 

Valenciana
51,3 40,9 51,3 37,5 52,7 38,6

    Aragón 66 44,8 60.7 44,7 57,1 45,5     Estremadura 42,6 28,5 42,1 28,3 41 31,5

    Asturias, 

(Principado de)
55,9 47,2 59,9 49,4 62,2 48,2     Galicia 57,6 43,6 56,4 41,4 56,3 39,4

    Baleares, (Illas) 50,2 37,5 46 34,3 41,8 33,9
    Madrid, 

(Comunidade de)
64,7 56,4 63,6 54,8 62,3 57,3

    Canarias 44,9 35,1 39,5 31,2 40,2 31,2
    Murcia, (Rexión 

de)
51,1 34,2 47,7 35,7 44,4 41,1

    Cantabria 55 44,2 56,4 39,8 57,6 42,5

    Navarra, 

(Comunidade Foral 

de)

69,5 52,9 63,8 53,1 65,2 51,5

    Castela e León 57,4 40,3 57,5 40 55,6 39,1     País Vasco 70,7 60,9 65,9 55,2 65,3 56,5

    Castela A Mancha 45,6 33,8 44 34,9 43,1 32,9     Rioxa, (A) 55,4 42,7 58,1 47,5 51,6 45,6

    Cataluña 58,7 45,1 60,3 46,3 60 47,6     Ceuta e Melilla 46,7 25,5 39,4 24,8 36,4 27,1

TOTAL 54,8 42,8 53,6 41,7 53,1 42,4

2020 2019 20182020 2019 2018

Táboa: 35. Educación Superior por Comunidades Autónomas: 35 a 44 anos 
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que acadan as maiores porcentaxes de persoas con nivel de educación superior estarían: o País 

Vasco, a comunidade de Madrid, o Principado de Asturias e Cataluña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que respecta á franxa de idade dos 35-44 anos as porcentaxes acadadas no nivel de 

educación superior confirman novamente que as mulleres galegas obteñen maiores cotas que a 

media nacional en todo o período (2014-2017), mentres que os homes experimentan algunha 

variación nas cifras, concretamente nos anos 2014 e 2017 onde obteñen un resultado inferior á 

media nacional de 1,5 puntos e de 0,6 puntos respectivamente (ver Gráfico 4). Nas demais 

comunidades autónomas os datos consultados confirman de novo que o País Vasco, a 

Comunidade de Madrid e a Comunidade Foral de Navarra así como Cantabria son as rexións 

onde a poboación de 35-44 anos obtén as maiores cifras de mulleres e de homes con educación 

superior, mentres que as Ceuta e Melilla, as Illas Baleares e Estremadura acadan o cómputo 

máis baixo. 
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Fonte: Elaboración propia a partir de: Población con nacionalidad española de 25-64 años por grupo 

de edad, comunidad autónoma, sexo, nivel de formación y periodo. EDUCAbase, MEFP (2020). 

        

Gráfico 3.Taxas Educación Superior: España e Galicia (25-34 anos) 
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No que respecta a outros niveis de formación da poboación (incluídos os estudios referentes 

á educación secundaria) segundo os datos do Ministerio de Educación e Formación Profesional 

(MEFP) que aparecen na base de datos EDUCAbase no período 2014-2020 constátase que as 

mulleres con idades comprendidas entre os 25-34 anos e os 35-44 anos acadan maiores 

porcentaxes que os homes no nivel de Educación Superior. Porén, os homes nas mesmas franxas 

de idade presentan maiores taxas no nivel de Educación Secundaria (ver Táboas 36 e 37). 

 

Franxas de idade

De 25 a 34 anos Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes

Inferior a 2ª Etapa de Educación Secundaria 19,6 32,2 21,4 34,8 23,6 36,4

2ª Etapa Educación Secundaria 21,3 23,4 21 22,2 21,6 22,8

Educación Superior 59,1 44,4 57,6 43 54,8 40,7

De 35 a 44 anos Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes

Inferior a 2ª Etapa de Educación Secundaria 23,2 35 24,9 36 25,4 35,4

2ª Etapa Educación Secundaria 22 22,1 21,5 22,2 21,4 22,2

Educación Superior 54,8 42,8 53,6 41,7 53,1 42,4

2020 2019 2018

Fonte: Elaboración propia a partir de: Población con nacionalidad española de 25-64 años por grupo de  edad, comunidad 

autónoma, sexo, nivel de formación y periodo. Datos de EDUCABase do MEFP (2020). 
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Gráfico 4. Taxas Educación Superior: España e Galicia (35-44 anos) 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de: Población con nacionalidad española de 25-64 años por grupo 

de  edad, comunidad autónoma, sexo, nivel de formación y periodo. EDUCAbase, MEFP (2020). 

Táboa: 36. Niveis de formación segundo a idade (I) 
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A menor diferenza entre as mulleres e os homes, nas franxas de 25 a 34 anos e 35 a 44 

anos, durante o treito temporal 2015-2020, atópase no nivel da 2ª etapa de Educación 

Secundaria onde se observa que as cifras acadadas por ambos colectivos son próximas en canto 

aos valores presentados. 

Tal e como o sinala o MEFP (2019) a poboación que ten como nivel máximo de estudos o 

primeiro nivel da educación secundaria8 diminuíu notablemente na última década na maioría 

de países da OCDE (Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos)9. 

Concretamente o estudo do ministerio especifica que no ano 2008 a porcentaxe desta poboación 

con este nivel de estudos era de 48,9% e no ano 2017 a cifra baixou ata acadar un total de 39,9% 

e sendo a media para os países da OCDE de 21,5%. 

En canto á segunda etapa da educación secundaria, o mesmo informe do MEFP (2019) 

detalla que a poboación que ten como nivel máximo este nivel educativo é un total de 22,9%, 

porén a media dos países da OCDE é de 44,0%. Ademais, apréciase unha mellora relevante na 

cualificación na franxa de idade dos 25-34 anos nos distintos niveis educativos tal e como se 

 
8 Así é como se denomina no respectivo informe do MEFP (2019) e segundo se indica no mesmo a etapa equivalería á 

Educación Secundaria Obrigatoria (ESO). No caso da denominada como segunda etapa de educación secundaria esta 

equivalería ao Bacharelato, aos ciclos formativos de Grao Medio, ás Ensinanzas Artísticas e ás ensinanzas de Escolas Oficiais 

de Idiomas. 
9 Países membros da OCDE: Alemaña, Australia, Austria, Bélxica, Canadá, Chile, Corea, República Checa, Dinamarca, 

Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Xapón, Letonia, 

Lituania, Luxemburgo, México, Noruega, Nova Zelandia, Polonia, Portugal, República Eslovaca, Suecia, Suíza, Turquía, 

Reino Unido e Estados Unidos. 

Franxas de idade

De 25 a 34 anos Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes

Inferior a 2ª Etapa de Educación Secundaria 25,4 37,5 25,4 38,7 25,8 39

2ª Etapa Educación Secundaria 20,1 23,3 21,4 23,2 21,4 23,2

Educación Superior 54,5 39,3 53,2 38,1 52,8 37,8

De 35 a 44 anos Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes

Inferior a 2ª Etapa de Educación Secundaria 26,5 35,8 26,6 36,5 27,9 36,7

2ª Etapa Educación Secundaria 20,9 22,4 20,7 22,2 20,8 22,2

Educación Superior 52,6 41,9 52,7 41,3 51,2 41,1

2017 2016 2015

Fonte: Elaboración propia a partir de: Población con nacionalidad española de 25-64 años por grupo de edad, comunidad 

autónoma, sexo, nivel de formación y periodo. Datos de EDUCABase do MEFP. 

Táboa: 37. Niveis de formación segundo a idade (II) 
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mostra no Gráfico 5 onde se inclúen tamén datos relativos aos estudos básicos (educación 

infantil e educación primaria).  

Como se pode comprobar a porcentaxe respectiva aos estudos básicos diminuíu dende o 

ano 2000 (44,4%) ata o ano 2018 (32,3) aínda así atópase lonxe dos valores que presentan os 

países da OCDE e da UE2310. 

No caso da segunda etapa da educación secundaria, o MEFP (2019) constata que a cifra 

acadada por España (23,4%) é notoriamente inferior ás que presentan os países da OCDE e da 

UE23 co cal se recomendaría aumentar o volume de poboación que acada esta etapa educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación coa diminución da poboación con nivel de educación secundaria, en opinión 

de García López (2014) os datos mostran que hai unha maior polarización de persoas na 

educación universitaria que vai repercutir no desemprego xuvenil e que ten que ver segundo o 

autor coa pouca atracción que durante anos chegou a ter a formación profesional e tal casuística 

provocaría un desaxuste relevante entre a oferta e a demanda no mercado laboral. 

En canto á educación terciaria ou superior -na que se insiren os ciclos formativos de grao 

superior e a educación universitaria- obsérvase no Gráfico 5 un incremento dende o ano 2000 

(34,0%) ata o ano 2018 (44,3%) constituíndo unha media igual que os países da OCDE. O 

 
10 Países que son membros da UE23: Alemaña, Austria, Bélxica, República Checa, Dinamarca, España, Eslovaquia, 

Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Baixos, Polonia, 

Portugal, Reino Unido e Suecia. 

Fonte: Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE 2019. (MEFP, 2019, p.7) 

Gráfico 5. Evolución do nivel de formación: 25-34 anos 



MARÍA GONZÁLEZ BLANCO 

158 

MEFP (2019) pon de manifesto que no que atinxe á educación terciaria as mulleres adoitan 

acadar este nivel educativo en maior proporción que o colectivo dos homes que teñen cotas 

maiores na educación secundaria. 

Segundo a OCDE (2019) a poboación con estudos universitarios entre 25 e 34 anos segue 

sendo elevada, contabilizándose no ano 2018 unha porcentaxe total nos países da OCDE de 

44%. Dentro da educación terciaria ou superior predominan segundo o MEFP (2019) os estudos 

de nivel de grao na maioría dos países da OCDE, non obstante, no caso concreto de España o 

informe do ministerio constata que a poboación adulta (25-64 anos) con estudos de nivel de 

mestrado é superior á poboación que ten un título de grao ou un título equivalente e acadando 

unha porcentaxe total de 14,8%. Esta particularidade sobre o predominio dos estudos de 

mestrado tamén acontece noutros países como Francia, Italia ou Portugal. 

En canto ás areas de estudo, segundo o traballo do MEFP (2019) predominan en relación 

coas porcentaxes acadadas as seguintes: ciencias empresariais, administración e dereito, artes e 

humanidades, ciencias sociais e en terceiro lugar as enxeñarías. Dentro da educación terciaria 

ou superior os estudos de doutoramento son os que constitúen a menor proporción de 

poboación, concretamente no caso de España o MEFP (2019) constata que este colectivo supón 

tan só unha porcentaxe dun 0,7% da poboación adulta (25-64 anos), sendo o colectivo dos 

homes os que acadan maiores cotas neste nivel educativo e predominando a nivel internacional 

ás areas de estudo das ciencias e das enxeñarías. No caso particular de España as áreas 

maioritarias nos estudos de doutoramento que acadan as maiores porcentaxes serían as de 

ciencias naturais, matemáticas, saúde, artes e humanidades, ciencias sociais, enxeñaría, 

administración e dirección de empresas, dereito, outras áreas e finalmente as tecnoloxías da 

información e a comunicación. 

A nivel europeo, as taxas de persoas entre 25 e 34 anos que obtiveron o doutoramento, 

durante o treito temporal 2013-2018, sitúan coas maiores cifras a Alemaña (13,2%), Dinamarca 

(13%), Eslovenia (13%), Reino Unido (11,5%) e os Países Baixos (11,3). España acadaría neses 

seis anos examinados unha taxa de 6,9% posicionándose por enriba da media da UE-28 que é 

de 6,7%. 
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2.3.2 Financiamento da educación e I+D+i 

Tal e como o indica Eurydice (2020) o sistema educativo en España baséase nun modelo 

descentralizado a nivel de xestión e de administración no cal teñen competencias en materia 

educativa distintas institucións entre as que se atopan a administración xeral do Estado e as 

respectivas comunidades autónomas.  

Estes organismos son, polo tanto, os encargados entre outras cuestións, da financiación no 

eido educativo. Dentro da tipoloxía dos gastos aos que se enfronta a administración educativa 

hai que diferenciar segundo Eurydice (2020) entre o gasto público e o gasto privado. Neste 

senso, o MEFP (2020) detalla que «el gasto público en educación (presupuestos liquidados) 

refleja el gasto destinado a educación por las Administraciones y Universidades públicas, 

independientemente de si se ejecuta en centros públicos o privados» (p. 61). 

No que atinxe á evolución do gasto público en materia educativa, segundo se constata nos 

datos consultados, este gasto público foise incrementando dende o ano 2008 ata o ano 2009 e 

logo comezaría unha notoria diminución no orzamento durante cinco anos (dende 2010 ata 

2014) (ver Gráfico 7). A partir do ano 2015 o gasto público aumentaría respecto aos anos 

anteriores de tal maneira que a inversión en educación acadaría segundo os últimos datos 
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Gráfico 6. Taxas de poboación entre 25-34 anos que posúen nivel de estudos de doutoramento 

Fonte: Elaboración propia a partir de: Graduates at doctoral level by sex and age groups - per 1000 of population aged 25-

34. (Eurostat, 2020). 
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ofrecidos polo MEFP para o ano 2019 un total de 53.052,7 millóns de euros. Dentro dos gastos, 

tamén se examinan os relativos aos que fan as familias en materia de educación que adoitan 

denominarse en moitas estatísticas do MEFP como os gastos dos fogares en educación. Este 

tipo de gastos en comparación co gasto público realizado pola administración, no mesmo 

período analizado dende 2008 ata 2018 foi en progresivo aumento partindo dun total de 8.332 

millóns no ano 2008 e acadando no ano 2018 unha cifra total de 11.267 millóns. 

 

Os últimos datos dispoñibles, relativos ao ano 2019, constatan que dentro do orzamento 

total indicado anteriormente -53.052,7 millóns- a maior inversión está destinada á educación 

non universitaria cun total de 37.783.686 millóns. En segundo lugar atoparíase a educación 

universitaria cunha cifra total de 9.864.651 millóns e a menor inversión realizada no gasto 

público sería a relativa ás bolsas e axudas ao estudo que constitúen un total de 2.083.336 millóns 

que segundo o MEFP o descenso no gasto desta partida é derivado da menor inversión realizada 

polas comunidades autónomas o que fai que se reduza esta inversión nun 1% do total do 

orzamento. 

En relación coas comunidades autónomas que maior gasto presentan en educación segundo 

os últimos datos dispoñibles do MEFP constátase que hai catro rexións que son as que presentan 

as maiores cifras de gasto público en educación: Andalucía (8.432.270,3 millóns), Cataluña 

(6.946.999,1 millóns), Madrid (5.545.233,9 millóns) e a Comunidade Valenciana (4.954.358,8 

millóns), porén a rexión con menor gasto público en educación sería A Rioxa (306.646,3). No 

caso de Galicia este gasto sería dun total de 2.557.271,4 millóns. 

 

 

Fonte: Sistema estatal de indicadores de la educación 2020. (MEFP, 2020, p.62). 

Gráfico 7. Evolución do gasto en educación: gasto público e gasto dos fogares. 
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En canto ao nivel educativo, o maior gasto atópase na educación non universitaria que 

contabiliza un total de 34.496.026 millóns, mentres a educación universitaria acada unha cifra 

total de 9.607.346 millóns tal e como se mostra na Táboa 39. Entre as comunidades que máis 

gasto público destinan a educación non universitaria estarían Andalucía, Cataluña, a 

Fonte: Elaboración propia a partir de: Gasto público en educación de las Administraciones 

Educativas por tipo de actividad educativa, administración y naturaleza económica (EDUCAbase, 

2019), e Población por comunidades y ciudades autónomas y sexo (INE, 2021). 

Administración Educativa das 

CC.AA.
Gasto público (Total) Poboación total

Andalucía 8.432.270,3 8.414.240

Aragón 1.272.493,9 1.319.291

Asturias (Principado de) 869.267,0 1.022.800

Baleares (Illas) 1.009.257,0 1.149.460

Canarias 1.864.197,8 2.153.389

Cantabria 619.254,7 581.078

Castela e León 2.251.298,7 2.399.548

Castela A Mancha 1.830.002,8 2.032.863

Cataluña 6.946.999,1 7.675.217

Comunidade Valenciana 4.954.358,8 5.003.769

Estremadura 1.116.857,9 1.067.710

Galicia 2.557.271,4 2.699.499

Madrid (Comunidade de) 5.545.233,9 6.663.394

Murcia (Rexión de) 1.526.420,8 1.493.898

Navarra (Comunidade Foral de) 729.960,7 654.214

País Vasco 2.906.516,8 2.207.776

Rioxa (A) 306.646,3 316.798

TOTAL
44.738.307,9 46.854.944

Táboa: 38. Gasto público das comunidades autónomas en educación: 2019 
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Comunidade de Madrid e a Comunidade Valenciana. Porén as que menos diñeiro destinan a ao 

nivel educativo descrito serían A Rioxa e Cantabria. 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso da educación universitaria o maior gasto atópase nas rexións de Andalucía, a 

Comunidade de Madrid, Cataluña e a Comunidade Valenciana. As que menos diñeiro destinan 

 
11 Gasto público: unidade: miles de euros 

Fonte: Elaboración propia a partir de: Gasto público en educación de las Administraciones Educativas por tipo 

de actividad educativa, administración y naturaleza económica (EDUCAbase, 2019) e Población por comunidades 

y ciudades autónomas y sexo (INE, 2021). 

Administración Educativa das 

CC.AA.

Educación non 

universitaria

Educación 

universitaria

Bolsas e 

axudas
Poboación total

Andalucía 6.275.184,1 1.859.608,3 335.878,0 8.414.240

Aragón 981.586,8 273.667,6 17.516,4 1.319.291

Asturias (Principado de) 677.940,0 188.640,0 2.687,0 1.022.800

Baleares (Illas) 904.518,0 100.570,0 4.169,0 1.149.460

Canarias 1.553.317,3 304.864,6 4.169,0 2.153.389

Cantabria 509.643,9 108.536,9 1.863,9 581.078

Castela e León 1.678.811,0 558.865,6 13.622,0 2.399.548

Castela A Mancha 1.599.131,7 230.871,2 0,0 2.032.863

Cataluña 5.352.627,8 1.511.612,5 82.758,8 7.675.217

Comunidade Valenciana 3.744.395,4 1.209.363,4 22.834,5 5.003.769

Estremadura 952.897,5 160.072,4 4.063,0 1.067.710

Galicia 1.982.395,5 559.410,1 15.465,8 2.699.499

Madrid (Comunidade de) 3.785.045,7 1.650.971,6 112.216,5 6.663.394

Murcia (Rexión de) 1.222.111,8 299.419,1 5.043,2 1.493.898

Navarra (Comunidade Foral de) 635.502,4 89.554,7 4.925,3 654.214

País Vasco 2.384.154,7 453.231,1 79.914,3 2.207.776

Rioxa (A) 256.762,4 48.086,9 1.797,0 316.798

TOTAL 34.496.026,0 9.607.346,0 708.923,7 46.854.944

Táboa: 39. Gasto público segundo nivel educativo: ano 2019  
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á educación universitaria serían A Rioxa, a Comunidade Foral de Navarra e as Illas Baleares 

(en termos globais).  

No que respecta a Galicia, a comunidade galega destina unha maior porcentaxe á educación 

non universitaria cun total de 1.982.395,5 euros, mentres que a educación universitaria supón 

un gasto total de 559.410,1 euros. 

En relación coas bolsas e axudas ao estudo, no ano 2019, as rexións que máis partida 

orzamentaria dedicaron a esta partida foron: Andalucía (335.878 euros), a Comunidade de 

Madrid (112.216,5 euros) e Cataluña (82.758,8 euros). As que menos diñeiro investiron neste 

gasto foron A Rioxa (1.797) e Cantabria (1.863,9). 

O gasto en educación en relación ao PIB (Produto Interior Bruto) evolucionou segundo o 

MEFP dende o 2005 cun total de 3,9% ata acadar no ano 2016 un total de 4,3% sendo esta cifra 

similar á media dos países da UE23 que computan un total de 4,5% do PIB. 

No caso de España, a maior inversión céntrase na educación non universitaria cunha cifra 

de 3,1% do PIB e un 1,2% que se destina á educación terciaria ou superior. Dentro do continente 

europeo os países que presentan a maior inversión na educación non universitaria nas 

institucións educativas en relación co PIB no ano 2016 (últimos datos dispoñibles do MEFP 

2019) son: Noruega (4,6%), o Reino Unido (4,4%) e Finlandia (3,9%). Tendo en conta a media 

dos países da OCDE (3,5) e da UE-23 (3,2) na etapa de estudos non universitarios, España 

estaría por debaixo de ditas medias. O MEFP constata que o maior gasto público corresponde 

coas etapas de educación non universitaria (secundaria e primaria) e en último lugar estaría a 

educación terciaria ou superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Gasto público e privado das institucións nas institucións educativas como 
porcentaxe do PIB (Educación primaria a terciaria: 2016). 

Fonte: Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE 2019. (MEFP, 2019, p.62). 
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No que respecta á inversión en I+D en opinión de Hernández-Armenteros e Pérez-García 

(2019) antes da etapa da crise do ano 2008 España tiña unha baixa inversión en I+D aínda que 

o gasto se mantivo á alza na etapa anterior, pero moi por debaixo da inversión realizada por 

outros países da OCDE como Alemaña, Francia ou o Reino Unido. As cifras relativas ao treito 

temporal 2008-2019 que recolle o INE mostran a inversión feita en I+D nas distintas 

institucións: na administración pública, no ensino superior, nas empresas e nas institucións 

privadas sen fins de lucro (IPSFL). Como se mostra na Táboa 40 a cifra total da inversión foi 

progresivamente aumentando dende 14.701.3292,9 millóns de euros no ano 2008 ata acadar no 

ano 2019 un total de 15.572.051,8 millóns. A maior porcentaxe de inversión en I+D atópase 

nas empresas con valores superior ao 50%, mentres que o menor gasto estaría nas IPSFL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ademais, a inversión en I+D en relación co PIB non chega a superar o 2%, de feito as cifras 

confirman que dende o ano 2008 ata o ano 2019 a maior porcentaxe foi de 1,40% no ano 2010 

(Ver Táboa 41). As cifras correspondentes ao ano 2019 segundo o INE están en avance e as do 

2018 son unha estimación provisional. 

  

Ano
Total (miles de 

euros)

Administración 

Pública: %

Ensino 

superior: %
Empresas: % IPSFL: %

2019 15.572.051,8 17,0 26,6 56,1 0,3

2018 14.945.692,4 16,8 26,4 56,5 0,3

2017 14.063.444,1 17,7 27,1 55,0 0,2

2016 13.259.768,7 18,5 27,5 53,7 0,2

2015 13.171.807,2 19,1 28,1 52,5 0,2

2014 12.820.756,4 18,8 28,1 52,9 0,2

2013 13.011.798,0 18,7 28,0 53,1 0,2

2012 13.391.606,8 19,1 27,7 53,0 0,2

2011 14.184.294,6 19,5 28,2 52,1 0,2

2010 14.588.455,3 20,1 28,3 51,5 0,2

2009 14.581.675,7 20,1 27,8 51,9 0,2

2008 14.701.392,9 18,2 26,7 54,9 0,2

Fonte: Elaboración propia a partir de: Gasto en I+D interna por años y sectores/unidad. (INE, Estatística de 

I+D, 2018). 

Táboa: 40. Gasto en I+D en España segundo o tipo de institución 
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A nivel europeo, España tampouco é un dos países que máis inviste en I+D. Neste senso, 

os países dentro do continente europeo que se sitúan á cabeza en canto á inversión en 

investigación e desenvolvemento segundo os datos da base estatística Main Science and 

Technology Indicators da OCDE, son en función do PIB total dedicado no treito temporal 2012-

2018 os seguintes: Suecia (22,83%), Austria (21,3%), Dinamarca (21,08%), Finlandia (20,9%) 

e Alemaña (20,67%). Dos 23 países sobre os que se recollen os datos na base estatística 

consultada, España acadaría a posición número 19 cun total de inversión de 8,68% no período 

sinalado e situándose por enriba de Polonia (6,89%), Grecia (6,6%), Lituania (6,6%), a 

República de Eslovaquia (6,18%) e Letonia (4,17%). No seguinte Gráfico 9 pode comprobarse 

a diferencia entre algúns dos países con maior dedicación a I+D e España.  

 

 

Anos Total Anos Total

2019 1,25 2012 1,30

2018 1,24 2011 1,36

2017 1,21 2010 1,40

2016 1,19 2009 1,38

2015 1,22 2008 1,35

2014 1,24

2013 1,28

Fonte: Elaboración propia a partir de: Gasto en I+D interna en relación con el PIB 

por años y sectores de ejecución. (INE, Estatística de I+D, 2019). 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de: Gerd as a percentage of GDP. (OCDE, Main Science and 

Technology Indicators, 2021). 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Alemaña 2,88 2,84 2,88 2,93 2,94 3,07 3,13

Dinamarca 2,98 2,97 2,91 3,05 3,09 3,05 3,03

España 1,3 1,28 1,24 1,22 1,19 1,21 1,24

Finlandia 3,4 3,27 3,15 2,87 2,72 2,73 2,76

Italia 1,26 1,3 1,34 1,34 1,37 1,37 1,43

Grecia 0,7 0,81 0,83 0,96 0,99 1,13 1,18

Portugal 1,38 1,32 1,29 1,24 1,28 1,32 1,36

Suecia 3,32 3,26 3,1 3,22 3,25 3,36 3,32
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Gráfico 9. Evolución do gasto en I+D en Europa en relación co PIB: 2012-2018 

Táboa: 41. Inversión en I+D en relación co PIB 
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En canto ao persoal investigador que traballa no eido da I+D, segundo se indica no Informe 

CYD (Conocimiento y Desarrollo) do ano 2019, en función do tipo de institución no cal realiza 

o seu traballo constátase que no ensino superior acádase no ano 2018 a maior porcentaxe cun 

total de 79,7% de investigadores e investigadoras, mentres que nese mesmo ano na 

administración pública a cifra é de 53,1% e nas empresas e IPSFL o cómputo total é de 52,1%. 

No treito temporal 2008-2018 a evolución nas porcentaxes do persoal investigador no eido da 

administración pública e do ensino superior sufrirán determinados altibaixos sobre todo un 

notorio descenso dende 2009 ata 2013 no caso do persoal que traballa no ensino superior e 

dende 2009-2011 e 2014-2015 no caso do persoal que traballa na administración pública. Porén, 

o persoal investigador nas empresas e IPSFL manteñen un incremento progresivo ao longo de 

todo o período 2008-2018. 

No que concirne ao persoal investigador o último informe Innovacef (2019) que se realizou 

para coñecer os graos de confianza do persoal investigador e científico, concretamente de tres 

colectivos -JIES (Jóvenes Investigadores que traballan en España), CIEX (Científicos 

españoles que realizan ciencia no exterior) e CRE (Científicos que regresaron a España)-, 

constata en canto á financiación que o colectivo dos CIEX é o que máis satisfeito está cos 

recursos en materia de financiación acadando unha porcentaxe total de 75,81%, no caso dos 

outros dous colectivos as porcentaxes obtidas son menores: 45,79% (JIES) e 43,3% (CRE). 

Sobre o tipo de financiación, pública ou privada, os tres grupos apostan con diferenza por 

participar en iniciativas públicas de financiación para os proxectos de I+D, así a perspectiva 

favorable por este tipo de financiación obtén entre os colectivos as seguintes porcentaxes: 

81,45% (CIEX), 67,29% (JIES) e 63,34% (CRE). No que respecta á participación en iniciativas 

privadas para o financiamento de proxectos os resultados mostran que o grupo CIEX acada 

unha maior porcentaxe favorable a este tipo de recursos cun total de 54,03%, mentres que nos 

outros grupos a porcentaxes son menores (JIES un total de 44,86% e CRE un total de 31,67%). 

En estreita relación coa financiación da investigación, no ano 2015 a Real Academia de 

Ciencias Exactas, Físicas e Naturais emitiu unha carta á sociedade e aos partidos políticos en 

España cunha serie de propostas encamiñadas a mellorar a situación educativa a distintos niveis. 

Entre as reflexións achegadas constatan dende esta institución que é preciso mellorar a 

financiación e o apoio ao eido da investigación xa que como o detalla a carta 

La falta de apoyo al sistema de I+D es una de las tareas pendientes. Los países que, con 

visión de futuro invierten en innovación, pueden sobrevivir y se benefician de sus 

resultados con incidencia en el empleo, desarrollo, competitividad y prosperidad. Hay 

que diferenciar entre subvención (gasto) e inversión y comprender que la investigación y 

la educación no son un gasto, sino una inversión muy rentable (p. 2). 



Capítulo 2. Educación e emprego da xuventude en España 

167 

Ademais, no escrito tamén se contempla a mellora do investimento na educación e sobre 

todo na investigación como unha estratexia para diminuír a emigración do persoal investigador 

a outros países tal e como se describe na carta 

Así, se podría paliar el problema de la emigración -fuga- de cerebros españoles, situación 

lamentable, que supone desperdiciar el gran esfuerzo de formar a un alto nivel a nuestros 

estudiantes para luego entregarlos sin compensación alguna a otros países del mismo o 

superior nivel (p. 3). 

Neste contexto de déficit de inversión en I+D levouse a cabo un informe denominado 

IRICIE (Informe sobre el Retorno e Incorporación de Científicos e Investigadores a España, 

2018) por parte da asociación de Científicos Retornados a España (CRE) no que se analizaron 

as principais dificultades e trabas para a incorporación deste persoal ao tecido de I+D no 

territorio español. As principais barreiras e problemáticas que se identificaron no IRICIE 

constatan entre os principais obstáculos para o retorno a temporalidade dos contratos que 

adoitan ser de curta duración e a repercusión que isto provoca xerando unha inestabilidade 

laboral que dificulta a súa carreira profesional posto que con este tipo de contratos o persoal 

investigador non pode, entre moitas outras cousas, dirixir teses doutorais ou proxectos de 

investigación xa que ambas actividades precisan de contratos con maior duración. 

Outro dos obstáculos que confirma o IRICIE (2018) son as peores condicións laborais e 

salariais ás que se enfronta o persoal científico e investigador retornado a España xa que en 

moitos casos obteñen un posto que non se adecúa á súa formación e polo tanto a retribución 

económica salarial é nesta casuística inferior á súa formación e ao seu grao de experiencia 

profesional. 

Ademais, outras dificultades detectadas no informe son cuestións relativas á burocracia, 

como por exemplo, a convocatoria de prazas que habitualmente teñen prazos de presentación 

de solicitudes breves que dificultan a participación no proceso para o persoal investigador que 

se atopa no estranxeiro o que repercutirá finalmente en que a consecución destes postos 

favoreza a contratación de persoas con perfís profesionais con menos méritos a nivel de 

currículo que o persoal científico e investigador retornado. Asociado a esta cuestión tamén 

xorde a problemática do atraso nas convocatorias para postos de emprego e nas destinadas a 

axudas no eido da investigación que non fai máis que obstaculizar o progreso profesional deste 

persoal investigador e científico. 

Dentro do colectivo de persoas retornadas a España procedentes do eido da investigación 

o informe do IRICIE (2018) constata que a maioría posuían estudos de doutoramento e que a 

franxa de idade predominante era a de 35-45 anos. O grupo de profesionais da investigación 
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que participou na enquisa do IRICIE (2018) cando retornou a España acabou inseríndose a nivel 

laboral principalmente nas institucións universitarias e organismos públicos e privados de 

investigación, non obstante os datos obtidos no informe confirman que a maioría do persoal 

investigador desexa continuar traballando no eido da investigación e da ciencia, mais unha 

pequena parte das persoas que participaron no estudo (32,8%) non ten moi claro se seguirá neste 

eido profesional en España. 

A teor desta información, que xera un panorama non exento de dificultades para o avance 

da investigación en España e sobre todo para o desenvolvemento e o progreso das carreiras 

profesionais de moitas investigadoras e moitos investigadores que desexan traballar no país 

onde se formaron, xurdiría recentemente dende o Ministerio de Ciencia e Innovación 

(MICINN) a proposta do denominado como Pacto por la ciencia y la innovación (2020) que se 

presentaría oficialmente no ano 2021. Neste documento recóllese explicitamente a relevancia 

do coñecemento e da investigación como motores para acadar en España un desenvolvemento 

en distintos niveis (social, económico ou cultural) 

El conocimiento y la innovación son esenciales para mantener y mejorar el bienestar 

social y el crecimiento económico. La competitividad y la productividad del tejido 

económico depende casi en exclusiva, de la cantidad de conocimiento avanzado 

incorporado por la actividad productiva y, por ende, de su continua renovación. La 

investigación en las ciencias naturales, sociales y humanas es fuente de valores y de 

enriquecimiento cultural (p. 1) 

Neste documento destácanse tres factores clave a mellorar entre os que se resaltan os 

recursos económicos, é dicir, unha maior inversión pública en I+D+I, unha maior autonomía e 

colaboración entre as institucións que converxen no proceso de financiamento da I+D+I e unha 

liña de actuación no eido dos recursos humanos de investigación que contribúa á mellora das 

carreiras profesionais e dos medios precisos para o desenvolvemento das mesmas. Dende a súa 

presentación este pacto foi apoiado por diversas asociacións, fundacións, institucións e 

organismos relativos ao eido da investigación, da economía, do traballo e dos medios de 

comunicación entre outros, e contando con data do 8 de marzo do 2021 cun total de 73 entidades 

a prol do mesmo. 

No contexto actual, a aposta por este cambio para a mellora da ciencia, da innovación -e 

en definitiva do progreso do país- e das persoas que se relacionan con esta temática precisará 

de tempo para ver reflectida esa estratexia e acción política en feitos reais e de transformación 

e que a proposta non acabe converténdose nunha utopía pasaxeira, por iso é relevante como o 

sinala Álvarez Pérez (2009) divulgar a relevancia da investigación entre a cidadanía para que 

sexa máis consciente do seu valor e das dificultades que afronta 
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Sería de gran ayuda hacer nacer en la gente la conciencia de que la investigación es algo 

importantísimo para la sociedad, no es un coto de elites aislado del mundo, sino una 

actividad que impregna todo nuestro entorno y en lo que necesitamos invertir muchos 

fondos, para poder beneficiarnos en el futuro, pues la tasa de retorno de lo invertido en 

ciencia es grande (…) mientras la sociedad no asuma que el dinero destinado a I+D es 

inversión y no gasto, poco habrá que hacer (p. 134). 

2.4 CRISE ECONÓMICA E PANORAMA LABORAL EN ESPAÑA 

A crise económica española do ano 2008 tivo como detonante en opinión de Ruesga (2013) o 

crac económico acaecido nos Estados Unidos no ano 2007. Esta quebra económica estivo 

asociada principalmente tal e como o sinala Fernández Navarrete (2016) coa concesión de 

hipotecas sen moita supervisión, nin control, nin regulación por parte das entidades financeiras 

e sen ter en conta como o indica Pozzi (2017) a solvencia das persoas que solicitaban estas 

hipotecas denominadas como subprime ou hipotecas basura. Este tipo de préstamo financeiro 

foi concedido segundo Manuelito, Correia e Jiménez (2009) a persoas cun perfil laboral de 

marcada inestabilidade e polo tanto cun alto risco de contraer unha débeda elevada se quedaban 

desempregadas. 

Nesta casuística, en opinión de López Domínguez (s.f.) a crise económica provocaría «(...) 

el endeudamiento de las familias y la concesión rápida y fácil, no prudente, de préstamos y 

créditos por parte de las entidades financieras norteamericanas.» (par.1). Co cal, esta situación 

acabaría xerando como ben o relata Fernández Navarrete (2016) unha especulación no eido da 

bolsa que repercutiría noutros países, sobre todo no continente europeo.  

Dentro desta crise económica, o sector da vivenda tivo un rol protagonista xa que como o 

manifesta Rodríguez López (2017) este mercado inmobiliario ten unha estreita relación coa 

evolución da economía española. Así, tense contemplado un período de auxe do mercado da 

vivenda dende 1997 ata 2007 e posteriormente tería lugar o estoupido da burbulla inmobiliaria 

no ano 2008.  

Neste contexto, Álvarez Alva (2017) destaca que «(...) las personas compraban viviendas 

por encima de las posibilidades que les podía ofrecer su sueldo, pensando que si el precio seguía 

subiendo, tendrían ganancias de capital» (p. 18). Esta situación de maior compra de vivendas 

foi posible grazas á concesión de créditos e hipotecas á poboación solicitante dos mesmos sen 

verificar segundo Álvarez Alva (2017) a situación económica das persoas demandantes en 

termos de ingresos.  

Posteriormente, estas axudas económicas comezarían a ser máis restritivas debido á xénese 

da crise económica derivada dos feitos acontecidos nos Estados Unidos entre os que destacaría 
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en opinión de Rodríguez López (2017) o afundimento do banco Lehman Brothers no ano 2008, 

feito que repercutiría nunha maior inestabilidade a nivel económico e impulsaría o comezo da 

restrición dos créditos para a compra de vivendas. Xunto a esta burbulla inmobiliaria, no ano 

2010, Fernández Navarrete (2016) describe que se produciu unha nova especulación 

relacionada coa débeda pública e que acabaría repercutindo como o indica Rodríguez López 

(2017) nas entidades financeiras. 

Neste contexto de dificultades económicas, Ruesga (2013) identificou unha serie de 

acontecementos que influíron no desenvolvemento da crise nos diferentes países do continente 

europeo. Entre estes feitos destaca os seguintes: unha crise financeira (relativa a cuestións 

monetarias), unha crise de carácter económico (relacionada coas restricións dos créditos por 

parte dos bancos), unha crise do emprego (onde o sector da construción tivo unha destacada 

relación coas burbullas económicas xeradas), unha crise da débeda (conectada co déficit do país 

e co rescate no eido económico das entidades financeiras) e finalmente unha crise de austeridade 

(centrada en políticas e programas de redución do déficit). 

Os efectos da crise orixinada nos Estados Unidos acadarían unha dimensión mundial xa 

que como o constata Montalvo (2009) a crise do 2008 caracterizaríase pola súa intensidade e 

polo seu carácter global. De feito, a vertente internacional da crise tamén é confirmada por 

Rocha (2012) quen destacou que a denominada como Gran Recesión tivo fortes repercusións a 

nivel económico nos distintos territorios da Unión Europea xerando principalmente 

desemprego e unha transformación negativa das condicións laborais e de vida da poboación.  

En relación co desemprego, Rocha (2012) sinala concretamente que en España entre os 

anos 2008 e 2012 perdéronse un total de 3,3 millóns de empregos constatándose a maior 

destrución laboral de postos entre os anos 2008 e 2009, producíndose as maiores perdas de 

emprego en sectores como o da construción en relación coa burbulla inmobiliaria orixinada e 

unha relevante perda de postos de emprego de baixa cualificación.  

No caso concreto de España, entre os efectos máis notorios da crise económica de 2008 

unha das principais problemáticas desencadeadas a raíz deste feito foi o desemprego -como ben 

o indicou Rocha (2012)- mais unha característica fundamental desta nefasta consecuencia para 

a poboación sería en opinión de Villar (2018) a duración temporal do mesmo. Esta secuela 

socioeconómica segundo Fernández Navarrete (2016) repercutiría de forma desigual na 

poboación española, sendo o colectivo da xuventude un dos máis prexudicados e un dos grupos 

sociais que optarían pola emigración e contribuíndo en opinión de Fernández Navarrete (2016) 
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a xerar unha certa descapitalización do tecido económico tendo en conta que moitas das persoas 

mozas posúen unha alta cualificación. 

Non obstante, este tipo de desemprego máis ca un factor provocado pola nova crise 

económica do ano 2008, en opinión de Felgueroso (2012) é un feito estrutural derivado do 

propio modelo produtivo do país e ten existido dende hai anos en España. Nesta liña, Echaves 

García e Echaves (2017) constatan que o desemprego xuvenil é unha característica endémica 

do grupo da mocidade dende hai moitos anos e polo tanto a crise económica contribuiría a 

agravar a situación dun colectivo xa caracterizado por trazos como a inestabilidade a nivel 

laboral ou a nivel económico. 

Neste senso, a incidencia das crises económicas e as súas repercusións xeradas no mercado 

laboral son factores determinantes na configuración do desemprego xuvenil segundo o pon de 

relevo Santamaría López (2018) 

(...) las crisis financieras y económicas agravan los datos negativos sobre el empleo para 

las personas jóvenes. Lo hicieron la crisis de los años 80, la de mediados de los años 90 

y la última que comenzó en el año 2008, con un efecto especialmente devastador para el 

mercado laboral español (pp. 2-3). 

A situación de crise económica actual, en opinión de Garrido (2012) ten certas similitudes 

coas crises precedentes dos anos 1976-1985 e 1991-1994 e dentro deste contexto temporal o 

colectivo da xuventude xa tivo que enfrontarse a dificultades e problemáticas similares en 

termos de inserción laboral durante os últimos trinta anos, aínda que tendo presente que o 

contexto social tamén se transformou destacando como feitos notorios a maior incorporación 

da muller ao mercado laboral e a transformación de España en territorio de recepción de 

inmigración. 

En canto ás causas do desemprego xuvenil, ademais das estritamente relacionadas coa 

economía dun territorio estas poden ser de diversa índole. Así, De La Hoz, Quejada e Yánez 

(2012) sinalan diversas tipoloxías de causas que repercuten no fenómeno do desemprego entre 

as que se destacan as de tipo poboacional, as demográficas ou as de carácter educativo. Estas 

últimas, relativas ao eido educativo, derivan do desaxuste existente entre a cualificación que se 

require no posto de traballo e a cualificación que posúe a persoa que opta ao emprego (Campbell 

e Stanley, 1997 citados en De La Hoz, Quejada e Yánez, 2012). 

Nesta consideración de desaxuste entre a formación posuída e os requirimentos do mercado 

laboral á hora da inserción da poboación, o Centro Europeo para o Desenvolvemento da 

Formación Profesional (CEDEFOP, 2010) realizou unha publicación na que detalla que hai 
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unha diversidade de desaxustes entre ambos eidos (laboral e educativo) en función do tipo de 

competencias e da influencia da economía neste aspecto. Esta tipoloxía de desaxustes móstrase 

na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de CEDEFOP, 2010, p.2. 

No que atinxe ao termo de sobrecualificación -que adoita ser un termo de uso habitual en 

estudos sobre o mercado laboral, a inserción laboral, o desemprego xuvenil ou a mobilidade 

social (García Montalvo, 2009; Martínez García, 2016; Ramos, 2017; Sánchez-Sellero et al., 

2013)- este concepto refírese segundo Herrera (2017) á falta de relación entre o nivel de estudos 

formais que posúe unha persoa traballadora e as cualificacións que se requiren para desempeñar 

un posto de traballo. Neste caso, segundo os últimos datos proporcionados por CEDEFOP para 

o ano 2019 sobre a taxa de persoas graduadas sobrecualificadas entre 25-34 anos constatan que 

España sitúase entre os tres países con maiores porcentaxes cunha cifra total de 38,75% e tan 

só por debaixo de Chipre (40,21%) e de Grecia (48,01%) e sendo a media da UE-27 de 24,72% 

(ver Gráfico 10). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Desaxustes de competencias: tipoloxías 
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Da taxa acadada por España, derívanse dúas cuestións fundamentais: unha é a incapacidade 

do sistema produtivo de España para tratar de inserir laboralmente á xuventude cualificada e 

outra é que a situación xerada é un indicador da calidade do sistema educativo na formación 

das persoas tendo presente que moitos mercados europeos, como alemán, demandan persoal 

cualificado español (Moreno, 2015). 

Os demais termos indicados por CEDEFOP (2010) como sobreeducación ou 

sobrecapacitación fan referencia a niveis de formación nos que as persoas posúen máis estudos 

e máis capacidades que as que se requiren no posto de traballo ao que optan e relacionado con 

estes termos estarían no polo oposto a infraeducación ou a infracapacitación que denotan todo 

o contrario: unha falta de educación e de capacidades necesarias para o desempeño profesional. 

Dentro dos desaxustes indicados por CEDEFOP (2010), hai que falar das competencias. 

Non obstante, aínda que non existe un consenso universal sobre o que son as competencias, por 

achegar unha acepción en sintonía co eido do mercado laboral preséntase a definición que a 

International Labour Organization (ILO, 2015) ten formulado da seguinte maneira 

A capacidade de realizar tarefas e deberes específicos segundo o nivel de desempeño 

esperado no lugar de traballo, aplicando todas as habilidades, coñecementos e actitudes 

Gráfico 10. Taxas de sobrecualificación da poboación graduada entre 25-34 anos (2019) 

Fonte: Elaboración propia a partir de: Overqualified graduates (%) by gender for age group 25-34 in EU in 2019. (Skills 

Panorama, CEDEFOP, 2019). 
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pertinentes de forma consistente ao longo do tempo nas situacións laborais requiridas 

(p.ix).12 

Considerando esta significación do termo e en harmonía co eido laboral, as competencias 

concibidas como un conxunto de coñecementos e de habilidades que se poñen en práctica no 

desempeño dun posto laboral están relacionadas segundo a CEDEFOP (2012) coas 

transformacións acontecidas no mercado laboral e polo tanto pode darse o caso de que queden 

obsoletas polos cambios acontecidos na sociedade e a evolución das necesidades profesionais. 

Neste senso, Van Loo (2007) distingue dúas tipoloxías de obsolescencia das competencias: 

unha obsolescencia de habilidades técnicas e outra de habilidades económicas. A primeira ten 

lugar cando se produce unha depreciación destas competencias por desgaste ou por atrofia, 

mentres que a segunda está relacionada coa perda da valoración do capital humano no mercado 

de traballo debido a unha menor demanda de certas competencias ou debido a que as persoas 

precisan determinadas habilidades ao cambiar de posto de traballo. 

En relación coas competencias, outro elemento que destaca a CEDEFOP (2010) son os 

desaxustes de tipo vertical e de tipo horizontal. O primeiro deles seguindo á CEDEFOP (2010) 

prodúcese cando unha persoa posúe un nivel educativo maior do que se lle solicita nun posto 

de traballo, porén o desaxuste de tipo horizontal caracterízase porque a tipoloxía da educación 

ou das competencias que unha persoa posúe non son axeitadas ao posto de traballo pero non o 

nivel de formación ou de competencias acadado pola mesma. 

Polo tanto, entre as causas de tipo educativo que inciden no desemprego xuvenil, ademais 

dos desaxustes mencionados tamén hai que contemplar segundo García López (2014) o sistema 

educativo, a súa calidade, as súas eivas e a relación que se establece entre este e o mercado 

laboral. Dentro desta dualidade educación-mercado laboral un feito notorio é o que se relaciona 

co abandono escolar temperá e que se trata en diversos estudos como os de García López, 2014; 

Moreno, 2015 ou Villar, 2014. 

Os datos proporcionados por Eurostat confirman que España acada maiores cotas que a 

media da UE-28 en canto ao abandono escolar temperá da poboación con idades comprendidas 

entre os 18 e os 24 anos, aínda que se aprecia unha relevante diminución nas porcentaxes dende 

o ano 2010 (28,2%) ata o último ano do que se dispoñen datos no 2019 cunha taxa de 17,3%. 

 

12 Tradución persoal da definición realizada por ILO (2015): «The ability to perform particular tasks and duties to the 

standard of performance expected in the workplace, applying all relevant skills, knowledge and attitudes consistently over time 

in the required workplace situations» (ix). 

 



Capítulo 2. Educación e emprego da xuventude en España 

175 

Estas cifras indican a taxa de abandono de persoas que teñen como nivel de estudos máximo a 

Educación Secundaria inferior e non están asistindo a ningún tipo de formación (ben sexa de 

carácter formal ou informal)13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En opinión de Moreno (2015) e de Villar (2014) esta diminución nas taxas de abandono 

escolar relaciónase coa crise económica xa que segundo os mesmos esta contribuiría a 

revalorizar a educación e a posibilidade de continuar estudando. Non obstante, tal e como o 

sinalan Serrano e Soler (2015) o abandono escolar temperá está asociado a diversos factores de 

índole persoal, familiar, formativo e económico. Así, dentro dos de carácter familiar un factor 

relevante que incide neste tipo de abandono escolar está asociado ao nivel de estudos dos 

proxenitores constatándose que canto maior sexa o seu nivel de formación menores serán as 

taxas de abandono dos fillos e das fillas. Entre os factores económicos destacan a decisión 

persoal de comezar a traballar ou a de continuar estudando para adquirir un nivel formativo 

maior e incorporarse máis tardiamente ao mercado laboral pero con mellores perspectivas de 

inserción. 

O abandono escolar ten unha conexión directa coa inserción laboral e co sistema produtivo 

do país, xa que segundo a Comisión Europea (2017): «El abandono escolar prematuro 

 

13 Información procedente dos textos explicativos da base de datos de Eurostat relativos a: «Educational attainment level 

and transition from education to work (based on EU-LFS)». 

Gráfico 11. Taxas de abandono escolar temperá: España e a UE-28 
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Fonte: Elaboración propia a partir de: Early leavers from education and training by sex and 

degree of urbanisation. (Eurostat, 2020). 
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constituye un obstáculo para el crecimiento económico y el empleo, ya que obstaculiza la 

productividad y la competitividad y agudiza la pobreza y la exclusión social» (p. 1).  

Ademais, o abandono temperá así como o fracaso escolar asociado ao mesmo deben ser 

concibidos como asuntos de primeira orde na sociedade xa que as súas consecuencias van 

incidir en moitas ocasións no proxecto vital das persoas tal e como o describen Fernández 

Enguita, Mena e Riviere (2010)  

las oportunidades sociales de las personas dependen cada vez más de su cualificación, de 

su capital humano, de su capacidad de obtener, manejar e interpretar la información, de 

emplear y adquirir el conocimiento. Por supuesto que estas capacidades están a su vez 

influidas por otros factores más viejos y quizá menos atractivos, como la propiedad, los 

ingresos, el género, la raza, la constitución física, la nacionalidad, etcétera. Pero la noticia, 

buena o mala y seguramente las dos cosas, es que las estrategias individuales, familiares 

y grupales de movilidad y de reproducción social dependen cada vez más de la educación 

(pp. 14-15). 

Polo tanto, neste contexto de crise a educación e a formación da cidadanía debe ser un eixo 

prioritario na acción política dos países para tratar de diminuír as porcentaxes de abandono 

escolar e o deterioro negativo que implica o desemprego asociado á situación formativa e 

laboral das persoas. Neste senso, a Comisión Europea (2017) ten formulado tres eixos 

fundamentais que se deben contemplar na posta en práctica das políticas para loitar contra este 

tipo de abandono escolar temperá. Entre eles están: unha necesidade de artellar unha estratexia 

común que integre aos distintos actores sociais implicados nesta problemática, unha mellora da 

recompilación dos datos e da información sobre o abandono escolar temperá de carácter 

cualitativo para afondar no coñecemento desta realidade socioeducativa e a implantación de 

medidas de carácter preventivo e de intervención a nivel institucional e a nivel do sistema 

educativo. 

Dentro da tipoloxía de causas do desemprego xuvenil en España hai que sinalar segundo 

Pérez Infante (2015) que dende que comezou a crise económica do ano 2008 puxéronse en 

marcha diversas reformas en materia de regulación laboral que terían na súa xénese un forte 

impulso dende diversas institucións económicas como o Banco de España, o Banco Central 

Europeo ou o Fondo Monetario Internacional entre outros moitos organismos. Neste senso, 

dende o ano 2009 aprobaríanse unha serie de leis e reais decretos concernentes a diversas 

reformas laborais. Na Figura 3 destácanse algunhas das máis relevantes e unha das que maior 

repercusión tivo no mercado laboral -Real Decreto-Lei 3/ 2012- tendo presente que despois 
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desta normativa lexislaríanse novas leis en materia laboral como as seguintes: Real Decreto-lei 

11/2013 e Real Decreto-lei 16/2013.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De todas estas reformas a análise centrarase na do ano 2012, denominada como Real 

Decreto Lei 3/2012, do 6 de xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral e 

que repercutiría directamente na problemática laboral derivada en certa medida da crise 

económica do ano 2008.  

No propio preámbulo desta lei recoñécese a relevancia da crise, a situación de desemprego 

do país, así como a incidencia do paro no colectivo máis mozo e a marcha cara a outros países 

na procura de oportunidades laborais 

A crise económica que atravesa España desde 2008 puxo de relevo as debilidades do 

modelo laboral español. A gravidade da crise actual non ten precedentes. España destruíu 

máis emprego, e máis rapidamente, que as principais economías europeas. Os datos da 

última enquisa de poboación activa describen ben esta situación: a cifra de paro sitúase 

en 5.273.600 persoas, cun incremento de 295.300 no cuarto trimestre de 2011 e de 

577.000 respecto ao cuarto trimestre de 2010. A taxa de paro sobe en 1,33 puntos respecto 

ao terceiro trimestre e sitúase no 22,85%. 

A destrución de emprego foi máis intensa en certos colectivos, especialmente no da 

mocidade, cuxa taxa de paro entre os menores de 25 anos alcanza case o 50%. A incerteza 

á hora de entrar no mercado de traballo, os reducidos soldos iniciais e a situación 

 
14 Real decreto lei 11/2013, do 2 de agosto, para a protección dos traballadores a tempo parcial e outras medidas urxentes 

na orde económica e social. (Boletín Oficial del Estado, de 3 de agosto de 2013, núm. 185, pp. 56592-56633). Recuperado de 

https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8556-G.pdf. / Real decreto lei 16/2013, do 20 de 

decembro, de medidas para favorecer a contratación estable e mellorar a empregabilidade dos traballadores. (Boletín Oficial 

del Estado, de 21 de decembro de 2013, núm. 305, pp. 103148-103162). Recuperado de 

https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13426-G.pdf ). 

Fonte: Elaboración propia. 

Figura 3. Reformas laborais en España (2009-2012) 
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económica xeral están provocando que moitos mozos e mozas ben formados abandonen 

o mercado de traballo español e busquen oportunidades no estranxeiro (p. 1). 

Aínda que o obxectivo recollido na lei se fundamente na creación de postos de emprego, 

tal e como o describe Pérez Infante (2015) se este tipo de reformas non se acompañan de 

substanciais transformacións de mellora no eido das actividades económicas é moi pouco 

probable que se consiga a meta perseguida tendo presente que este tipo de reformas adoitan 

acompañarse de políticas de recortes e de austeridade. 

Concretamente, nesta reforma do ano 2012 distínguense unha serie de puntos centrais entre 

os que Sanromá (2012) identifica os seguintes: a negociación colectiva, a flexibilidade interna, 

os custos relacionados co despedimento e un último elemento que destacan Furió e Alonso 

Pérez (2015) como son a diversidade de tipoloxías de contratación. 

De todos estes aspectos que se contemplan na lexislación, o tema do abaratamento dos 

despidos foi un dos de maior repercusión social. Así, na citada lexislación o que se constata na 

disposición transitoria quinta é unha rebaixa na indemnización por despido improcedente que 

se antes era de 45 días de soldo por ano traballado, coa nova reforma pasará a ser de 33 días 

cun máximo de 24 mensualidades para calquera tipo de despedimento como se detalla no 

preámbulo da mesma. 

No que respecta aos tipos de contratos créase un específico para as persoas emprendedoras 

destinado a empresas que teñan menos de 50 persoas traballadoras que conta cun período de 

proba dun ano durante o cal se pode proceder ao despido sen indemnización e con vantaxes de 

carácter fiscal para as empresas e outro contrato de formación e aprendizaxe destinado a persoas 

menores de 30 anos, cunha duración máxima de 3 anos e coa posibilidade de contratar baixo 

esta modalidade ata que a taxa de paro sexa inferior ao 15%. Tamén se contempla unha maior 

promoción do emprego a tempo parcial tal e como se sinala no preámbulo da lei. 

No que respecta á modalidade de contratación parcial, Santamaría (2018) sinala que a 

temporalidade é un elemento relevante no emprego da mocidade que orixina un sistema de 

rotación, é dicir, un paso por diversos tipos de emprego entre este colectivo poboacional o que 

acabará repercutindo en diferentes fases de desemprego ao longo da súa traxectoria profesional. 

Neste senso, as taxas de temporalidade de España en comparación coa media da UE-28 

durante o treito temporal 2008-2019 -ver Gráfico 12- son máis elevadas e acadan valores 

sempre por enriba do 40% en todo o período examinado dentro do colectivo de persoas mozas 

con idades comprendidas entre os 15 e os 29 anos. 



Capítulo 2. Educación e emprego da xuventude en España 

179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por colectivos, tanto en España como en Galicia obsérvase que as mulleres teñen maiores 

taxas de emprego temporal que os homes (ver Gráfico 13)15. Ademais, no caso das mulleres 

galegas en comparación coa media das porcentaxes da media das mulleres en España estas 

presentan maiores taxas de emprego temporal salvo en dous anos concretos (2014 e 2018) nos 

que as taxas son inferiores á media das españolas e no ano 2013 obteñen o mesmo valor. No 

que respecta aos homes, os galegos -aínda que con certos altibaixos nas cifras- teñen en xeral 

menores taxas de temporalidade que a media española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Poboación de 15 a 74 anos. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

UE-28 30,1 29,6 30,9 31,4 31,2 31,3 31,9 32,2 32,3 32,4 32,0 31,2

España 48,5 44,3 45,1 47,6 47,3 49,3 51,9 54,3 56,5 57,5 56,3 55,4
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Gráfico 12. Taxas de temporalidade da mocidade entre 15-29 anos: medias anuais na UE-28 e España 

Fonte: Elaboración persoal a partir de: Temporary employees as percentage of the total number of 

employees, by sex, age and citizenship (%). (Eurostat, 2019 en Hispabarómetro, 2019). 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Galicia: Mulleres 32,8 29,0 28,1 27,1 25,5 24,1 23,7 26,8 28,2 28,7 27,5 27,8

España: Mulleres 31,2 27,2 26,1 26,5 24,9 24,1 24,5 25,2 26,4 27,5 27,7 27,2

Galicia: Homes 28,4 24,3 22,2 22,1 20,5 21,5 23,2 24,1 24,3 25,3 25,6 25,1

España: Homes 27,4 23,6 23,6 24,0 22,0 22,2 23,5 25,1 25,7 25,9 26,0 25,4
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Gráfico 13.Taxas de temporalidade: Galicia e España 

Fonte: Elaboración persoal a partir de: Temporary employees as percentage of the total number of 

employees, by sex, age and citizenship (%). (Eurostat, 2019, en Hispabarómetro, 2019). Taxa 

temporalidade mulleres e homes de 16 e máis anos en España (%, medias anuais), (INE, 2019). ( 
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Ante estes datos obsérvase que os efectos da reforma laboral non foron moi efectivos xa 

que a creación de emprego predominante foi de carácter temporal o cal implica unha maior 

precariedade laboral, mais este fenómeno da contratación temporal non é algo novidoso nin se 

xerou coa crise do ano 2008, senón que é un feito que xa se vén presentando segundo Lorente 

e Guamán (2017) dende a reforma de 198416. 

Esta modalidade de contratación derivaría na creación dun modelo laboral específico 

denominado segundo se recolle no Barómetro Social (2008) como «trabajador intermitente, que 

alterna períodos de paro y empleos de corta duración» (p. 4). 

Outro trazo do mercado laboral que sinala Santamaría (2018) como indicador de 

precariedade dentro do colectivo da xuventude son os salarios percibidos. Segundo os datos 

consultados no INE os grupos de poboación que perciben os salarios máis baixos son os que se 

sitúan entre os 16-24 anos e entre os 25-34 anos (ver Táboa 42). 

No ano do comezo da crise, 2008, a media do soldo bruto mensual percibido polas persoas 

que se sitúan entre os 16 e 24 anos era de 1.173,55 euros, mentres que no ano 2019 ese soldo é 

de 1.184,65 euros. No caso do salario percibido polas persoas que se atopan no treito dos 25-

34 anos a cantidade retribuída no ano 2008 era de 1.620,52 euros e no ano 2019 acadaba un 

total de 1.671,54 euros. No que respecta a outros grupos en función da idade compróbase que 

os que maiores retribucións salariais perciben son os de 55 e máis anos, obviamente neste treito 

hai que considerar diversos factores que inciden nunha maior retribución como os anos de 

experiencia laboral. 

 

Así mesmo, considerando a media anual dos soldos por idades, os datos da Enquisa Anual 

Salarial (2008-2016) realizada polo INE confirman que o grupo de poboación con idades 

comprendidas entre os 20-24 anos son o colectivo que recibe unha menor retribución salarial, 

 
16 Lei 32/1984, de 2 de agosto, sobre modificación de determinados artigos de la Lei 8/1980, de 10 de marzo, do Estatuto 

dos Traballadores. (Boletín Oficial del Estado, de 4 de agosto de 1984, núm. 186, pp. 22731-22736).  

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

    De 16 a 24 anos 1.184,65 1.091,67 1.065,48 1.029,30 1.042,38 1.030,64 1.032,45 1.040,31 1.118,68 1.181,92 1.174,34 1.173,55

    De 25 a 34 anos 1.671,54 1.615,20 1.557,70 1.543,90 1.502,50 1.575,92 1.581,70 1.589,38 1.644,48 1.653,79 1.637,80 1.620,52

    De 35 a 44 anos 2.015,83 2.020,61 1.953,54 1.915,80 1.961,03 1.951,49 1.938,74 1.921,95 1.889,13 1.868,04 1.886,05 1.868,84

    De 45 a 54 anos 2.157,06 2.140,75 2.097,82 2.083,45 2.118,30 2.084,07 2.104,90 2.065,10 2.067,38 2.085,38 2.065,46 1.992,59

    55 e máis anos 2.306,29 2.205,57 2.169,18 2.228,07 2.260,31 2.198,27 2.134,67 2.167,49 2.136,90 2.181,40 2.112,81 2.151,89

Fonte: Elaboración propia a partir de: Salarios medios por tipo de jornada, grupo de edad y decil. (INE, 2021). 

 

Táboa: 42. Evolución do salario bruto mensual 
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seguido do grupo de 25-29 anos. No polo oposto, as persoas que acadan un maior soldo son as 

que se sitúan entre as franxas de idade a partir dos 40 anos e os 59 anos. A diferencia entre 

homes e mulleres tamén é relevante xa que os datos constatan que as mulleres en todos os 

grupos de idade reciben unha menor retribución que os homes. 

Por exemplo, no último ano do que se dispoñen datos -2016- os homes con idades entre 

20-24 anos cobran unha media anual de 12.641,01 euros mentres que as mulleres do mesmo 

treito de idade acadan un total de 9.746, 34 euros. Esta diferenza é extensible aos demais grupos 

de idade da poboación, por exemplo, entre os que teñen un salario máis elevado no colectivo 

dos homes no ano 2016 están os de 55-59 anos (31.225,13 euros), porén as mulleres da mesma 

idade obteñen un soldo de 22.821,99 euros. 

Esta diferenza entre ambos grupos pode apreciarse no Gráfico 14 onde se ve claramente a 

posición salarial que ocupan os homes situándose na parte máis alta das retribucións mentres 

que as mulleres ocupan unha posición notablemente inferior en canto aos salarios recibidos e 

polo tanto sitúanse na parte máis baixa das retribucións no gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á vista dos datos, e tal e como o sinalan Fernánez Asperilla e Alba (2020) a reforma laboral 

non tería unha verdadeira utilidade en termos de creación de emprego e contribuiría a perpetuar 

a temporalidade na contratación e a rotación nos postos de traballo. 

Segundo se sinala no Barómetro social de España (2008 e 2012) a crise económica 

provocaría unha serie de consecuencias de deterioro social que incidirían en maior medida na 

clase traballadora asalariada producindo unha importante diminución nos ingresos dos fogares, 
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Gráfico 14. Ganancia media anual: 2016-2008 

Fonte: Elaboración propia a partir de: Encuesta anual de estructura salarial. Serie 2008-2016. (INE, 

2021). 
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aumentado de forma notoria as desigualdades entre as diferentes clases sociais e a nacenza 

dunha serie de factores asociados a esta precariedade familiar como os desafiuzamentos por 

falta de pago das hipotecas aos bancos e unha relevante desafección coa política e coas 

institucións de carácter público entre as que se atoparía o sistema xudicial. 

Ademais, nesta realidade social de férreas desigualdades entre a poboación, segundo o 

describe Pereda (2018) o índice de pobreza aumentaría de forma relevante entre os anos 2007 

e 2015 o que implicaría un maior volume de persoas afectadas, de 1,8 millóns a 3 millóns no 

treito temporal descrito. Porén, a inversión nas políticas de corte social non se incrementou na 

mesma proporción e as áreas máis afectadas polos recortes de financiamento serían, entre 

outros, a vivenda, o desemprego, a educación e a sanidade (Pereda, 2018). 

En estreita relación co índice de pobreza, Hernández Pedreño (2010) sinala que este termo 

comeza a ser substituído polo de exclusión social a partir dos anos noventa do século vinte. Este 

concepto é considerado pola Fundación FOESSA17 (2019) como «un fenómeno de acumulación 

de dificultades en distintos ámbitos, lo que incluye la pobreza económica pero también el 

empleo, vivienda, las relaciones sociales o el acceso a sistemas de protección social» (p. 211). 

No VII Informe sobre exclusión y desarrollo social realizado pola Fundación FOESSA 

(2014) constátase que as dimensións da exclusión que máis afectaron á poboación durante os 

anos 2007, 2009 e 2013 foron a da vivenda e a do emprego. Dentro dos colectivos poboacionais 

un dos máis afectados foi o da xuventude en relación co desemprego. Esta situación de falta de 

actividade laboral no colectivo mencionado supón unha secuela grave no desenvolvemento do 

seu proxecto persoal e profesional e probablemente contribúa a esvaecer moitas fases dos seus 

ciclos vitais e converténdose finalmente no que FOESSA (2014) denominou como «generación 

hipotecada» (p. 242). 

Ante este panorama tan pouco alentador para a mocidade e a poboación española no seu 

conxunto, durante o ano 2012 leváronse a cabo diferentes folgas xerais en sinal de protesta 

polas accións emprendidas en materia de emprego sobre todo a raíz da promulgación do Real 

Decreto -lei 3/2012. Non obstante, xa anteriormente en relación co inicio e desenvolvemento 

da crise do 2008 comezaron a emerxer diferentes movementos sociais de protesta como o 15-

M, Juventud sin futuro, Democracia Real Ya, como entes de mobilización cidadá que confluíron 

para reclamar e reivindicar determinadas demandas en materia política, educativa ou de 

vivenda. 

 
17 FOESSA: Fomento de Estudos Sociais e Socioloxía Aplicada. 
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Neste contexto, o período de crise económica iniciado no 2008 sería segundo o Consejo de 

la Juventud de España (CJE, 2013) froito dunha fonda transformación a nivel económico e 

social que orixinaría un novo modelo socioeconómico que se caracteriza polos seguintes 

aspectos: 

- A perda dun modelo de regulación do traballo e dos problemas sociais que garantía un 

emprego con certa estabilidade e o cambio no estado de benestar e nas políticas de 

servizos e de protección social cidadá. 

- O fin dun modelo social de emprego estable e protexido polos dereitos laborais. 

- A perda do rol do Estado en relación coa súa intervención no mercado para paliar os 

problemas e as desigualdades sociais. 

- A transformación da cultura do esforzo por un modelo enfocado á cultura do goce e os 

cambios asociados ao mesmo que repercuten na cultura laboral e persoal da cidadanía. 

- O paso dunha sociedade de produción a unha sociedade consumista e individualista. 

- Un modelo de carácter globalizado que acentúa as diferencias entre os territorios e as 

persoas. 

- O predominio de dous perfís concretos no mercado laboral relativos a persoas que están 

sobre cualificadas e outras que están subcualificadas. 

- A posta en marcha de políticas liberais que minguan a protección social e laboral e os 

dereitos co fin último de maximizar a produción. 

Para paliar o deterioro da influencia deste novo modelo socioeconómico na poboación será 

preciso apostar polas políticas públicas en materia social -atención á dependencia, educación, 

emprego, sanidade, vivenda- que garantan a protección e os dereitos da cidadanía por parte dos 

axentes políticos xerando unha maior inversión a longo prazo co fin último como o detalla 

FOESSA (2019) de «(...) contribuir a la materialización de los derechos sociales para todas las 

personas que residen y trabajan en España» (p. 390). 

2.4.1 Desemprego e xuventude: análise da situación nas principais fontes estatísticas 

Nesta parte examínanse en primeiro lugar os datos de desemprego a nivel estatal da 

poboación española, sen ter en conta a idade, e da comunidade autónoma de Galicia para obter 

unha perspectiva xeral da evolución do paro dende o ano 2008 ata o ano 2019 no conxunto da 

poboación do país e no contexto galego que é fonte de análise neste traballo. 

As cifras obtidas mostran que a taxa de desemprego tanto a nivel nacional como en Galicia 

foi aumentando de forma paulatina (ver Gráfico 15). Neste senso, no caso de Galicia o 

incremento tería lugar dende o cuarto trimestre do ano 2008 ata o cuarto trimestre do ano 2013 
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e a partir dese momento comezaría un descenso constante ata o cuarto trimestre do ano 2019. 

En canto á evolución da taxa nacional de paro as cifras constatan que dende o cuarto trimestre 

do ano 2008 ata o cuarto trimestre do ano 2012 este índice foi medrando para comezar a 

diminuír a partir do cuarto trimestre do ano 2013.  

Ademais, nos últimos datos dispoñibles do cuarto trimestre do ano 2020 a taxa de 

desemprego de Galicia mantense co mesmo valor que tiña no cuarto trimestre do ano 2019 

(11,7%) mentres que a nivel nacional aumentou acadando unha cifra de 16,1%.  

 

 

En canto as taxas das demais comunidades autónomas estas seguen unha progresión similar 

á taxa nacional destacando dende o cuarto trimestre do ano 2008 un aumento na porcentaxe de 

persoas desempregadas e logo a partir do ano 2012 e noutros casos a partir do ano 2013 comeza 

un descenso progresivo nas cifras con certos altibaixos dependendo do territorio. Nos últimos 

datos relativos ao cuarto trimestre do ano 2019 as rexións coas taxas de paro máis altas serían: 

Ceuta (27,6%), Melilla (26,8%), Estremadura (23,5%), Andalucía (20,8%) e Canarias (18,8%). 

E as que menor número de persoas desempregadas terían serían: a Comunidade Foral de 

Navarra (9,0%), o País Vasco (9,1%), A Rioxa, Aragón e Baleares coa mesma taxa de 9,9%. 

No que respecta ás porcentaxes de mulleres e de homes desempregados os datos analizados 

constatan que tanto a nivel nacional como a nivel autonómico -no caso de Galicia- as taxas de 

desemprego das mulleres son máis elevadas que as dos homes (ver Gráfico 16).  
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Gráfico 15. Evolución da taxa de paro da poboación a nivel nacional e en Galicia (2019-2008) 

Fonte: Elaboración propia a partir de: Tasas de paro por distintos grupos de edad, sexo y comunidad autónoma. 

(INE, 2021). 
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Dentro da análise a nivel autonómico galego, os datos totais do desemprego por provincias 

indican que a maior taxa de persoas desempregadas no cuarto trimestre do ano 2019 atópase en 

Pontevedra cun total de 13,9%, en segundo lugar estaría Ourense cun taxa de 12,9%, en terceiro 

lugar encóntrase A Coruña cunha cifra de 10,3% e en último lugar a provincia de Lugo con 

9,8%. 

 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de: Tasas de paro por distintos grupos de edad, sexo y comunidad autónoma. (INE, 

2021). 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE (Instituto Galego de Estatística, 2021). 

Gráfico 16. Taxas de paro das mulleres e dos homes a nivel nacional e autonómico galego 

Gráfico 17. Taxas de paro a nivel provincial en Galicia 
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A nivel europeo, os datos constatan que dentro de Europa segundo o cómputo total, España 

sitúase tras Francia como o país coa maior porcentaxe de desemprego da poboación e Alemaña 

como o país coas menores cotas de paro (ver Gráfico 18). A evolución observada mostra que 

dende o ano 2010 ata o ano 2013 o volume da taxa de paro foise incrementando en España e 

posteriormente, a partir de 2014 comezaría unha progresiva diminución das taxas de paro ata 

acadar no ano 2019 un total de 14,1% pero moi lonxe da taxa alemá que se situou no mesmo 

ano en 3,1% e é a máis baixa da UE-28. 

 

 

En opinión de Furió e Alonso Pérez (2015) as altas cifras do paro en España derivan de 

máis factores que os propios da crise económica do ano 2008. Entre estes elementos externos á 

crise confirman, por exemplo, que os países que obtiveron menores porcentaxes de desemprego 

foi debido principalmente a que basearon o seu desenvolvemento económico no eido das 

exportacións e da demanda externa do mercado, mentres que en España acontecería todo o 

contrario, cun mercado centrado na demanda interna. Outro elemento determinante, que 

provocaría un maior desemprego, foi a perda de postos de traballo no sector da construción que 

en comparación con outros países de Europa é unha área de inserción de gran magnitude en 

España e ademais os efectos da crise económica contribuíron a transformar os hábitos da 

poboación en termos de consumo debido en parte ás altas taxas de paro da poboación. 

Ademais, dos datos a nivel nacional e autonómico da poboación total, a continuación 

preséntanse os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) do INE en relación coas taxas de 

desemprego das mulleres e dos homes segundo o grupo de idade así como a fenda de xénero 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

UE-28 9,6 9,6 10,5 10,8 10,2 9,4 8,5 7,6 6,8 6,3

Alemaña 7,0 5,8 5,4 5,2 5,0 4,6 4,1 3,8 3,4 3,1

España 19,9 21,4 24,8 26,1 24,5 22,1 19,6 17,2 15,3 14,1

Grecia 12,7 17,9 24,5 27,5 26,5 24,9 23,6 21,5 19,3 17,3

Francia 9,3 9,2 9,8 10,3 10,3 10,4 10,0 9,4 9,0 8,5
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Gráfico 18. Taxas de paro: UE-28, España e outros países (2010-2019) 

Fonte: Elaboración propia a partir de: Unemployment by sex and age – annual data. (Eurostat, 2021). 
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entre ambos colectivos. Este último indicador segundo o INE (2019) correspóndese coa 

«diferencia en puntos porcentuales entre las tasas de empleo de los hombres y las tasas de 

empleo de las mujeres» (p. 2). 

Como pode comprobarse na Táboa 43, as maiores taxas de paro rexistradas no período 

2009-2019, tanto para as mulleres como para os homes atópanse na franxa de idade de 16 a 24 

anos e acadando no ano 2013 a cota máis alta (56,2% nos homes e 54,6% nas mulleres). Durante 

o treito temporal 2013-2018 hai unha diminución na taxa de paro na franxa de 16 e máis anos 

e na de 16-24 anos.  

Segundo o INE (2019) a baixada da taxa máis notoria é a do colectivo de 16 a 24 anos que 

durante o 2013-2018 descendeu en 21 puntos no grupo dos homes e en 21,4 puntos no grupo 

das mulleres. Outra das taxas de paro que acada os valores máis baixos de todas é a de 55 e 

máis anos a cal obtén a taxa máis alta no ano 2014 no colectivo dos homes cun total de 19,7% 

e no caso das mulleres nese mesmo ano será de 18,8%. 

 

No que respecta á fenda de xénero, tal e como se detalla nos datos da Táboa 43, este 

indicador aumentou nas franxas de idade de 16 e máis anos, de 16 a 24 anos e na de 25 e máis 

anos que se sitúan concretamente cunha taxa de 3,5 e 3,6 respectivamente no ano 2019. 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

    16 e máis anos 12,5 13,7 15,7 18,1 20,8 23,6 25,6 24,6 21,0 19,6 17,6

    De 16 a 24 anos 30,9 35,3 39,6 44,0 48,7 53,4 56,2 54,1 48,2 43,1 39,1

    25 e máis anos 11,1 12,2 14,0 16,3 18,8 21,4 23,2 22,2 18,7 17,4 15,4

    55 e máis anos 11,3 12,3 14,3 16,2 17,8 19,7 19,6 17,3 14,7 13,8 10,9

    16 e máis anos 16,0 17,0 19,0 21,4 23,6 25,4 26,7 25,0 21,8 20,2 18,1

    De 16 a 24 anos 34,5 33,3 37,4 44,9 48,0 52,9 54,6 51,4 44,0 39,6 36,1

    25 e máis anos 14,7 15,9 17,7 19,8 21,8 23,4 24,4 22,8 19,7 18,3 16,1

    55 e máis anos 13,5 14,6 15,4 16,7 18,0 18,8 19,1 17,1 14,0 13,1 12,6

    16 e máis anos 3,5 3,3 3,4 3,3 2,8 1,8 1,1 0,5 0,8 0,7 0,5

    De 16 a 24 anos 3,6 -2,0 -2,1 0,9 -0,7 -0,5 -1,6 -2,7 -4,2 -3,5 -2,9

    25 e máis anos 3,6 3,7 3,8 3,5 3,0 2,0 1,2 0,6 1,0 0,9 0,7

    55 e máis anos 2,2 2,3 1,1 1,1 0,2 -0,8 -0,5 -0,2 -0,7 -0,7 1,7

Homes

Mulleres

Fenda de xénero (mulleres - homes)

Fonte: Elaboración propia a partir de: Tasa de paro según grupos de edad y periodo. Brecha de género. (INE, 2021). 

Táboa: 43. Taxa de paro segundo o grupo de idade e o ano (inclúe a fenda de xénero) 
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Se se comparan as taxas de España coa media acada polos países da UE-2718 os datos 

mostran que no caso do colectivo das mulleres menores de 25 anos as porcentaxes son moito 

máis elevadas en todo o treito temporal analizado (2009-2019). Por exemplo, no ano 2009 a 

taxa de paro en España das mulleres menores de 25 anos era de 36,1% mentres a da media dos 

países da UE-27 era de 19,5% e o mesmo acontece co colectivo das mulleres de 25 e máis anos, 

as porcentaxes no caso de España sempre son superiores ás medias da UE27 (ver Gráfico 19).  

 

 

Ademais, a taxa de paro das mulleres na franxa de menos de 25 anos é a segunda máis alta 

da UE despois de Grecia que acada no ano 2019 un 37,1% sendo neste caso a diferencia de 2,1 

puntos entre ambos países. Porén, o país coas porcentaxes máis baixas no período analizado é 

Alemaña que foi diminuíndo progresivamente a porcentaxe dende o ano 2009 (9,8%) ata o ano 

2019 (4,8%).  

En canto ao grupo dos homes, as cifras mostran que as porcentaxes dos de menos de 25 

anos son máis elevadas que a media dos países da UE-27 acadando máis do dobre desta. Por 

exemplo, como pode verse no Gráfico 20 no ano 2019 a taxa correspondente aos homes 

españois de menos de 25 anos é de 30,9 mentres que a da media da UE-27 é de 15,4%. 

 

 

 
18 Tal e como se recolle na web de EUROSTAT, dende o 1 de febreiro de 2020 a UE trala marcha do Reino Unido pasa 

a estar constituída por 27 países. [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Glossary:EU_enlargements/es] 

Fonte: Elaboración propia a partir de: Tasa de paro y brecha de género según grupos de edad y periodo en la UE. (INE; 2021). 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

UE27_2020: menos de 25 anos 14,8 15,6 17,5 19,6 21,3 23,2 24,1 23,4 21,6 20,9 19,5

España: menos de 25 anos 34,5 33,3 37,4 44,9 48,0 52,9 54,6 51,4 44,0 39,6 36,1

UE27_2020: 25 e máis anos 6,4 6,9 7,6 8,5 9,2 9,9 10,2 9,7 8,9 8,8 8,1

España: 25 e máis anos 14,7 15,9 17,7 19,8 21,8 23,4 24,4 22,8 19,7 18,3 16,2
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Gráfico 19. Taxas de paro das mulleres segundo a idade: UE-27 e España 
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Dentro da UE no ano 2019 a taxa dos homes españois menores de 25 anos é a segunda 

máis alta despois de Grecia (33,5%). Ambos países, xunto con Francia acadan as maiores 

porcentaxes de paro no colectivo examinado e no polo contrario sitúase Alemaña que obtén as 

menores taxas de todos os países no treito analizado. No que respecta aos de 25 e máis anos, os 

valores indican que son cifras moi superiores á media da UE-27 como por exemplo no ano 2019 

a cifra de España é de 11,1% e a da UE-27 é de 5,6%. O país coas taxas de paro máis altas neste 

grupo de idade sería Grecia e en segundo lugar España mentres que os que acadan as 

porcentaxes máis baixas serían Alemaña e o Reino Unido. 

No contexto europeo, tendo en conta os datos que se recollen en Eurostat sobre a xuventude 

desempregada, constátase unha alta taxa de paro xuvenil en España tanto na franxa de idade 

dos 20-24 anos (29,8%) como na franxa de idade dos 25-29 anos (19%). En ambos casos, á 

vista dos últimos datos do 2019 España é o segundo país -tras Grecia que se sitúa á cabeza con 

34,3% e 25,8% segundo os grupos de idade sinalados- coa maior proporción de poboación moza 

en paro.  

No ano 2019, no treito dos 20 aos 24 anos, os países coas maiores porcentaxes de mocidade 

desempregada son os que se amosan na Táboa 44. Como pode apreciarse, España está entre os 

cinco países de Europa coas taxas de paro máis elevadas, ocupando a segunda posición tras 

Grecia e a gran distancia da media da UE-28 que acada un valor de 13,2% no colectivo de 20-

24 anos e un valor de 8,3% no treito de idade dos 25-29 anos. 

 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

UE27_2020: menos de 25 anos 15,4 16,5 18,4 20,5 22,2 23,8 24,7 24,0 22,0 22,1 21,2

España: menos de 25 anos 30,9 35,2 39,5 44,0 48,6 53,4 56,2 54,1 48,2 43,1 39,1

UE27_2020: 25 e máis anos 5,6 6,1 6,9 7,8 8,7 9,4 9,9 9,3 8,4 8,4 7,6

España: 25 e máis anos 11,1 12,2 14,0 16,3 18,8 21,4 23,2 22,2 18,7 17,4 15,4
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Fonte: Elaboración propia a partir de: Tasa de paro y brecha de género según grupos de edad y periodo en la UE. (INE, 2021). 

Gráfico 20. Taxas de paro dos homes segundo a idade: UE-27 e España. 
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Na franxa de idade dos 25-29 anos os datos correspondentes ás taxas de desemprego 

xuvenil máis baixas na UE e que se mostran na Táboa 45 constatan unha nova panorámica de 

territorios onde obviamente non se sitúa España e onde destacan tres países que aparecen en 

ambos treitos de idade como son Alemaña, os Países Baixos e a República Checa. 

 

No caso concreto de España segundo os datos de Eurostat, a taxa de desemprego xuvenil 

no grupo de 20-24 anos sempre se mantivo durante o período 2008-2019 por enriba do 20% 

acadando o seu máximo no ano 2013 cun total de 51,8%. No colectivo de 25-29 anos a taxa de 

paro sempre estivo por enriba do 13% e a cota máis alta presentaríase ao igual que no outro 

grupo no ano 2013 cun total de 33,3%.  

A situación particular de España considerando os datos que proporciona Eurostat -(ver 

Gráfico 21) -para o período 2008-2019 permite confirmar que a franxa de idade dos 20-24 anos 

ten porcentaxes máis elevadas de paro xuvenil que a de 25-29 anos. 

 

 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de: Youth unemployment rate by sex, age and country of birth. (Eurostat, 2021). 

Fonte: Elaboración propia a partir de: Youth unemployment rate by sex, age and country of birth. (Eurostat, 2021). 

Franxas de idade Países coas maiores taxas de paro rexistradas

20-24 anos Grecia (34,3%), España (29,8%), Italia (26,2%), Francia (18,4%), Portugal (16,4%)

25-29 anos Grecia (25,8), España (19%), Italia (17,6%), Francia (11,4%), Croacia (10,6%)

Franxas de idade Países coas menores taxas de paro rexistradas

20-24 anos República Checa (4,5%), Alemaña (5,3%), Países Baixos (5,7%), Eslovenia (6,8%), Malta (7%)

25-29 anos República Checa (2,6%), Países Baixos (3,4%), Reino Unido (3,7%), Malta (4%), Alemaña (4,1%)

Táboa: 44. Taxas de paro xuvenil na UE: ano 2019 (I) 

Táboa: 45. Taxas de paro xuvenil na UE: ano 2019 (II) 
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Ademais, ao longo do treito temporal descrito ambas franxas de idade presentan unha 

evolución similar. Así dende o ano 2008 ata o ano 2013 as cifras do paro van en progresivo 

aumento e a partir do ano 2014 comeza un destacable descenso, mais as taxas do 2019 son 

superiores ás do comezo do período examinado e tamén son inferiores ás maiores cotas acadas 

para as dúas franxas no ano 2013 cun 51,8% e cun 33,3% respectivamente. 

En liñas xerais, o desemprego xuvenil en Europa tal e como o sinalan Furió e Alonso Pérez 

(2015) ten uns trazos similares a nivel demográfico entre os que se destacan un maior 

desemprego na poboación que posúe uns niveis de formación inferiores, unhas maiores taxas 

de paro no colectivo da mocidade e maiores cotas de desemprego na poboación que ten 

empregos de carácter temporal. 

Unha das principais características do desemprego da mocidade é a precariedade, entendida 

esta como: «el conjunto de condiciones que determinan una situación de desventaja o de 

desigualdad. Entre ellas destacan la corta duración de los contratos, los elevados índices de 

temporalidad, las reducciones de jornadas no deseadas, parcialidad en contratos, etc.» (UGT19, 

2018, p. 9). A precariedade ademais provoca diversas consecuencias na poboación que a sofre 

como ben se detalla no estudo da UGT (2018): un certo deterioro económico, aumento da 

economía negra e do emprego irregular, maiores repercusións físicas e psíquicas (accidentes 

laborais, estrés laboral, etc.). 

 
19 UGT: Unión General de Trabajadores. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

20-24 anos 20,2 33,3 36,9 42,3 48,8 51,8 50,3 44,6 41,4 35,2 31 29,8

25-29 anos 13,3 21,7 24,7 26,3 31,5 33,3 30,3 28,5 25,6 23 20,4 19
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Gráfico 21. Evolución das taxas de desemprego da mocidade en España: 2008-2019 

Fonte: Elaboración propia a partir de: Youth Unemployment rate (total). (Eurostat, 2021). 
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2.4.2 O desemprego e o emprego en relación coa formación 

Tal e como o sinala o INJUVE (2015)20 a educación da mocidade é un factor clave para a 

obtención dun emprego de calidade e para incrementar o grao de empregabilidade así como o 

desenvolvemento económico. De feito, segundo se indica no estudo do MEFP (2019) o grao de 

formación que posúe a poboación ten unha conexión directa co emprego a nivel de inserción, 

de salarios ou de benestar social. 

Neste senso, en opinión de Planas (2011) dende o fin da Segunda Guerra Mundial 

desenvolveuse unha etapa de marcado carácter expansionista da educación na que diversos 

protagonistas sociais (estados, institucións laborais e familias) confluíron no acordo de 

incrementar o nivel educativo relativo á formación inicial da poboación. Esta situación veríase 

favorecida no caso de España por varios factores, entre os que Villar (2014) destaca a 

obrigatoriedade de educación ata os 16 anos, a inclusión da poboación na educación infantil e 

a evolución da educación non obrigatoria sobre todo a etapa da educación superior. 

Neste contexto de crise económica, a relación educación-emprego en relación coa inserción 

laboral podería entenderse como ben o recolle Luque (2018) da seguinte maneira: «A mayor y 

mejor educación/formación, mayor y mejor empleo y a la inversa, a menores niveles educativos 

mayores tasas de desempleo y a peor educación peor empleo» (p. 11).  

Non obstante, aínda que a premisa de Luque (2018) semella coherente e prometedora dun 

futuro laboral para a mocidade, a realidade en opinión de Villar (2014) non é tan alentadora, xa 

que hai maiores persoas tituladas e polo tanto posuír un título non se pode considerar como algo 

que lle outorgue a unha persoa unha certa distinción como si acontecería en décadas pasadas. 

De feito, Gamel (2000) sinala que os títulos poden acabar sendo depreciados se se produce un 

exceso cuantitativo de persoas tituladas que non acaban integradas no sistema económico xa 

que isto podería xerar unha depreciación tanto a nivel salarial como a nivel laboral que se 

traduciría en peores condicións de traballo como por exemplo a precariedade. 

Neste contexto, onde a educación dunha maior parte da poboación é un feito notorio é 

relevante coñecer ata que punto esa formación se traduce nunha maior probabilidade de 

inserción laboral segundo o nivel educativo acadado.  

Trala análise dos datos do INE en relación coas taxas de paro e co nivel de formación 

dentro dos grupos de idade 20-24 anos e 25-29 anos, confírmase que en todas as etapas 

 
20 No estudo dirixido por Henar, L. e Segales, M. (2015) 
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educativas (primeira e segunda etapa da secundaria e educación superior) o desemprego das 

mulleres é maior que o dos homes xa que acadan cotas máis altas en ambos grupos de idade. 

Ademais, nas distintas etapas educativas examinadas, a taxa de paro é maior no colectivo 

con idades comprendidas entre os 20-24 anos e no que concirne ao nivel formativo as maiores 

porcentaxes de persoas desempregadas atópanse na primeira etapa da educación secundaria 

cunha taxa de 33,01% no cuarto cuadrimestre do ano 2019. Porén, o menor número de persoas 

desempregadas pertence ao nivel de educación superior de 25 a 29 anos cunha taxa de 14,24% 

no cuarto trimestre do ano 2019. 

No que respecta á franxa de idade dos 25 a 29 anos, os datos do INE mostran no Gráfico 

23 que as maiores cifras de desemprego atópanse no nivel educativo que se corresponde coa 

primeira etapa de Educación Secundaria que acada unha taxa de 27,99% no cuarto trimestre do 

ano 2019. Porén, o menor número de persoas desempregadas pertence ao nivel de educación 

superior cunha taxa de 14,24% no cuarto trimestre do ano 2019. Ademais, obsérvase un 

descenso regular nas taxas de paro da educación superior, da segunda etapa da educación 

secundaria con orientación profesional e da primeira etapa de educación secundaria que 

descenden ata o ano 2018 e aumentan no ano 2019.  

 

21,77 24,61 23,47 33,42 34,14
38,07

23,47 28,15
34,45

35,39 38,25
48,69

31,33 25,66
33,85

35,55
43,66

43,26

33,01
38,4

41,17

46,96
49,45

55,92

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2019T4 2018T4 2017T4 2016T4 2015T4 2014T4

1ª Etapa Educación Secundaria e similar

2ª Etapa Educación Secundaria, con orientación profesional

2ª Etapa Educación Secundaria, con orientación xeral

Educacion Superior

Gráfico 22. Taxas de paro segundo o nivel de formación e a idade: 20-24 anos 

Fonte: Elaboración propia a partir de: Tasas de paro por nivel de formación alcanzado, sexo y grupo de edad. (INE, 2021). 
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Esta análise realizada confírmase coa que levou a cabo o MEFP (2019) xa que no informe 

emitido, aínda que neste caso para a franxa de 25 a 34 anos, constátase que a taxa de emprego 

é maior nas persoas que acadaron un nivel de educación superior ou terciaria constituíndo no 

ano 2018 unha porcentaxe total de 78%, mentres que as persoas cun nivel de educación 

secundaria obtiveron unha taxa de inserción dun 69% e as que teñen un nivel inferior tiñan nese 

mesmo ano unha taxa de inserción laboral de 63%. Non obstante, como o sinala o MEFP (2019) 

a taxa de emprego das persoas cun nivel de educación superior está por debaixo da media dos 

países da OCDE e da UE-23 que teñen unha taxa de 84%. 

No ano 2019, seguindo o informe realizado polo INE (2020) o nivel educativo coas 

porcentaxes máis baixas de desemprego sería o nivel 5-8 que se corresponde cos estudos de 

primeiro e de segundo ciclo de educación superior e de doutoramento21, mentres que o nivel de 

formación con maior desemprego sería o nivel 0-2 que comprende a etapa de preescolar, 

primaria e primeira etapa de secundaria. 

 
21 Segundo a Clasificación Nacional de Educación (CNED-2014) que sinala o INE na súa publicación do ano 2020 os 

niveis de educación clasifícanse da seguinte maneira: 0-2 (preescolar, primaria e 1ª etapa de secundaria), 3-4 (2ª etapa 

secundaria e postsecundaria non superior), 5-8 (primeiro e segundo ciclo de educación superior e doutoramento (INE, 2020, 

pp. 2-3). 
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Gráfico 23. Taxas de paro segundo o nivel de formación e a idade: 25-29 anos 

Fonte: Elaboración propia a partir de: Tasas de paro por nivel de formación alcanzado, sexo y grupo de edad. (INE, 2021). 
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No caso de España, no ano 2019 as taxas de paro das mulleres son máis elevadas que as 

dos homes en todos os niveis educativos (0-2, 3-4 e 5-8). A maior diferenza entre ambos grupos 

atópase no nivel 0-2 cunha diferenza de 7,3 puntos nas taxas de desemprego entre as mulleres 

e os homes, mentres que a menor diferenza estaría no nivel educativo 5-8 de estudos superiores 

con apenas 2,4 puntos de diferenza. 

Segundo o MEFP (2019) as taxas de emprego son maiores entre o colectivo da poboación 

que ten unha titulación superior, neste senso para a poboación comprendida entre os 25 e os 64 

anos que teñen un nivel de estudos de doutoramento a taxa de emprego é maior que se teñen un 

mestrado ou equivalente ou un grao constatándose unha diferenza de ata 5 puntos entre os niveis 

de doutoramento e de mestrado e unha diferenza de 4 puntos entre os que posúen un mestrado 

e os que teñen un grao. Esta tendencia de maior emprego en función dun maior nivel de estudos 

preséntase en moitos dos países da UE-28 como Francia, Finlandia, Irlanda, Italia, Portugal, 

Reino Unido ou Suecia. 

No contexto europeo, no nivel de educación superior (5-8), España en comparación coa 

UE-28 presenta maiores taxas de paro tanto no colectivo das mulleres como no dos homes 

acadando no ano 2019 unha taxa de desemprego de 9,8% e de 7,4% nos respectivos grupos, 

mentres que na UE-28 a taxa de paro no mesmo nivel educativo para as mulleres é de 4,2% e 

para os homes é de 3,6% (ver Gráficos 24 e 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que respecta ás mulleres españolas, as cifras reflicten que as taxas de paro son máis 

elevadas no nivel 0-2 (preescolar, primaria e 1ª etapa de secundaria) cunha cifra total de 24,8% 
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Fonte: Elaboración propia a partir de: Tasa de paro según niveles de educación en la UE (de 15 a 74 años). 
(INE, 2021). 

 

 

Gráfico 24. Taxas de paro segundo o nivel de educación: mulleres en España e na UE-28 (2019) 



MARÍA GONZÁLEZ BLANCO 

196 

en comparación coa media da UE-28 que sinala unha taxa de 13,5%. Ademais, nos niveis 3-4 

(2ª etapa de secundaria e pos-secundaria non superior) e no nivel 5-8 (primeiro ciclo de 

educación superior e doutoramento) as cotas das mulleres españolas son máis do dobre que as 

da UE-28. Así, no nivel 3-4 existe unha diferenza de 11 puntos e no nivel 5-8 hai unha diferenza 

de 5,6 puntos entre a media da UE-28 e a taxa das mulleres españolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No grupo dos homes, a maior taxa ao igual que acontecía no das mulleres atópase no nivel 

0-2 cunha porcentaxe de 17,5% mentres que a cota da UE-28 é de 11,8%. Outra coincidencia 

que se mostra é que nos niveis 3-4 e 5-8 as taxas de desemprego dos homes españois son máis 

do dobre que as que se acada na media da UE-28. Nestes niveis sinalados, hai unha diferenza 

de 6,7 puntos (nivel 3-4) e de 3,8 puntos (nivel 5-8) entre os resultados das taxas da UE-28 e as 

de España. 

Como se comproba nos gráficos descritos, as cifras de maior desemprego no caso da 

poboación española (mulleres e homes) en comparación coa UE-28 sitúanse no nivel 0-2 e no 

nivel 3-4. Ademais, as mulleres españolas e as europeas obteñen valores superiores aos homes 

nos tres niveis, sendo iso si no caso das integrantes da media da UE-28 as cotas máis baixas 

que as das mulleres españolas. 

A nivel autonómico, no nivel de educación superior, Galicia obtén unhas taxas de paro 

máis elevadas que as da media de España en todo o treito temporal examinado tal e como se 

mostra na Táboa 46. Ademais, nos datos analizados as mulleres presentan maiores taxas de 
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Gráfico 25. Taxas de paro segundo o nivel de educación: homes en España e na UE-28 (2019) 

Fonte: Elaboración propia a partir de: Tasa de paro según niveles de educación en la UE (de 15 a 74 años). 
(INE, 2021). 
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desemprego que os homes e sendo en ambos casos as cotas maiores que a media do total 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No nivel de educación secundaria Galicia presenta dende o ano 2014 ao 2017 unhas taxas 

máis baixas que as da media española, porén no 2018 e no 2019 prodúcese unha inversión nesta 

tendencia e os valores de Galicia son maiores que a media do total nacional. Por grupos, as 

mulleres presentan novamente maiores taxas de desemprego no nivel de educación secundaria 

que os homes. Non obstante, tanto as mulleres como os homes acadan no cómputo global do 

período estudado taxas de desemprego máis baixas que as da media do total nacional. 

En relación coa formación e o emprego, seguindo o estudo realizado polo MEFP (2019), 

as áreas de estudo que obteñen unha maior taxa de emprego e que son máis demandadas no 

mercado laboral entre a poboación de 25 a 34 anos son en función das maiores porcentaxes 

acadadas as seguintes: as tecnoloxías da información e comunicación (TIC), as enxeñarías e os 

estudos de ciencias da saúde, as ciencias naturais e os estudos de matemáticas, as ciencias 

empresarias e dereito. Entre as que acadan as menores porcentaxes de inserción estarían a área 

de artes e humanidades, a área de ciencias sociais e en último lugar o eido da educación que 

obtén a menor taxa de emprego. 

Fonte: Elaboración propia a partir de: Parados por nivel de formación alcanzado, sexo y comunidad 
autónoma. Porcentajes respecto del total de cada comunidad. (INE, 2021). 

 

 2019T4 2018T4 2017T4 2016T4 2015T4 2014T4

  Total Nacional 26,0 24,9 22,6 23,5 22,7 22,7

Andalucía 19,5 20,3 18,0 19,5 20,3 18,9

Aragón 26,4 24,2 22,9 27,5 24,1 22,8

Asturias, Principado de 29,1 29,4 33,0 35,3 37,4 36,7

Balears, Illes 28,2 17,8 14,5 16,5 13,6 15,1

Canarias 23,1 25,6 24,1 20,6 17,9 21,1

Cantabria 30,4 33,8 31,4 31,9 30,1 26,7

Castela e León 28,2 27,3 24,8 24,6 24,7 24,7

Castilla A Mancha 21,3 20,0 18,8 19,2 15,7 20,4

Cataluña 27,5 27,1 23,7 23,8 22,9 23,4

Comunidade Valenciana 31,6 26,3 24,8 24,6 21,8 23,9

Extremadura 15,6 20,2 18,2 18,4 17,0 18,6

Galicia 30,7 25,9 27,4 28,7 28,8 26,3

Madrid, Comunidade de 36,1 32,3 26,8 31,2 28,7 27,6

Murcia, Rexión de 24,7 19,2 17,7 15,1 17,5 17,5

Navarra, Comunidade Foral de 36,3 27,1 28,4 32,0 23,8 26,1

País Vasco 33,0 33,2 31,4 34,9 34,7 33,3

Rioxa, A 28,3 25,2 23,8 30,8 28,2 25,9

Ceuta 8,7 13,6 11,8 13,9 17,8 13,1

Melilla 13,8 15,6 13,9 19,5 19,4 14,4

Táboa: 46. Taxas de paro da poboación con nivel de estudos superiores: Galicia e España 
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A nivel europeo a inserción laboral da poboación española22 con estudos de educación 

superior segundo os datos de Eurostat -baseados na clasificación ISCED 2011-23 confirman que 

durante o treito temporal 2008-2019 España acada uns valores elevados de máis do 60% en 

todo o período, aínda que lonxe das cifras que mostra a media da UE-28 tal e como se pode 

comprobar no Gráfico 26. 

No que respecta á educación secundaria e á post-secundaria non terciaria (segundo a 

Clasificación Internacional Normalizada da Educación -CINE, 2011-), as cifras do Gráfico 27 

amosan que nesta etapa educativa as taxas de inserción laboral son menores respecto ás 

acadadas no nivel de educación terciaria. Non obstante, observouse que hai máis eivas nos datos 

recollidos na base de datos de Eurostat, feito polo cal soamente se presentan os resultados para 

o período 2014-2019.  

Con todo, as maiores taxas de emprego preséntanse nos anos 2017, 2018 e 2019 con valores 

que superan o 50%, pero aínda lonxe das cifras que obtén a media da UE-28 que destaca con 

 
22 Segundo Eurostat: poboación de 15 a 34 anos. 
23 ISCED: International Standard Classification of Education ou tamén coñecida en español como a Clasificación 

Internacional Normalizada da Educación (CINE 2011). Contempla 8 niveis educativos: o 3 e o 4 corresponden á Educación 

Secundaria e á Post-secundaria non terciaria; o 5-6-7-8 corresponden á Educación terciaria (ciclo curto; grao, primeiro ciclo de 

licenciatura ou equivalente; mestrado, segundo ciclo de licenciatura ou equivalente; doutoramento ou equivalente). 

Gráfico 26. Taxas de emprego da poboación con nivel de educación terciaria (niveis 5-8) (ISCED 2011) 

Fonte: Elaboración propia a partir de: Employment rates of young people not in education and training by sex, educational 

attainment level and years since completion of highest level of education. (Eurostat, 2021). 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EU-28 86,9 83,6 82,5 82,4 81,5 80,7 80,5 81,7 82,9 84,8 85,4 85,3

España 85,2 76,0 74,5 72,5 68,0 66,6 68,7 68,6 72,4 76,6 78,0 77,3
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máis do 50% en todo o treito temporal examinado e mostra as taxas de emprego máis elevadas 

nos anos 2018 (63,9%) e no 2019 (62,4%). 

 

En canto á situación profesional segundo os datos do Instituto Galego de Estatística (IGE) 

que se mostran na Táboa 47, as cifras24 constatan que a poboación moza traballa principalmente 

como asalariada no sector privado. No caso das mulleres a súa situación laboral confirma que 

a maioría traballan como asalariadas no sector privado e no sector público, en menor medida 

tamén se observa unha porcentaxe inferior no sector da empresa. No que respecta aos homes o 

principal traballo ao igual que o das mulleres é de asalariados no sector privado, porén tamén 

hai unha porcentaxe inferior pero notable no eido da empresa. 

 

 

 

 

 
24 As cifras son segundo o IGE en miles de persoas. 

Fonte: Elaboración propia a partir de: Employment rates of young people not in education and training by sex, 

educational attainment level and years since completion of highest level of education. (Eurostat, 2021). 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

EU-28 56,8 57,9 59,0 59,9 63,9 62,4

España 37,8 35,6 38,2 51,2 53,5 52,0
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Gráfico 27. Taxas de emprego da poboación con nivel de educación secundaria e post-secundaria 
non terciaria (niveis 3-4) (ISCED, 2011). 
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Outro factor relevante no eido da inserción laboral son os principais sectores nos que 

traballa a mocidade. Os datos da Táboa 48 mostran que tanto as mulleres como os homes con 

idades comprendidas entre os 16 e 29 anos traballan fundamentalmente no sector dos servizos 

e en menor medida no sector industrial, porén os de menor inserción laboral serían o sector 

primario e o da construción, este último é o eido no que menos mulleres traballan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de: Poboación ocupada entre 16 e 29 anos por sexo e 

situación profesional. (IGE, 2021). 

Ano Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres

2009/IV 8,9 3,7 9,2 8,7 84,6 77,6 2,9 0,8

2010/IV 9,3 5,4 8,8 8,6 68,8 64,5 3,2 1,7

2011/IV 10,4 4,3 8,1 8,6 60,9 60,8 2,4 0,7

2012/IV 7,6 3,8 4,7 5,2 53 59,1 3,3 0,7

2013/IV 7,2 4,8 5,7 5,8 45,7 49,7 1,9 0,8

2014/IV 6,1 6,2 3,6 5,9 46,9 43,2 1,6 0,4

2015/IV 7,5 5,7 4,5 4,2 45,9 45,8 1,8 0,7

2016/IV 6,9 3,9 4,5 4,8 50 49,6 1,2 __

2017/IV 5,3 4,1 4 7 50,6 45,7 0,6 0,1

2018/IV 5,2 3,7 4,2 4,6 54,5 49,5 0,6 __

2019/IV 6,9 2,5 5,3 5,5 52,1 48,4 0,9 0,4

Media 7,39 4,37 5,69 6,26 55,72 53,99 1,85 0,7

Asalariado do sector 

público
Outras situacións

Asalariado do sector 

privado

Empresarios e 

autónomos 

Ano Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres

2009/IV 7 1,4 23,7 6,4 22,3 1,6 52,4 81,4

2010/IV 5,2 2,4 19,8 5,9 17,2 1,1 47,8 70,6

2011/IV 4,9 0,9 17,4 6,6 11,7 0,7 47,7 66,3

2012/IV 4,8 1,8 14,7 6,9 8,1 0,3 41 59,8

2013/IV 5,7 1,3 15,5 3 6,4 0,3 33 56,4

2014/IV 5,5 0,9 12 3,8 6,3 0,3 34,5 50,6

2015/IV 4,8 1,1 12 4,2 4,9 0,5 38 50,5

2016/IV 5,5 0,5 13 5,1 6,1 0,9 37,9 51,8

2017/IV 6,1 0,8 14,6 4,8 3,7 __ 36,1 51,4

2018/IV 5,4 1,2 13,2 3,9 4,8 0,6 41,2 52,1

2019/IV 4,4 0,5 15 6,3 4,8 0,2 40,9 49,8

Media 5,39 1,16 15,53 5,17 8,75 0,65 40,95 58,24

Agricultura e pesca Industria Construción Servizos

Fonte: Elaboración propia a partir de: Poboación ocupada entre 16 e 29 anos por sexo e sector económico. 

(IGE, 2021). 

Táboa: 47. Situación profesional da mocidade galega entre 16 e 29 anos 

Táboa: 48. Sectores de ocupación da poboación galega entre 16 e 29 anos 
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En canto ás ocupacións principais seguindo a Clasificación Nacional de Ocupacións (CNO-

11) os datos analizados mostran na Táboa 49 que as tres principais ocupacións son a número 5 

(traballadores dos servizos de restauración, persoais, protección e vendedores), a número 2 

(técnicos e profesionais científicos e intelectuais) e a número 7 (artesáns e traballadores 

cualificados das industrias manufactureiras e a construción). Por outro lado, as ocupacións nas 

que menos se insire a mocidade entre 16 e 29 anos en Galicia son a número 1 (directores e 

xerentes), a número 0 (ocupacións militares) e a número 6 (traballadores cualificados no sector 

agrícola, gandeiro, forestal e pesqueiro). 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupación 2010/IV 2011/IV 2012/IV 2013/IV 2014/IV 2015/IV 2016/IV 2017/IV 2018/IV 2019/IV

0 Ocupacións militares 3,9 3,4 2 1,4 1,4 1,4 1,3 0,6 1 0,9

1 Directores e xerentes 1,3 1,2 0,6 0,9 0,6 1,5 0,9 0,5 0,7 0,2

2 Técnicos e profesionais científicos e intelectuais 24,8 22,1 16,9 18,3 16,4 22,3 19,8 22,6 20,7 21,8

3 Técnicos; profesionais de apoio 17,5 16,6 12,5 11,3 10,5 9,1 12,7 11,7 12,5 15,8

4 Empregados contables, administrativos e outros 

empregados de oficina
10,9 13,1 11,3 9,9 9,3 7,6 10,5 9,6 9,6 11,1

5 Traballadores dos servizos de restauración, 

persoais, protección e vendedores
50,5 48,2 47 39,7 36,4 34,3 37,5 35,4 38,4 34,6

6 Traballadores cualificados no sector agrícola, 

gandeiro, forestal e pesqueiro
46 3,5 4,1 3,9 3,7 3,9 3,6 3,3 3,9 2,9

7 Artesáns e traballadores cualificados das 

industrias manufactureiras e a construción (salvo 

operadores de instalacións e maquinaria)

30,4 23,9 20,3 18,1 16,8 14,7 15,8 14,3 15,2 18,1

8 Operadores de instalacións e maquinaria, e 

montadores
11,9 10,6 10,3 7,6 6,2 7,3 8,4 8,7 8,4 5,8

9 Ocupacións elementais 14,4 13,5 12,3 10,5 12,7 13,9 10,5 10,8 11,9 10,8

Fonte: Elaboración propia a partir de: Poboación ocupada entre 16 e 29 anos por ocupación (CNO-2011). (IGE, 2021). 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do IGE: Poboación ocupada entre 16 e 29 anos por ocupación (CNO-2011). 

Táboa: 49. Evolución da inserción da mocidade galega (16-29 anos) nas distintas ocupacións 
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CAPÍTULO 3. A NOVA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA: 

CARACTERÍSTICAS XERAIS 

3.1 INTRODUCIÓN 

Neste capítulo afóndase no coñecemento da nova emigración española comezando en primeiro 

lugar pola análise que sobre o feito emigratorio se constata nas principais fontes estatísticas 

para o rexistro da emigración. Non obstante, antes preséntase de forma sucinta unha parte 

relativa á problemática da cuantificación da emigración e a repercusión social que este 

fenómeno adquiriu por parte dos medios de comunicación. 

A continuación, examínanse os datos do feito emigratorio a través de distintas fontes 

estatísticas: a Estatística de Variacións Residenciais (EVR), o CERA (Censo Electoral de 

Residentes Ausentes) e o PERE (Padrón de Españois Residentes no Estranxeiro). Desta 

maneira, trátase de poñer de manifesto as principais achegas e limitacións de cada unha destas 

fontes estatísticas en canto á información que ofrecen sobre a emigración. Ademais, 

complementando esta información tamén se ofrecen algúns datos da Estatística de Migracións 

(EM). 

Nesta exposición de datos indicaranse trazos relativos á nova emigración como son, por 

exemplo, os principais países de destino tanto a nivel estatal como a nivel autonómico no caso 

concreto de Galicia. 

Tras esta parte, unha nova sección enfócase sobre as principais características da actual 

corrente emigratoria española. Máis especificamente sobre as causas que provocan esta 

emigración, sobre as idades do colectivo emigrante e sobre o perfil educativo da nova 

emigración con especial referencia ao caso galego. 

Para a análise do estudo do perfil educativo a única fonte dispoñible que rexistra este 

aspecto é o Rexistro de Matrícula Consular (RMC) sempre e cando a persoa no momento de 

cubrir a inscrición engada os datos sobre o nivel de formación.  
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3.2 O REXISTRO E A PROBLEMÁTICA DA CUANTIFICACIÓN DA NOVA EMIGRACIÓN 

Unha das principais dificultades asociadas ao fenómeno actual da emigración é a cuantificación 

das persoas que emigran dende España cara ao exterior. Dende a crise económica do ano 2008 

a emigración converteuse nun tema de destacada relevancia social que adquiriu gran 

protagonismo nos medios de comunicación tanto en España como no estranxeiro. Este feito 

socioeconómico do fluxo emigratorio chegaría a crear certa alarma nos medios de 

comunicación como ben o indica González Enríquez (2013) desenvolvendo unha visión do feito 

migratorio como un problema fundamental da sociedade española, sobre todo tendo en conta a 

inversión realizada na formación da poboación que emigra e configurándose así unha certa 

ameaza cara o porvir do país. 

Un dos colectivos maiormente afectados polas consecuencias de deterioro a nivel persoal 

e profesional -emancipación, desemprego, precariedade laboral, pobreza, etc.- foi a xuventude. 

Este grupo social en opinión de Lasheras e Pérez Eransus (2014) ten sido un dos máis 

vulnerables xa que a crise impactaría en distintos eidos da súa vida: a nivel laboral con altas 

taxas de desemprego, con predominio de contratacións temporais, cunha importante falta de 

acceso a unha vivenda polos elevados prezos e diversos axustes en materia de política social 

que minguarían as súas oportunidades de desenvolvemento persoal e laboral. 

De feito, Domingo e Sabater (2013) sinalan que a partir do ano 2012 a emigración deste 

colectivo, concretamente da mocidade con estudos, foi un feito que cativou de forma notoria a 

atención dos medios de comunicación contemplándose ademais este fluxo migratorio no 

contexto de crise económica como a única opción de salvación para unha mocidade que se 

chegou a denominar como «generación perdida» (p. 62). Nesta mesma liña, Alba, Fernández 

Asperilla e Martínez Veiga (2013) remarcan que cada vez que o INE detallaba algún tipo de 

información relativa á esta nova emigración os medios de comunicación transmitían unha imaxe 

desmesurada concibindo esta corrente emigratoria como un fluxo masivo e designando esta 

emigración como «exilio económico o exilio laboral» (p. 6). 

Nesta conxuntura socioeconómica, a imaxe transmitida nalgúns medios conferiulle ao 

fenómeno da emigración española unha magnitude notoria en canto ao número de persoas que 

emigran e o seu perfil, de tal modo que a perspectiva sobre esta situación socioeconómica 

acabaría percibíndose en certa medida como ben o sinala o Observatorio Permanente Andaluz 

de las Migraciones (OPAM, 2013) como un éxodo dunha parte importante da poboación 

española. Ora ben, como o precisan Díaz-Hernández, Domínguez-Mujica e Parreño-Castellano 
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(2015) esta visión sobre a emigración poida que sexa distorsionada e que contribúa a acrecentar 

de forma desmesurada o proceso migratorio. 

Non obstante, por reflectir unha idea aproximada do tratamento que os medios teñen feito 

sobre a emigración, detállanse a continuación algúns titulares da prensa española e galega que 

se enfocaron de forma particular na vertente cuantitativa da actual emigración con novas como 

as seguintes: 

➢ La crisis arroja a 360.000 españoles al mercado laboral extranjero (La Voz de Galicia, 

20/08/2012) 

➢ Los emigrantes españoles se han duplicado desde 2007: Ecuador y Reino Unido, sus 

principales destinos (El Economista, 26/09/2013). 

➢ Cerca de 137.000 españoles han emigrado al extranjero en 2012 y 2013 (El Periódico, 

04/11/2014). 

➢ Dos millones de españoles emigrados: los que se ven y los que no se ven (El Diario, 

18/03/2015). 

➢ Un total de 46.004 ciudadanos españoles emigraron al extranjero en el primer semestre 

del año 2017 (España Exterior, 14/12/2017). 

➢ Otros 76.000 españoles se marcharon al extranjero en 2017 y ya son más de 2,5 

millones (El Mundo, 20/03/2018). 

➢ Casi 50.000 jóvenes dejaron Galicia en la última década para irse al extranjero (Faro 

de Vigo, 06/01/2019). 

➢ A sangría da emigración: 328.853 persoas abandonaron Galiza na última década (Nós 

Diario, 15/09/2020). 

➢ 25 galegos emigran ao estranxeiro cada día (Nós Diario, 02/03/2021). 

Ante esta información é innegable que a emigración é un feito social indisociable da 

realidade que vén persistindo temporalmente ata a actualidade máis recente. Ademais, como o 

indican Díaz-Hernández, Domínguez-Mujica e Parreño-Castellano (2015) dende o ano 2011 e 

a partir do estalido da crise económica comezaron a desenvolverse unha serie de estudios e de 

investigacións por parte de diversas institucións e organismos sobre a temática da nova 

emigración española, co cal se confirma o crecente interese por parte da sociedade en indagar 

sobre este tema e non só a nivel científico dende institutos ou fundacións de investigación, 

senón tamén por parte de medios de televisión, radio ou incluso algún que outro proxecto de 

cine que se ten realizado sobre a temática como o documental de Icíar Bollaín “En tierra 

extraña” (2014). 
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Mais a cuestión fundamental que se deriva desta compilación breve de novas e do ideario 

social xerado baixo a influencia dos medios de comunicación, é realmente se a magnitude da 

emigración é ou non é de tal envergadura a nivel cuantitativo e cales son os datos das principais 

estatísticas oficiais que se encargan do rexistro dos movementos migratorios en España.  

O feito das dificultades relativas á análise cuantitativa non é algo recente, senón que nos 

fluxos de emigración que durante 1960 se dirixían cara a Europa algúns dos autores que 

estudaron estes movementos poboacionais como Hernández Borge (2009) ou Sánchez López, 

(1969) xa constataron a dificultade que posúen as estatísticas en canto á representatividade das 

correntes de emigración. E a día de hoxe, sobre este mesmo aspecto, son moitos os traballos de 

investigación que destacan a problemática do cómputo e das eivas que se derivan das principais 

fontes estatísticas españolas -Arango, 2016; Cabré e Domingo, 2014; Caro e Fernández García, 

2015; Domingo e Blanes, 2016; González Enríquez, 2013; González Ferrer, 2013; Herrera, 

2014; Prieto, 2008; Ramos e Royuela, 2016; Romero-Valiente e Hidalgo, 2014; Romero-

Valiente, 2016- nas cales se rexistran os fluxos de emigración.  

Neste senso, dentro dos movementos de migración a corrente da emigración adoita 

presentar maiores dificultades para o seu rexistro estatístico que a inmigración recibida nun 

territorio tal e como o sinala Lemaitre (2005) xa que se trata de saídas que normalmente non 

están reguladas 

A migración implica tanto fluxos de entrada como de saída, pero como os fluxos de saídas 

xeralmente non están regulados, os problemas na súa medición adoitan ser incluso 

maiores que no caso dos fluxos de entrada (p. 3)25 

Neste mesmo aspecto, en relación coa dificultade do rexistro da emigración, coincide a 

UNECE26 (2009; 2010) xa que constata que este fluxo de migración é difícil de controlar polos 

gobernos sobre todo se se trata de poboación autóctona do país e non de persoas estranxeiras 

debido fundamentalmente a que non existen moitos incentivos, nin beneficios para que as 

persoas notifiquen a nivel institucional a súa marcha do país e tamén como o sinalan Izquierdo, 

Jimeno e Lacuesta (2015) o mesmo rexistro da emigración posúe dificultades xa que poden 

existir demoras no transvase da información relativa ás inscricións nos consulados dende que 

ten lugar a emigración no exterior e sobre todo porque pode que soamente se procedan a 

 
25 Tradución persoal de Lemaitre (2005) «Migration involves both inflows and outflows, but because outflows are 

generally unregulated, the problems in their measurement tend to be even greater than for inflows» (p. 3). 
26 UNECE: The United Nations Economic Commission for Europe (tradución: Comisión Económica das Nacións Unidas 

para Europa). 
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inscribir as emigracións de carácter permanente deixando fóra do cómputo as de carácter 

temporal. 

Polo tanto, hai que ter claro de antemán que as principais fontes estatísticas sobre os 

movementos migratorios que realiza o INE posúen certas limitacións como se comprobará con 

maior detalle a posteriori. 

Dentro destas fontes hai que destacar tres rexistros estatísticos fundamentais que son os 

que se adoitan empregar para o estudo dos fluxos migratorios: a EVR (Estatística de Variacións 

Residenciais) o CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) e o PERE (Padrón de 

Españois Residentes no Estranxeiro). É importante detallar a continuación que é cada un deles, 

que datos ofrecen de forma xeral e que dificultades presentan na análise da información.  

3.2.1 A EVR (Estatística de Variacións Residenciais) 

A EVR é unha fonte estatística que se realiza principalmente tendo en conta as altas e as 

baixas que se producen derivadas dos cambios de residencia nos padróns municipais permitindo 

obter tanto as variacións que se producen a nivel interior como a nivel exterior, é dicir, tanto as 

que teñen lugar nos concellos como as que acontecen nos movementos de migración dende 

España cara o exterior ou dende o estranxeiro cara España (INE, s.f., a). 

Esta fonte, segundo o INE (s.f., a) inclúe outra tipoloxía de altas e de baixas (por 

nacemento, por defunción, por caducidade, etc.). Neste senso, en opinión de Navarrete (2014) 

a EVR non é unha estatística moi útil para o rexistro das migracións porque as baixas ou as 

altas como xa se indicou anteriormente poden ser consecuencia, por exemplo, dunha defunción 

ou dun nacemento. Ademais, como o indica Navarrete (2014)  

en este registro la unidad mínima no es la persona sino el propio movimiento residencial, 

de modo que una misma persona podría contabilizar como varios casos en el registro si 

llevara a cabo varios traslados de residencia en un mismo año (p. 17). 

Ademais, tal e como o sinalan Izquierdo, Jimeno e Lacuesta (2014) a EVR presenta certas 

vantaxes para as persoas inmigrantes que se inscriben nos padróns municipais -dos cales 

depende a elaboración da EVR- como é o acceso a dereitos fundamentais entre os que se atopa 

a educación ou a sanidade, mais no caso da emigración ocorre todo o contrario xa que ao darse 

de baixa en España este colectivo emigrante perderá eses dereitos. 

En relación coa EVR, o INE realizaría dende o ano 2013 unha nova estatística denominada 

como Estadística de Migraciones (EM), que como o precisa Romero-Valiente (2017) esta fonte 

estatística emprega igualmente os datos nos que se basea a EVR e polo tanto non está exenta 
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da problemática da cuantificación que se da na EVR debido á falta de rexistro da poboación 

española emigrada no PERE. 

Malia as eivas detectadas nesta fonte estatística, achégase no Gráfico 28 unha panorámica 

deste rexistro no marco xeográfico de Europa, dende o ano 2008 ao ano 2019, en relación coas 

altas rexistradas na EVR das persoas nacidas en España. Os datos mostran que dende o ano 

2008 ata o ano 2012 houbo destacados altibaixos nas cifras con subidas e baixadas nas altas e 

a partir do ano 2013 constátase unha progresión de carácter ascendente que indica que as altas 

das persoas nacidas en España fóronse incrementando de forma progresiva acadando un 

cómputo total no ano 2019 de 40.667 altas. 

 

 

3.2.2 O CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) 

En segundo lugar, hai que destacar o CERA, que se configura tal e como o indica o INE 

(s.f., b) a partir do censo electoral no que están inscritas de forma obrigatoria todas as persoas 

que cumpren cos requisitos para exercer o dereito ao sufraxio activo que se establece na 

LOREG 5/1985 e na LOREG 2/2011 (esta última lei modifica á anterior).  

O censo electoral está integrado polo CERA e polo CER (Censo Electoral de Españois 

Residentes en España) tal e como se sinala no artigo 31 da LOREG 5/1985. Os datos do censo 

electoral proveñen da información facilitada polos concellos, polas Oficinas Consulares de 

Carreira e as Seccións Consulares das Misións Diplomáticas. 
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Fonte: Elaboración propia a partir de: Altas por país de nacionalidad, lugar de nacimiento y sexo. (INE, 2021). 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do INE: Altas por país de nacionalidad, lugar de nacimiento y sexo. 

Gráfico 28. EVR: Altas das persoas nacidas en España no continente europeo 
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A información do censo electoral actualízase cada mes e no caso do CERA para a 

poboación española residente no exterior os Consulados son os encargados de levar a cabo dito 

trámite e, ademais, son as institucións onde as persoas interesadas poderán consultalo de forma 

permanente. O censo péchase o primeiro día de cada mes tendo en conta as altas ou baixas 

producidas, os cambios de residencia na mesma demarcación consular ou noutra diferente dos 

españois e das españolas residentes no exterior. 

En opinión de Romero-Valiente (2003) o CERA é unha fonte estatística que se actualiza 

de forma habitual e que proporciona un coñecemento relevante sobre a poboación española 

residente no estranxeiro coa única eiva de que non inclúe á poboación con idades comprendidas 

entre os 0 e os 17 anos. 

Os datos da Táboa 50 mostran que os países de Europa que presentan as maiores cifras de 

persoas españolas inscritas son os que se sinalan en cor verde na táboa: Alemaña, Francia, Reino 

Unido e Suíza. Estes países son os que acadan as maiores cotas, non obstante en segundo lugar 

tamén se poden destacar outros territorios que á vista das cifras indican un alto volume de 

persoas inscritas como: Bélxica, Italia, Países Baixos e Portugal. Entre os que menos inscricións 

teñen estarían: Finlandia, Islandia e Noruega. 

 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do CERA: Número de electores por país de residencia y oficina consular. (INE, 

2021). 

Táboa: 50. CERA: cifras totais (censo pechado a 1 de decembro de cada ano) 

País de destino

Censo 

pechado a 1 

de decembro 

de 2007

Censo 

pechado a 1 

de decembro 

de 2008

Censo 

pechado a 1 

de decembro 

de 2009

Censo 

pechado a 1 

de decembro 

de 2010

Censo 

pechado a 1 

de decembro 

de 2011

Censo 

pechado a 1 

de decembro 

de 2012

Censo 

pechado a 1 

de decembro 

de 2013

Censo 

pechado a 1 

de decembro 

de 2014

Censo 

pechado a 1 

de decembro 

de 2015

Censo 

pechado a 1 

de decembro 

de 2016

Censo 

pechado a 1 

de decembro 

de 2017

Censo 

pechado a 1 

de decembro 

de 2018

Censo 

pechado a 1 

de decembro 

de 2019

Alemaña 83.387 82.942 84.027 85.700 88.248 90.932 96.451 102.389 109.409 115.553 120.107 120.594 128.851

Austria 1.305 1.422 1.515 1.708 1.950 2.236 2.674 3.030 3.429 3.765 3.982 4.212 4.578

Bélxica 33.717 34.020 34.903 36.222 37.438 38.593 40.597 42.228 44.193 45.550 46.985 48.296 50.030

Dinamarca 1.531 1.488 1.502 1.561 1.679 1.743 1.957 2.200 2.682 3.039 3.288 3.492 4.037

Finlandia 717 752 823 868 930 987 1.184 1.329 1.500 1.596 1.663 1.755 1.901

Francia 160.013 159.999 160.085 164.854 171.113 176.790 184.390 190.391 195.865 202.599 207.809 213.171 219.284

Irlanda 3.315 3.424 3.438 3.518 3.631 3.763 4.139 4.589 5.227 5.714 6.278 6.828 7.631

Islandia 44 48 71 81 85 98 110 124 151 192 239 241 249

Italia 11.538 11.935 12.455 12.923 13.408 13.790 14.672 15.350 15.919 16.810 17.437 18.128 18.960

Luxemburgo 2.393 2.471 2.537 2.546 2.649 2.829 3.054 3.189 3.455 3.808 4.070 4.271 4.601

Noruega 1.330 1.442 1.493 1.628 1.809 2.014 2.363 2.744 3.143 3.530 3.797 4.117 4.465

Países Baixos 14.127 14.438 14.852 15.262 15.700 16.175 16.987 17.889 18.886 19.870 20.844 21.946 23.430

Portugal 7.723 7.398 6.728 7.125 7.443 7.819 8.025 8.340 8.621 9.037 9.418 9.999 10.698

Reino Unido 46.000 46.646 47.974 50.727 54.321 57.358 63.048 69.918 78.188 87.275 94.924 102.614 111.142

Suecia 3.656 3.750 3.956 4.191 4.559 4.813 5.231 5.660 6.210 6.751 7.121 7.577 8.190

Suíza 70.002 70.532 71.552 73.277 75.354 77.522 81.000 84.224 88.152 91.665 94.068 96.091 98.546

Censo electoral de españois residentes no estranxeiro (CERA): cifras totais 
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Os datos do CERA para a comunidade autónoma de Galicia, tendo en conta a distribución 

por provincia de inscrición, constatan que nas catro provincias galegas as inscricións durante o 

treito temporal 2008-2019 incrementáronse de forma progresiva. A provincia que rexistra 

maiores inscricións é A Coruña, en segundo lugar sitúase Pontevedra, a continuación Ourense 

e en último lugar Lugo. 

 

 

 

3.2.3 O PERE (Padrón de Españois Residentes no Estranxeiro) 

En terceiro lugar, a seguinte fonte estatística a detallar será o PERE. Segundo consta no 

artigo 93 do Real Decreto 2612/1996, do 20 de decembro, polo que se modifica o Regulamento 

de Poboación e Demarcación Territorial das Entidades Locais, achégase unha concisa 

aclaración sobre o que é esta fonte estatística. Así, sinálase no artigo 93, epígrafe 1, 

concretamente a seguinte acepción sobre esta fonte: «es el registro administrativo donde 

constan las personas que gozando de la nacionalidad española viven habitualmente fuera de 

España, sea o no ésta su única nacionalidad» (p. 1671). 

A súa configuración faise coa colaboración dos concellos e das Comunidades Autónomas 

e os datos requiridos para a inscrición no mesmo, que poden consultarse no artigo 94 do citado 

RD 2612/1996, son en liñas xerais a identificación das persoas mediante o nome e apelidos, o 

sexo, a data de nacemento, o número do seu DNI (Documento Nacional de Identidade) ou 

pasaporte, o certificado académico que posúan, o domicilio do país de residencia, o municipio 

de inscrición en España e calquera outro dato que poida ser preciso para a realización do censo 

electoral así como datos de carácter voluntario (por exemplo, número de teléfono do domicilio 

do país onde reside). 

As persoas inscritas neste rexistro teñen a consideración de «vecinos del municipio español 

que figura en los datos de su inscripción únicamente a efectos del ejercicio del derecho de 

sufragio, no constituyendo, en ningún caso, población del municipio» (art.96, p. 1671).  

O PERE conformase a partir dos datos que hai no Rexistro de Matrícula Consular (RMC) 

de cada Oficina Consular das Misións Diplomáticas (artigo 95).  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CORUÑA (A)
115.090 117.465 122.461 128.692 135.186 140.275 144.890 149.197 152.276 155.050 156.648 157.993

LUGO
42.161 43.847 46.493 50.704 54.740 57.407 59.879 62.112 63.347 64.693 65.642 66.556

OURENSE
72.014 74.250 77.658 82.551 86.925 90.355 93.325 96.080 97.688 99.212 100.004 100.304

PONTEVEDRA
96.001 98.768 102.001 106.736 112.005 116.912 120.964 124.523 127.046 129.290 130.702 131.815

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do CERA: distribución por provincia de inscrición. (INE, 2021). 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do INE: CERA distribución por provincia de inscrición. 

Táboa: 51. Rexistro da poboación galega no CERA 
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Neste senso, é necesario mencionar o Real Decreto 3425/2000, do 15 de decembro, sobre 

inscrición dos españois nos Rexistros de Matrícula das Oficinas Consulares no estranxeiro. 

Este documento lexislativo sinala no seu artigo primeiro que hai dúas categorías de inscrición: 

como residentes e como non residentes.  

As persoas denominadas como residentes, aquelas que «residan habitualmente en la 

demarcación consular y quienes trasladen allí su residencia habitual» (artigo 1, pp. 153-154), 

unha vez inscritas pasan a computar no PERE e no CERA e son dadas de baixa no padrón 

municipal do concello de orixe. En cambio, as persoas identificadas como non residentes, 

aquelas «que se encuentren en una demarcación consular con carácter temporal, sin ánimo de 

fijar allí su residencia habitual» (art. 1, p. 154) ou como Martí (2011) as describe, «(...) aquellos 

que no van a permanecer más de un año en la demarcación consular pero sí durante un largo 

periodo de tiempo: cooperantes, estudiantes, becarios, etc.» (p. 21), seguen constando como 

inscritas no padrón e no censo electoral do municipio de orixe e polo tanto non constarán no 

PERE nin no CERA.  

Ademais, as persoas españolas inscritas como non residentes poden en calquera momento 

e tendo en conta as súas circunstancias particulares de residencia habitual pasar a inscribirse 

como residentes. Ao cabo dun ano serán dadas de baixa do RMC se se constata que abandonaron 

o país -a demarcación consular máis especificamente- a non ser que fixen a súa residencia no 

estranxeiro. 

En todo caso, existe unha certa ambigüidade sobre se a inscrición é ou non obrigatoria 

posto que hai estudos que confirman que se trata dun acto voluntario (Navarrete, 2014; Romero-

Valiente, 2016; Romero-Valiente e Hidalgo-Capitán, 2014), mentres que a lexislación descrita 

detalla no artigo 32 a obrigación da inscrición para as persoas que vivan de forma habitual no 

exterior. Neste caso constátase que «deberán inscribirse en el Registro de Matrícula de la 

Oficina Consular o de la Sección Consular de la Misión Diplomática que corresponda a la 

circunscripción donde se encuentren» (art.2, p. 154).  

Ora ben, a errónea interpretación pode derivar do significado atribuído ao verbo “deber”, 

xa que segundo o Diccionario panhispánico de dudas (2005) este verbo seguido de infinitivo 

implica unha obrigación, mentres que se está seguido da preposición “de” –“deber de” máis 

infinitivo- indica suposición ou probabilidade.  

O único que queda máis claro a nivel lexislativo é o que acontece coas persoas que se 

queiran inscribir como non residentes, xa que neste caso a redacción do artigo 5 do RD 

3425/2000 mostra que neste caso concreto as persoas que se atopen no estranxeiro de forma 
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temporal «podrán inscribirse en el Registro de Matrícula Consular (...) correspondiente como 

no residentes» (p. 154). Esta redacción, na cal se emprega un futuro simple -“podrán”- constata 

que a acción de dita inscrición terá lugar nun futuro, pero sen indicar maior precisión e moito 

menos obrigación. Desta maneira, considerando como futuro simple a definición que se recolle 

no Diccionario de la lengua española (versión 23.4 en liña)27: «Tiempo absoluto que expresa 

que algo existirá o tendrá lugar en un momento posterior al momento del habla», confírmase 

que non existe unha obriga á hora da inscrición no colectivo de persoas que residen fóra de 

forma temporal. 

Por se o artigo 5 aínda xerase dúbidas, a situación particular deste colectivo descríbese con 

maior claridade no propio preámbulo do RD onde se confirma que non teñen obriga de realizar 

dita inscrición: «(...) Los no residentes no tienen obligación de inscribirse en los Registros de 

Matrícula Consulares, aunque es recomendable que lo hagan para una mejor protección y 

asistencia en caso de necesidad» (p. 153). 

A teor desta información relevante a nivel de redacción no citado decreto, a incerteza sobre 

o acto de obrigatoriedade ou non obrigatoriedade da inscrición quizais radica na concepción 

particular que cada persoa interprete sobre o que estipula a normativa. 

Ademais, un feito notorio neste decreto, é que aínda que unha persoa que estea no 

estranxeiro non se inscriba segundo a lexislación ten dereito a recibir protección consular (art. 

2, epígrafe 2). Se cadra, este artigo contribúe a acrecentar as dúbidas sobre esa dicotomía: 

inscrición obrigatoria ou non obrigatoria. 

En estreita conexión coa problemática da inscrición, Romero Valiente (2016) identificou 

na súa investigación unha serie de motivacións polas cales a poboación española emigrada non 

se rexistra no PERE e entre as que destaca como as máis relevantes as seguintes: a falta de 

necesidade que mostra a poboación española emigrada sobre a realización deste trámite, a 

ausencia de información e de coñecemento sobre a verdadeira utilidade da inscrición e tamén 

pola preguiza persoal sobre o propio trámite. Segundo Romero Valiente (2016) estas tres 

motivacións están directamente relacionadas coa percepción que a poboación emigrante ten 

respecto ao territorio europeo no que residen considerándoo como unha extensión máis do 

propio país de orixe tendo en conta aspectos tales como as facilidades de desprazamento entre 

os países ou a percepción de tranquilidade que senten neste marco xeográfico. Outros motivos 

 
27 Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en liña)] <https://dle.rae.es> 

[02/02/2021]. 
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que identificou coa non inscrición, aínda que xa en menor medida que os anteriores, serían a 

vontade de moitas persoas emigrantes de continuar inscritas en España ou as dificultades que 

teñen para desprazarse ata o consulado. 

Un aspecto importante en relación coa inscrición é que as persoas españolas que se atopen 

no estranxeiro e queiran exercer o seu dereito ao voto nas eleccións de España só poderán votar 

no caso de que estean inscritas, como residentes ou como non residentes no RMC, posto que 

desta maneira figuran no CERA e así o establece o RD 1621/2007 que regula o procedemento 

de votación para as persoas españolas residentes temporalmente no estranxeiro e a Lei Orgánica 

2/2011 do Réxime Electoral Xeral.  

Polo tanto, nesta situación se se quere exercer o dereito ao voto si sería precisa a inscrición 

como non residentes no RMC para as persoas que estarán de forma temporal no estranxeiro. 

Esta nova lexislación introduciu varias modificacións que afectan ao réxime electoral xeral, 

onde o dereito ao sufraxio activo para a poboación española no exterior impide que este 

colectivo exerza o dereito ao voto nas eleccións municipais porque non están inscritos e 

inscritas no Censo de Españois Residentes en España o cal é requisito imprescindible para 

participar como votante nas eleccións españolas. 

Retomando a problemática dos datos recollidos no PERE, hai que sinalar que estes poden 

non corresponderse coa realidade emigratoria da poboación española porque as persoas 

emigradas, como se puido comprobar nos parágrafos anteriores, aínda que teñen a obriga de 

inscribirse nos respectivos Consulados dos países a onde emigran moitas veces non fan dita 

inscrición e polo tanto as cifras do padrón quizais non reflictan unha cuantificación exacta do 

número de persoas emigradas. De feito, González Ferrer (2013) e Moldes (2015) describen esta 

problemática e sinalan especificamente que para poder cumprir co requisito da inscrición é 

preciso dispoñer dun contrato de traballo dun ano de duración e esta situación dificulta o 

proceso porque non tódalas persoas que emigran adoitan ter garantido un emprego tan pronto 

como se instalan na sociedade de acollida. 

En referencia a esta casuística, Arango (2016) sinala a complexidade que presenta esta 

fonte estatística28 

 

28 Tradución persoal de Arango (2016) «Spanish nationals are not required to renew their inscription in the Padrón, and 

are only removed when they register in a Spanish consulate abroad and are then included in the Register of Spaniards Living 

Abroad, or PERE (Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero). But many Spaniards living in another country do not 

 



MARÍA GONZÁLEZ BLANCO 

216 

Os nacionais españois non están obrigados a renovar a súa inscrición no Padrón, e só se dan 

de baixa cando se inscriben nun consulado español no estranxeiro e logo son incluídos no 

Rexistro de Españois que viven no estranxeiro, ou PERE (Padrón de Españoles Residentes en 

el Extranjero). Pero moitos españois que viven noutro país non se inscriben nun consulado e, 

polo tanto, non se engaden ao PERE. (...). Debido a estes problemas, é probable que o PERE 

subestime o número de emigrantes españois, especialmente os nacidos no país. (p. 6). 

Nesta mesma vertente, Herrera Ceballos (2014) indica en relación coas eivas nos datos do 

PERE o seguinte 

Podría estar ocurriendo que los registros estadísticos (el Padrón y el PERE) no reflejasen el 

movimiento de salida en su magnitud real porque los españoles que emigran tienen pocos 

incentivos para darse de baja en el Padrón en España o para darse de alta en el Consulado del 

país de destino (p. 97). 

Neste senso, son poucas as vantaxes que lle confire a unha persoa emigrada inscribirse no 

respectivo consulado do país de destino. Así o destaca González Ferrer (2013) quen indica que 

dita inscrición posúe case máis desvantaxes ca beneficios, entre eles o alto custo de inscrición, 

o desprazamento ata a correspondente oficina consular e a perda de dereitos no país de orixe 

posto que as persoas emigrantes ao inscribirse como residentes causan baixa no PERE e isto 

pode provocar «que no tendrás médico de cabecera al que acudir cuando regreses de visita (...), 

no podrás seguir inscrito como posible beneficiario de una vivienda de protección oficial, ni 

tampoco podrás votar en las municipales de tu pueblo o ciudad» (González Ferrer, 2013, p. 4). 

Nesta mesma consideración da utilidade da inscrición coinciden Alba, Fernández Asperilla e 

Martínez Veiga (2013) que destacan como únicas vantaxes a realización de determinados 

trámites burocráticos como, por exemplo, os que teñen que ver coa renovación de 

documentación persoal ou a posibilidade de votar nas eleccións españolas dende o estranxeiro. 

En relación cos datos relativos á emigración que proporciona o PERE é importante 

considerar a Estadística de Migraciones (EM) xa que achega información pertinente sobre o 

desenvolvemento xeral da emigración en España.  

Desta maneira, no Gráfico 29 móstrase a evolución no fluxo xeral de emigración de España 

e no fluxo de emigración correspondente á poboación con nacionalidade española para obter 

unha perspectiva comparada entre ambos durante o treito temporal 2009-2019. 

 

 

register in a consulate and therefore are not added to the PERE. (...). Because of these issues, it is likely that the PERE 

underestimates the number of Spanish emigrants, particularly the native born» (p6). 
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A teor dos datos analizados sobre a evolución da emigración xeral de España ao estranxeiro 

constátase que dende o ano 2009 no cal se obtén un rexistro de 380.118 emigrantes, hai unha 

clara tendencia de aumento nas cifras ata o ano 2013, momento no cal se acada un cómputo 

total de 532.303 emigrantes dende España cara ao exterior. Nos seguintes anos, as cifras 

mostran que dende o ano 2014 hai unha progresión de diminución relevante no fluxo da 

emigración (coa excepción do ano 2017 no que ascende o volume da emigración respecto ao 

2016). Durante o treito temporal 2009-2019 a cifra total de persoas emigradas dende España 

cara o estranxeiro é de 4.217.704 emigrantes.29 

En canto á corrente de emigración da poboación con nacionalidade española observouse 

que dende o ano 2009 ata o ano 2015 as cifras van en paulatino aumento ata comezar a 

descender a partir de 2016. A cota máxima desta corrente de emigración obtívose no ano 2015 

cun cómputo total de 94.645 persoas emigrantes cara o exterior. A cifra total para o período 

temporal examinado neste fluxo de emigración foi dun total de 769.30530 persoas con 

nacionalidade española que emigraron dende España cara ao estranxeiro. 

Non obstante, hai que ter cautela con estes datos referentes á poboación española xa que 

segundo Caro e Fernández García (2015) na nova emigración distínguense diversos perfís da 

 
29 Hai que ter en conta que as persoas poden aparecer rexistradas en varios anos, tendo en conta que poden saír e entrar 

ou volver saír en varias ocasións. 
30 Hai que ter en conta que as persoas poden aparecer rexistradas en varios anos, tendo en conta que poden saír e entrar 

ou volver saír en varias ocasións. 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Total (Emigración España) 296.248 309.526 368.860 327.325 343.875 400.430 532.303 446.606 409.034 403.379 380.118

Total (nacionalidade española) 76.092 79.260 86.827 89.825 94.645 80.441 73.329 57.267 55.472 40.157 35.990
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Gráfico 29. Evolución da emigración española con destino ao estranxeiro 

 

Gráfico 29. Evolución da emigración española con destino ao estranxeiro 

Fonte: Elaboración propia a partir de: Flujo de emigración con destino al extranjero por año, nacionalidad y país de nacimiento 

(España/extranjero). (INE, 2021). 
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poboación. Por unha banda, habería un grupo importante de poboación que non naceu en 

España pero que adquiriu a nacionalidade española e que Domingo e Blanes (2014) 

denominaron como «neohispánica» (p. 107), constatando que se trata de persoas en opinión de 

Cachón (2013) e de Caro e Fernández García (2015) que obtiveron a nacionalidade mediante a 

Lei de Memoria Histórica (2007) por ser descendentes de españois. Outro colectivo relevante 

sería o das persoas inmigrantes que conseguiron a nacionalidade e que no período de 

desenvolvemento da crise regresaron aos seus países de orixe ou emprenderon unha nova 

emigración cara outro territorio. E, por outra banda, estaría a poboación nacida en España que 

tamén participaría nesta nova corrente de emigración. 

Continuando coa análise da emigración exterior é importante coñecer outros aspectos, 

ademais do volume de persoas que emigran, como é o caso, por exemplo, dos principais 

destinos a onde se dirixe o colectivo emigrante.  

Segundo os datos do PERE, tal e como se mostra no Gráfico 30, dos cinco continentes do 

mundo, o que maior continxente de poboación española acolleu durante o treito temporal 2009-

2019 foi América, cunha cifra total de 13.943.670 persoas. En segundo lugar, Europa recibiu 

un total de 7.810.816 emigrantes e en terceira posición situaríase Asia cun cómputo total de 

313.048 emigrantes. Os que menos poboación española rexistrarían serían Oceanía (211.090 

emigrantes) e África (199.320 emigrantes). 
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Fonte: Elaboración propia a partir de: Estatística do PERE. (INE, 2021). 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do INE: Estatística do PERE. 

Gráfico 30. Evolución da poboación española residente no estranxeiro 
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Ademais, as cifras relativas aos tres continentes que reciben un maior fluxo de emigración 

española constatan que as cifras incrementáronse dende o ano 2009 ao 2019 nos tres territorios 

de destino. No caso concernente a Europa, a tendencia progresiva crecente no cómputo do 

volume da emigración confirma un notorio aumento pasando de obter un total 560.408 

emigrantes no ano 2009 a acadar un cómputo de 900.159 no ano 2019. 

Nos datos analizados tamén se observou que as mulleres emigran máis que os homes tanto 

cara a América como cara a Europa, porén os homes acadan maiores cotas de emigración cara 

a Asia, África e Oceanía. 

No que respecta á poboación con nacionalidade española nacida en Galicia, con idades 

comprendidas entre os 15 e os 64 anos, os datos examinados constatan que a poboación galega 

emigra máis cara a Europa que cara a América no treito temporal 2009-2019. Nesta corrente 

migratoria tamén se observa en liñas xerais que dende o ano 2009 en ambos fluxos de 

emigración hai unha tendencia á baixa nas cifras. Así, as persoas que se dirixen cara a Europa 

no ano 2009 eran 90.468, mentres que o cómputo do 2019 é de 71.594. A mesma situación 

acontece co fluxo de emigración con destino a América, sendo o ano 2009 o de maior 

emigración cun total de 63.322 emigrantes e o 2019 o de menor cómputo cun total de 27.274 

emigrantes.  

Os restantes continentes que menos emigrantes acollen serían nesta orde en canto ao 

número de poboación emigrada: Asia (11.376), África (10.476) e Oceanía (9.816). Neste caso 

concreto, as cifras analizadas confirman que Asia mostra unha tendencia notoria no incremento 

das cifras durante o treito temporal examinado, mentres que África e Oceanía van diminuíndo 

de forma paulatina o fluxo de emigración. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total Europa 90468 86516 83328 80870 79288 78002 76934 76512 75748 73642 71594

Total América 63322 58792 54160 50096 46162 42024 38352 35362 32610 29984 27274

63322 58792 54160 50096 46162 42024 38352 35362 32610 29984 27274
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Fonte: Elaboración propia a partir de: Estatística do PERE. (INE, 2021). 

 

Gráfico 31. Evolución da poboación galega emigrada ao estranxeiro 
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En canto aos países de destino, dentro do continente europeo destacan tres territorios como 

principais sociedades de acollida da poboación con nacionalidade española. En primeiro lugar, 

o país que máis emigración española recibiu durante o período 2009-2019 foi o Reino Unido 

que acadaría un cómputo total de 119.682 emigrantes. En segundo lugar estaría Francia cunha 

cifra total de 81.419 emigrantes e en terceira posición sitúase Alemaña cun total de 65.541 

emigrantes. Outros países cun continxente de emigrantes relevante serían: Suíza (34.733), 

Bélxica (23.739), Países Baixos (12.471) e Italia (10.538). 

 

Porén, os datos relativos á poboación nacida en Galicia confirman algunha diferencia entre 

os principais países de destino respecto ás cifras acadadas a nivel estatal. Así, os países aos que 

se dirixe o continxente galego son en orde decrecente de emigrantes: Suíza (185.493), Francia 

(62.550) e Alemaña (61.448).  

Neste caso, a comunidade galega elixe Suíza en primeiro lugar como destino do seu 

proxecto migratorio e non o Reino Unido como mostraban os datos examinados a nivel estatal. 

Fonte: Elaboración propia a partir de: Flujo de emigración con destino al extranjero por año, país de destino y 

nacionalidad (española/extranjera). (INE, 2021). 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do INE: Flujo de emigración con destino al extranjero por año, país de 

destino y nacionalidad (española/extranjera). 

Táboa: 52. Principais países de destino en Europa da poboación con nacionalidade española 

 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 TOTAL

    Bélxica 1.850 1.975 1.988 2.199 2.820 2.588 2.501 2.417 2.273 1.656 1.472 23.739

    Bulgaria 46 40 22 40 50 27 27 34 49 38 83 456

    Dinamarca 497 322 333 386 538 251 220 168 151 174 158 3.198

    Finlandia 163 129 130 138 242 201 221 101 140 80 81 1.626

    Francia 9.210 9.515 10.308 9.711 9.543 8.334 7.217 5.521 5.063 3.903 3.094 81.419

    Irlanda 999 805 765 822 951 733 600 450 552 451 445 7.573

    Italia 872 890 885 1.129 990 936 966 853 1.007 860 1.150 10.538

    Países Baixos 1.496 1.298 1.211 1.425 1.425 1.355 1.079 881 1.018 665 618 12.471

    Polonia 229 205 211 242 199 158 167 126 115 84 81 1.817

    Portugal 668 603 553 605 540 535 466 544 648 540 465 6.167

    Reino Unido 17.919 17.455 18.934 13.364 11.824 9.806 7.620 6.574 7.148 4.890 4.148 119.682

    Alemaña 6.191 6.199 6.835 8.981 9.135 7.863 6.533 4.539 4.260 2.726 2.279 65.541

    Rumanía 89 76 60 45 77 73 78 63 63 70 103 797

    Suecia 668 530 564 711 673 577 541 339 419 314 217 5.553

    Lituania 16 15 13 21 27 31 26 25 7 28 12 221

    Noruega 441 412 477 615 570 500 402 297 293 163 154 4.324

    Suíza 2.913 3.153 3.664 4.187 4.608 3.402 3.476 3.040 2.889 2.068 1.333 34.733

    Ucrania 9 15 20 15 23 8 24 13 43 21 27 218

    Moldavia 0 1 0 0 2 1 5 3 2 1  - 15

    Rusia 108 97 129 132 185 146 127 94 50 69 61 1.198
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Como segundos destinos da emigración galega -ver Táboa 53-, con cifras notablemente 

destacadas estarían: Reino Unido (56.678), Países Baixos (12.167) e Bélxica (10.994). Os 

países que menos emigración galega acollen serían: Rusia (237), Grecia (275) e Finlandia (440).  

 

Fonte: Elaboración propia a partir de: Poboación de nacionalidade española residente no estranxeiro e nacida en Galicia 

segundo o país de residencia, a provincia de nacemento, o sexo e a idade. (IGE, 2021). 

A nivel xeral, na emigración da poboación galega con idades comprendidas entre os 16-64 

anos, distínguense dúas tendencias sobre as cifras do fluxo de emigración. Unha delas é que 

nos tres países de maior acollida da emigración galega (Suíza, Francia e Alemaña) a corrente 

emigratoria diminúe de forma progresiva dende o ano 2010 ata o 2019, mentres que no que 

atinxe a outros destinos como o Reino Unido a tendencia que se observa é que neste caso as 

cifras dende o ano 2015 ascenden de forma paulatina ata o ano 2020 (5.345 emigrantes) e baixan 

no ano 2021 (5.268)31.  

 

31 As cifras correspondentes aos anos 2020 e 2021 foron consultadas posteriormente en particular para o caso do Reino 

Unido, pero non se incluíron na táboa. 

Táboa: 53. Principais países de destino da poboación galega en Europa 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Europa 45.234 43.258 41.664 40.435 39.644 39.001 38.467 38.256 37.874 36.821 35.797 436.451

Alemaña 6.945 6.544 6.156 5.877 5.633 5.447 5.275 5.158 5.017 4.793 4.603 61.448

Austria 50 52 56 62 70 84 99 112 127 130 134 976

Bélxica 1.132 1.074 1.032 1.001 990 997 986 987 964 931 900 10.994

Dinamarca 54 46 42 48 49 68 81 100 114 115 123 840

Finlandia 18 25 26 29 31 37 41 53 58 61 61 440

Francia 7.306 6.817 6.391 6.022 5.769 5.512 5.265 5.106 4.994 4.772 4.596 62.550

Grecia 24 24 27 30 26 27 22 24 24 22 25 275

Irlanda 200 210 213 214 230 255 270 304 329 352 384 2.961

Italia 549 545 536 544 547 546 527 534 538 534 531 5.931

Luxemburgo 187 187 176 173 176 172 175 183 187 189 182 1.987

Noruega 52 52 52 56 67 82 99 109 121 128 140 958

Países Baixos 1.327 1.269 1.193 1.128 1.086 1.046 1.039 1.016 1.020 1.012 1.031 12.167

Portugal 898 818 831 849 865 852 849 853 866 879 888 9.448

Reino Unido 5.510 5.252 5.099 5.038 4.940 4.926 5.036 5.115 5.239 5.291 5.232 56.678

Rusia 18 15 16 14 16 18 25 32 27 24 32 237

Suecia 98 94 100 103 103 115 125 144 160 163 177 1.382

Suíza 18.624 18.075 17.610 17.219 17.078 16.898 16.661 16.549 16.213 15.599 14.967 185.493
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A particular situación do Reino Unido é relevante tendo en conta a súa saída da Unión 

Europea que se fixo efectiva segundo consta na páxina web da Moncloa o 1 de febreiro de 2020. 

Considerando o último dato do ano 2021 este podería ser un indicador da tendencia á baixa 

nesta corrente de emigración, non obstante hai que ter cautela con tal observación e sería 

importante agardar a ver os resultados que os rexistros estatísticos confirmen para o ano 2022 

para ver se realmente o feito do Brexit incidiu ou non no fluxo de emigración dende Galicia ao 

Reino Unido. 

Outro trazo significativo é que tanto as mulleres galegas como os homes galegos elixen 

como primeiro destino Suíza tal e como se mostra nas Táboas 54 e 55, un total de 82.252 

mulleres emigrantes galegas e un total de 103.241 homes emigrantes galegos que se dirixen a 

este país. Unha diferencia apreciable atópase no segundo destino da emigración galega, no caso 

das mulleres será Francia (32.376) mentres que para os homes será Alemaña (31.367). En canto 

ás cifras totais obsérvase que as mulleres predominan no fluxo de emigración con destino a 

Francia (cunha diferencia de 2.202 emigrantes respecto aos homes), mentres que os homes 

acadan maiores cotas tanto en Suíza como en Alemaña aínda que neste último territorio o 

cómputo de diferencia entre os homes e as mulleres non é moi amplo (tan só 1.286 persoas de 

diferenza). 

 

 

 

 

 

 

Continuando coa análise dos datos de emigración referentes a Galicia, neste caso a nivel 

provincial, obsérvase que as mulleres das catro provincias galegas teñen como primeiro destino 

do seu proxecto de emigración Suíza. Non obstante, logo aprécianse certas diferencias nos 

HOMES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

SUÍZA 10.325 9.992 9.727 9.514 9.491 9.439 9.319 9.268 9.053 8.724 8.389 103.241

FRANCIA 3.579 3.325 3.092 2.915 2.794 2.666 2.519 2.443 2.369 2.270 2.202
30.174

ALEMAÑA 3.594 3.387 3.176 3.018 2.871 2.793 2.679 2.620 2.523 2.401 2.305
31.367

MULLERES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

SUÍZA 8.299 8.083 7.883 7.705 7.587 7.459 7.342 7.281 7.160 6.875 6.578 82.252

FRANCIA 3.727 3.492 3.299 3.107 2.975 2.846 2.746 2.663 2.625 2.502 2.394
32.376

ALEMAÑA 3.351 3.157 2.980 2.859 2.762 2.654 2.596 2.538 2.494 2.392 2.298
30.081

Táboa: 54. Principais países de destino das mulleres galegas en Europa 

Fonte: Elaboración propia a partir de: Estatística do PERE. (IGE, 2021). 

Táboa: 55. Principais países de destino dos homes galegos en Europa 

Fonte: Elaboración propia a partir de: Estatística do PERE. (IGE, 2021). 
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outros países de acollida desta emigración. Así, Ourense e Pontevedra comparten na mesma 

orde -en canto ao volume de emigración- os seguintes destinos: Suíza, Alemaña, Francia e 

Reino Unido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que respecta ás mulleres da provincia de A Coruña estas teñen como segundo país de 

destino o Reino Unido, mentres que no caso das mulleres de Lugo o país anglófono sería o seu 

terceiro destino e o cuarto para as mulleres de Ourense e para as de Pontevedra.  

Outra diferencia das mulleres da provincia de A Coruña é que o seu terceiro país de destino 

é Francia -dato que coincide coas provincias de Ourense e de Pontevedra-, mais o país 

francófono sería no caso das mulleres de Lugo o seu segundo destino preferente. 

A provincia que presenta o maior fluxo de mulleres emigrantes cara a Suíza é A Coruña 

(39.653 emigrantes), mentres que Lugo sitúase na última posición como emisora deste fluxo de 

emigración. A provincia que máis emigrantes envía con destino a Francia é Pontevedra (10.478 

emigrantes), sendo novamente Lugo a que menos mulleres emigrantes ten nesta corrente 

migratoria.  

MULLERES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

SUÍZA 3.930 3.854 3.763 3.671 3.616 3.567 3.535 3.552 3.517 3.383 3.265 39.653

FRANCIA 830 783 772 750 727 725 711 697 705 682 655 8.037

ALEMAÑA 744 701 667 649 624 611 618 617 617 613 616 7.077

REINO UNIDO 1.764 1.658 1.632 1.626 1.586 1.567 1.596 1.600 1.617 1.607 1.564 17.817

MULLERES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

SUÍZA 741 702 664 637 606 582 534 515 483 443 399 6.306

FRANCIA 568 527 487 442 413 371 362 330 320 304 286 4.410

ALEMAÑA 191 175 164 149 149 145 143 143 154 148 137 1.698

REINO UNIDO 266 248 252 255 251 256 257 253 253 251 256 2.798

MULLERES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

SUÍZA 2.019 1.944 1.891 1.845 1.801 1.733 1.684 1.628 1.563 1.485 1.400 18.993

FRANCIA 1.192 1.115 1.021 953 898 834 789 743 686 631 589 9.451

ALEMAÑA 1.212 1.124 1.054 1.015 954 886 830 775 730 667 600 9.847

REINO UNIDO 134 133 132 135 132 139 153 160 180 184 189 1.671

MULLERES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

SUÍZA 1.609 1.583 1.565 1.552 1.564 1.577 1.589 1.586 1.597 1.564 1.514 17.300

FRANCIA 1.137 1.067 1.019 962 937 916 884 893 914 885 864 10.478

ALEMAÑA 1.204 1.157 1.095 1.046 1.035 1.012 1.005 1.003 993 964 945 11.459

REINO UNIDO 667 652 645 647 671 687 716 782 838 892 910 8.107

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

Táboa: 56. Emigración das mulleres galegas segundo o país de destino 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do: PERE. (IGE, 2021). 
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No caso de Pontevedra, esta provincia concentra a maior cifra de mulleres que se dirixen a 

Alemaña (11.459), porén Lugo acada o menor cómputo de mulleres cara o destino xermano 

(1.698). E no que respecta ao Reino Unido, a provincia que máis mulleres contabiliza nesta 

emigración é A Coruña (17.817), mentres que Ourense é a que menos emigrantes envía cara a 

este país. 

En canto á emigración dos homes galegos -ver Táboa 57-, os datos analizados constatan 

que o destino preferente destes emigrantes é, ao igual que acontecía coas mulleres galegas 

emigrantes, Suíza. A nivel provincial hai determinadas diferenzas entre os países de destino 

preferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, a provincia de A Coruña tras Suíza, envía máis emigrantes cara o Reino Unido, dato 

que coincide tamén co que acontece na emigración das mulleres. Logo, o terceiro destino 

preferente nesta provincia é Alemaña e en último lugar a onde se dirixen menos homes 

coruñeses é Francia.  

Os emigrantes de Lugo teñen como segundo país de destino Francia, mentres que para os 

de Ourense e Pontevedra o país francófono figura como a súa terceira opción xa que Alemaña 

HOMES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

SUÍZA 5.197 5.30 4.888 4.834 4.867 4.894 4.864 4.873 4.785 4.599 4.445 48.246

FRANCIA 787 739 703 681 662 648 630 613 609 586 584 7.242

ALEMAÑA 800 757 714 683 655 653 636 619 620 598 591 7.326

REINO UNIDO 1.762 1.691 1.611 1.558 1.496 1.478 1.472 1.474 1.461 1.426 1.375 16.804

HOMES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

SUÍZA 844 796 764 717 678 624 580 565 521 476 435 7.000

FRANCIA 512 474 434 403 387 367 332 310 301 286 274 4.080

ALEMAÑA 206 191 174 163 155 153 151 159 154 136 136 1.778

REINO UNIDO 282 270 248 231 219 208 206 196 190 200 202 2.452

HOMES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

SUÍZA 2.426 2.336 2.268 2.161 2.118 2.073 1.993 1.912 1.832 1.730 1.641 22.490

FRANCIA 1.172 1.077 994 923 860 793 737 695 650 614 595 9.110

ALEMAÑA 1.433 1.325 1.221 1.138 1.058 990 906 844 780 699 648 11.042

REINO UNIDO 101 96 89 88 92 95 108 111 126 134 141 1.181

HOMES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

SUÍZA 1.858 1.830 1.807 1.802 1.828 1.848 1.882 1.918 1.915 1.919 1.868 20.475

FRANCIA 1.108 1.035 961 908 885 858 820 825 809 784 749 9.742

ALEMAÑA 1.155 1.114 1.067 1.034 1.003 997 986 998 969 968 930 11.221

REINO UNIDO 534 504 490 498 493 496 528 539 574 597 595 5.848

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

Táboa: 57. Emigración dos homes galegos segundo o país de destino 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do PERE. (IGE, 2021). 
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é no caso dos ourensáns e dos pontevedreses o segundo territorio ao que se dirixen tras Suíza. 

Os lugueses teñen como terceiro destino preferente o Reino Unido, mentres que para os homes 

de Pontevedra e os de Ourense o país anglófono ocupa o último lugar no seu proxecto de 

migración. Alemaña será o territorio ao que menos lugueses emigren. 

A relación entre as provincias e os principais países de acollida da emigración galega 

constatan que Suíza e o Reino Unido reciben a máis galegos procedentes de A Coruña, mentres 

que Francia e Alemaña acollen a máis galegos de Pontevedra e de Ourense. 

3.3 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA NOVA EMIGRACIÓN 

3.3.1 As causas da nova emigración 

Unha das problemáticas fundamentais que se adoita xerar no estudo das migracións é achar 

unha resposta sobre cal é o motivo ou motivos que inciden na decisión da poboación de emigrar. 

Aínda que existen diversas teorías que explican as migracións dende diferentes enfoques -tal e 

como se detallou no Capítulo 1- cada fluxo de emigración ten as súas propias particularidades 

(contexto socioeconómico, laboral, formativo, características da poboación emigrada, etc.) e 

polo tanto hai que contemplar unha ampla diversidade de motivacións e de casuísticas que 

poden incidir na toma da decisión de emigrar. 

En opinión de Romero Valiente (2018) normalmente as correntes de emigración teñen unha 

estreita relación coa situación social e económica e nelas hai que considerar factores de carácter 

xeral así como outros de índole individual que se complementan para a análise do fenómeno da 

emigración. 

No que concirne á actual emigración española, Strey et al. (2018) sinalan unha serie de 

factores que teñen lugar nas correntes de emigración dentro do territorio da Unión Europea e 

que se constataron a través dos resultados de dúas fontes de información principal como son a 

EIMSS (European International Movers Social Survey, 2014) e o Eurobarometer (EB, 2005). 

Na súa análise confírmase que dentro do territorio europeo predominan os factores relativos á 

migración laboral dentro dos cales detallan determinados motivos relacionados co emprego 

como son: ter unha oferta laboral noutro país, buscar un novo traballo noutro territorio, 

trasladarse de país por motivos de ocupación profesional e en menor medida tamén polo 

establecemento dun negocio ou dunha empresa no estranxeiro.  

En relación con estes motivos a valoración de emigrar por cuestión laboral obedece 

fundamentalmente á mellora das condicións salariais, á mellora e progreso da carreira 

profesional e á falta de emprego no país de orixe. Como principais barreiras para enfrontarse á 



MARÍA GONZÁLEZ BLANCO 

226 

decisión de emigrar confirmaron que o principal obstáculo son os idiomas e determinadas 

situacións de carácter familiar que poden influír no feito de emprender a saída do país. 

Ademais destes motivos relativos á dimensión laboral da emigración, tamén destacaron os 

de carácter familiar e os de carácter educativo e formativo, estando estes últimos relacionados 

cos programas de mobilidade internacional e coa repercusión que estas experiencias poden 

conferir na vida futura das persoas en termos de emigración. Outros motivos relativos á 

migración dentro da Unión Europea que atoparon no estudo foron os asociados á calidade de 

vida, ao estado de benestar ou a insatisfacción coa situación política no país de orixe. 

A súa análise é unha panorámica xeral sobre as causas que derivan na emigración dentro 

do territorio da Unión Europea. Tendo en conta que estas poden ser ou non extensibles ao caso 

español a continuación tratará de expoñerse a situación concreta de España no actual contexto 

da nova emigración. 

Posto que non hai ningunha estatística que reflicta cales son as causas ou as motivacións 

que contribúen a que a poboación emigre, realizarase unha radiografía desta casuística tendo en 

conta a análise de distintos traballos de investigación que se centran no estudo da nova 

emigración dende diferentes eidos do coñecemento, con mostras de poboación diversas, con 

países de destino diferentes e en períodos temporais distintos. Polo tanto, hai que por de relevo 

de antemán que a información obtida a través destas fontes non se pode xeneralizar xa que hai 

que considerar a multiplicidade das diferencias descritas, mais este panorama pode considerarse 

cando menos unha aproximación que pode contribuír a comprender mellor cales son esas causas 

que dunha ou doutra forma repercuten na toma da decisión de emigrar da poboación española. 

Os resultados que se presentan a continuación seguen unicamente un criterio cronolóxico 

na súa exposición.  

➢ Ano 2012 

Un dos primeiros traballos que se atopou sobre a nova emigración e as causas da mesma é 

o de Díaz Gil (2012). Esta autora céntrase en ofrecer unha panorámica sobre a emigración 

cualificada e identifica unha tipoloxía de factores que repercuten na toma da decisión de emigrar 

entre os que destaca dous grupos principais: uns que contribúen a incentivar a toma da decisión 

de emigrar e outros que teñen o efecto contrario, é dicir, que diminúen a motivación para 

marchar.  

Entre os primeiros factores, Díaz Gil (2012) detalla diversos elementos: un de carácter 

individual que ten que ver co eido particular e privado da persoa e que se adoita asociar a 
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cuestións de desemprego; outro de carácter privado que ten conexión coa situación económica 

e coa mellora da carreira profesional; un de carácter público que deriva das percepcións como 

cidadáns sobre a sociedade ou o Estado de benestar; outro de carácter social en estreita relación 

coas redes persoais no país de destino e finalmente outros elementos que atinxen a unha ampla 

variedade de cuestións (poboación, idioma, etc.).  

No segundo grupo de factores que detalla, que minguan as motivacións para a saída, 

identifica diversos elementos: de carácter privado como a familia, de carácter público como as 

relacións que se manteñen coas institucións e o grao de confianza xerado coas mesmas así como 

a evolución a nivel económico ou social do país de destino. 

➢ Ano 2013 

Na panorámica que ofrece González Ferrer (2013) sobre a actual emigración a autora 

identifica que se trata dun fluxo de carácter laboral máis que unha emigración por causa de 

estudos ou de formación pero non afonda moito máis na temática que atinxe ás causas 

migratorias. 

Neste mesmo ano, publicouse outro traballo que achega información sobre a actual 

emigración dende unha perspectiva autonómica e que sería realizado por Rubio (2013). Esta 

autora realizou un traballo de investigación sobre a mocidade de Cataluña entre 18 e 30 anos 

que emigrou a Londres e detallou varios elementos determinantes da emigración de tipo laboral, 

formativo, persoal e tamén a existencia de lazos afectivos coa persoa que emigra.  

Outro estudo que saíu este mesmo ano foi o de Alba, Fernández Asperilla e Martínez Veiga 

(2013). Neste caso, o traballo contempla diversas cuestións relativas á nova emigración e non 

só estritamente ás causas polas que as persoas deciden emigrar. Non obstante, nunha sección 

deste estudo, faise alusión ao colectivo da emigración cualificada -máis concretamente á fuga 

de cerebros- e no que respecta a esta corrente migratoria detállanse unha serie de causas 

relacionadas coa falta de investimento por parte de España en I+D+I que incide de forma directa 

no sector do persoal investigador que se ve afectado por recortes e pola precariedade derivada 

da situación da austeridade orzamentaria como factores directos que provocan a emigración ou 

nalgúns casos a re-emigración cara o estranxeiro na procura de oportunidades no seu eido 

laboral ou na busca dunha maior mobilidade social. 

➢ Ano 2014 

Outra achega máis sobre a nova emigración é a realizada por Aparicio (2014) na que a 

través dunha mostra de poboación de entre 18 e 45 anos que se atopaba emigrada en diferentes 
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cidades de América e de Asia, constata no referente ás persoas emigradas en Europa, 

concretamente as que se encontraban residindo nas cidades de Frankfurt e de Londres os 

seguintes motivos para emigrar:  

- Atopar traballo ou buscar un emprego mellor 

- Pola oferta laboral recibida 

- O reagrupamento familiar (coa parella principalmente) 

- Por cuestións formativas, como a aprendizaxe relativa ao idioma do país de destino 

- Por motivos de carácter persoal concernentes ao desexo de coñecer outros lugares 

- Por motivos de traslado relacionados co emprego 

De todas as motivacións, as que máis sinalou o colectivo emigrante como razón 

fundamental para emprender a emigración foron as de tipo laboral. Porén, a motivación que 

menor representatividade obtivo foi a causa de emigrar para estudar tanto na mostra das persoas 

residentes en Frankfurt como nas que vivían en Londres. 

Outro traballo que achega información concernente aos motivos para emigrar é o de 

Navarrete (2014). Este estudo centrouse na análise da emigración moza entre 18 e 29 anos que 

tiña como destino Europa e América. Na información obtida os datos identifican varias 

motivacións para emprender a emigración: principalmente pola situación económica do país de 

orixe, para obter maiores oportunidades laborais, para conseguir experiencia profesional, para 

aprender novos idiomas, para ter diferentes experiencias e coñecer a xente nova. Entre as 

motivacións que menos incidiron na marcha constátase unha referente á climatoloxía e aos lazos 

familiares que as persoas que queren emigrar poden ter no estranxeiro.  

Na análise de González Enríquez e Martínez Romera (2014) realizada sobre os resultados 

obtidos dunha enquisa realizada con poboación nativa española emigrada a partir do ano 2007 

detállanse unha serie de causas para emprender a emigración como son: a falta dun futuro no 

país de orixe e a mellora das condicións de vida a nivel laboral, profesional ou familiar, a 

situación laboral de desemprego, a mellora da carreira profesional, o desexo de novas 

experiencias, as precarias condicións de emprego asociadas a diversos factores como o baixo 

salario, a procura de mellores oportunidades no estranxeiro, por reagrupamento familiar coa 

parella, pola insatisfacción coa situación do país a nivel político ou por unha oferta laboral no 

estranxeiro.  



Capítulo 3. A nova emigración española: características xerais 

229 

En relación coa emigración no continente europeo, Triandafyllidou e Gropas (2014) 

realizaron unha investigación referente aos países do sur de Europa -entre os que inclúen a 

España-32 sobre a emigración cualificada na que describen como principal motivo o desemprego 

e outros factores de notable relevancia como o progreso e a mellora da carreira a nivel 

profesional ou académico así como a percepción da falta de oportunidades nos respectivos 

países de orixe e factores de mellora a nivel persoal. 

➢ Ano 2015 

Na investigación de Moldes e Gómez Sota (2015) que se enfocou no estudo do colectivo 

da xuventude emigrante española -entre 20 e 36 anos- con destino a Alemaña as autoras 

confirman que a causa principal da emigración ten estreita relación coa situación laboral das 

persoas emigradas e que pese a que a maioría estaba traballando antes de marchar estas 

decidiron optar pola emigración por unha cuestión de insatisfacción persoal co emprego e pola 

precariedade laboral á que se tiñan que enfrontar en España. Polo tanto, obsérvase que 

predominan as causas de carácter económico e en menor medida as autoras tamén identificaron 

outra tipoloxía de causas relacionadas coa concepción do valor que teñen as experiencias 

internacionais. 

A investigación realizada por Bygnes (2015) afondou na migración cualificada de españois 

que tiñan como destino Noruega. Dos resultados acadados constátase que a principal 

motivación da emigración está relacionada coa situación xeral do país de orixe, non só a nivel 

económico, senón tendo en conta outros aspectos sociais e políticos que incidiron na marcha 

deste colectivo. 

Outros resultados relevantes sobre as causas da emigración son os que comunican Caro e 

Fernández García (2015) a través das respostas dun estudo en liña que se realizou con 

poboación española emigrada entre os anos 2009-2013. Neste caso, as principais motivacións 

identificadas teñen que ver coa situación laboral e o contexto de crise que tivo lugar en España 

a raíz do crac económico do ano 2008. Non obstante, as autoras tamén describen outro tipo de 

motivacións relacionadas coa formación, como a aprendizaxe de idiomas ou a realización 

 
32 Neste caso concreto aínda que na investigación realizada se inclúe España, na publicación citada só se fai referencia 

aos datos acadados para a emigración da poboación de Grecia e de Italia. Non obstante, tal e como se puido comprobar no 

estudo son países que experimentaron certas similitudes con España na crise económica e por iso se decide engadir este estudo 

aquí xa que se as autoras da investigación inseriron a España con estes países é porque comparten trazos similares para a análise 

da emigración. 



MARÍA GONZÁLEZ BLANCO 

230 

dalgún voluntariado e outras causas máis vencelladas co reagrupamento familiar por cuestión 

de vínculos coa persoa que decide emigrar. 

A investigación desenvolvida por Oviedo Mendiola (2015) que afonda no coñecemento 

das traxectorias vitais da emigración española en Berlín durante o treito temporal 2008-2013 

pon de manifesto como principais causas as relacionadas co emprego e coa carreira profesional. 

No referente ás motivacións laborais a autora distingue dúas casuísticas entre a poboación 

emigrante constatando que unhas persoas emigran con contratos previos á marcha e outras 

emigran para «probar suerte» (p. 175). No que respecta ás motivacións de tipo profesional a 

autora confirma que as persoas que optan por esta vía fano como unha saída á situación laboral 

previa que tiñan no país de orixe e tamén por motivos de estudos. 

No traballo de González-Blanco (2015) centrado na emigración galega con destino a 

Alemaña cunha mostra de poboación entre os 18 e os 41 anos de idade identificáronse como 

causas da emigración as seguintes: a falta de oportunidades na sociedade de orixe como 

principal motivo que xerou a emigración; a situación de desemprego, a situación económica, 

por razóns de formación e outras causas entre as que se destacaron motivacións persoais, 

aprendizaxe de linguas, obtención de bolsas, busca de novas oportunidades e incremento do 

coñecemento doutras culturas. 

➢ Ano 2017 

A profesora Pérez Caramés (2017) realizou unha investigación que afonda na nova 

emigración que ten como destino Alemaña e que se desenvolveu no ano 2013 na cidade de 

Hamburgo. A través da información obtida mediante a realización de entrevistas a unha mostra 

de 26 persoas emigradas a partir do ano 2008 obtén mediante o relato do proxecto vital de cada 

emigrante unha serie de motivacións relacionadas con determinados procesos nos que se sitúan 

as diversas casuísticas que teñen un nexo común coa situación de crise económica acontecida 

en España mais que permite observar unha diversidade de situacións relacionadas coa mocidade 

e coa situación de desemprego, coa precariedade a nivel laboral e a nivel científico, a 

constatación da existencia dunha emigración asociada a determinadas profesións como a 

enxeñaría ou a enfermaría e a motivación de saída do país xerada pola incidencia das 

consecuencias económicas e sociais do afundimento do sector inmobiliario e da construción en 

España. 
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➢ Ano 2018 

Un traballo máis recente é o de Romero Valiente (2018). Este autor desenvolveu unha 

investigación baseada nun enfoque tanto cualitativo como cuantitativo sobre a poboación 

española emigrada nun amplo treito temporal con máis de 4.000 persoas na mostra do estudo. 

Os resultados acadados veñen confirmar que existe unha tipoloxía principal de causas que 

inciden na emigración sendo fundamentalmente os factores de carácter económico os que xeran 

a maior repercusión na toma da decisión de marchar do país. 

A tipoloxía establecida por este autor distingue dous grupos principais de motivacións: un 

asociado aos factores económicos e laborais e outro no que converxen elementos de formación, 

de carácter persoal e familiar. Dentro do primeiro grupo, hai unha serie de elementos que 

inflúen como medio de expulsión do país de orixe entre os que constata o desemprego, as 

precarias condicións laborais e a non consecución dun emprego que teña unha relación coa 

formación obtida. 

Neste mesmo ano, Navarrete (2018) dirixiu un estudo sobre a emigración da mocidade con 

nacionalidade española tratando de comparar o fenómeno migratorio en tres colectivos 

diferentes: un integrado por persoas que viven no estranxeiro, outro constituído por persoas que 

xa retornaron a España pero que foron emigrantes ou realizaron algunha estadía de mobilidade 

no exterior e un terceiro grupo conformado por persoas que non estiveron no estranxeiro. Os 

resultados referentes ás principais motivacións para marchar ao estranxeiro detallan que 

predominan as razóns de tipo laboral e de tipo formativo en estreita relación coa crise 

económica de España e coas oportunidades laborais e de experiencia que poden adquirir no 

estranxeiro. 

➢ Ano 2019 

Un dos estudos máis recentes encontrados é o de Valiña (2019) que en perspectiva 

comparada aborda a emigración das mulleres galegas da Terra de Soneira que emigraron a Suíza 

nos anos 60 e 70 e as que emigraron a partir do ano 2008. Neste traballo de corte cualitativo, a 

autora identificou dúas tendencias diferentes en función do grupo de mulleres, as que emigraron 

nos anos 60 e 70 fixérono principalmente por motivos económicos relacionados co contexto 

xeográfico no que vivían. No caso das mulleres emigradas a partir do ano 2008 constata que 

existen outros factores, ademais dos estritamente económicos, como son os vínculos coas súas 

parellas que emigraron antes ca elas cara a Suíza, outros factores de carácter persoal que teñen 

que ver co desexo de obter novas experiencias e tamén de mellorar o seu proxecto vital. 
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3.3.2 A idade do colectivo emigrante 

Entre os principais trazos da emigración a idade é unha das características de maior interese 

dentro do perfil emigrante para coñecer se realmente é a xente máis moza a que emigra ou non 

tal e como se ten constatado nalgúns estudos que se teñen realizado sobre esta temática como o 

de Cabré e Domingo (2014), o de Caro e Fernánez García (2015), o de Díaz-Hernández, 

Domínguez-Mujica e Parreño-Castellano (2015), o de Domingo e Blanes (2015) ou o de 

Rodríguez Puertas (2019). 

Non obstante, hai que lembrar como ben se trata ao comezo deste capítulo que non existe 

un consenso universal sobre a concepción do que é a xuventude e polo tanto a interpretación 

que se faga do resultado da análise dos datos dependerá da asunción particular que cada persoa 

realice sobre esta problemática á hora de clasificar á poboación en función do criterio da idade 

e determinar se a mesma se insire ou non baixo o termo de xuventude, mocidade ou poboación 

adulta. 

Para dilucidar a cuestión referente á idade consultouse principalmente a base estatística do 

INE. Os datos achegados por este organismo confirman que no treito temporal 2009-2019 o 

colectivo de españois con nacionalidade española e idades comprendidas entre 30-34 anos é o 

máis numeroso dentro do fluxo de emigración con destino ao estranxeiro. A cifra total de 

persoas con esta franxa de idade en todo este período é de 109.460.  

En segundo lugar, as idades que acadan un maior cómputo na emigración son as 

comprendidas entre os 25 e os 29 anos cunha cifra total de 94.301 persoas. En terceira posición 

están as persoas cunha franxa de idade entre os 35-39 anos que acadan unha cifra total de 

86.571.  

As idades con menor número de emigrantes cara o estranxeiro son as comprendidas entre 

os 15-19 anos que constitúen un continxente de 34.950 emigrantes. Os grupos con idades entre 

os 20-24 anos obteñen un total de 45.976 emigrantes e os que se sitúan na franxa de 40-44 anos 

constitúen un total de 79.522 emigrantes. 

Un dato notorio é que todas as franxas de idade, a excepción da de 15-19 anos, obteñen o 

maior número de emigrantes no ano 2015, mentres que a de 15-19 anos mostra a maior cota de 

emigrantes no ano 2017. Na progresión analizada durante o período temporal descrito as cifras 

correspondentes ás idades entre 25-29, 30-34 e 35-39 mostran unha tendencia similar tanto no 

aumento como na diminución dos emigrantes, iniciando o período en fase de ascenso e 

rematando no último ano 2019 cunha cifra á baixa respecto ao ano 2018 pero máis elevada que 

a do ano 2009. 
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Porén as franxas de 15-19 anos e de 40-44 anos mostran maiores altibaixos ao longo do 

treito temporal examinado. 

 

No que atinxe ás idades por sexo, mulleres e homes, os datos examinados confirman no 

caso das mulleres que hai tres franxas de idade predominantes nas emigrantes. A que maiores 

valores acada durante o treito temporal 2009-2019 é a de 30-34 anos cun cómputo total de 

54.496 emigrantes. A seguinte franxa de idade coas cifras máis altas é a de 25-29 anos cun total 

de 49.272 e a terceira sería a relativa á franxa de 35-39 anos cunha cifra total de 40.876 

emigrantes.  

O colectivo de emigrantes en función da idade que mostra as cotas máis baixas é o de 15-

19 anos que obtén un cómputo total de 17.568 persoas no período descrito. Tamén é relevante 

pola cifra que mostra a franxa de idade dos 40 aos 44 anos -34.752 persoas- que sería a cuarta 

con maior número de emigrantes tras a de 35-39 anos. 
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        De 15 a 19 anos

        De 20 a 24 anos

        De 25 a 29 anos

        De 30 a 34 anos

        De 35 a 39 anos

        De 40 a 44 anos

Mulleres 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 TOTAL

De  15 a 19 aos  
1.921 2.158 2.269 2.054 2.089 1.811 1.501 1.231 1.065 758 711 17.568

De 20 a 24 anos
2.817 2.543 2.714 2.997 2.997 2.679 2.254 1.742 1.563 1.177 963 24.446

De 25 a 29 anos
5.294 4.659 5.250 6.005 6.482 5.327 4.429 3.527 3.498 2.485 2.316 49.272

De 30 a 34 anos
4.850 4.804 5.361 6.429 7.136 6.115 5.274 4.181 4.406 3.058 2.882 54.496

De 35 a 39 anos
3.606 3.727 4.439 4.778 5.459 4.531 4.037 3.181 3.273 2.039 1.806 40.876

De 40 a 44 anos
3.513 3.724 4.091 4.295 4.488 3.592 3.180 2.425 2.531 1.584 1.329 34.752

Fonte: Elaboración propia a partir de: Flujo de emigración con destino al extranjero por año, sexo, grupo de edad 

y nacionalidad. (INE, 2021). 

Fonte: Elaboración propia a partir de: Flujo de emigración con destino al extranjero por año, sexo, grupo de edad y 

nacionalidad. (INE, 2021). 

Táboa: 58. Franxas de idade das mulleres emigrantes con nacionalidade española 

Gráfico 32. Franxas de idade da poboación emigrante española 
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En canto aos homes, os datos ao igual que acontecía coas mulleres, constatan tres franxas 

de idade maioritarias deste colectivo emigrante. A que acada as maiores cifras no período 

temporal 2009-2019 é a franxa de 30-34 anos cun total de 54.963, sendo unha cifra próxima á 

que obteñen as mulleres das mesmas idades con tan só unha diferenza de 467 persoas entre 

homes e mulleres de 30-34 anos. 

A seguinte franxa que obtén un maior número de homes emigrantes é a que corresponde 

aos 35-39 anos cun cómputo total de 45.697 persoas e a terceira das franxas é a relativas ás 

persoas que teñen entre 25 e 29 anos para as cales a cifra total é de 45.027 persoas. 

Ao igual que se comprobou no grupo das mulleres emigrantes, a franxa que mostra as cifras 

máis baixas no caso dos homes tamén é a de 15-19 anos que obtén un total de 17.381 persoas. 

Outro dos grupos dos homes en relación coa idade que presenta unhas cifras elevadas é o 

de 40-44 anos que constata un total de 44.772 emigrantes. 

 

3.3.3 O perfil educativo da nova emigración 

Outra das características relevantes relacionadas coa nova emigración atinxe á formación 

que posúe este colectivo. Non obstante, as estatísticas do INE que se encargan do estudo das 

migracións non recollen dita información. A única fonte que se atopou e que ofrece a 

posibilidade de coñecer algún dato relativo á educación da poboación emigrada é o Rexistro de 

Matrícula Consular (RMC) que se configura nas Oficinas Consulares ou nas Seccións 

Consulares das Misións Diplomáticas (art. 1, RD 3425/2000). 

En relación con esta investigación procedeuse a solicitar á administración competente nesta 

materia, á Subdirección Xeral de Protección e Asistencia Consular dependente do MAEC 

(Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación) e actualmente denominado dende o ano 

Homes 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 TOTAL

De  15 a 19 aos  
1.900 2.123 2.226 2.068 1.967 1.718 1.604 1.185 1.067 772 751 17.381

De 20 a 24 anos
2.495 2.511 2.508 2.494 2.630 2.208 1.943 1.510 1.367 1.006 858 21.530

De 25 a 29 anos
4.889 4.375 4.618 4.990 5.810 4.890 4.134 3.440 3.330 2.412 2.139 45.027

De 30 a 34 anos
5.139 4.877 5.481 6.363 7.127 6.031 5.449 4.393 4.334 3.072 2.697 54.963

De 35 a 39 anos
4.005 4.328 5.002 5.497 6.198 5.157 4.659 3.488 3.350 2.233 1.780 45.697

De 40 a 44 anos
4.553 4.992 5.410 5.560 5.724 4.690 4.160 3.083 3.000 2.017 1.583 44.772

Táboa: 59. Franxas de idade dos homes emigrantes con nacionalidade española 

Fonte: Elaboración propia a partir de: Flujo de emigración con destino al extranjero por año, sexo, grupo de edad y 

nacionalidad. (INE, 2021). 
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2018 como MAEUEC (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación) os 

datos requiridos neste caso para a comunidade autónoma de Galicia referentes á emigración dos 

galegos e das galegas con idades comprendidas entre os 18 e os 45 anos dende o ano 2007 ata 

os últimos datos dispoñibles con data 4 de novembro de 2019. 

A información que se atopa no RMC cando unha persoa se rexistra como residente ou como 

non residente é a que consta na solicitude onde se pode engadir o nivel de estudos acadados e 

obviamente outros datos de carácter persoal e de contacto. 

Dos datos obtidos, detállanse a continuación os relativos aos principais países de destino 

da poboación galega emigrante dentro do continente europeo (en orde decrecente en canto ao 

volume de emigración segundo os datos do IGE): Suíza, Francia, Alemaña, Reino Unido, Países 

Baixos e Bélxica. 

No que respecta a Suíza -ver Gráfico 33-, o nivel de estudos33 de Bacharelato e Superiores 

consta dun total de 811 persoas inscritas e o nivel de Graduado Escolar 1.255. Esta diferenza 

contrasta co que acontece nos datos de Alemaña, Francia e o Reino Unido onde o nivel 

predominante é o de estudos superiores. 

Obsérvase que o nivel de Graduado Escolar conta con maior número de persoas inscritas 

na provincia de A Coruña, cun total de 461 homes e 254 mulleres. Na seguinte provincia onde 

este nivel de estudos é maioritario é na de Pontevedra cun total de 241 homes e 139 mulleres. 

En canto aos estudos de Bacharelato ou Superiores son maioritarias as persoas inscritas na 

provincia de A Coruña con 239 mulleres e 168 homes. As provincias con menor número de 

persoas inscritas novamente son Ourense e Lugo, non obstante obsérvase que en Ourense tamén 

predominan as persoas con nivel educativo de Graduado Escolar. 

Outra información de interese é que se constata que hai máis persoas inscritas como 

residentes (2.233) que persoas inscritas como non residentes (34). E no que atinxe ao estado 

civil os datos examinados confirman que hai maioría de persoas inscritas como solteiras (1.256) 

mentres que as persoas inscrita como casadas son 936. 

 

 

 

 

 

33 Os niveis de estudos xa veñen definidos dende o propio RMC. 
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No caso de Francia -ver Gráfico 34-, os datos confirman que o nivel de estudos da maioría 

das persoas inscritas é o de Bacharelato e Superiores cun cómputo total de 723 persoas (430 

mulleres e 293 homes), situándose en segundo lugar o nivel de Graduado Escolar cunha cifra 

total de 155. Tamén se observa que a nivel de provincias A Coruña é a que ten maiores mulleres 

inscritas con nivel de Bacharelato e Superiores pero seguida con valores próximos por 

Pontevedra que constata un total de 168 mulleres inscritas nese nivel educativo. 

O nivel de Graduado Escolar predomina máis no colectivo dos homes cun total de 83 

inscritos mentres que as mulleres con este nivel educativo son 72. O nivel de Graduado é maior 

na provincia de Pontevedra. 

As provincias con menores persoas inscritas son Ourense e Lugo, territorios nos cales 

tamén predomina o nivel de estudos de Bacharelato e Superiores. 

Outros datos de interese que achega o RMC é que predominan as persoas inscritas como 

residentes (1.020) fronte ás inscritas como non residentes (213). Así mesmo o estado civil 

maioritario é o de persoas solteiras (730) fronte ás casadas que son un total de 247. 

 

 

 

Gráfico 33. Poboación galega entre 18 e 45 anos inscrita no RMC en Suíza: Nivel de estudos 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do RMC. 

Muller Home Muller Home Muller Home Muller Home

A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA

SUIZA

Bacharelato e superiores 239 168 25 28 60 43 127 121

Graduado escolar 254 461 13 13 47 87 139 241

Inferior a graduado escolar 12 39 1 3 4 5 17

Non consta 13 27 3 4 7

Non consta por tratarse dun menor 10 8 2 1 4 7

(en branco) 7 6 1 2 4 1 7 6
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No que respecta aos datos de Alemaña -ver Gráfico 35-, constátase que o nivel de estudos 

que predomina dentro do colectivo emigrante é o de Bacharelato e superiores cunha cifra total 

de 1.033 persoas. O seguinte nivel de estudos maioritario é o de Graduado Escolar que acada 

un total de 147 persoas inscritas.  

A nivel provincial obsérvase que A Coruña é a que mostra as maiores cifras de persoas co 

nivel de Bacharelato e superiores, pero seguida moi de preto pola de Pontevedra en canto ás 

cifras acadadas. 

Outro dato significativo é que as mulleres inscritas das catro provincias constitúen un grupo 

maioritario no nivel de estudos de Bacharelato e superiores por enriba do grupo do colectivo 

dos homes, aínda que na provincia de Lugo apenas hai unha persoa de diferenza. Porén os 

homes son maioría no nivel de estudos de Graduado Escolar destacando a provincia de 

Pontevedra co maior número de inscritos con esta formación.  

Ademais do nivel educativo, obviamente obsérvase que as provincias con maior volume 

de persoas inscritas son A Coruña e Pontevedra, mentres que Ourense e Lugo teñen menor 

número de rexistros. En canto ao tipo de inscrición realizada predomina tanto no caso das 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do RMC. 

Gráfico 34. Poboación galega entre 18 e 45 anos inscrita no RMC en Francia: Nivel de estudos 

Muller Home Muller Home Muller Home Muller Home

 A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA

FRANCIA

Bacharelato e superiores 172 116 42 23 48 34 168 120

Graduado escolar 25 28 12 4 5 13 30 38

Inferior a graduado escolar 1 2 1 4 2 2

Non consta 18 15 8 6 8 9 39 17

Non consta por tratarse dun menor 1 1 1 2 1 3 7 4

(en branco) 41 40 16 7 8 10 42 39
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mulleres como dos homes a inscrición como residentes e o estado civil de solteiros e de solteiras 

excepto nas mulleres de Ourense que hai maioría de casadas inscritas. 

 

En canto aos datos relativos ao Reino Unido que se mostran no Gráfico 36, novamente 

confírmase que o nivel de estudos correspondente a Bacharelato e Superiores é o maioritario 

das persoas inscritas (2.050), mentres que o nivel de Graduado Escolar só consta para un total 

de 197 persoas. 

A provincia de A Coruña é a que ten máis persoas inscritas no nivel de estudos superiores 

(930), en segundo lugar atópase Pontevedra (717), en terceiro lugar Ourense (202) e en último 

lugar Lugo (201). 

O nivel de Graduado Escolar ten maior número de persoas rexistradas na provincia de A 

Coruña (86) e na de Pontevedra (80). 

As mulleres inscritas con nivel de estudos superiores (1.228) son un colectivo maior que o 

dos homes inscritos co mesmo nivel de estudos (822). Os homes inscritos con Graduado Escolar 

(100 en total), aínda que con escasa diferenza, son máis que as mulleres (97). 

Gráfico 35. Poboación galega entre 18 e 45 anos inscrita no RMC de Alemaña: Nivel de estudos 

Muller Home Muller Home Muller Home Muller Home

A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA

ALEMAÑA

Bacharelato e superiores 229 205 49 48 65 59 195 183

Graduado escolar 16 28 4 8 6 15 24 46

Inferior a graduado escolar 1 5 1 1 1 2 1

Non consta 6 10 2 1 5 10 10

Non consta por tratarse dun menor 3 2 2 5 5

(en branco) 39 26 12 8 7 4 27 24
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Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do RMC. 
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Outros datos de interese que proporciona o RMC é que hai 2.432 persoas inscritas como 

residentes e 376 como non residentes. Ademais predominan as persoas solteiras (1.951) fronte 

ás casadas (403). 

 

 

As persoas inscritas nos Países Baixos teñen como nivel de estudos maioritario o 

Bacharelato e superiores (343 persoas), mentres que as persoas con nivel de Graduado escolar 

son 26. 

As persoas inscritas en Pontevedra son as que presentan as maiores cifras correspondentes 

ao nivel de estudos superiores (141). As mulleres inscritas son ademais as que teñen o maior 

nivel educativo por enriba do colectivo dos homes na provincia de Pontevedra (80 en total), 

mentres que os homes inscritos con nivel de bacharelato e superior son máis numerosos na 

provincia de A Coruña cun total de 79 fronte a 55 mulleres co mesmo nivel educativo. 

O nivel de graduado escolar é maioritario entre os homes que acadan as maiores cifras (20 

persoas), mentres que as mulleres con este nivel educativo son tan só 6 que se reparten entre a 

provincia de Pontevedra (5) e A Coruña (1). 

Gráfico 36. Poboación galega entre 18 e 45 anos inscrita no RMC do Reino Unido: Nivel de estudos 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do RMC. 

Muller Home Muller Home Muller Home Muller Home

A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA

REINO UNIDO

Bacharelato e superiores 570 360 108 93 114 88 436 281

Graduado escolar 36 50 10 9 4 8 47 33

Inferior a graduado escolar 1 1 1 2

Non consta 35 39 7 11 7 6 25 23

Non consta por tratarse dun menor 6 9 5 2 2 1 7 7

Non sabe ler nin escribir 1

(en branco) 83 69 14 11 16 23 80 67
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As provincias con menos persoas inscritas son Lugo e Ourense. Nestes territorios, Lugo 

ten un maior número de persoas con nivel superior de educación que Ourense. Tamén é de 

destacar que hai un número relevante de persoas que non contestan á cuestión do nivel de 

estudos (83). 

Sobre as inscricións hai que destacar que hai 392 persoas inscritas como residentes nos 

Países Baixos e tan só 83 como non residentes. Ademais, o estado civil maioritario é o de 

persoas solteiras. 

 

En Bélxica os datos analizados constatan que as persoas inscritas posúen maioritariamente 

o nivel de estudos de Bacharelato e superiores (235 persoas), mentres que as persoas con 

Graduado Escolar son tan só 29. 

Por provincias, A Coruña acada o maior continxente de persoas con nivel de educación 

superior no colectivo das mulleres cun total de 66 fronte a 41 homes co mesmo nivel educativo. 

No caso de Bélxica chama a atención a cantidade de persoas que non indicaron o seu nivel 

de estudos cun total de 148. Novamente, Lugo e Ourense son as que menos persoas inscritas 

Muller Home Muller Home Muller Home Muller Home

A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA

PAISES BAIXOS

Bacharelato e superiores 55 79 20 21 13 14 80 61

Graduado escolar 1 7 2 2 5 9

Inferior a graduado escolar 1 1 1 2

Non consta 2 4 2 2

Non consta por tratarse dun menor 1 1 3 3

(en branco) 16 24 3 1 2 1 24 12
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Gráfico 37.Poboación galega entre 18 e 45 anos inscrita no RMC dos Países Baixos: Nivel de estudos 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do RMC. 
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rexistran predominando o nivel de estudos superior que é máis elevado no colectivo das 

mulleres. 

Entre as persoas inscritas predomina o estado civil de solteiras cun cómputo total de 307 

persoas, mentres que co estado civil de casado/casado só hai 91 persoas. En relación ao número 

total de inscricións este é de 424 persoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muller Home Muller Home Muller Home Muller Home

 A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA

BÉLXICA

Bacharelato e superiores 66 41 14 3 13 8 54 36

Graduado escolar 8 4 1 2 4 10

Inferior a graduado escolar 2 2 1 2

Non consta 2

Non consta por tratarse dun menor 1 1 1

(en branco) 32 18 9 10 10 6 38 25
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Gráfico 38. Poboación galega entre 18 e 45 anos inscrita no RMC de Bélxica: Nivel de estudos 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos do RMC. 
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CAPÍTULO 4. A NOVA EMIGRACIÓN GALEGA: 

CARACTERÍSTICAS XERAIS 

4.1 INTRODUCIÓN 

Este capítulo está constituído por dúas seccións principais. A primeira delas céntrase na 

explicación das características fundamentais do estudo empírico realizado e a segunda enfócase 

cara aos resultados acadados na investigación referentes aos datos obtidos no traballo de campo. 

Na primeira parte, detállanse distintos aspectos específicos relativos ao estudo empírico 

como, por exemplo: o enfoque metodolóxico cualitativo empregado e a súa idoneidade na 

investigación realizada, os criterios de selección da mostra, o acceso e o contacto establecido 

coas persoas informantes, as técnicas empregadas para a recollida dos datos e a análise e 

interpretación dos mesmos. 

Na segunda parte, ofrécense os resultados derivados do traballo de campo relativos aos 

distintos bloques temáticos establecidos na investigación como eixos centrais de análise. Así, 

examínanse en primeiro lugar os datos socio-demográficos da mostra obxecto de estudo (sexo, 

idade, estado civil, país de destino, provincia de orixe, ano da emigración e o oficio ou a 

profesión antes de emigrar de Galicia). 

A continuación, o seguinte bloque temático afonda no coñecemento do perfil educativo da 

colectividade galega emigrante achegando información relevante sobre o nivel de estudos, o 

tipo de centro no cal estudaron, a valoración que lle outorgan á formación recibida, a realización 

de cursos complementarios ao currículo, o perfil educativo das familias das que procede a nova 

emigración galega, a valoración e a importancia dos títulos académicos así como as posibles 

dificultades para o seu recoñecemento no estranxeiro, a competencia lingüística antes da 

emigración e a problemática das linguas nos países de destino, as aprendizaxes adquiridas ou 

melloradas durante o proceso emigratorio, as achegas para a mellora do sistema educativo, as 

repercusións que ten a marcha da xente cualificada de Galicia e o fenómeno do brain drain. 
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O seguinte bloque temático que se presenta oriéntase cara ao estudo do perfil laboral da 

mostra obxecto de estudo. Nesta parte afóndase en diversos aspectos do eido laboral como, por 

exemplo, as traxectorias laborais en Galicia e nos países de destino, as profesións que exercen 

as persoas emigrantes no estranxeiro, as estratexias para a busca de emprego, as condicións 

laborais que teñen na sociedade de acollida, a valoración da formación e da experiencia no 

momento da contratación e outras cuestións como o desemprego sufrido durante a emigración. 

Logo vén o bloque relativo á andaina emigratoria no que se tratan diversos elementos, entre 

eles, as causas polas que emigra a poboación galega, as repercusións orixinadas na familia coa 

toma da decisión de emigrar, a motivación da elección do país de destino, as principais 

dificultades atopadas na sociedade de acollida e outros aspectos como cuestións relativas aos 

trámites burocráticos a solventar no país de destino. 

O seguinte bloque temático, trata sobre a identidade, a autopercepción e a integración nos 

países de destino do continente europeo. Concretamente, examínase a transformación e o 

mantemento da identidade na emigración, a autodefinición que identifica a súa situación 

(emigrante, cidadán do mundo, traballador estranxeiro, etc.), elementos da sociedade de orixe 

que se botan de menos en todo o proceso emigratorio e a visión que teñen sobre como é a súa 

integración así como as diferenzas e as semellanzas percibidas entre ambos territorios. 

Outro trazo significativo que se examina aparece no seguinte bloque temático sobre as 

relacións sociais e o tempo de ocio. Estúdanse aspectos como a rede de amizades, o tempo libre 

e as actividades que fan así como o mantemento dalgunha tradición galega no exterior. 

Continuando co estudo das redes, neste caso o seguinte bloque temático céntrase no 

emprego das TIC e das comunidades virtuais nas cales se comunican e interactuan as persoas 

emigradas. Neste senso, repárase sobre o contacto e a frecuencia coa que se comunican coas 

súas familias e amizades en Galicia e as dificultades de manter os lazos de amizade na 

emigración. Tamén se explora o uso que fan das redes virtuais e a utilidade que lle atopan ás 

mesmas e ás novas tecnoloxías como medios para paliar a distancia física e emocional da terra 

de orixe. 

Posteriormente, o seguinte bloque temático diríxese cara ao estudo das expectativas e do 

retorno da colectividade galega emigrante e as dificultades que atopan para que este regreso 

poida ser unha realidade e non unha mera utopía. Outros aspectos que xorden nesta parte son 

relativos á re-emigración ou ao reagrupamento familiar. 
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Finalmente, o último bloque temático avalía a valoración persoal que cada persoa 

emigrante posúe sobre a súa vida na actualidade e a posible axuda que a comunidade de orixe 

ou o país de destino lles podería dar antes, durante ou despois do seu proceso de emigración. 

4.2 ESTUDO EMPÍRICO 

4.2.1 Enfoque metodolóxico 

Nesta investigación optouse polo emprego dunha metodoloxía de corte cualitativo tendo 

en conta que o obxecto de estudo céntrase na análise e no estudo dunha realidade social onde 

diversas persoas que constitúen o colectivo emigrante galego son as protagonistas do fenómeno 

da emigración. Polo tanto, considerouse de forma pertinente empregar un enfoque 

metodolóxico que contribuíse a entender e a coñecer mellor as particularidades deste feito e das 

persoas que nel conflúen tendo en conta a finalidade fundamental da investigación cualitativa 

que describe Cardona (2002): «El propósito de la investigación cualitativa es comprender a los 

individuos y a cualquier tipo de evento en su medio» (p. 142). 

De feito, a orientación deste enfoque metodolóxico cara ao entendemento da realidade 

socio-educativa tamén o pon de relevo Sandín (2003) quen achega unha clara definición sobre 

o mesmo e que se detalla a continuación 

La investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en 

profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y 

escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y 

desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos (p. 123). 

Ademais, en opinión de Dorio et al. (2004) as investigacións de carácter cualitativo 

permiten un achegamento interno á realidade en estreita relación coas persoas que nela 

converxen.  

En estreita harmonía con esta idea de Dorio et al. (2004), segundo o destacan Mack et al. 

(2005) a investigación cualitativa axuda ao entendemento dun problema ou dunha temática de 

investigación dende o punto de vista das persoas que se ven afectadas polo mesmo e ademais 

«A investigación cualitativa é especialmente eficaz para acadar información culturalmente 

específica sobre os valores, as opinións, os comportamentos e os contextos sociais de 

determinadas poboacións» (p. 1)34 

 
34 Tradución persoal de Mack et al. (2005): «Qualitative research is especially effective in obtaining culturally specific 

information about the values, opinions, behaviors, and social contexts of particular populations» (p.1). 
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Considerando que a emigración é unha das temáticas centrais da investigación que se levou 

a cabo, Zapata-Barrero e Yalaz (2018) opinan que este enfoque metodolóxico é de gran 

relevancia nos estudos focalizados no eido da migración por diversos motivos, como por 

exemplo, pola amplitude de análise que achega ao fenómeno da migración ou pola posibilidade 

de observar diferentes dimensións das migracións, pero sobre todo tamén pola oportunidade 

que ofrece de coñecer mellor «(...) as voces dos actores sociais e dos grupos de inmigrantes, 

especialmente dos que carecen de medios de participación e de representación no ámbito social 

e político dominantes» (pp. 2-3)35. 

Entre as principais características deste enfoque metodolóxico destácanse as seguintes: 

➢ A finalidade principal é comprender a realidade social e interpretala mediante as 

experiencias das persoas (Snape e Spencer, 2003). 

➢ Amosa unha concepción do mundo xerada sobre a existencia dunha diversidade de 

realidades (McMillan e Schumacher, 2005). 

➢ Céntrase no estudo de acontecementos que teñen lugar en contextos naturais 

(Cardona, 2002; Sandín, 2003). Neste senso, o termo “natural” fai alusión en opinión 

de Vasilachis (2006) a feitos específicos e reais que aconteceron ou que acontecen no 

campo de análise. 

➢ A recollida dos datos ten lugar de forma directa entre a persoa investigadora e as 

persoas que son obxecto de estudo (Cardona, 2002). De feito, Snape e Spencer (2003) 

detallan que ten lugar un contacto estreito entre ambos grupos participantes na 

investigación. 

➢ A persoa que investiga mergúllase máis directamente no campo de estudo (McMillan 

e Schumacher, 2005). 

➢ O proceso de investigación é de carácter emerxente xa que aínda que parte dun plan 

de investigación previo durante o proceso desenvolvido este pode mudar e 

transformarse (Cardona, 2002; McMillan e Schumacher, 2005). 

➢ As mostras son pequenas pero seleccionadas con determinados criterios (Snape e 

Spencer, 2003). 

➢ A selección da mostra pode ser de carácter máis ou menos intencional en función de 

se se establecen criterios previos ou en función de se se constrúe no transcurso do 

desenvolvemento da propia investigación (Flick, 2015). 

➢ Os datos obtidos achegan unha gran riqueza de información (Snape e Spencer, 2003). 

 

35 Tradución persoal. 
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➢ En relación coa situación investigada o enfoque cualitativo permite establecer 

xeneralizacións en estreita relación co contexto examinado (McMillan e Schumacher, 

2005). 

➢ En comparación coa investigación cuantitativa, a metodoloxía cualitativa 

caracterízase polo seu grao de flexibilidade, permitindo aflorar unha certa 

espontaneidade e unha relación máis informal entre a persoa investigadora e a persoa 

participante na investigación (Mack et al., 2005). 

Dentro do enfoque cualitativo, o estudo de casos é o principal método empregado na 

investigación tendo en conta como o sinalan Sabariego et al. (2004) que: «El estudio de casos 

es un método de investigación cualitativa que se ha utilizado ampliamente para comprender en 

profundidad la realidad social y educativa» (p. 310). 

Ademais, segundo Albert (2006) este método caracterízase pola utilidade que posúe para 

achegarse ao contexto estudado e pola súa idoneidade para examinar feitos complexos. O caso 

pode corresponderse cunha situación concreta, cunha persoa ou cunha entidade (Sabariego et 

al., 2004; Albert, 2006). 

No que respecta á investigación realizada o caso corresponderíase co estudo do fenómeno 

emigratorio, e máis concretamente, das persoas galegas emigrantes que marcharon de Galicia 

con destino a diversos países de Europa. Polo tanto, o método descrito posibilitaría o estudo de 

diferentes casos dentro da mostra de poboación seleccionada. 

Como vantaxes principais deste tipo de método, Latorre et al. (1996, p.237, citado en 

Sabariego et al. 2004) indica as seguintes: 

- Contribúe a afondar nun proceso de carácter investigador a partir dunha serie de datos 

analizados. 

- É idóneo para investigacións a pequena escala contextualizadas nun marco temporal 

limitado en canto a tempo, espazo e recursos. 

- É un método de carácter aberto a considerar elementos tales como condicións persoais 

ou entidades. 

4.2.2 Poboación obxecto de estudo 

Na investigación realizada levouse a cabo unha selección dunha parte da poboación galega 

emigrante en base a uns criterios establecidos previamente en función dos obxectivos 

formulados, tendo presente a revisión bibliográfica sobre diversos estudos relacionados coa 

emigración actual e tamén considerando a propia experiencia derivada da realización do TFM. 
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No que atinxe á investigación realizada as persoas participantes tiñan que cumprir cunha 

serie de requisitos que se detallan a continuación: 

➢ O marco xeográfico de análise de saída da emigración 

O marco territorial de partida da emigración é Galicia, polo tanto buscáronse persoas nadas 

na terra galega. 

➢ As franxas de idade do colectivo emigrante 

Estableceuse unha franxa de idade comprendida entre os 18 e os 45 anos tendo en conta 

dous aspectos fundamentais. En primeiro lugar, considerouse partir dos 18 anos de idade, é 

dicir, persoas maiores de idade. En segundo lugar, aínda que moitos estudos da actual 

emigración falan da mocidade como principal grupo que emigra, os datos analizados do INE 

constatan que predominan as persoas maiores de 30 anos e ademais no estudo previo do TFM 

constatouse que había persoas maiores de 40 anos que non puideron participar no mesmo xa 

que naquel traballo a franxa abarcaba ata os 41 anos. En base a estes criterios e co fin de ampliar 

a mostra e obter maiores testemuñas informativas decidiuse que a franxa de idade estableceríase 

ata os 45 anos. Ademais, hai que considerar outro factor relevante en canto ás idades e é que a 

día de hoxe as traxectorias educativas adoitan prolongarse máis no tempo, feito polo cal tendo 

presente o obxecto de estudo da investigación considerouse relevante engadir a este segmento 

da poboación de máis de 40 anos. 

➢ O marco territorial de destino da nova emigración galega 

O contexto xeográfico de análise na investigación que se estableceu é o continente europeo, 

concretamente, no deseño inicial do estudo propuxemos investigar a realidade emigratoria do 

colectivo galego emigrante en 16 países de Europa (Alemaña, Austria, Bélxica, Dinamarca, 

Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino 

Unido, Suecia e Suíza) posto que o que se pretendía dende un comezo coa investigación era 

ofrecer unha perspectiva xeral en relación co actual fluxo emigratorio galego sen profundar no 

coñecemento específico dunha corrente emigratoria a un país europeo en concreto nin nunha 

realidade xeográfica de recepción da emigración en particular. Neste senso, estimamos que con 

este enfoque xeográfico poderiamos obter unha radiografía global da emigración actual en 

diversos destinos, dos cales moitos foron e continúan a ser países de acollida da emigración 

galega (Suíza, Alemaña, Francia) e outros que quizais non foron tan estudados (Dinamarca, 

Italia, entre outros) ou que non recibiron na emigración pasada e na actualidade altos volumes 

de emigración galega pero que son unha realidade máis que nos achega información igualmente 
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valiosa para a análise, interpretación e valoración destes novos fluxos de emigración cara a 

Europa.  

➢ O treito temporal 

Considerouse investigar a emigración a partir do ano 2008 dada a influencia que a crise 

económica podería ter ou non na decisión do colectivo emigrado de marchar de Galicia.  

A teor destes criterios cos que tiñan que cumprir as persoas para participar como 

informantes na investigación, pódese constatar que a mostraxe do estudo é intencional tal e 

como a denominou Cardona (2002) e nela faise unha elección de posibles persoas informantes 

en función dos criterios da persoa investigadora.  

Este tipo de mostraxe tamén foi empregada por Romero (2017; 2018) en varios dos seus 

estudos sobre a emigración e nos cales fai mención concreta a unha mostraxe designada como 

«muestreo no probabilístico por autoselección» (2017, p. 170) 

4.2.3 Contacto coa poboación obxecto de estudo  

Para establecer contacto coa poboación obxecto de estudo empregáronse varias estratexias. 

A primeira delas foi contactar con familiares e amizades que sabendo que estabamos a 

investigar a actual emigración facilitáronnos algunha canle de comunicación coas persoas 

achegadas que teñen emigradas en Europa. 

En segundo lugar, unha vez que comezamos coas entrevistas -principal técnica de recollida 

da información empregada- ao remate de cada conversa coa persoa emigrada aproveitamos para 

preguntarlle se tiña algunha amizade ou persoa coñecida tamén emigrada e se nos podía facilitar 

o seu contacto. Esta estratexia posibilitounos acadar algún que outro contacto máis, pero a rede 

establecida na maioría dos casos non superaba unha ou dúas persoas.  

A modo de exemplo desta cadea de contactos, destácanse algunhas das conexións persoais 

acadadas: unha muller que entrevistamos en Italia facilitounos o contacto dunha amiga do Reino 

Unido, unha muller que entrevistamos en Austria posibilitounos o contacto doutra muller 

emigrada no mesmo país, un home entrevistado en Finlandia ofreceunos a posibilidade de 

contactar cunha amizade súa que está en Francia ou unha muller emigrada en Dinamarca 

facilitounos o contacto con dúas rapazas emigradas no mesmo país, pero ata aí chegaba a rede 

xerada, na maioría dos casos non se logrou máis dun contacto novo por persoa. Porén, noutras 

ocasións esta cadea interrompíase xa que a persoa coa que se nos ofrecía comunicarnos non 

chegaría finalmente a participar no estudo por diversas motivacións. 
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En terceiro lugar, a estratexia coa cal logramos o maior número de informantes foi a que 

creamos a través da Rede. Concretamente tiñamos xa aberto na canle de Facebook un perfil 

específico que empregamos para o desenvolvemento do traballo de campo do TFM e tratamos 

dentro das nosas posibilidades, en maior ou menor medida, de mantelo activo para poder buscar 

grupos de poboación galega emigrada e contactar coas posibles persoas informantes. 

Esta rede social permitiunos entrar a formar parte de diversos grupos nos que fomos 

publicando un anuncio -ver Imaxe 2- sobre a investigación que estabamos a realizar explicando 

de forma xeral a temática e os requisitos da poboación que precisabamos. Isto permitiunos 

establecer comunicación inmediata con moitas persoas emigradas en diferentes países e pouco 

a pouco ir ampliando a rede de contactos. En moitas ocasións as persoas contactáronnos 

amosando o seu interese en participar tanto pola rede social do Facebook como enviando un 

correo electrónico á dirección que se lles facilitou. 

Nesta primeira comunicación establecida as persoas que nos contactaron ademais de 

mostrar a súa vontade de participar aproveitaron para preguntar dúbidas que tiñan ou aclarar 

algún aspecto que lles interesaba saber de antemán sobre o traballo de investigación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaxe 2. Mensaxe publicada para a busca de participantes na investigación 

 

Imaxe 3. Mensaxe publicada para a busca de participantes na investigación 

Fonte: Captura de pantalla do ordenador da investigadora, 23 de maio de 2019. Mensaxe publicada 

no perfil do grupo de Galegos en Cambridge. 

 

Fonte: Captura de pantalla do ordenador da investigadora, 23 de maio de 2019. Mensaxe publicada 

no perfil do grupo de Galegos en Cambridge. 
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Os grupos da rede social Facebook nos que publicamos a mensaxe relativa á investigación 

móstranse na Táboa 60. Ademais, tamén se contactou coas persoas galegas responsables do 

Blog de Suecia  (o día 16/07/2019).  

Hai que dicir que contactamos con máis grupos pero moitos deles requiren dunha 

aceptación por parte da persoa ou persoas que os administra e en varios casos non obtivemos 

acceso nin tampouco unha resposta do motivo da non aceptación no mesmo.  

Ademais destes grupos de Facebook, tamén tivemos a oportunidade de formar parte dun 

grupo de Whatsapp denominado Galeg@s en Baviera ao cal accedemos grazas a un profesor 

da USC36 no cal obtivemos xa cara ao final da investigación algún contacto máis para a mostra 

do estudo. 

 
36 O profesor que nos facilitou o acceso ao grupo foi: Xosé Manuel Núñez Seixas. 
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Táboa: 60. Grupos de Facebook nos cales se publicou a mensaxe da investigación e cos que se estableceu 

contacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de Facebook (en orde cronolóxica) Data da publicación 

1. Españoles en Luxemburgo 
28/02/2019 

2. Casa da Cultura Galega en Copenhague (Dinamarca) 
08/03/2019 

3. ESENEU: Españoles en Luxemburgo 
04/03/2019 

4. Españoles en Roma 
05/03/2019 

5. Españoles novatos en Luxemburgo 
06/03/2019 

6. Españoles en Austria_Viena 
06/03/2019 

7. Galegos na Irlanda 
23/03/2019 

8. Españoles en Graz / Spanier in Graz 
25/03/2019 

9. Españoles en Florencia 
25/03/2019 

10. Españoles en Innsbruck -Tirol 
04/04/2019 

11. Españoles en Salzburgo 
10/04/2019 

12. Españoles en Nápoles 
10/04/2019 

13. Españoles en Milán 
10/04/2019 

14. Españoles en Viena 
10/04/2019 

15. Españoles en Linz 
12/04/2019 

16. Españoles en Irlanda 
14/05/2019 

17. Españoles en Brighton, UK 
14/05/2019 

18. Galegos en Edimburgo 
15/05/2019 

19. Galegos en Mánchester 
15/05/2019 

20. Galegos en Cambridge 
23/05/2019 

21. Gallegos en Finlandia-Suomen galicialaiset 
03/06/2019 

22. Gallegos en Holanda 
03/06/2019 
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No caso concreto do grupo Casa da Cultura Galega en Copenhague, as persoas 

responsables do mesmo encargáronse de publicar a nosa mensaxe trala nosa petición e no que 

respecta ao grupo de Españoles en Florencia a nosa mensaxe non se chegou a publicar. 

Os contactos coas persoas emigrantes foron iniciados a finais de xaneiro do 2019 cando se 

levaría a cabo a primeira entrevista derivada dos contactos familiares, logo pasaríase a 

entrevistar ás persoas que eran contactos de amizades e posteriormente comezaríase a busca na 

Rede nos distintos grupos de Facebook descritos. Non obstante, o desenvolvemento da procura 

Grupos de Facebook (en orde cronolóxica) Data da publicación 

23. Españoles en París 19/06/2019 

24. Españoles en Suecia 19/06/2019 

25. Españoles en Noruega 19/06/2019 

26. Emigrantes españoles en Francia 19/06/2019 

27. Españoles en Suecia (grupo distinto ao que aparece antes 
deste mesmo país) 

25/06/2019 

28. Españoles en Bélgica 25/06/2019 

29. Españoles en Brujas 25/06/2019 

30. Españoles en Mälmo 25/06/2019 

31. Españoles en Lyon 25/06/2019 

32. Españoles viviendo en Toulouse 25/06/2019 

33. Españoles en Bergen 27/06/2019 

34. Españoles en Estocolmo 10/07/2019 

35. Españoles en Lisboa 10/07/2019 

36. Españoles en Finlandia 10/07/2019 

37. Españoles en Gotemburgo – Spanjorer i Gotemburgo- 
Spanish in Gotenburg 

14/07/2019 

38. Españoles en Suíza 15/07/2019 

39. Españoles vida y trabajo en Suíza 15/07/20129 

Fonte: Elaboración propia. 
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de contactos moitas veces dependía de se a persoa entrevistada tiña ou non algunha amizade 

emigrada que puidese participar e polo tanto o traballo da busca nos grupos suspendíase 

priorizando o contacto achegado pola persoa xa entrevistada. 

As principais dificultades concernentes ao traballo de campo en relación co emprego da 

rede social descrita foron varias. En primeiro lugar, a inxente cantidade de anuncios que se 

publican nesta rede nos distintos grupos, co cal as novas quedan obsoletas en poucos días e se 

unha persoa non entra na rede social con regularidade é posible que non vexa a publicación xa 

que ao aparecer outras novas estas vanse ordenando en función da data da publicación. Polo 

tanto, a non ser que alguén manteña a nova da investigación “fixada” para que sexa visible 

durante máis tempo no inicio do panel de publicacións é probable que poida pasar desapercibida 

para moitas persoas. 

En segundo lugar, outra dificultade foi a realización dun seguimento constante para 

comprobar se había persoas que responderon con algunha mensaxe ou se simplemente lle 

outorgaron un “me gusta” á publicación. Ademais, o traballo de campo implicou un seguimento 

regular do correo electrónico e do chat da rede social como medios principais de contacto coa 

poboación galega emigrada. 

En terceiro lugar, outra dificultade é a gran diversidade de grupos que existen de españois 

e de galegos emigrados, o cal supuxo unha busca ampla xa que non se tivo acceso a moitos 

deles e finalmente foi un traballo de considerables dimensións aínda que non o pareza se 

soamente se ten en conta o número total de persoas que chegaron a participar na investigación 

tal e como se mostrará na parte dos resultados. 

O proceso de busca foi moi laborioso, supuxo unha notoria inversión de tempo e moitas 

conversas con persoas interesadas na investigación pero que finalmente non todas chegaron a 

participar por diversas causas (por non cumprir os requisitos ou por outras casuísticas persoais).  

En canto ás vantaxes da rede virtual empregada hai que dicir que posibilitou unha 

comunicación directa e eficaz con persoas situadas en diversos países de Europa. As facilidades 

que ofrece para desenvolver o traballo de campo son moi axeitadas xa que permite realizar 

entrevistas cara a cara, entrevistas de audio ou enviar mensaxes escritas. 

É un medio moi empregado pola colectividade emigrante como fonte para a procura de 

información e de establecemento de contactos tal e como se puido observar durante a 

realización da investigación. 
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En opinión de Lorenzo e Xalabarder (1997) o emprego de Internet na investigación 

proporciona moitas vantaxes como son, por exemplo, as seguintes: 

- A comunicación ten lugar en distintos contextos de espazo e de tempo 

- A ausencia dunha xerarquía na comunicación, xa que todas as persoas que participan 

no mundo virtual sitúanse no mesmo nivel 

- Ofrece unha posibilidade de deslocalización relevante para traballar en espazos e 

tempos diversos por parte das persoas investigadoras 

4.2.4 Técnicas de produción e de recollida de datos 

As principais técnicas empregadas para a recollida da información e dos datos foron unha 

entrevista e a observación directa da investigadora no desenvolvemento do traballo de campo. 

A continuación describirase de forma sintética cada unha destas técnicas. 

En primeiro lugar, a entrevista de tipo cualitativo segundo Corbetta (2007) é unha conversa 

que se caracteriza polos seguintes elementos  

a) provocada por el entrevistador; b) realizada a sujetos seleccionados a partir de un plan 

de investigación; c) en un número considerable; d) que tiene una finalidad de tipo 

cognitivo; e) guiada por el entrevistador, y f) con un esquema de preguntas flexible y no 

estandarizado (p. 344). 

Ademais da súa finalidade cognitiva e informativa mediante as achegas das persoas que 

participan na mesma Massot et al. (2004) sinalan a existencia de diversas tipoloxías como son, 

por exemplo, as entrevistas estruturadas, semi estruturadas ou non estruturadas así como as 

iniciais, de seguimento ou finais.  

No que atinxe a esta investigación hai que clarificar que se optou por unha tipoloxía de 

entrevista semi-estruturada caracterizada principalmente polo emprego dun guión realizado 

previamente antes da súa aplicación cos puntos temáticos centrais que se querían abordar coas 

persoas informantes e que ademais sería deseñado en estreita harmonía cos obxectivos da 

investigación que se formularon. 

En opinión de Massot et al. (2004) as preguntas que se insiren dentro deste formato de 

entrevista adoitan ser abertas tendo presente que como o sinalan Taylor e Bogdan (1992) unha 

das principais características das entrevistas no enfoque cualitativo é que estas son de carácter 

flexible e tamén como o concreta Kvale (2011) de carácter aberto considerando que non existe 

un procedemento estandarizado para levar a cabo unha entrevista dentro do eido da 

investigación. 
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En relación coa investigación da tese de doutoramento que se realizou hai que por de relevo 

que se deseñou un guión específico que derivou da realización do traballo de campo do TFM. 

Así, ese primeiro traballo de investigación -como proba piloto- realizado no curso académico 

2014/2015 no cal tamén se empregou un guión de entrevistas serviu para comprobar a validez 

(a nivel de contido) e fiabilidade do instrumento deseñado, aínda que logo tendo en conta os 

cambios substanciais en determinadas variables da tese como, por exemplo, a ampliación do 

marco xeográfico ou as franxas de idade, procedeuse a adaptalo para que fose axeitado e 

coherente co obxecto de estudo. Non obstante, a súa funcionalidade quedaría verificada nese 

primeiro estudo de carácter exploratorio. 

Ademais, é mester clarificar que o deseño e a transformación requiridos na nova 

investigación sobre este instrumento fíxose tendo en conta a revisión bibliográfica realizada 

sobre numerosos traballos que tratan a temática da emigración actual e tamén considerando as 

achegas de diversas investigacións que sobre a emigración galega se teñen publicado dende o 

eido educativo en Galicia: como a da profesora Olveira (2000) ou a do profesor Santos Rego 

(1997). 

Así, o guión das entrevistas deseñado quedaría constituído inicialmente por un total de 10 

bloques temáticos que se designaron da seguinte maneira: I-Datos socio-demográficos, II-Perfil 

educativo (formación e estudos), III- Perfil laboral (emprego), IV- Andaina emigratoria, V-

Identidade, autopercepción e integración, VI- Percepcións, experiencias e ensinanzas da 

emigración, VII- Relacións sociais e tempo de ocio, VIII- Uso das TIC e redes sociais, IX-

Expectativas e retorno, X- Valoración e repercusión(s) da experiencia emigratoria.  

Unha vez que se comezou o traballo de campo reformulouse o guión e un dos bloques, 

concretamente o número VI foi inserido en parte no número II e no número V posto que se 

observou que as cuestións tiña cabida neses bloques temáticos e facíase algo máis sinxelo o 

proceso da entrevista. Ademais, tamén hai que deixar constancia de que aínda que se tiña un 

guión previo en moitas ocasións derivado do propio discurso testemuñal da persoa entrevistada 

a orde das cuestións viuse alterada de forma notoria posto que hai persoas que van fiando as 

temáticas e polo tanto a investigadora tivo que ter a habilidade para re-enfocar in situ os temas 

tratados. 

Ademais dos bloques descritos, ao final da entrevista ofrecíase á persoa entrevistada un 

tempo por se quería engadir, comentar ou preguntar algo do tratado na entrevista ou algo que 

non se comentase e tamén se lle inquiriu a súa opinión persoal sobre a mesma co fin de ter 
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algunha referencia sobre a destreza da propia investigadora para levar a cabo dito traballo de 

campo e poder mellorar coas achegas do colectivo emigrante entrevistado. 

Dentro da tipoloxía das preguntas que integran o guión son maioritarias as de carácter 

aberto, aínda que tamén hai algunha de carácter máis pechado como poden ser por exemplo as 

referidas aos datos persoais e socio demográficos (idade, estado civil, etc.). 

A temática na que se afonda nas entrevistas a través do guión abrangue dúas cuestións 

fundamentais que son obxecto de estudo na investigación: a educación e o emprego.  

No referente á cuestión educativa, as preguntas formuladas son concernentes á traxectoria 

educativa das persoas emigrantes e sobre a cal se agardaba obter a maior información posible 

posto que é un aspecto en canto ao que apenas hai información nos traballos que se teñen 

publicado sobre a actual emigración española e menos aínda no caso da emigración galega. 

Neste bloque temático polo tanto trátanse cuestións relativas ao nivel educativo, aos anos de 

formación, ao tipo de centro no cal se estudou (público / privado), ás experiencias de mobilidade 

estudantil, á problemática do recoñecemento dos títulos no estranxeiro, á valoración da 

formación recibida, ás competencias lingüísticas e outras aprendizaxes, entre outras moitas 

cuestións. 

No bloque relativo ao emprego, que é outro dos temas relevantes da investigación, as 

cuestións formuladas tratan de achegar datos e información sobre as traxectorias laborais do 

colectivo emigrante tanto no país de orixe como no país de acollida. Desta maneira, avalíanse 

elementos como a situación laboral, o sector de actividade, as condicións laborais, as posibles 

diferenzas entre a súa experiencia laboral en Galicia e no estranxeiro e outros elementos como 

o coñecemento dos procesos de inserción laboral. 

Para un maior detalle sobre as cuestións formuladas e os outros bloques temáticos achégase 

no Anexo II o guión das entrevistas que se empregou na investigación. 

En canto á realización das entrevistas hai que sinalar que estas leváronse a cabo durante o 

ano 2019, dende finais do mes de xaneiro ata mediados do mes de outubro. Non obstante, no 

ano 2020, concretamente en decembro, realizouse a última entrevista xa que constatamos que 

unha persoa coñecida estaba emigrada e estimamos que sería interesante incluíla na mostra con 

vistas a poder percibir a súa axuda como informante pola súa boa predisposición para futuras 

actividades como congresos ou conferencias nas que puidésemos precisar da súa colaboración 

como testemuña da nova emigración galega.  
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As entrevistas tiveron lugar tanto en quenda de mañá, como de mediodía, como de tarde, 

como de noite, durante os sete días da semana adaptándonos á dispoñibilidade das persoas 

emigradas que se mostraron receptivas de participar na investigación. En todas as entrevistas 

realizadas predominou o emprego da vídeo chamada con diferentes programas (Skype), redes 

sociais (Facebook) ou unha aplicación móbil (Whatsapp). En menor medida houbo casos nos 

que a entrevista tivo lugar mediante chamada de audio a través dunha aplicación móbil 

(Whatsapp). 

A duración das entrevista foi en xeral longa, non obstante este feito dependía moito do 

carácter máis ou menos introvertido ou extravertido da persoa entrevistada, polo tanto 

tampouco se pode precisar con exactitude unha duración fixa. Así, houbo entrevistas que se 

levaron a cabo en cincuenta minutos aproximadamente mentres que a que máis durou chegou 

a superar as tres horas. Non obstante, hai que ter en conta que ao comezo da entrevista 

procedíase a realizar -aínda que xa se explicase previamente por email, por teléfono ou por chat 

cando se establecía o contacto inicial no proceso de busca de informantes- o obxectivo da 

investigación, a temática a tratar, e advertíase tamén da gravación do audio e da garantía do 

anonimato en relación á entrevista. 

Ademais dunha fórmula de presentación para a entrevista tamén se considerou oportuno 

finalizar as entrevistas cunha cuestión pertinente que axudase a atopar máis informantes como 

é o caso de preguntar se coñecían algunha outra persoa emigrada que puidese contribuír na 

investigación co seu relato. 

No que respecta á duración esta inclúe a conversa dende o momento no que a persoa 

autoriza verbalmente á investigadora a gravar o audio e remata cando se despiden ambas 

persoas participantes, polo tanto hai que ter en conta que na duración indicada non se computa 

o comezo no que se procede á presentación. 

No caso concernente á entrevista nº 7, esta consta de dúas gravacións xa que a persoa 

entrevistada cortou subitamente a chamada por un imprevisto e posteriormente procedeuse a 

retomar a entrevista e a gravación. 

En canto as entrevistas nº 13, nº 25, nº 26, nº 31, nº 36, nº 39, nº 40, nº 44 e nº 50 hai que 

destacar que se iniciaron cun certo atraso sobre a hora acordada por problemas técnicos, por 

cuestións persoais e por motivos laborais derivados da situación propia de cada unha das 

persoas entrevistadas. Non obstante, na maioría destes casos avisouse previamente á 

entrevistadora desta casuística. 
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Na táboa 61 e seguintes móstranse en detalle as entrevistas realizadas -60 en total- en orde 

cronolóxica. Ademais, tamén se presentan outros datos como o país de destino, a cidade, rexión 

ou municipio de residencia, o medio a través do cal se realizou a entrevista, a quenda, a hora, o 

día e a duración. 



MARÍA GONZÁLEZ BLANCO 

262 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Entrevista País / Cidade, rexión ou municipio Medio de realización da entrevista Quenda / Hora Día Duración

1 Bélxica (Messancy) Vídeo chamada por Skype Pola noite, a partir das 23:00h 26/01/2019 2:02:14.1

2 Austria (Graz) Vídeo chamada por Whatsapp A mediodía, a partir das 13:00h 12/02/2019 2:10:48.5

3 Alemaña (Selva Negra) Vídeo chamada por Whatsapp Pola tarde, a partir das 19:00h 14/02/2019 1:23:38

4 Italia (Roma) Vídeo chamada por Whatsapp Pola mañá, ás 10:30h 27/02/2019 1:53:42

5 Luxemburgo (Mondorf-les-Bains) Vídeo chamada por Facebook Pola tarde, ás 15:00h 02/03/2019  00:51:11

6 Reino Unido (Londres) Vídeo chamada por Skype Pola tarde, ás 15:00h 07/03/2019 1:54:23

7 Italia  (Roma) Chamada por Facebook Pola tarde, ás 18:30h 11/03/2019
Dúas gravacións: a) 

1:38:01 - b) 00:23:18

8 Italia (Roma) Vídeo chamada por Whatsapp Pola tarde, a partir das 17:00h 12/03/2019 1:26:55

9 Austria (Viena) Vídeo chamada por Skype Pola tarde, a partir das 16:00h 14/03/2019 1:27:32

10 Irlanda (Galway) Vídeo chamada por Skype Pola mañá, ás 9:30h 14/03/2019 2:03:36

11 Italia (Florencia) Chamada por Skype A mediodía, a partir das 13:00h 14/03/2019 0:41:52

12 Irlanda (Dublín) Chamada por Skype Pola tarde, a partir das 19:00h 14/03/2019 1:07:27

Táboa: 61. Datos das entrevistas realizadas (I) 

Fonte: Elaboración propia. 
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Nº Entrevista País / Cidade, rexión ou municipio Medio de realización da entrevista Quenda / Hora Día Duración

13 Dinamarca (Copenhague) Vídeo chamada por Facebook Pola tarde, a partir das 20:00h 19/03/2019 1:02:45

14 Dinamarca (Lyngby) Vídeo chamada por Skype Pola tarde, a partir das 18:30h 20/03/2019 2:13:09

15 Dinamarca (Aarhus) Vídeo chamada por Skype Pola tarde, a partir das 17:00h 25/03/2019 2:37:27

16 Austria (Graz) Vídeo chamada por Skype Pola tarde, a partir das 16:30h 27/03/2019 1:21:26

17 Austria (Graz) Vídeo chamada por Skype Pola mañá, a partir das 10:30h 28/03/2019 1:41:56

18 Irlanda (Dublín) Vídeo chamada por Skype Pola mañá, a partir das 10:30h 30/03/2019 1:33:13

19 Reino Unido (Brighton) Vídeo chamada por Skype Pola mañá, a partir das 11:00h 01/04/2019 2:00:49

20 Dinamarca (Copenhague) Vídeo chamada por Skype Pola tarde, a partir das 16:30h 02/04/2019 1:18:53

21 Austria (Graz) Vídeo chamada por Skype Pola mañá, a partir das 10:30h 04/04/2019 1:39:08

22 Austria (Graz) Vídeo chamada por Skype Pola tarde, a partir das 16:30h 05/04/219 1:15:56

23 Austria (Graz) Vídeo chamada por Facebook Pola mañá, a partir das 10:00h 06/04/2019 3:03:44

24 Irlanda (Dublín) Vídeo chamada por Facebook
Pola tarde, ás 16:00h                       

(Hora galega)
06/04/2019 2:44:15

Táboa: 62. Datos das entrevistadas realizadas (II) 

Fonte: Elaboración propia. 
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Nº Entrevista País / Cidade, rexión ou municipio Medio de realización da entrevista Quenda / Hora Día Duración

25 Austria (Innsbruck) Vídeo chamada por whatsapp Pola mañá, a partir das 10:00 h 10/04/2019 1:31:58

26 Dinamarca (Copenhague) Vídeo chamada por Facebook Pola tarde, a partir das 17:00 h 10/04/2019 1:35:21

27 Irlanda (Dublín) Vídeo chamada por Skype Pola mañá, a partir das 10:30 h 11/04/2019 2:03:44

28 Reino Unido (Cambridge) Vídeo chamada por Facebook Pola tarde, a partir das 16:30 h 13/04/2019 2:37:24

29 Holanda (Ámsterdam) Vídeo chamada por Skype Pola tarde, a partir das 18:15 h 15/04/2019 1:16:00

30 Irlanda (Rathcoole) Vídeo chamada por whatsapp
Pola tarde, a partir das 19:30 h         

(Hora galega)
16/04/2019 1:35:20

31 Austria (Innsbruck) / Tirol Vídeo chamada por Skype Pola tarde, a partir das 16:30 h 15/05/2019 2:26:28

32 Reino Unido (Escocia) Vídeo chamada por Skype Pola tarde, ás 17:00 h 20/05/2019 1:43:06

33 Reino Unido (Mánchester) Vídeo chamda por Facebook e Skype Pola tarde, ás 19:30 h 22/05/2019 2:13:15

34 Alemaña (Leipzig) Vídeo chamada por whatsapp Pola tarde, a partir das 17:00 h 07/06/2019 1:09:23

35 Finlandia Vídeo chamada por whatsapp Pola mañá, a partir das 9:30 h 11/06/2019 1:53:22

36 Francia (Poissy) Chamada por Whatsapp Pola tarde, a partir das 16:30 h 14/06/2019 1:35:14

Táboa: 63. Datos das entrevistas realizadas (III) 

Fonte: Elaboración propia. 
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Nº Entrevista País / Cidade, rexión ou municipio Medio de realización da entrevista Quenda / Hora Día Duración

37 Holanda (Cerca de Groningen) Vídeo chamada por Whatsapp Pola tarde, a partir das 18:00 h 20/06/2019 1:49:27

38 Francia (Sannois) Vídeo chamada por Facebook Pola tarde, a partir das 20:00 h 24/06/2019 56:57:00

39 Francia (París) Vídeo chamada por facebook Pola tarde, a partir das 20:00 h 27/06/2019 1:22:56

40 Noruega (Bergen) Vídeo chamada por Whatsapp Pola mañá, a partir das 10:00 h 01/07/2019 1:33:03

41 Bélxica (Lovaina) Vídeo chamada por Skype Pola mañá, a partir das 9:00 h 02/07/2019 3:32:54

42 Holanda (La Haya) Vídeo chamada por Skype Pola tarde, a partir das 19:00 h 02/07/2019 1:26:16

43 Bélxica (Lovaina) Vídeo chamada por Skype Pola tarde, a partir das 18:00 h 04/07/2019 2:38:50

44 Dinamarca (Copenhague) Vídeo chamada por Facebook Pola tarde, a partir das 19:00 h 09/07/2019 1:17:12

45 Portugal (Lisboa) Vídeo chamada por Facebook
Pola tarde, a partir das 16:30 h         

(Hora galega)
10/07/2019 1:43

46 Finlandia (Turku) Vídeo chamada por Facebook
Pola tarde, a partir das 18:00 h        

(Hora galega)
11/07/2019 1:21:11

47 Irlanda (Newtown Gore) Vídeo chamada por Facebook
Pola mañá, a partir das 10:00 h        

(Hora galega)
12/07/2019 0:53:01

48 Bélxica (Bruxelas) Vídeo chamada por Facebook Pola tarde, a partir das 17:00 h 12/07/2019 1:20:46

Táboa: 64. Datos das entrevistas realizadas (IV) 

Fonte: Elaboración propia. 
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Táboa: 65. Datos das entrevistas realizadas (V) 

Fonte: Elaboración propia. 

Nº Entrevista País / Cidade, rexión ou municipio Medio de realización da entrevista Quenda / Hora Día Duración

49 Suíza (Echallens) Vídeo chamada por Facebook Pola tarde, a partir das 18:00 h 16/07/2019 0:52:10

50 Portugal (Lisboa) Vídeo chamada por Facebook
Pola tarde, a partir das 19:30 h        

(Hora galega)
17/07/2019 0:55:47

51 Francia (Toulouse) Vídeo chamada por Skype Pola mañá, a partir das 10:00 h 18/07/2019 1:03:07

52 Suíza (Basel) Vídeo chamada por facebook Pola tarde, a partir das 16:30 h 18/07/2019 1:17:22

53 Finlandia (Helsinki) Vídeo chamada por facebook
Pola mañá, a partir das 9:00 h          

(Hora galega)
19/07/2019 1:09:12

54 Francia (París) Vídeo chamada por Skype Pola mañá, a partir das 10:00 h 26/07/2019 0:53:15

55 Finlandia (Helsinki) Vídeo chamada por Facebook
Pola tarde, a partir das 17:00 h        

(Hora galega)
26/07/2019 1:09:23

56 Suíza (Biel/Bienne) Vídeo chamada por Skype Pola mañá, a partir das 10:00 h 01/08/2019 1:02:46

57 Suecia (Skellefteå) Chamada por Whatsapp Pola mañá, a partir das  11:00 h 07/09/2019 1:37:46

58 Alemaña (München) Vídeo chamada por Whatsapp Pola tarde, sobre as 17:00 h 21/10/2019 2:06:18

59 Alemaña (Berlín) Vídeo chamada por Whatsapp Pola mañá, a partir das 11:30 h 23/10/2019 1:00:42

60 Dinamarca (Copenhague) Vídeo chamada por Facebook Pola tarde, a partir das 17:30 h 21/12/2020 2:26:27
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Outra das técnicas empregadas na investigación foi a observación directa por parte da 

investigadora durante o transcurso das entrevistas. Hai que constatar tal e como se indica na 

táboa relativa aos datos das entrevistas realizadas que a maioría permitiron establecer un cara a 

cara coas persoas entrevistadas, a excepción de 5 delas que tan só se desenvolveron mediante 

unha chamada de audio. 

Neste senso, durante o desenvolvemento do transcurso das entrevistas tomáronse algunhas 

notas sobre aspectos que chamaban a atención nalgunhas das persoas entrevistadas como, por 

exemplo, a súa actitude máis ou menos receptiva, a entoación coa que presentaban o seu relato, 

a súa maior ou menor expresividade ou os silencios xerados no seu discurso. Considerouse que 

todos estes datos podían ser significativos na posterior análise da información recollida de cara 

a configurar unha interpretación o máis fiel posible á situación de conversa establecida entre a 

investigadora e a persoa entrevistada. 

En opinión de Cardona (2002) na investigación cualitativa existe unha ampla diversidade 

de tipoloxías de observación que derivan nun tipo concreto de observador ou observadora da 

realidade estudada. Neste caso, seguindo a Cardona (2002): «Cuando el investigador interactúa 

con los participantes, pero no es un miembro del grupo se le denomina observador participante» 

(p. 148). 

Polo tanto, o rol da investigadora foi dobre, ademais de desenvolver o diálogo coas persoas 

entrevistadas foi unha observadora participante sobre os relatos descritos pola colectividade 

emigrante. 

En estreita relación coas técnicas empregadas hai que destacar algúns aspectos referentes 

ao rigor ético e científico da investigación realizada. 

En primeiro lugar, no que atinxe á ética na investigación desenvolvida hai que constatar 

que dende o primeiro momento informouse a todas as persoas que cumprían cos requisitos e 

que se mostraron receptivas de participar para formar parte da mostra do estudo sobre a 

finalidade do mesmo e da preservación do seu anonimato deixando de forma manifesta que non 

se desvelaría a súa identidade. 

Por tanto, a garantía da confidencialidade sobre a súa persoa primaría en todo o proceso de 

investigación e ademais as persoas participantes na investigación expresaron o seu manifesto 

consentimento para proceder coas gravacións do audio (cuestión que xa se comentou con 

anterioridade). 
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En segundo lugar, en relación co rigor científico da investigación hai que destacar que a 

validez da investigación cualitativa realizada cumpre con varias das estratexias que McMillan 

e Schumacher (2005) sinalan para a mellora deste aspecto nun deseño de estudo cualitativo, 

entre elas destácanse as que teñen presenza no estudo levado a cabo: 

- A realización dun traballo de campo extenso e continuo que posibilita a comparación 

preliminar e a análise da información recollida. 

- O emprego de diversas técnicas para a recollida da información. 

- A recollida e o rexistro mecánico da información a través dun medio específico 

(gravadora). 

Ademais, outros criterios que aluden ao rigor científico son os que destaca Bartolomé 

(1986, citado en Dorio et al., 2004, p. 289) como a credibilidade ou a transferibilidade. 

Na investigación realizada a credibilidade, entendida como a veracidade da mesma, queda 

constatada a través do traballo de campo que foi dunha duración considerable, o cal supuxo a 

interacción con diversas persoas e o desenvolvemento dunha observación constante. Este trazo 

da investigación tamén é confirmado mediante as técnicas de recollida de datos (principalmente 

a entrevista) e a interacción cunha mostra de poboación diversa, integrada por persoas con 

traxectorias vitais distintas e descoñecidas a nivel persoal pola investigadora o cal outorga un 

maior enriquecemento ao estudo. 

No que respecta á transferibilidade, entendida esta como a aplicabilidade dos datos a outros 

contextos ou grupos de persoas, a información recollida e analizada permite establecer uns 

resultados preliminares que lle confiren a esta investigación un certo grao de aplicabilidade 

dentro do eido da emigración galega tendo presente sobre todo a experiencia piloto do TFM e 

os resultados acadados no mesmo -que aínda que se ocuparon dun único contexto de análise- 

mantén moitos elementos en común coa investigación da tese e constata que en certa medida si 

hai unha aplicabilidade probada. 

4.2.5 Análise dos datos 

Unha vez aplicadas as técnicas de recollida da información, a seguinte fase no proceso de 

investigación sería a análise de todos os datos compilados. 

Hai que constatar que todas as entrevistas foron gravadas cunha gravadora dixital que 

posibilita a creación de arquivos en formato MP3 que logo se transferirían de forma directa ao 

programa de transcrición empregado. 
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No caso concreto das entrevistas procedeuse a transcribilas, primeiramente cun programa 

específico denominado como f4transkript, que é un software deseñado especialmente para este 

tipo de tarefa. Non obstante, dadas as problemáticas e dificultades técnicas que no ordenador 

da investigadora xeraba o uso deste programa houbo que buscar unha nova alternativa para 

poder transcribir as entrevistas porque con este software non foi posible por problemas de 

carácter técnico. 

A segunda opción que se buscou foi empregar outro software, neste caso concreto o 

programa MAXQDA37, que aínda que non é específico para as transcricións de entrevistas si 

ofrece esta posibilidade. Unha vez que se atopou o programa axeitado comezaríase coa 

clasificación dos arquivos dos audios e coa transcrición de cada entrevista. 

No que respecta ás transcricións tratouse de que estas fosen literais recollendo e 

respectando de forma exhaustiva o discurso creado polas persoas entrevistadas. Para a 

transcrición establecéronse unha serie de pautas a seguir co fin de harmonizar e clasificar de 

forma similar os datos recollidos, aínda que ao comezo esta cuestión non se tivo moi en conta 

-posiblemente por falta de maior experiencia neste eido-, posteriormente si se seguiron unhas 

liñas básicas para levar a cabo a transcrición de cada entrevista. 

Neste aspecto, hai que por de relevo que aínda que existen moitos autores que ofrecen unha 

serie de normas á hora de transcribir as entrevistas como Kuckartz (2014) ou Dresing e Thorsten 

(2015), optouse por levar a cabo un sistema propio que se adecuase á investigación deseñada e 

que fose coherente co estudo realizado. 

En liñas xerais, as pautas a seguir foron: 

- Garantir o anonimato na transcrición e enumerar cada entrevista cun código (E1, E2, 

E3, etc.). 

- Cando exista algunha pasaxe que non se entende por problema do son ou algo similar 

especificalo entre paréntese de que se trata. 

- Se a persoa entrevistada emprega unha linguaxe pouco axeitada sinalalo entre paréntese 

cun asterisco (*). 

- Cando se producen interrupcións breves por parte da interlocutora ou da persoa 

entrevistada cando non é a súa quenda de palabra deixar entre paréntese esa 

interrupción sinalada. 

 
37 O emprego deste programa deriva da recomendación dunha investigadora de Alemaña. 
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- Se durante a entrevista se produce algún tipo de interrupción allea á conversa, indicalo 

tamén entre paréntese. 

Un aspecto a destacar da transcrición das entrevistas como ben o sinalan Rädiker e 

Kuckartz (2020) e Dresing e Thorsten (2015) é que é un proceso que implica unha fonda 

inversión de tempo. Así, Dresing e Thorsten (2015) constatan este feito cun claro exemplo 

relativo ao tempo preciso para unha transcrición 

5 minutos de gravación de audio poden transcribirse en 1,5 a 2 horas. En circunstancias 

ideais, isto significa unha proporción de 1:20. Pero se se teñen en conta as pausas para 

manter a concentración, estase máis preto dunha proporción de 1:25. Isto ilustra que a 

transcrición de datos verbais é un proceso que require moito tempo (p. 40).38 

Unha vez rematadas as transcricións das 60 entrevistas, procedeuse a organizar todo o 

material derivado deste proceso. Desta maneira, seguindo o establecido por Massot et al. (2004) 

procedeuse a establecer o proceso de análise dos datos que incluiría unha fase de redución de 

toda a información recollida a través do establecemento dunha serie de categorías de análise 

para posteriormente presentar os principais resultados e a elaboración de conclusións sobre os 

mesmos. 

A estratexia de análise empregada focalizouse na denominada como análise temática que 

segundo Braun e Clarke (2006) é definida como: «A análise temática é un método para 

identificar, analizar e comunicar patróns (temas) dentro dos datos. Organiza e describe 

minimamente o conxunto de datos con (moito) detalle» (p. 6).39 

4.3 ANÁLISE DOS DATOS E DISCUSIÓN DOS RESULTADOS: A NOVA EMIGRACIÓN GALEGA 

Nas seguintes epígrafes móstranse os principais resultados obtidos sobre a mostra analizada nos 

distintos aspectos examinados tendo en conta os bloques de contido das entrevistas realizadas. 

A información que se expón deriva das diferentes categorías e subcategorías que se estableceron 

para a análise dos datos en función das temáticas tratadas como eixos centrais do traballo de 

campo que se levou a cabo. Polo tanto, procedeuse á ordenación e clasificación dos mesmos 

por bloques de contido e posteriormente procesáronse a través dun baleirado de datos no 

programa Excel mediante o uso de táboas dinámicas e tamén mediante o emprego de gráficos 

 

38 Tradución da cita de Dresing & Pehl (2015): «5 minutes of audio recording may be transcribed within 1.5 to 2 hours. Under 

ideal circumstances, this means a ratio of 1:20. But if one factors in breaks to maintain concentration, one is closer to a ratio of 

1:25. This illustrates that transcribing verbal data is a time-consuming process» (p.40). 

39 Tradución persoal de Braun, V. & Clarke, V. (2006): « Thematic analysis is a method for identifying, analysing, and 

reporting patterns (themes) within data. It minimally organises and describes your data set in (rich) detail» (p. 6). 
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e táboas de matriz40 realizadas co programa MAXQDA para clasificar a información das 

entrevistas e expoñer de forma narrativa algúns dos trazos máis salientables do obxecto de 

estudo con diferentes relatos das persoas entrevistadas que se consideran que ilustran con 

detalle o feito emigratorio examinado. 

4.3.1 Datos socio-demográficos 

A mostra obxecto de estudo estivo finalmente constituída por un total de 60 persoas, das 

cales 37 son mulleres e 23 son homes. No Gráfico 39 móstrase a porcentaxe referente a cada 

grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A distribución por sexo segundo o país de destino preséntase na Táboa 66.  

O país no cal se atopou un maior número de persoas emigrantes para participar na 

investigación foi Austria cun total de 9 persoas (6 mulleres e 3 homes). Tras este país, outros 

territorios nos que se encontrou un maior número de emigrantes foron nesta orde: Dinamarca 

(7 persoas: 4 mulleres e 3 homes), Irlanda (7 persoas: 5 mulleres e 2 homes), Francia (5 persoas: 

2 mulleres e 3 homes) e o Reino Unido (5 persoas: 3 mulleres e 2 homes). Non se chegou a 

atopar a ninguén de Islandia, país que si estaba incluído na mostra do estudo e entre os países 

nos que menos informantes atopamos sitúanse Luxemburgo e os países nórdicos. De feito, a 

busca de emigrantes galegos e galegas en Suecia e Noruega foi bastante complexa. 

 

 

 

 
40 No Anexo I móstrase un exemplo deste recurso empregado. 

Gráfico 39. Sexo da mostra 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de MAXQDA Analytics Pro 2020. 
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En canto ás idades do colectivo emigrante galego entrevistado estas abranguen dende os 

24 anos aos 44 anos, sendo a media da idade total de 33,11 anos. As idades predominantes son 

en orde decrecente de integrantes as seguintes: a de 35 na que constan 8 persoas e a de 33 anos 

nas que figuran un total de 7 persoas, a idade de 29 anos na que figuran un total de 6 persoas e 

a idade de 31 anos cun total de 5 persoas.  

As porcentaxes correspondentes a cada idade son as que se amosan no Gráfico 40, as máis 

frecuentes son as de 35, 33 e 29, porén as menos numerosas son as de 43, 41, 34, 28 e 25 con 

tan só unha persoa. 

 

 

 

 

 

 

 

PAÍS MULLERES HOMES TOTAL

ALEMAÑA 3 1 4

AUSTRIA 6 3 9

BÉLXICA 2 2 4

DINAMARCA 4 3 7

FINLANDIA 1 3 4

FRANCIA 2 3 5

HOLANDA 3 0 3

IRLANDA 5 2 7

ITALIA 3 1 4

LUXEMBURGO 0 1 1

NORUEGA 1 0 1

PORTUGAL 1 1 2

REINO UNIDO 3 2 5

SUECIA 1 0 1

SUÍZA 2 1 3

TOTAL 37 23 60

Gráfico 40. Porcentaxes das idades do colectivo emigrado da mostra examinada 

 

Táboa: 66. Poboación galega emigrada da mostra segundo o país de destino 

Fonte: Elaboración propia a partir de MAXQDA Analytics Pro 2020. 

Fonte: Elaboración propia. 
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Se se analizan as idades por franxas, tal e como se mostra na Táboa 67, os datos confirman 

que o grupo maioritario é o de 30 a 35 anos cun total de 26 persoas, porén o menos numeroso 

correspóndese coas persoas de máis de 42 anos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Outra das características da colectividade galega emigrada en Europa é que predomina o 

estado civil de solteira / solteiro tanto para as mulleres como para os homes emigrantes. Así, as 

mulleres solteiras constitúen un 43,3% mentres que os homes solteiros acadan un 30,0%. O 

segundo estado civil maioritario é o de casada / casado no cal as mulleres acadan un 11,7% e 

os homes obteñen un 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non obstante, moitas das persoas entrevistadas constataron que viven en parella pero que 

a nivel oficial figuran no estado civil de solteiro / solteira. Dentro da mostra obxecto de estudo, 

hai un total de 10 persoas casadas: 4 que residen en Irlanda (2 mulleres e 2 homes), 2 casadas 

en Suíza (as dúas mulleres), 1 casada en Austria (unha muller), 1 en Bélxica (un home), 1 en 

Holanda (unha muller) e 1 en Noruega (unha muller) (Ver Táboa 68). 

Gráfico 41. Estado civil da poboación galega emigrada da mostra 

 

Franxa de idade Total

24-29 anos 17 persoas

30-35 anos 26 persoas

36-41 anos 14 persoas

Máis de 42 anos 3 persoas

Táboa: 67. Franxas de idade 

Fonte: Elaboración propia a partir de MAXQDA Analytics Pro 2020. 

Fonte: Elaboración propia. 



MARÍA GONZÁLEZ BLANCO 

274 

No estado civil de solteira / solteiro o cómputo total é de 44 persoas das cales 26 son 

mulleres e 18 son homes. A distribución territorial cara aos países de Europa de acollida da 

nova emigración galega pode observarse na Táboa 68. Nela obsérvase que os países con máis 

mulleres e homes que teñen estado civil de solteiras / solteiros son Austria e Dinamarca cunha 

cifra total no caso das mulleres de 4 persoas en cada país e un cómputo total de 3 persoas no 

caso dos homes. Neste último colectivo tamén hai que destacar a Francia xa que se observa que 

presenta o mesmo número de homes solteiros que Austria e Dinamarca. 

No estado civil de “outros” que se corresponde con persoas divorciadas ou que confirmaron 

que viven en parella hai un total de 6 persoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre o estado civil tamén se constatou coa información das entrevistas que unha minoría 

do colectivo emigrantes ten fillos e fillas, sobre todo esta casuística ten lugar entre aquelas 

persoas nas que predomina o estado de casadas ou que confirman que viven en parella. 

No que respecta á orixe provincial do continxente galego emigrado os datos constatan que 

a maioría procede da provincia de A Coruña que se sitúa en primeira posición cun total de 27 

persoas. En segundo lugar está a provincia de Pontevedra cun cómputo total de 21 persoas e en 

PAÍS
Mulleres 

solteiras

Homes 

solteiros

Mulleres 

Casadas

Homes 

casados

Outros (en parella, 

divorciados/as)

ALEMAÑA 3 1 0 0 0

AUSTRIA 4 3 1 0 1

BÉLXICA 2 1 0 1 0

DINAMARCA 4 3 0 0 0

FINLANDIA 1 1 0 0 2

FRANCIA 2 3 0 0 0

HOLANDA 1 0 1 0 1

IRLANDA 2 0 2 2 1

ITALIA 3 1 0 0 0

LUXEMBURGO 0 1 0 0 0

NORUEGA 0 0 1 0 0

PORTUGAL 1 1 0 0 0

REINO UNIDO 3 2 0 0 0

SUECIA 0 0 0 0 1

SUÍZA 0 1 2 0 0

TOTAL 26 18 7 3 6

Táboa: 68. Estado civil da emigración galega obxecto de estudo 

Fonte: Elaboración propia. 
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terceiro lugar coa mesma cifra atópanse Lugo e Ourense, ambas provincias contabilizan 6 

emigrantes. 

A nivel provincial tamén se constata que hai un total de 17 mulleres e 10 homes emigrantes 

que proceden de A Coruña; de Lugo hai 4 homes e 2 mulleres; de Ourense 3 mulleres e 3 homes 

e de Pontevedra 15 mulleres e 6 homes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En canto á porcentaxe total a nivel provincial móstrase no Gráfico 42 que a provincia de A 

Coruña é a que máis emigrantes computa cun total dun 45%, mentres que Lugo e Ourense son 

as que acadan a porcentaxe máis baixa, en ambos casos un 10%. 

Gráfico 42. Porcentaxe total da emigración galega da mostra a nivel provincial 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaboración propia a partir de MAXQDA Analytics Pro 2020. 

PAÍS A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA

ALEMAÑA 1 1 2 0
AUSTRIA 4 0 1 4
BÉLXICA 2 0 0 2

DINAMARCA 4 1 0 2
FINLANDIA 1 0 1 2
FRANCIA 2 0 0 3
HOLANDA 2 0 0 1
IRLANDA 2 1 0 4
ITALIA 4 0 0 0

LUXEMBURGO 0 1 0 0
NORUEGA 0 1 0 0
PORTUGAL 1 0 0 1

REINO UNIDO 1 1 2 1
SUECIA 0 0 0 1
SUÍZA 3 0 0 0
TOTAL 27 6 6 21

Táboa: 69. Orixe provincial da emigración galega obxecto de estudo 

Fonte: Elaboración propia. 
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Outro dato relevante sobre a nova emigración galega fai referencia ao ano no que as galegas 

e os galegos marcharon de Galicia. Na mostra estudada constátase que os tres anos nos cales 

emigraron máis galegas e galegos foron o 2013, o 2014 e o 2016, treitos temporais nos cales 

emigraron 27 persoas. 

 

 

De forma máis detallada, na Táboa 70, móstrase o número concreto de persoas que emigrou 

en cada ano. Así constátase que no ano 2013 emigraron 11 persoas e nos anos 2014 e 2016 

emigraron 8 persoas respectivamente en cada un destes anos. Como pode apreciarse tamén hai 

unha persoa que emigrou no ano 2007, aínda que esta non cumpre co criterio da mostra no cal 

se buscaban persoas emigradas a partir do ano 2008 decidiuse incluíla posto que cando se estaba 

realizando o traballo de campo non se atopaba a ningunha persoa emigrada en Francia e tras a 

entrevista realizada a un home de Finlandia facilitóusenos este contacto que se inseriu na mostra 

dada a relevancia de Francia como país receptor da emigración galega. Ademais, tendo presente 

a dificultade que existiu para atopar persoas emigradas neste país -pese a que posteriormente se 

encontrasen máis persoas galegas en Francia- considerouse que esta persoa tamén podería 

formar parte da mostra sobre todo polo feito de que a súa emigración foi a finais do ano 2007 

segundo o relatou na entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 43. Ano de saída de Galicia 

Fonte: Elaboración propia a partir de MAXQDA Analytics Pro 2020. 
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Outros datos de interese da mostra do estudo, pertencentes ao primeiro bloque da 

entrevista, son os relativos ao oficio ou profesión que as persoas entrevistadas tiñan antes de 

emigrar.  

A información recollida nas entrevistas confirma que existen diversas situacións laborais 

de partida entre o continxente galego emigrado. En liñas xerais establécense cinco perfís 

diferentes de partida que se detallan a continuación co relato dalgunha das persoas entrevistadas 

nos diferentes países europeos de acollida. 

Un dos primeiros perfís que se identificou correspóndese con persoas que antes de marchar 

eran estudantes ou persoas investigadoras que decidiron emigrar unha vez que remataron a súa 

formación, moitas delas non chegaron a traballar nunca en Galicia e outras traballaron mentres 

estudaban de forma temporal. Ademais, moitas delas tiveron a oportunidade de marchar ao 

comezo cunha bolsa de estudos: 

Bueno eu emigrei xusto cando... cando terminei os estudos. Eu estudei no Centro Superior 

de Hostalaría, aí en Santiago e terminei en outubro. Si, en outubro que eran as prácticas 

e en xaneiro xa vin para aquí. Foi como moi rápido e como acababa de terminar e non 

tiña traballo de momento pois mmm... vimos cunha bolsa, coa Leonardo, e como sempre 

quixen vir a Alemaña porque estudei alemán na escola e despois no Centro Superior de 

Hostalaría e dixen “está é a miña para... para aprender o idioma de verdade”. (E 59, 

muller, 35 anos, emigrada en Alemaña) 

E21: Eu estaba traballando nunha empresa que faciamos ensamblado de placas 

electrónicas. 

Ano Número de persoas emigradas

2007 1

2009 2

2010 3

2011 3

2012 5

2013 11

2014 8

2015 7

2016 8

2017 2

2018 7

2019 3

TOTAL 60

Táboa: 70. Poboación galega emigrada da mostra en cada ano 

Fonte: Elaboración propia. 
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Entrevistadora: Si. ¿Foi... digamos o último traballo que tiveches antes de irte? 

E21: Si, de feito eu empecei, bah primeiramente fixen un ciclo superior e do ciclo 

superior cando acabei empecei a traballar xa nesta empresa. Fixen as prácticas que ten 

o ciclo e empecei a traballar alí. Despois contratáronme e á par quixen facer tamén a 

carreira entón estiven... levoume máis tempo pero estiven facéndoa á par traballar e 

estudiar. (E 21, home, 31 anos, emigrado en Austria). 

Eu acabei a carreira no dous mil doce creo, ou trece, xa non me acordo. E despois 

solicitei unha bolsa para... mmm... auxiliar de conversa no estranxeiro. Concedéronma. 

E por iso viñen no 2014 para Austria. (E 1, muller, 33 anos, emigrada en Austria). 

Pois eu estaba estudando a carreira, era estudante de grao e marchei en primeiro lugar 

como estudante Erasmus, como estudante de intercambio. E logo, bueno, supoño que 

falaremos despois do tema pero logo... logo quedei para máis, pero si, en principio era 

estudante e marchei como estudante e viñen aquí como estudante tamén. (E 20, muller, 

27 anos, emigrada en Dinamarca). 

E11: Antes de irme acabé los estudios de la FP superior. 

Entrevistadora: ¿Pero non traballabas? Puideches traballar... 

E11: Non, non. Acabé los estudios y me vine para Italia. (E 11, muller, 24 anos, emigrada 

en Italia). 

 

Eu fixen a tese, era investigadora predoutoral. Traballaba na Universidade de Santiago. 

(E 14, muller, 36 anos, emigrada en Dinamarca). 

 

Eu marchei cando rematei a carreira. Eu nin sequera... tratei de encontrar traballo en 

Galicia. Eu directamente comecei a falar coa familia uns meses antes de acabar a 

carreira, eu fixen... despois o TFG... a mediados de xullo e marchei a finais, ou sexa... 

nin o intentei. 

Entrevistadora: Digamos, non chegaches xa nin a traballar en Galicia... 

E 47: Non, traballos de verán mentres estaba na universidade e iso é todo. (E 47, muller, 

26 anos, emigrada en Irlanda). 

Outro perfil é o das persoas que eran estudantes en Galicia e que emigraron para ampliar 

os estudos ou para comezar unha nova formación e que polo tanto constatan que antes de 

emigrar tamén pertencían ao colectivo de estudantes: 

Pois estudiei a carreira na Coruña, despois fixen o máster en Madrid dous anos e despois 

viñen aquí a Austria a facer o doutoramento e agora sigo aquí de posdoc. (E 16, home, 

30 anos, emigrado en Austria). 

E... non realmente, de feito marchei para estudar e marchei cando terminei co grao e 

para facer un máster e, de feito, fun a Múnich e un ano despois vinme a Graz. (E 22, 

home, 24 anos, emigrado en Austria). 

En Galicia pois rematei os estudos, rematei a carreira, estudei ADE e digamos que non 

me estaba gustando moito. Entón rematei a carreira xa coa idea de virme para aquí a 

estudar outra cousa. Entón en Galicia estudei ADE e... cando rematei víñenme para aquí 

e estudei... estou estudando física agora, rematando xa case. (E34, home, 29 anos, 

emigrado en Alemaña). 
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Outras persoas antes de emigrar relatan que estaban en situación de desemprego: 

Estaba no paro, senón non me tivera marchado, se estivera traballando non me viña a 

Alemaña. (E 3, muller, 39 anos, emigrada en Alemaña). 

Desempregada. Desempregada, si, porque terminei os estudos, despois fun 

desempregada non encontrei nada e marchei, ou sexa, desempregada. (E 26, muller, 30 

anos, emigrada en Dinamarca). 

Ah... antes de virme pois emmm...  terminei a carreira en xullo de 2012 e estaba 

desempregada. En agosto, bueno estaba intentando buscar traballo e facía o que facía, 

era promotora, facía de distintas promocións, pero vaia, algunhas promocións que saían 

eu que sei de Orange ou de por aí, pero vaia que desempregada porque iso era 

simplemente traballo de fin de semana. E entón desempregada e... acabada de... si, 

terminar, recentemente licenciada e desempregada. (risas). Ese era o meu traballo. 

(risas). Buscando traballo. (risas). (E 28, muller, 29 anos, emigrada no Reino Unido). 

(...) levaba xa tempo sen traballo por iso... por iso marchei. (E9, muller, 33 anos, 

emigrada en Austria). 

Outro perfil diferente é o das persoas que antes de emigrar estaban empregadas pero non 

estaban satisfeitas coas condicións laborais que tiñan ou que buscaban un traballo acorde á súa 

formación: 

E38: Bueno eu tiven varias profesións en Galicia. Traballei de mecánico de mantemento 

industrial e... despois traballei de... o último traballo que tiven antes de marchar era... 

traballaba de axudante de cociña... nun... nun restaurante, ese era o meu último traballo 

que tiven. 

Entrevistadora: E digamos, os distintos empregos que tiveches en Galicia, non sei... 

como eran as condicións laborais? Pensas que eran boas, eran malas... 

E38: E... a realidade é que eran malas. Moitas veces traballabas ou non... practicamente 

todos os traballos que tiven traballei máis horas das que cotizaban por ti 

verdadeiramente na seguridade social e... mal pagadas. Entón as condicións boas non... 

non eran. (E38, home, 40 anos, emigrado en Francia). 

 
Eu fixen estudos de quiropraxia, quiromasaxe e algo relacionado todo con terapias 

manuais e dedicábame a iso, pero uf!... moitas horas, moi mal pago... (E52, muller, 39 

anos, emigrada en Suíza). 

 

Emmm bueno, eu estudei a carreira, eu son física, estudei a carreira en Santiago e 

despois fixen o máster e funme a Cataluña a facer o doutoramento e... despois do 

doutoramento foi cando, bueno, estaba buscando traballo de investigación e en España 

é moi, moi complicado así que... mmm saíume esta oportunidade e funme a Irlanda. Entón 

era porque estaba buscando un pouco algo que estivera relacionado coa investigación, 

non quería deixar iso. (E27, muller, 33 anos, emigrada en Irlanda). 

Unha tendencia destacada dentro do colectivo de persoas que estaban empregadas é que 

describen que as condicións laborais que tiñan non eran moi boas, concretan en moitos casos 

que eran empregos precarios e temporais, en ocasións mal remunerados, ás veces sen contrato 
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ningún e nalgunha situación particular eran empregos de economía somerxida que desenvolvían 

para ter algún tipo de ingreso e subsistir. 

Outro perfil é o das persoas que tiñan unha escasa experiencia laboral en Galicia ou que 

nin sequera chegaron a traballar en Galicia nin en España: 

Ao terminar a carreira no grupo de investigación co que tiña máis colegueo 

empezáronme a preguntar se me interesaba unirme a eles por uns meses e tiñan unhas 

axudas por parte da Xunta creo que era, entón contratáronme por 3 meses e estiven con 

eles. En canto terminei o proxecto, cando terminaron os 3 meses xa me vin para aquí, ou 

sexa o que foi a miña experiencia laboral en Galicia é moi curtiña. (E42, muller, 35 anos, 

emigrada en Holanda). 

 

E... bueno en realidade en Galicia e... non tiven un traballo relacionado coa miña e... co 

que estudei. E entón as miñas experiencias laborais son todas no estranxeiro. (E60, 

muller, 27 anos, emigrada en Dinamarca). 

 
E30: En Galicia fixen unhas prácticas nada máis de tradutora, non conseguín máis de 

tradutora. 

Entrevistadora: Entón digamos que antes de marchar eras como estudante ou 

desempregada, non sei... 

E30: Si, si. Fixen as prácticas nada máis, bolseira e punto, si. 

Entrevistadora: E entón a túa traxectoria laboral xa comezou no estranxeiro? 

E30: Si. (E30, muller, 35 anos, emigrada en Irlanda). 

 

Outras persoas constatamos que se atopaban exercendo a súa profesión antes de emigrar, 

entre os oficios sinalados destacan os seguintes: un xornalista, un tradutor, unha administrativa, 

unha odontóloga, varias persoas enxeñeiras, un técnico de iluminación, un masaxista, unha 

psicóloga, un obreiro da construción e un chapista e pintor. 

4.3.2 Perfil educativo (formación e estudos) 

Dentro deste bloque temático detállase a formación e os estudos da poboación galega 

emigrada. Os datos examinados confirman que predomina o nivel superior de estudos, ben sexa 

formación universitaria ou formación profesional. Nas Táboas 71 e 72 concrétase a titulación 

ou titulacións que posúen as galegas e os galegos emigrantes. Como pode observarse o nivel de 

estudos inferior da mostra sería o de Graduado / Graduada en Educación Secundaria e o nivel 

superior máis alto sería o de doutoramento. 
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Nº 

Entrevista
Titulación

Nº 

Entrevista
Titulación

Nº 

Entrevista
Titulación

E1

Licenciatura en Filoloxía Alemá e Formación 

Profesional en construción de instrumentos 

musicais

E11
Formación Profesional Superior en Comercio 

Internacional
E21

Ciclo Superior de Desenvolvemento de productos 

electrónicos, EnxeñaríaTécnia Industrial en electrónica e 

Máster en Advanced Electronic Engineering

E2 Licenciatura en Filoloxía Alemá E12 Licenciatura en Económicas e Mestrado en Márketing E22 Enxeñaría mecánica

E3
Enxeñaría industrial e Mestrado de deseño 

industrial e procesos de fabricación
E13

Ciclo Superior de Formación Profesional en Estética e 

imaxe persoal
E23 Graduado en Educación Superior de Adultos (ESA)

E4

Licenciatura en Historia da Arte, Mestrado en 

Arqueoloxía, Mestrado en Xestión do Patrimonio 

e Mestrado en cinematografía.

E14
Enxeñaría Química, Máster en física de enerxías 

renovables, Doutoramento en Física Aplicada, CAP
E24 Grao en Ciencias Políticas e da Administración 

E5 Graduado Escolar E15
Ciclo Superior de Formación Profesional en Imaxe e 

Ciclo Superior de Formación Profesional en Producción
E25 Licenciatura en Psicoloxía e Mestrado en Pedagoxía Social

E6
Licenciatura en Historia da Arte e Mestrado 

sobre patrimonio cultural
E16

Licenciatura en Dereito e Administración e Dirección de 

Empresas, Mestrado en Economía internacional e 

desenvolvemento e doutoramento en Economía

E26
Licenciatura en Ciencias do mar, Mestrado en xestión e 

desenvolvemento sostible, cursando o doutoramento

E7

Formación Profesional Superior de Axencia de 

Viaxes e Xestión de Eventos e Formación 

Profesional Superior de Aloxamentos Turísticos

E17 Licenciatura en Ciencias Políticas e da Administración E27
Licanciatura en Física, Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía 

de Coloides e Doutoramento en Enxeñaría Química

E8
Comunicación Audiovisual e Mestrado en 

produción audiovisual
E18 Enxeñaría Química E28 Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas

E9 Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria E19 Diplomatura e Grao en Enfermaría E29
Grao en Bioloxía e Mestrado en xenética de enfermidades 

humanas, cursando doutoramento

E10

Enxeñaría Química, Mestrado de Profesorado, 

Mestrado en Seguridade, hixiene e calidade do 

medio ambiente e Mestrado para investigación 

en Enxeñaría Química e medio ambiental, 

Doutoramento, actualmente bolseira Marie 

Curie

E20 Grao en Bioloxía, Mestrado e cursando o doutoramento E30
Licenciatura en Tradución e Interpretación e Mestrado en 

Cultura e Sociedade de Asia Oriental

Táboa: 71. Titulacións da colectividade galega emigrante obxecto de estudo (I) 

Fonte: Elaboración propia. 
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Táboa: 72. Titulacións da colectividade galega emigrante obxecto de estudo (II) 

Fonte: Elaboración propia. 

Nº 

Entrevista
Titulación

Nº 

Entrevista
Titulación

Nº 

Entrevista
Titulación

E31 Licenciatura en Psicoloxía E41
Licenciatura en Bioloxía e Mestrado en Bioloxía 

Ambiental, Doutoramento
E51

Grao en xeografía, ordenación do territorio e Mestrado en 

planificación e xestión do desenvolvemento territorial, 

actualmente cursando o doutoramento.

E32
Licenciatura en Psicoloxía, Criminoloxía e 

Mestrado en cooperación internacional
E42

Ciclo Superior de desenvolvemento de aplicacións 

informáticas e Enxeñaría informática de xestión técnica 

e superior

E52 Ciclo superior de Formación Profesional en quiromasaxe

E33
Ciclo Superior de ilustración e curso de 

iniciación á animación tradicional
E43

Licenciatura en tradución e interpretación e Mestrado 

en lingüística aplicada
E53 Enxeñaría industrial 

E34

Grao en Administración e Dirección de 

Empresas (actualmente estudando o Grao de 

Física en Alemaña)

E44 Enxeñaría técnica en topografía E54 Grao en Filoloxía Inglesa

E35 Enxeñaría técnica informática e xestión E45

Licenciatura en Comunicación Audiovisual e Mestrado 

en posprodución dixital e cursando Mestrado en 

Socioloxía

E55 Licenciatura en odontoloxía

E36
Licenciatura en tradución e Interpretación  

galego-francés, CAP, Mestrado
E46

Ciclo Superior de Administración e Finanzas e 

Diplomatura en empresariais
E56

Licenciatura en Económicas e Licenciatura en 

Administración e Dirección de Empresas

E37

Grao en Administración e Dirección de 

Empresas e Mestrado en xestión da calidade de 

subministro

E47 Grao en nutrición humana e dietética E57
Formación Profesional de grao medio de pre impresión 

gráfica

E38
Bacharelato e dous ciclos de Grao medio de 

mecanizado e de auxiliar de clínica
E48 Enxeñaría de telecomunicacións E58 Diplomatura en Educación Social

E39
Enxeñaría Química e Mestrado en ciencia de 

materiais, actualmente doutorando
E49 Ciclo de grao medio de chapa e pintura E59 Diploma Superior en Xestión Hoteleira

E40 Licenciatura en Bioloxía e CAP E50

Grao en Física e mestrado en Física teórica de 

partículas, actualmente cursando o doutoramento. Grao 

profesional en violonchelo.

E60
Dobre grao en Administración e dirección de empresas e 

dereito
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Tamén se observou que na información achegada nas entrevistas unha parte importante das 

persoas emigradas posúe unha traxectoria formativa extensa en canto aos anos de duración da 

formación en relación coa titulación acadada. Así, a menor traxectoria que se identifica sería 

dun ano, mentres que a maior traxectoria formativa é de dezaoito anos. Nunha posición 

intermedia, detectouse que nos casos nos que as persoas concretaron os anos de formación -xa 

que non todas se lembraban deste aspecto- hai unha notable etapa de cinco anos de traxectoria 

educativa que é predominante. Obviamente, a duración da formación responde a diversos 

factores entre os que se atopan cuestións persoais como, por exemplo, precisar de máis anos 

para rematar a carreira ou estender a etapa formativa para a realización doutros estudos. 

Así mesmo, nos datos da anterior táboa compróbase que case a metade das persoas 

emigradas posúen máis dunha titulación académica e nalgúns casos estas persoas acadaron un 

título en estudos da universidade e de formación profesional. Tan só nun caso, unha persoa 

obtivo ademais dos estudos universitarios un título profesional en ensinanzas artísticas. 

Entre as titulacións maioritarias no caso da mostra do estudo destacan as enxeñarías, ata 11 

persoas teñen esta titulación. 

Dentro do colectivo examinado hai que distinguir tamén persoas que actualmente seguen a 

formarse no estranxeiro tanto en estudos de doutoramento como de pos-doutoramento, 

realizando algún máster ou algunha carreira universitaria, formación en idiomas e outros cursos 

de interese para a súa profesión. Polo tanto, na maioría dos casos as traxectorias educativas 

continúan ampliándose nos países de acollida por motivacións persoais e profesionais, por 

aproveitamento das oportunidades de estudo que ofrece o contexto do país de acollida con 

maiores axudas para a formación e coa idea tamén de actualizar a formación acadada e de 

mellorar no seu desenvolvemento laboral e persoal. 

Algúns exemplos da continuación das traxectorias formativas son os que se describen a 

continuación: 

Certamente fun seguindo un camiño bastante... bastante definido, non sei se definido pero 

vaia dentro do mesmo ramo. Estudei o grao en Bioloxía, logo fixen o máster en Ecoloxía 

e agora estou facendo un doutoramento en Xenómica poboacional, ou sexa que máis ou 

menos fun... fun un pouco, foi estreitando, ¿non? O foco... pero vai máis ou menos no 

mesmo campo, si. (E20, muller, 27 anos, actualmente doutorando, emigrada en 

Dinamarca). 

Si, estou facendo o posdoc, que bueno, o mundo académico é unha formación continua, 

nunca deixas de tal... entón... (E16, home, 30 anos, Licenciado en Dereito e 

Administración e Dirección de Empresas, Mestrado en Economía Internacional e 

desenvolvemento e Doutoramento en Economía, emigrado en Austria). 
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Pois estou cursando un máster en márketing en liña na Universidade Oberta de Cataluña 

que está moi ben porque da moita flexibilidade á hora de facer as cousas, pero estouno 

tomando con moita calma -(risa)- porque non teño tanto tempo, entón vou pouco a pouco. 

(E24, muller, 35 anos, Graduada en Ciencias Políticas e da Administración, emigrada en 

Irlanda). 

E12: Si, matriculeime na universidade de aquí para estudar, estou estudando comercio 

internacional. 

Entrevistadora: ¿E iso sería como outro máster ou outra carreira? 

E12: Bueno, en realidade é unha carreira, é unha carreira que bueno estou estudando 

porque presentóuseme unha oportunidade moi boa, moi barato porque aquí pois hai un 

programa que subvenciona o estado como o 90% da matrícula (...). (E12, home, 38 anos, 

Licenciado en Económicas e Mestrado en Márketing, emigrado en Irlanda). 

Si, estudei varios idiomas e gustaríame facer algunha especialidade aquí. Entón teño 

feitos moitos cursos pequenos e... digamos... mmm... non cursos universitarios oficiais, 

pero si pequenos cursos para seguir aprendendo e actualizando coñecementos. (E55, 

muller, 31 anos, Licenciada en odontoloxía, emigrada en Finlandia). 

(...) Desde que cheguei aquí estiven dando clases particulares nunha academia tamén de 

inglés e agora en setembro vou facer un programa que hai para... como o equivalente ao 

ciclo de educación infantil en España e entón combinan clases teóricas pola mañá e 

prácticas pagadas pola tarde. Entón pois permíteche seguir traballando e obter unha 

titulación ao final. (E54, muller, 24 anos, Graduada en Filoloxía Inglesa, emigrada en 

Francia). 

Porén, as persoas que non continúan formándose constitúen un grupo minoritario da mostra 

e ademais aínda que algunhas non están facendo ningún curso si teñen en mente formarse nun 

breve período, mais tamén hai quen descarta de forma directa continuar coa traxectoria 

educativa xa que considera que xa foi suficiente todo o que estudaron. Non obstante, hai algunha 

persoa que desexa formarse pero que non dispón do tempo por mor do traballo que desenvolve 

ou por cuestións familiares. Nestas casuísticas recóllense as seguintes testemuñas como 

exemplo ilustrativo destas situacións: 

No, pero querría. Estoy a ver si me apunto a idiomas sobre todo que necesito idiomas, 

soy muy mala, soy muy española en mi inglés -(risa)-. Así que ahora me voy a España 

unos días y en cuanto vuelva empiezo otra vez con los idiomas a darle duro. (E7, muller, 

26 anos, realizou dúas formacións profesionais de grao superior, emigrada en Italia). 

Non, estou a traballar agora. Eu creo que xa me chegou (risas). (E37, muller, 29 anos, 

Graduada en Administración e Dirección de Empresas e Mestrado en xestión da calidade 

e subministro, emigrada en Holanda). 

De momento no porque ahora estoy trabajando en algo muy específico y no es fácil 

formarme en ese aspecto. Y estoy trabajando en aerocontrol y en sistemas de gestión de 

tráfico aéreo y entonces se requiere una formación muy grande de sistemas de tráfico 

aéreo, con eso quiero decir no solo los sistemas en sí, si no toda la logística que hay 

detrás de un plan de vuelo, de cómo se maneja, de cómo se proceda, y es muy, muy 

complejo. Entonces todas mis horas de formación en el trabajo las dedico a eso porque 
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es un mundo que nunca se acaba. (E48, muller, 44 anos, Enxeñeira de telecomunicacións, 

emigrada en Bélxica). 

Pois dende o 2015 non. E... si cando cheguei no 2011, bueno no 2011 estiven facendo 

dous cursos aquí, e... bueno á parte dos cursos de idiomas, ¿non? Pero o curso de aquí, 

que fixen dous cursos aquí, e logo cando acabei as tres materias que me quedaban de 

ADE non fixen nada máis. Non. Tamén tiven dúas fillas, entón tampouco tiña moito tempo 

para facer, para estudar nada (risa). (E56, muller, 40 anos, Licenciada en Económicas e 

Licenciada en Administración e Dirección de Empresas, emigrada en Suíza). 

A ver, o tema está aquí en Alemaña as empresas sempre teñen formación interna, é dicir, 

eu todos os anos teño 3 ou 4 cursos propios da empresa (...) entón si que te segues 

formando no que máis ou menos eles queren pero... si. E despois un dos obxectivos que 

sempre tiven ao vir aquí era... intentar facer un máster porque aquí a universidade 

pública é gratuíta e non tes que pagar nada máis que as taxas, pero claro son presenciais 

e eu o tempo co traballo non podía e ata que saquei o nivel de alemán que necesitas para 

a universidade, porque necesitas un C1 e eu tiña un B2 pois levei como 2, 3 anos e ao 

final creo que non o vou facer (risas). Pero si que era un pouco o obxectivo porque como 

eu son diplomada e agora están os de grao que teñen 4 anos e demais, si que era o 

obxectivo un pouco pois facer un máster de 1, 2 anos para que digamos ter a validación 

ou o estar ao mesmo nivel cos graos fose máis doado digamos. (E58, muller, 35 anos, 

Diplomada en Educación Social, emigrada en Alemaña). 

Outro aspecto relevante é que a maioría das persoas estudaron en centros ou universidades 

públicas en Galicia, en España ou no estranxeiro. Os casos de estudos en centros ou 

universidades privadas ou concertadas son minoritarios: 3 centros concertados, 2 centros 

privados, 1 centro adscrito a unha universidade pública e 2 universidades privadas. 

Un trazo característico en relación cos estudos é que algunhas persoas realizaron estadías 

no estranxeiro tanto cando estaban estudando como despois de rematar os estudos. As principais 

estadías, na maioría dos casos, tiveron lugar grazas a axudas de bolsas que financiaron esas 

estancias. Entre estas bolsas destacaron principalmente as seguintes: as do programa Erasmus 

(tanto para a universidade como para a Formación Profesional), as bolsas do programa 

Leonardo destinadas a persoas que xa rematasen os estudos, as bolsas de auxiliar de conversa 

no estranxeiro, as axudas do programa Galeuropa, as bolsas para estudos de idiomas no 

estranxeiro por parte do Ministerio de Educación, as axudas dos programas de voluntariado 

internacional e algunha bolsa do programa IACOBUS para o nivel de doutoramento. Nalgún 

caso particular, a realización da estadía no estranxeiro sería financiada a nivel individual pola 

persoa interesada en ir fóra como foi a situación, por exemplo, da muller galega entrevistada 

E47 que foi estudar inglés durante un verán a Irlanda. 

En situacións concretas, estas estadías tiveron certa influencia na decisión posterior de 

emigrar, tal e como se recolle no relato dalgunha das testemuñas informantes: 
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Prácticamente con la beca se... la beca fue la que me dejó aquí en Italia. Hice la beca 

en... en... una empresa en la que estoy aún trabajando. (...) Si, hice las prácticas y me 

cogieron a trabajar y me quedé aquí. Y sigo trabajando en la misma empresa. (E11, 

muller, 24 anos, realizou un Erasmus en Florencia, emigrada en Italia). 

Home, no meu caso en particular foi estupendo. Eu paseino moi, moi ben e aprendín 

moito, moito, moito, moito e de feito, estou agora en Dinamarca, levo 4 anos en 

Dinamarca precisamente porque fun de Erasmus, ou sexa se non tivera ido de Erasmus 

pois... probablemente non, non tería acabado aquí nin de broma vaia, nin moito menos. 

Entón eu penso que si foi... foi moi útil, ¿non? Para... para abrir a mente e para coñecer 

outras maneiras de... que di ti que tampouco é tan exótico, aínda estamos dentro de 

Europa, ¿non? Pero si que é unha maneira de ver a vida e de vivir bastante diferente e... 

e o Erasmus foi o que me... foi un pouco a porta ou un pouco o trampolín que me levou a 

despois quedar fóra e non volver. (E20, muller, 27 anos, realizou un Erasmus en Oslo, 

emigrada en Dinamarca). 

Si, facilitoume primeiro aprender inglés e ter máis seguridade de cara emigrar. (E16, 

home, 30 anos, realizou un Erasmus en Budapest, emigrado en Austria). 

Si. E tamén influíu na... á hora de elixir onde ir basicamente, non... non é que eu quixera 

vir aquí desde un principio, que quixera emigrar pero... si, polo feito de ter que emigrar 

tiven que marchar e entón elixín estes países nórdicos para vir. E o feito de elixir estes 

países foi polo Erasmus. (E26, muller, 30 anos, realizou un Erasmus en Noruega, 

emigrada en Dinamarca). 

Noutras situacións particulares esta experiencia non influiría na decisión emigratoria, mais 

sería unha experiencia positiva para ampliar a rede de contactos, coñecer outros lugares, outras 

culturas ou un simple medio para rematar os estudos no estranxeiro tal e como o relataron 

algunhas das persoas entrevistadas: 

Esa experiencia, bueno, non sei se me fixo... se me axudou a tomar a decisión de irme, o 

que fixo dende logo é que coñecese, que coñecera moita xente de fóra e moita xente de 

dentro de España, de diferentes sitios que, bueno, fíxome crear un pouco de rede de 

contactos. (E44, home, realizou un Erasmus en Polonia, 31 anos, emigrado en 

Dinamarca). 

Non, porque para min foi ao revés, eu xa... marchei antes de ter ningunha bolsa. Eu xa 

intentara marchar antes. E o meu Erasmus tamén foi diferente, non é o Erasmus que fixo 

todo o mundo, eu tíñame que valer por min mesmo, ou sexa (...) eu non teño amigos de 

Erasmus por dicir así, non fixen ese tecido porque eu ía coa miña parella e a nosa idea 

era rematar a carreira para intentar xa tirar cara adiante. Xa tiña outra idade, xa tiña 

27, 28 anos, non é o mesmo que ser Erasmus con 20, 21, 22... Non ía ás festas de Erasmus 

porque non... vivía totalmente fóra dese mundo, ou sexa, para min o Erasmus era un 

nome digamos da bolsa que fixen para poder finalizar a carreira, pero non... non vivín o 

mundo Erasmus para nada, era diferente. (E35, home, 40 anos, realizou un Erasmus en 

Francia, emigrado en Finlandia). 

No que respecta á realización de cursos complementarios ao que sería estritamente o 

currículo oficial móstranse dúas tendencias xerais. Persoas que só se dedicaron a estudar a súa 

carreira ou ciclo formativo sen máis e persoas que realizaron algunha formación 
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complementaria durante o tempo que eran estudantes. Así mesmo, tamén se destacou en varios 

casos que a realización deste tipo de cursos tería lugar tras rematar os estudos oficiais. 

En xeral as principais actividades complementarias en toda esta casuística descrita serían 

fundamentalmente a asistencia a cursos de idiomas para mellorar a competencia lingüística ou 

para obter algún certificado concreto dunha lingua. Entre os idiomas destacados sinálase sobre 

todo o estudo do inglés e en menor medida o alemán e o francés, estas últimas linguas en casos 

moi particulares xa que o que predomina é a aprendizaxe de inglés de forma notoria. 

Outra tipoloxía de cursos que destacan son os relacionados con música, deportes, 

formacións estreitamente conectadas cos estudos cursados, fotografía, medio ambiente, 

voluntariados, cursos do Servizo Público de Emprego (SEPE, anteriormente denominado como 

INEM), informática, asistencia a conferencias, cursos de saúde, etc. Nun caso concreto unha 

das persoas entrevistadas confirmou que non asistía a ningún tipo de curso, pero que durante o 

que foi o seu período de estudos montou unha empresa cun familiar e que este proxecto 

remataría cando decidiu emigrar. 

En canto aos estudos da familia próxima, é dicir, nais e pais, hai unha ampla diversidade 

de situacións. Así constatouse que hai casos nos que predominan os estudos básicos ou 

obrigatorios e outros nos que os proxenitores teñen estudos superiores, neste último caso só se 

identificou unha nai que é doutora (como máximo nivel acadado polos pais e nais da 

colectividade emigrada). A nivel xeral da mostra examinada hai que por de relevo que máis da 

metade dos proxenitores posúen nivel de estudos básicos (primarios ou de graduado escolar), 

sendo este o perfil educativo maioritario. 

Así, hai persoas que teñen pais con estudos básicos pero que os fillos e fillas teñen estudos 

superiores, de feito en moitas situacións as galegas e os galegos emigrantes constitúen a 

primeira xeración dentro das súas familias que tiveron a oportunidade de realizar estudos 

superiores. A modo de exemplo desta situación particular detállanse os seguintes casos: 

➢ E6: os proxenitores teñen estudos primarios, ela é a primeira en ter estudos 

universitarios; o pai traballou no eido das obras e a nai traballa de administrativa. 

➢ E13: os proxenitores fixeron ata os estudos obrigatorios que había daquela e logo 

tiveron que ir traballar, el é o primeiro con estudos superiores de formación 

profesional; a nai é ama de casa e o pai quedou no paro.  

➢ E26: a nai e o pai teñen estudos básicos, ela é a primeira que acadou o nivel de 

estudos superiores; os seus proxenitores traballan nunha empresa familiar, son 

autónomos. 
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➢ E27: a nai ten estudos básicos e o pai estudos de bacharelato, todos os seus irmáns 

e ela mesma son a primeira xeración da familia que puido acceder a estudos 

superiores; a nai é ama de casa e o pai é funcionario. 

➢ E28: a súa nai e o seu pai teñen estudos básicos, ela é a primeira que acadou o nivel 

de estudos superiores; a nai é agricultora e o pai é autónomo. 

Noutros casos, os proxenitores teñen estudos superiores, pero na mostra do estudo hai máis 

nais e pais con estudos básicos ou primarios que superiores (como xa se mencionou 

anteriormente). 

En canto á formación recibida en Galicia ou a nivel estatal, xa que algunha persoa estudou 

fóra do territorio galego, obsérvanse varias perspectivas que difiren en función da experiencia 

persoal experimentada na etapa de formación. Non obstante, en liñas xerais prevalece unha 

opinión positiva sobre a etapa formativa e de estudos. E entre os aspectos máis notorios a 

mellorar dentro do eido educativo que constataron as persoas informantes destacan os seguintes: 

unha maior realización de prácticas e un enfoque menos teórico do ensino, un emprego de 

metodoloxías máis innovadoras e participativas, unha maior conexión co ámbito da 

investigación, unha maior inversión no eido educativo, un acceso universal e gratuíto aos niveis 

superiores de educación, o establecemento dunha maior conexión entre os estudos e o mercado 

laboral e o emprego de recursos máis actualizados. 

Sobre estas percepcións relativas á formación destácanse algunhas das opinións das persoas 

emigradas: 

Moi boa, eu agora teño... teño acceso aos traballos que teño gracias a esa formación, 

entón a ver, si que hai cousas que son mellorables en... todos lados tanto en Galicia como 

en Cataluña polo menos segundo... a miña experiencia pero... en xeral é boa, en xeral a 

universidade pública española está moi ben valorada fóra porque nos forman ben. Hai 

moitísimas cousas que mellorar e moitísimas cousas que cambiaría se me deran o poder 

-(risa)-, pero... pero creo que... eu non notei como un baleiro na miña formación cando 

me fun fóra, de dicir "ostras, esta xente sabe... isto e eu non"; non, eu sentinme cómoda 

sempre. (E27, muller, 33 anos, Licenciada en Física, Mestrado e Doutoramento, emigrada 

en Irlanda). 

Mmm... non mala, pero... a través da experiencia que levo acumulada en Finlandia a 

través de coñecer outros profesionais de... que... que estudaron aquí directamente si 

que... si que parece que aquí é mellor a educación, un pouco mellor por como está 

enfocada ou porque teñen máis prácticas. Así que non creo que sexa mala, pero creo que 

podería ser mellorable. (E55, muller, 31 anos, Licenciada en Odontoloxía, emigrada en 

Finlandia). 

Moi boa, si. E despois porque sempre estiven traballando en hoteis, sempre traballei en 

hoteis e nótase a diferencia dos que vimos da escola porque é moi práctica, ou sexa, é 
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teórica pero é moi práctica, dos que veñen de estudar soamente turismo. (E59, muller, 

35 anos, Diploma Superior en Xestión Hoteleira, emigrada en Alemaña). 

Pois a verdade que agora que teño a experiencia da educación internacional... claro, eu 

só podo falar da miña experiencia como biólogo, quizais en España ou en Galicia 

céntranse demasiado no contido teórico e deixan un pouco de lado a parte práctica. (...). 

Que podo entender porque a parte práctica é moi cara e en Galicia acórdome a miña 

promoción o 1º ano eramos douscentos e pico, que é verdade no 2º ano eramos cento e 

algo porque moita xente entra en Bioloxía crendo que aquilo é...  "mirar para as vacas" 

e despois danse conta que non, que hai moita física, moita química... pero aínda así é 

unha carreira moi custosa de manter porque todas as prácticas custan moitos cartos e 

tal, por cada alumno que tes... ten...teñen que recibir moitos cartos, entón claro, é máis 

fácil facelo máis teórico. (E41, home, 33 anos, Licenciado en Bioloxía, Mestrado en 

Bioloxía Ambiental e Doutoramento, emigrado en Bélxica). 

¿Cando estaba na carreira en Galicia? Mmm... uf... é que daquela claro non me daba 

conta. E agora mirando atrás pois si evidentemente pois teríame gustado que os 

profesores fosen un pouquiño máis creativos á hora de ensinar, un pouco máis... máis 

modernos se cadra. Había de todo, ¿non? Había distintas xeracións de profesores, non 

todos eran iguais pero... pero si que... agora mirando atrás creo que... que tería 

aprendido máis eu creo ou que tería... interiorizado máis cousas se o estilo académico 

fose un pouco máis... máis distendido e máis... non sei como dicilo, motivador, máis... 

(E20, muller, 27 anos, Graduada en Bioloxía, Mestrado e cursando un doutoramento, 

emigrada en Dinamarca). 

¿Se botei algo en falta? Pois si, si, probablemente o que botei máis en falta foi ter máis 

contacto co que sería o mundo da investigación porque é todo moi teórico, ti estás 

estudando na carreira 4 anos ou o mestrado e é como que non hai un futuro despois e 

por exemplo no meu caso que quería facer un doutoramento e ser investigadora como 

que non tes coñecemento do que se fai na universidade, das ramas nas que se está 

investigando, nin dos proxectos. Penso que agora están cambiando porque nós 

queixarámonos un pouquiño diso e agora os profesores pois fan charlas e... unha vez por 

semana e así para explicar no que traballan porque claro ti estás estudando Física e 

igual dúas portas ao lado estás investigando algo súper guai que non tes nin idea. (E50, 

muller, 25 anos, Graduada en Física, Mestrado, cursando o doutoramento e Grao 

Profesional de Ensinanzas Artísticas, emigrada en Portugal). 

Despois se nos centramos en cousas máis específicas, por exemplo, en investigación, os 

cartos, en plan, obviamente estou comparando Dinamarca que é un dos países mellores 

para isto pero... eu acórdome cando entrei por primeira vez nun laboratorio alí e eu 

comparábao cos laboratorios que tiñamos en España e era... era como cando ves unha 

película de ciencia ficción e ves esas naves do futuro e tal... era a mesma... sensación en 

plan, uns aparatos que non eran sacados da guerra civil española, uns laboratorios 

limpos, ben feitos, con tódalas medidas de seguridade que poidas pensar de extracción 

de fumes, que se... de etiquetado dos produtos químicos,... moi ben. E despois a cantidade 

de cartos que che dan a ti para que ti poidas investigar. (...). Entón... pero tamén teño 

que dicirche eh, moito mérito a investigación que se poida facer en España cos medios 

que temos eh. En España si que ves que non hai medios pero bueno o que hai é moita 

creatividade para buscar alternativas e como facer aquilo... pero claro, vas a Dinamarca 

e dis "¿para que van ter que ser creativos?", en plan eles tiran diñeiros contra a parede 

e malo será que algo non se pegue, ¿non? (E41, home, 33 anos, Licenciado en Bioloxía, 

Mestrado en Bioloxía Ambiental e Doutoramento, emigrado en Bélxica). 
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Eu é que creo que é un problema endémico, eu creo que é un problema de... claro é que 

eu tiven bos profesores, eu non considero que haxa malos profesores, eu non considero 

que os cursos estean mal planeados ou que non haxa intensidade ou que non haxa paixón 

ou que non se fagan as cousas con ganas. Eu considero que é un problema endémico, eu 

creo que a... a maneira na que vemos as cousas en España é... moi diferente a como se 

ven no... aquí por exemplo edúcase, estamos falando disto constantemente coa miña 

muller e tal, e é un dos motivos polos que quero que os meus fillos estean aquí, que aquí 

se lles educa a ser independentes. Entón non existen supervisores, non existen... 

xerarquías porque é un país moi pequeno, son cinco millóns de habitantes entón todo o 

mundo ten que valer. (...) que todo o mundo teña un nivel alto e poida administrarse por 

si mesmo porque normalmente non vas a ter xente nin por baixo nin xente por riba. Entón 

eses estudos están enfocados a iso, a nivel internacional aquí en todo e ves que... 

enseguida se poñen a traballar, páganlle a todos os estudantes por estudar e teñen un 

soldo, reciben un soldo mensual. E creo que é un concepto diferente, en Galicia é máis 

unha cuestión de... "¿para que sirve isto?" "¿para que estarei estudando isto?" E... "¿e 

despois que vou facer?" E... creo que é un problema máis da sociedade en xeral en 

España que non fomenta a educación como algo bo (...) logo tamén se ve sinceramente, 

vese a educación en España  como algo súper académico, como algo de... como un... 

unha especie de club selecto ou algo así e... que ademais hai que pagar, aquí por exemplo 

os másters tamén son gratuítos. É dicir, é un concepto diferente (...) ou sexa, estou a tope 

e a favor da educación pero creo que hai un... hai que reestruturar todo completamente 

e acercarse máis ao que fan pois os países nórdicos ou ingleses e... e dedicarse máis a 

iso, menos humanidade... etérea e máis centrarse no... en profesións que evolucionan 

constantemente. (E15, home, 36 anos, cursou dous Ciclos Superiores de Formación 

Profesional en Imaxe e en Produción, emigrado en Dinamarca). 

Demasiado teórica. Sobre todo no meu campo é unha formación moi teórica e os sistemas 

que utilizabamos estaban moi desfasados con respecto ao que hai fóra a nivel empresa. 

(...). Non sabemos realmente o que é traballar nunha empresa. Eu teño moi claro é que... 

o exemplo de Finlandia para min é algo como ideal, ¿non? Aquí por exemplo, cando os 

rapaces están no instituto ou antes do instituto, durante o verán teñen prácticas. E esas 

prácticas son en empresa. E son prácticas remuneradas ademais. Remuneradas 

xustamente, non como as bolsas que... que se nos da, que se vós da en España a moitos, 

sobre todo aos investigadores. Entón ti e... o rapaz nese... nesas prácticas vai a unha 

empresa, claro evidentemente non pode facer nada... moi produtivo, é mover papeis, pero 

o feito de estar aí, ven como é o ambiente nunha empresa. E ti podes escoller en que 

empresa estás. (...). Despois unha vez que estudas, xa cando pasaches a... a universidade 

tes o mesmo, prácticas en empresa moi ben remuneradas. E... son accesibles, ou sexa ti, 

é fácil entrar, non vai por nota, nin por expediente, vai un pouco o boca a boca, eu coñezo 

a alguén, ti coñeces a alguén... iso si. (...). Eles acompáñanos dalgún modo, dalgún xeito, 

ensínanlles un pouco como funciona a empresa e poden poñer en práctica o que 

estudaron durante a carreira. (E35, home, 40 anos, Enxeñeiro técnico en informática de 

xestión, emigrado en Finlandia). 

Eu creo que foi unha boa formación, si, pero a desconexión co mercado laboral é moi, 

moi grande. (E24, muller, 35 anos, Graduada en Ciencias Políticas e da Administración, 

emigrada en Irlanda).  

Sobre a influencia e o valor dos títulos académicos acadados e a súa relevancia para obter 

un emprego no estranxeiro hai opinións moi dispares. Non obstante, unha gran maioría 

confirma que si é unha axuda importante para a busca dun emprego sobre todo en termos de 



Capítulo 4. A nova emigración galega: características xerais. 

291 

obtención de mellores condicións laborais a nivel salarial e dependendo da profesión ou o posto 

ao que se opte pois obviamente é crucial ter unha titulación senón directamente non se ten 

ningunha posibilidade tal e como acontece coas titulacións das enxeñarías ou das persoas que 

acceden ao doutoramento en distintos países de acollida.  

No caso de que non se dispoña de titulación a oferta laboral pode ser diferente, constátase 

que se accede a empregos menos cualificados, con menor remuneración, mais se unha persoa 

dispón de experiencia laboral tamén pode compensar esa eiva en canto á titulación e acadar un 

bo posto.  

En determinados países ter un título académico é algo que se ve como básico segundo o 

constataron as persoas emigradas galegas, noutros casos confirman que é máis importante ter 

algún contacto que saiba como te desenvolves profesionalmente e che poida axudar a buscar un 

emprego.  

Ademais xunto coa titulación aparece outro requisito imprescindible na procura do 

emprego que é o coñecemento do idioma do país de acollida. Este requisito, a nivel lingüístico, 

foi determinante para algunha das persoas emigradas xa que nalgún caso en concreto como se 

comprobou na mostra estudada algunha persoa non tiña unha titulación superior pero como si 

dispoñía dun bo nivel do idioma accedeu a un posto de categoría notoria.  

Polo tanto, non hai unha resposta única sobre a valorización e a influencia que unha 

titulación académica pode exercer á hora de atopar un traballo nun país estranxeiro e o mellor 

diagnóstico desta situación é a que describen as persoas emigrantes galegas nos seus diversos 

relatos. Algunhas das opinións do colectivo emigrante en relación á influencia e relevancia dos 

títulos recóllense a continuación. 

Os títulos académicos son importantes e axudan na consecución dun emprego, teñen unha 

influencia notoria: 

Si, si que é importante porque xa ven que es unha persoa que podes estar formada, que... 

tanto á hora de... de expresión oral, expresión escrita sempre tes como unha pequena 

máis práctica, ¿non? (E51, home, 27 anos, emigrado en Francia). 

(...) alá en Reino Unido é moi fácil conseguir un traballo de calquera cousa a verdade 

porque como é un país que sempre viviu da emigración e... e non sei, como sempre está 

como nunha continua necesidade de xente, ¿non? (...) Entón é como que... para a xente 

que ten estudos universitarios, xente que quere traballar alá a facilidade é moi grande e 

as condicións de traballo son moi boas, especialmente cando comezas porque che ofrecen 

como hospedaxe, ofrécenche como os voos de ida... e... non é tan fácil coma se foses 

simplemente a... a... ¿sabes?, ir alá e buscar traballo alá. É algo completamente distinto 

que... ao que estudaches, entón a verdade é que os estudos universitarios para emigrar 
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alá ábrenche moitísimo, moitísimo as portas, ¿sabes? Como todo máis fácil. (E19, home, 

28 anos, emigrado no Reino Unido). 

Outra percepción, contraria á anterior, constata que non son tan importantes os títulos á 

hora de atopar traballo, senón que factores como a experiencia teñen maior valor: 

Aquí non é fundamental. Evidentemente valórancho, pero eu coñezo xente que ten 

mellores traballos ca min e non pisou... e non, non fixo ningunha carreira. Nin pisou a 

universidade. E teñen mellores traballos ca min e gañando moito máis diñeiro co cal... 

obviamente, hai xente que gaña unha pasta porque son enxeñeiros, porque son 

informáticos, porque son arquitectos, porque son deseñadores de interiores... obviamente 

hai certas carreiras que... se tes esa carreira, tes o idioma aquí ¿sabes?, rífanse. Porque 

claro pois teñen necesidade, obviamente, pero... pero para ter un..., como digo, para ter 

un bo traballo tal non é esencial ter unha carreira aquí. O que tes que ter é experiencia, 

de cousas, do que sexa que te queiras dedicar pero é que á parte diso aquí hai algo que 

en España non, non pasa que é que ti fas prácticas, fas un voluntariado e en España non 

cho contan como, como experiencia profesional e aquí conta como experiencia 

profesional. (E6, muller, 35 anos, emigrada no Reino Unido). 

A mentalidade da cultura laboral do país de acollida é determinante á hora de atopar un 

traballo: 

A ver, os noruegueses para iso son moi cuadriculados e quero dicir, se necesitan a unha 

persoa con esta titulación ten que ser con esa titulación, non lles vale... "ai é que eu sei 

moito de...", non, olvídate. (...) a ver, ou sexa, tampouco o vexo mal eh, quero dicir, pois 

se é a esixencia que ten o posto e xa está, pero eu por exemplo mmm este ano traballei 

de profesora no instituto de bioloxía dando clases de bioloxía e de ciencias e... e quero 

dicir buscaban a unha persoa pois iso cun perfil moi, moi, moi... claro. Entón claro ou 

sexa eu entrei no perfil e xenial, pero agora... estou buscando para o ano que vén outra 

substitución e claro busquei... ou sexa mandei algunha solicitude que xa sabía que non 

me ían chamar porque era para... para física e para non sei que e xa non che con... nin 

che contestan, quero dicir, é que son moi, moi... e quero dicir a min dáme a sensación de 

que hai moita xente que se foi para alá, pensando pois iso que ían encontrar traballos 

marabillosos porque... "eu traballo moito", si tía, pero é que se non tes titulación de 

ningún tipo olvídate, olvídate, ou sexa é básico, é básico, básico, básico. Aínda que sexa, 

quero dicir, non ten por que ser unha titulación universitaria pode ser perfectamente un 

FP técnico de... taller mecánico de coches, pero telo que ter, non vale "é que gústanme 

os coches e sei moito", non, non, ou sexa, son... (E40, muller, 43 anos, emigrada en 

Noruega). 

Os contactos sociais prevalecen na busca de emprego e na inserción por riba da relevancia 

das propias titulacións: 

Eu creo que inflúe máis sinceramente mm... poder... alguén que diga que vales, que poden 

confiar en ti, ¿sabes? Porque aquí é moi difícil... un contacto si, e ten que ser... bueno 

supoño que non importa se é de España e sabe falar inglés, pero é moi importante que 

alguén che coñeza ou que alguén xa traballara contigo nalgún momento, porque no 

momento de facerche un contrato é moi difícil botarche á rúa, ¿sabes? Entón teñen que 

asegurarse que... que bueno que non vas a ser un bala perdida. (E57, muller, 37 anos, 

emigrada en Suecia). 
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A procura e inserción laboral está máis relacionada coa oferta e a demanda do propio 

mercado do país de acollida e con outros requisitos de formación que poden facilitar o proceso 

como é a lingua do país de destino: 

Depende da demanda do mercado... depende do que o mercado demande, da igual o país 

que sexa. Se o mercado necesita... eu que sei...informáticos ou profesores de español ou 

de non sei que onde sexa, en Luxemburgo ou en Alemaña ou na China... e... vai depender 

do que estean buscando. Se ti chegas, tes o título e ademais estás disposto a aprender o 

idioma ou xa o falas é moito máis fácil. (E1, muller, 35 anos, emigrada en Bélxica). 

(...) pero creo que aquí no Reino Unido si que o feito de ter unha... unha formación 

validada e todo iso si que axuda bastante, creo que aquí si, é que aquí hai moito máis 

traballo que aí -(risa)- entón... entón xente que xa ten formación... mentres teñas un... bo 

manexo do idioma é máis fácil conseguir traballo. (E32, muller, 37 anos, emigrada no 

Reino Unido). 

Ademais, a demanda de determinadas profesións prevalece por enriba doutros requisitos 

como o idioma e os estudos son apreciados de forma positiva: 

(...) porque aquí necesítanse traballadores de certas profesións que normalmente están 

relacionadas con estudos superiores. Entón... si que é verdade que o paro é pequeno 

pero... normalmente mm... os que veñen de fóra cústalles bastante aprender o idioma e o 

inglés non chega, tes que saber tamén finés e... digamos que se tes un estudo tipo 

medicina, odontoloxía ou... algunhas enxeñarías ou licenciaturas si que é verdade que 

ao non haber traballadores contratan máis facilmente á xente de fóra. Entón é bastante 

fácil encontrar un traballo ben remunerado, pero si creo que é bastante importante ter 

unha... un título.... un título universitario, pero en certas áreas, probablemente non en 

todas. (E55, muller, 31 anos, emigrada en Finlandia) 

Nalgunha casuística particular destacouse que máis importante que o título é mellor ter 

experiencia laboral previa e logo xa comezar a formarse:  

Pero xa che digo eu creo que hoxe en día merece máis a pena intentar buscar traballo e 

despois se ves que é necesario sacar o grao que ao revés, non vexo para nada necesario 

que un se tire ata os 28, 29 anos, 30 anos estudando e intentar empezar a buscar traballo 

con 30 anos que... O que ves aquí, os meus compañeiros de traballo aquí en Dinamarca 

a maioría deles non teñen estudos universitarios. (...) Na privada e nun ámbito moi 

específico claro, eu non sei no ámbito público e nun ámbito digamos onde hai unha 

competitividade enorme pois pode ser, pero non... eu nunca o vin, vamos que a 

universidade delimitara claramente ti podes ou non podes e nunca xamais me encontrei 

nunha entrevista de traballo ou tal que alguén me dixera: “pero ti non tes grao”, nunca 

xamais. (E15, home, 36 anos, emigrado en Dinamarca). 

A titulación en canto ao nivel de estudos vai influír nas condicións laborais e no tipo de 

emprego que se pode acadar: 

E42: E... en Holanda en concreto hai diferencia e... se tes unha titulación tes moitas 

papeletas de atopar un traballo e cun bo salario. Hai moita xente que vén para aquí coa 

idea de... de escapar de España e atopar algo nalgún outro sitio e se non tes estudos e é 
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xente ao mellor que non domina o inglés e por suposto ninguén sabe holandés ou 

neerlandés e... para eles é... pois acabas traballando ao mellor nunha cociña, nun 

restaurante ou fregando pratos ou de limpeza e non... Polo que di a xente non te tratan 

moi ben e non é tan fácil atopar un traballo digno digamos. O cal é moi triste, pero bueno 

aquí se tes estudos e tes facilidades económicas tamén o estado da axudas, non sei se 

sabes ou non como funciona... o tema de Holanda? 

Entrevistadora: Mm non, non... 

E42: Cando tes unha titulación e te... te traen do estranxeiro para aquí o 30% do teu 

salario está libre de taxas co cal é un beneficio moi grande para poder, ¡ai! -(suspira)- 

empezar a túa vida nun país diferente vamos. (E42, muller, 35 anos, emigrada en 

Holanda). 

E... aquí as opcións, quero dicir, teño moitos amigos que non tiñan estudos e as opcións 

que hai para cando non tes estudos pois son as opcións de hostalaría, que bueno antes 

de traballar no que estou eu traballando tamén traballei aquí na... nun hotel español que 

hai aquí traballei de barman e... si hai opción de traballar sen estudos. (E38, home, 40 

anos, emigrado en Francia). 

(...) en mi sector que es el turismo cualquiera con... sobre todo español, cualquiera con 

español e... pues consigue trabajo, o sea, eso no sería un problema, pero sí que es cierto 

que luego a la hora de cobrar, yo, por ejemplo, cobro más que mis compañeros por el 

hecho de tener estudios. Aquí el contrato te lo dividen según niveles, ¿no?, y si tienes 

pues estudios eres un nivel, si tienes.... experiencia eres otro nivel, hay hasta 10 niveles. 

Yo, por ejemplo, soy el nivel 5, mis compañeros son un nivel 7. Conclusión, yo cobro más 

que ellos haciendo el mismo trabajo. Si, o sea, a la hora de encontrar igual no, pero es 

eso, sin estudios vas a ganar.... para sobrevivir (risas). (E7, muller, 26 anos, emigrada 

en Italia). 

O nivel de estudos non sempre condiciona o tipo de emprego ao que se accede, xa que 

factores como o idioma poden abrir as portas a un emprego cualificado cunha formación de 

nivel inferior: 

Pola miña experiencia non. Porque... aquí por exemplo en Graz hai moita xente de 

España..., bueno moita, hai españoles e moitos con carreira, estudios ou todo o que ti 

queiras de enxeñeiros e... de todo, e moitos están en traballos ou... temporais ou... e... 

de... de limpeza, ou fregando pratos ou cousas así. E eu que non teño estudios nada máis 

que o básico desde que cheguei tiven moita sorte e teño un... eu traballo para correos. 

Para Post Austria. E como me din amigos meus queren.... sobre todo un amigo meu que 

me di que eu teño moitísima sorte que xente aquí que leva 6, 7 anos e non teñen unha 

estabilidade, un traballo que paguen tan ben como no meu. (E23, muller, 44 anos, 

emigrada en Austria).41 

Noutras situacións destacouse que se lles da maior valor aos títulos propios dos países de 

acollida en detrimento dos títulos das persoas que emigran dende España: 

Si, a ver eu creo que si que teñen en conta o título, tamén podo dicir que teñen máis en 

conta os títulos de aquí que os de alí. (...) ¿Non? a nivel... bueno competencia se tes un 

 
41 Trátase dunha muller emigrante que xa tiña coñecemento previo do idioma alemán posto que estivera emigrada antes 

de ir a Austria en Alemaña. 
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título suízo, é moito máis fácil que se tes un título... doutro país. Pero si, si que o teñen 

en conta, si. (E56, muller, 40 anos, emigrada en Suíza). 

En relación coa valoración das titulacións académicas unha cuestión formulada ao 

colectivo emigrante galego era se tiveran algún tipo de problema co recoñecemento do seu título 

no estranxeiro. A maioría das persoas entrevistadas constatan que non experimentaron grandes 

dificultades neste aspecto. De feito, os problemas detectados foron mínimos, sendo os casos de 

maior problemática o dalgunhas persoas emigradas en Alemaña, Francia, Noruega, Suecia ou 

Suíza. 

No caso concreto de Alemaña destácase a situación particular dunha muller que 

experimentou unha circunstancia un tanto incongruente á hora de poder ou non poder traballar 

co seu título: 

(...) é un pouco complicado porque... a ver, eu agora mesmo supostamente estou 

contratada como educadora social e cando cheguei eu vin para traballar en garderías 

que aí sería simplemente educadora e sería pois como o que aí é a FP de educación 

infantil máis ou menos... (...) Entón o tema está en que como teñen tanta necesidade de 

traballadores non son digamos moi exquisitos ou moi... non poñen moitas pegas, entón 

eu non teño como tal un... unha convalidación que si que sería, ou sexa, (...) si que a 

necesitaría para traballar e sería un requisito a ter, pero fanche como unha autorización 

para traballar no contrato concreto que che ofrecen, é dicir, eu cando cheguei fixéronlle 

unha autorización á primeira gardería coa que eu traballei en plan de que eu si que 

estaba recoñecida... Si que recoñecían a miña titulación española para exercer de 

educadora nesa gardería nese contrato en concreto. Cando cambiei de gardería a 

seguinte gardería tivo que volver a solicitar os papeis. E... aí houbo un pequeno e... non 

problema, pero si... depende do funcionario que che toque basicamente e no seguinte que 

me tocou díxome que eu non podía ser educadora senón que tiña que ser auxiliar de 

educadora e era en plan “pero se levo 4 anos sendo educadora...”. E entón dixen “non 

me conceden o de educadora, de auxiliar non vou porque cobras menos”. E mentres 

estiven nalgún momento no paro e no paro preguntei para ser educadora social, (...) e 

dicíanme que non porque era unha profesión mm... protexida e tiña que facer si ou si o " 

Anerkennung” é o que é a convalidación e bueno pois é un rollo porque tes que pagar e 

sempre che din que tes que estudar, volver a estudar algo e... ese tipo de cousas e entón 

decidín que non o ía facer. (...). Entón é así como... non sei se hai problemas ou non os 

hai realmente porque iso, a min dixéronme en 3 veces e a última vez o que sería o INEM 

aí que eu non podía traballar en Alemaña como educadora social se non tiña a 

convalidación e agora mesmo estou traballando sen tela, entón... pois supoño que... 

depende... depende, normalmente nas carreiras técnicas non acostuman a preguntar 

nada (...) eu coñezo xente que traballa de enxeñeiro e nunca lle pediron o título, nin 

sequera unha tradución. Pero eu si que tiven que preguntar...presentar traducións e 

demais pero... non sei... (risas) (...). (E58, muller, 35 anos, diplomada en Educación 

Social, emigrada en Alemaña). 

Outra problemática detectada en canto ao recoñecemento das titulacións con algunhas 

persoas emigradas en Francia implicou que estas tiveran que formarse novamente no país de 
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destino para lograr unha validación legal das mesmas e que estas obtivesen recoñecemento 

oficial para exercer a súa profesión na sociedade de acollida: 

E38: Si, cando cheguei aquí... cando cheguei aquí foi todo unha historia..., porque... na 

comunidade europea normalmente danche o diploma cando acabas de estudar en 2 meses 

unha cousa así. Entón cando vin para aquí foi o momento que acabei as prácticas e non 

tiña o diploma, vin cun papel certificado e todo o tema. Incluso eu fun máis alá e... e 

compulseino con... con selo da Haia que se chama e cando cheguei aquí ninguén coñecía 

iso. Entón informeime como tiña que facer e comuniqueime cun centro de aquí de... de 

Françe deste tema que traballo eu e déronme a opción para homologar o título de facer 

unhas prácticas de 3 semanas ou un exame, e loxicamente collín... collín o tema de facer 

as prácticas porque claro, o meu idioma... non tiña... non falaba nin... non falaba francés, 

nin escribía... non sabía escribir. Entón fixen as prácticas. 

Entrevistadora: E a partir de aí digamos que xa lle deron validez á formación dalgunha 

maneira... 

E38: Si, pasei as prácticas moi ben entón déronme un papel tipo... co cal podo traballar 

en toda Francia. (E38, home, 40 anos, cursou o Bacharelato e dous ciclos de grao medio). 

E36: (...) despois a validación de estudos foi máis complicada, é bastante máis 

complicada e... tiven que facer un ano máis aquí para poder opositar aquí despois que 

foi o que fixen. 

Entrevistadora: Ah, digamos non che recoñeceron o título español aí ou... 

E36: Non, polo... porque dicía, eu dicía pero se é o plan, se estamos todos ao mesmo 

nivel mirade o número de créditos porque che piden... non che... De feito, pedíronme un 

número de créditos e... e o proxecto non o tiñan en conta, entón eu dicía pero o proxecto 

ten -(risa)- un número de créditos tamén e... e non... Entón fixen un ano máis aquí, que 

non... que non pasa nada porque me axudou moitísimo facer o ano... un ano máis aquí 

para coller... para coñecer como é unha universidade, o sistema universitario quizais, 

pero... pero bueno (risa).  

Entrevistadora: Xa, pero digamos que se quixeras atopar traballo nese momento co título 

non... non sería posible, ¿non? 

E36: Non... co título que tiña para facer o que eu quería e... non. Non. Non porque a 

nivel legal pedíanme un ano máis. (E36, muller, 39 anos, licenciada en tradución e 

interpretación, CAP e mestrado). 

Ao igual que na casuística de Francia, en Noruega unha das persoas emigradas tivo que 

formarse durante un ano e tres meses para que lle recoñecesen o seu título como equivalente ao 

nivel de mestrado no país de destino: 

Pois mira foi un rollo. Un rollo porque en teoría mmm... a licenciatura, os meus 5 anos 

eses recoñécenchos, pero claro como eu non tiven traballo de fin de grao, de fin de 

carreira, nin nada polo estilo, ao chegar alí (...) tes a titulación, tes os 5 anos de Bioloxía, 

pero non che podemos dar o título de máster porque non tes traballo de fin de carreira, 

co cal tiven que facelo alí (...). Moi ben, moi... agradable todo o mundo, fíxeno nun sitio 

fantástico pero foi unha dor de moas porque claro de repente pois teste que poñer un ano 

máis a seguir de estudante (...), a sacar o proxecto, a traballar no laboratorio, que 

encantoume, pero... foi un pouco unha dor de moas (risa). (E40, muller, 43 anos, 

licenciada en Bioloxía e CAP). 

En Suecia tamén se revelaron algúns atrancos á hora do recoñecemento e validación dos 

títulos: 
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Si, foi moi difícil porque... o que eu fixen tamén era, ¡uf! como moi "random", ¿sabes? 

Era como moi difícil de... de explicar aquí que era. E ademais era un curso moi curtiño 

tamén e céntranse moito nos anos que traballaches, pero bueno ao ter tanta experiencia... 

o meu título, como título non o teño validado, o que teño validado son o tempo da 

experiencia, pero, non obstante (...) o meu mozo mm... ten un título universitario e foille 

moi fácil a verdade. (...). E se tes unha carreira universitaria é bastante fácil validala. 

(E57, muller, 37 anos, cursou un ciclo de formación profesional de grao medio en 

preimpresión gráfica, emigrada en Suecia). 

Tamén en Suíza constatouse algún que outro obstáculo sobre o recoñecemento das 

titulacións, neste caso no eido da Formación Profesional: 

E49: E outra cousa moi importante é que en Suíza non está recoñecido. 

Entrevistadora: ¿Non? Non che recoñeceron o título? 

E49: Non, non. E non recoñecen ningún eh. 

Entrevistadora: ¿Nin facendo ao mellor aí a maiores unhas prácticas ou coa 

experiencia laboral tampouco? Non... 

E49: Estou pensando en facer un CFC42 aquí. (E49, home, 29 anos, cursou un ciclo 

de formación profesional de grao medio de chapa a pintura). 

Outro aspecto importante dentro do recoñecemento dos títulos é que a tendencia xeral que 

se relatou por parte das persoas emigradas é que na maioría dos casos nin tan sequera lles 

adoitan solicitar que presenten dita documentación relativa á titulación en ningún momento, 

obsérvase que hai outra cultura na que prima a confianza sen a necesidade de esixir ningún 

papel acreditativo. Esta situación foi descrita por varias testemuñas, entre elas, destácase a 

modo de exemplo o seguinte extracto: 

E tampouco te creas que... que me... que dubidaron. Non me preguntaron nunca... "vale, 

tráeme o título para comprobar que é verdade". Entón nese sentido e... en realidade ten 

un pouco que ver coa cultura de alí que confían moito na xente, entón se alguén di pois 

que ten estes estudos non van a poñelo en dúbida. (E60, muller, 27 anos, cursou o dobre 

grao en Administración e dirección de empresas e Dereito, emigrada en Dinamarca). 

A única cuestión máis relevante, segundo a colectividade emigrante galega, é que nalgúns 

casos tiveron que facer traducións ou compulsar os títulos por notario. Así mesmo, constataron 

que botan en falta que se expidan os títulos en inglés xa que moitas das persoas emigrantes non 

dispoñían do Suplemento Europeo ao Título (SET) que si se expedía nesta lingua. Ademais, 

nalgunha situación particular nin tan sequera o propio SET lle foi de utilidade para solicitar o 

acceso a unha escola de finanzas no Reino Unido (caso concreto da persoa entrevistada E12). 

En estreita relación co emprego e coa formación da poboación galega emigrada a Europa 

o idioma constitúe un factor de suma relevancia. No que respecta ao coñecemento previo da 

 
42 Confederación Suiza. Secretaría de Estado de Educación, Investigación e Innovación (SEEII). (2013): «Formación 

profesional básica de 3 o 4 años con Certificado Federal de Capacitación (CFC)» (p. 4). 
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lingua do país de destino, segundo a información recollida nas entrevistas, confírmase que en 

xeral a bagaxe lingüística é deficitaria xa que a colectividade emigrante relatou que en moitos 

casos concretos marcharon sen saber nada absolutamente do idioma. Esta situación é máis 

frecuente na situación das persoas que emigraron a un país cunha lingua propia distinta do 

inglés como acontece con moitas persoas que emigraron a Alemaña, Austria, Dinamarca, 

Finlandia, Francia, Noruega, Suecia, etc., países con lingua propia nos que se valora máis o 

coñecemento do idioma nativo que o inglés. 

A carencia de coñecemento sobre a fala da sociedade de acollida queda patente en moitos 

relatos das persoas entrevistadas: 

No, cero, tiven que aprender... aprendín aquí. Aprendín aquí como din... e... si pois sobre 

a marcha vamos. (E8, home, 32 anos, emigrado en Italia). 

Non, intentei estudar antes de vir intentei... intentei estudar cuns panfletos... (...). Pero 

bueno, cando cheguei aquí non me valeu absolutamente para nada. Tiven que... nada 

aprender sobre a marcha. Empecei a traballar sen falar practicamente. (E38, home, 40 

anos, emigrado en Francia). 

Entrevistadora: Si, iso che ía preguntar agora sobre o idioma, se... xa dixeches ti... non 

tiñas coñecemento entendo que do holandés nada antes de irte, ¿non? 

E42: Non, de feito cando estiven en Bélxica, na zona norte de Bélxica tamén falan 

holandés e é un pouquiño diferente ao que se fala en Holanda pero é moi, moi parecido, 

e daquela non cheguei a aprender nada, era todo en inglés na universidade, non me 

molestei en aprender holandés e cando vin para aquí é que non sabía dicir nin ola 

practicamente, era... e soa todo moi raro, hai... as palabras son moi longas e... custa un 

pouco ao principio pero bueno como toda... eu creo que como toda lingua, unha vez que 

te pos a estudar algo novo tes que... (risas) dedicarlle un pouco de tempo e ao final sae. 

(E42, muller, 35 anos, emigrada en Holanda). 

Entre as persoas emigrantes constátase que predomina un maior coñecemento do inglés 

antes de emigrar xa que moitas delas estudaron este idioma durante a traxectoria da etapa 

educativa no instituto, nas escolas de idiomas, en academias, na universidade, en cursos de 

verán no estranxeiro, nas estadías internacionais, etc. Non obstante, pese a que é o idioma que 

semella que máis persoas dominan, a realidade da emigración tamén puxo de manifesto que o 

coñecemento in situ desta lingua, salvo contadas excepcións, posúe moitas carencias que 

afloran á hora de intentar comprender ou comunicarse coas persoas do país de destino sobre 

todo ao comezo da chegada e por diferentes cuestións relativas, por exemplo, ao acento, á 

velocidade coa que se expresa a poboación nativa ou aos dialectos que existen en determinadas 

zonas onde residen. 

A percepción sobre o coñecemento previo da lingua inglesa muda en moitos dos casos 

examinados ao enfrontarse ao contexto real do país: 
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Nin de finés, nin de búlgaro... nada. Totalmente á aventura, á aventura. E o meu inglés 

eu cría que era bo, e nada, nada, unha aventura total, total, aventura total. "Google 

translate" e veña para adiante. E agora ben, agora ben, agora falo inglés, xa falaba 

portugués, estiven traballando en Portugal e bueno o galego, entón o portugués e o 

galego queiras que non... e inglés agora xa podo dicir que falo inglés, traballo só en 

inglés e en español, pero en España nada, nada... non tiña... (E46, home, 33 anos, 

emigrado en Finlandia).43 

O que estudei no instituto... pois non me valeu para nada a verdade (risa). Aprendino 

viaxando por aí. (E13, home, emigrado en Dinamarca). 

Si, estaba inscrita na escola oficial de idiomas, ía facer o... non me acorda xa por que 

exame, non... B2 ou... non sei (...) fixera 3 exames eu creo na escola oficial de idiomas, 

non se me daba mal, sempre se me dou ben, é dicir, sempre no instituto sempre sacaba... 

sobresaíntes, era unha cousa que se me daba ben e despois por iso continuei alí e... cría 

que tiña un bo nivel, ata que cheguei aquí que me dei de conta que non o tiña tan bo. 

(risas) pero bueno. (E28, muller, 29 anos, emigrada no Reino Unido). 

Aínda que algunha persoa ten formación específica en linguas pola carreira cursada, a 

cuestión idiomática -neste caso en alemán- segue presentando certas trabas ao comezo da 

chegada derivadas do dialecto do idioma: 

Pero por exemplo, as dúas primeiras semanas en Austria eu tiña unha frustración terrible 

porque eu cheguei a Graz un día e ao día seguinte fun para a vila onde tiña que dar 

clases e aquí a xente fala un dialecto do alemán, mestura moito con dialecto e tamén o 

acento é un pouco peculiar cando non se coñece. E eu as dúas primeiras semanas non 

entendía nada. Entón era como: "damos alemán e non me dou conta de nada", ou sexa, 

o meu diploma podo queimalo (ri). Pero co tempo funme acostumando e despois entendía 

moito máis. Porque claro, do que un aprende como se di e despois o que un escoita é 

como... (E2, muller, 33 anos, cursou a licenciatura en filoloxía alemá, emigrada en 

Austria). 

Ao inicio da chegada e sobre todo co paso do tempo, unha vez que xa se leva un certo 

período na sociedade de acollida son moitas as persoas que deciden comezar a estudar o idioma 

propio do país sobre todo para poder integrarse en maior grao na sociedade e porque aprecian 

que lles pode ser útil para lograr un mellor nivel de desenvolvemento persoal e profesional.  

Así o relata unha das emigrantes galegas en Dinamarca: 

Mmm aquí non me fixo falta para traballar porque ao ser na universidade en ciencia todo 

é en inglés. Non te sentes forzada a aprendelo, pero si que agora que sei que vou estar 

aquí 3 anos polo menos si que empezarei a estudalo porque... é incómodo o día a día, ter 

que andar pedíndolle á xente que fale en inglés ou... non entender ao que está ao teu 

lado... entón probablemente empece a formarme agora (risa) con danés, pero é moi, moi 

difícil. (E26, muller, 30 anos, emigrada en Dinamarca). 

 
43 Antes de estar emigrado en Finlandia estivo en Bulgaria, por iso fai referencia ao idioma búlgaro. 
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A relevancia do idioma nativo tamén a resaltan outras das persoas emigrantes en Bélxica e 

en Finlandia: 

A ver, a verdade é que unha cousa que nos demos conta... en Dinamarca fixemos, tivemos 

un problema é foi que nunca aprendemos danés e notalo. (...). Entón aquí en Bélxica 

dixemos que non, que iso non o volvemos facer. Entón eu, de feito, agora para o mes 

empezo o curso intensivo de holandés. (...). E entón esta vez queremos aprender porque 

si que se non... é o que tamén me teñen dito, a xente aquí son moi amables e os españois 

encantámoslles pero vai tamén chegar un nivel no que se non falas o idioma non vas a 

ser un cidadán de primeira nunca. (E41, home, 33 anos, emigrado en Bélxica, 

anteriormente estivo en Dinamarca por iso fai referencia a eses país). 

 

Aprendín ao chegar. Eu xa... sempre fun bastante habilidoso cos idiomas e... e eu mmm... 

púxenme por meta aprender finés porque para min era moi importante porque... primeiro 

considero que a lingua materna hai que mantela entón como miña muller falaba en finés 

cos nenos pois eu quería entender o que miña muller falaba e despois tamén por cuestión 

cultural e de adaptarme. Se non aprendes o idioma quédaste fóra da cultura, iso seguro, 

porque aínda que aquí o inglés é unha lingua moi forte e podes facer vida en inglés e 

teño moitos amigos angloparlantes que non falan finés, pero é que non é o mesmo. Non 

é o mesmo falar co veciño de oitenta anos que ten... que non sabe falar inglés que falarlles 

en finés, ademais a min que me gusta moito falar con todo o mundo sobre todo coa xente 

maior pois é... para min era moi importante. E despois tamén é certo que o goberno em... 

finlandés promove uns cursos de inmersión lingüística para estranxeiros, en canto ti 

consegues a residencia en Finlandia, a residencia permanente, que é un pouco difícil de 

conseguir por outro lado pese a ser europeos, e... eles ofértanche un curso pagado de... 

creo que son 6 meses de inmersión lingüística onde ti vas, se estás desempregado vas de 

oito da mañá a tres da tarde todos os días a aprender finés. Eu fixen ese curso. Entón... 

(E35, home, emigrado en Finlandia). 

A teor desta información confírmase que ademais do inglés en moitos países de acollida é 

imprescindible falar o idioma propio para poder en definitiva acadar unha maior integración e 

mellorar a nivel profesional de cara ao futuro, sobre todo porque aínda que se teña un nivel de 

estudos destacable a fala da sociedade de acollida pode ser un factor clave tamén en termos de 

emprego: 

(...) a ver os daneses van primeiro, iso supoño que será como en tódolos países e logo, 

fóra de aí... (...) se falas danés tes moitos puntos porque eu teño xente que me din que... 

que non os chamaban case para nada e empezaron a facer a carta de presentación e 

presentala en danés e que os empezaron a chamar máis. (...) Entón si que evidentemente 

é unha vantaxe se falas danés mmm... si que consegues antes o traballo, pero o que pasa 

é que a veces teñen certos requirimentos de coñecementos técnicos que non os atopan 

aquí entón aí... collen a xente de fóra porque tes o currículo. Entón a igualdade de 

curriculum pois van a coller a un danés ou a alguén que fale danés pero se ti destacas 

moito, o teu curriculum é moito o que eles queren ou destacas moito, aínda que ti non 

fales danés vante coller basicamente eu penso que é así. (E14, muller, 36 anos, emigrada 

en Dinamarca). 
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Desde logo, valórano a nivel humano digamos, danlle moito valor a que ti intentes..., 

aínda que teñas un acento horrible e non se che entenda moi ben (...) si que aprecian 

moito que o intentes e... é verdade que para conseguir traballo fóra da universidade case 

que fai falta saber danés. Si, a non ser que sexa na universidade ou nalgunha empresa 

destas... grandes multinacionais tal, se non... uf... sen saber danés é complicado. (E20, 

muller, 27 anos, emigrada en Dinamarca). 

 

De feito, o que che dicía, moita xente desta que está aquí... porque é o problema que 

tamén ten moita xente que veñen sen saber o idioma. E cando eu marchei para Alemaña, 

por exemplo, aínda podías encontrar traballo sen saber o idioma, hoxe en día xa non. 

Entón, si, xente con carreiras e tal pero non falan alemán, se non falas alemán... non tes 

oportunidade. (E23, muller, 44 anos, emigrada en Austria). 

En canto ás persoas que antes de emigrar tiñan algún tipo de certificación correspondente 

ao Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL) destacan principalmente 

os niveis de B1, B2, C1 e C2 de inglés e o A2 e B2 de alemán. Ora ben, este tipo de certificados 

non adoitan ser de gran relevancia no estranxeiro xa que como ben teñen sinalado as persoas 

emigrantes para comprobar se falas ou se es competente nun idioma xa o verifican in situ, 

fanche unha entrevista e non requiren este tipo de documentación a excepción da casuística 

particular das persoas que ingresan na universidade para formarse que neste caso si hai uns 

requisitos específicos sobre o respectivo idioma do país de destino e si que precisan acreditar 

determinada lingua. 

En canto ás linguas empregadas nos respectivos países non hai unha tendencia xeral moi 

definida, depende moito de onde traballen as persoas emigradas, das relacións sociais que teñan, 

etc. Si, se observa que cando menos o uso de dúas linguas é a tónica dominante na maioría dos 

casos e así mesmo tamén se presenta unha notoria melloría na competencia lingüística dende o 

momento da chegada pola exposición constante no contexto do país. 

Outro trazo destacable, dentro da traxectoria educativa da colectividade galega emigrante, 

fai referencia ás competencias ou aprendizaxes que foron adquiridas ou melloradas nos 

diferentes países de destino durante a andaina emigratoria. 

Neste senso, na información recompilada destácanse competencias e aprendizaxes logradas 

a distintos niveis, principalmente no eido persoal-cultural, profesional e laboral.  

Así, entre as aprendizaxes que foron descritas pola colectividade galega emigrante 

sobresaen as seguintes: unha maior independencia e autonomía, aprender a desenvolverse por 

un ou unha mesma, incrementar a capacidade de xestión ou de autoxestión, a organización do 

tempo, un notorio crecemento persoal, mental e a maduración cara á vida adulta, unha aptitude 

máis aberta de mente cara ás diferenzas culturais e cara ás opinións das persoas, unha maior 
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tolerancia, a capacidade de ser máis sociable, a paciencia, a empatía, a capacidade de adaptación 

ao cambio, o desenvolvemento dun nivel de confianza e seguridade persoal, aprender a valorar 

a riqueza doutras culturas, a loita continua, o esforzo, a superación, a resiliencia, a capacidade 

de reivindicación, a aprendizaxe de vivir só ou soa, a apertura de miras e de valorar outros 

puntos de vista, o cambio de mentalidade e de ver as cousas e de valoralas de maneira diferente, 

aprender a vivir en soidade, controlar o carácter e o xenio, o desenvolvemento dun maior 

coñecemento persoal, maior capacidade de comprensión coas diferenzas, demostrar o que vales 

e gañar o teu espazo propio, aprender a defenderse e valerse de forma autónoma, a capacidade 

de non renderse, de tirar cara adiante, coñecer xente e lugares, manexarse coa burocracia, 

desenvolverse en contextos internacionais, convivir con persoas doutros lugares, doutros países, 

enfrontarse ao choque emocional e cultural, crear redes de amizades, perder o medo, ser máis 

responsable, gozar das pequenas cousas da vida, ser máis feliz, descubrir o mundo, ser mellor 

persoa, a capacidade de escoitar máis á xente, integrarte na vida do país, aprender a xestionar 

as emocións, mellorar a competencia lingüística e manexar diversos rexistros de conversación, 

empregar varios idiomas, aprender a construír un currículo e enfrontarse a unha entrevista, falar 

en público, aprender a facer investigación e ciencia, traballar noutra lingua e o esgotamento 

mental que implica, certificar o coñecemento de idiomas, aprender a traballar nun laboratorio, 

valorar a bagaxe cultural e formativa previa, superar barreiras e trabas, aprender a traballar 

nunha cultura laboral diferente e coller experiencia. 

Algúns exemplos ilustrativos de toda esta inxente cantidade de aprendizaxes amósanse a 

continuación nos relatos das persoas emigradas: 

A ver eu creo que a través da emigración, claro mmm... aprendes a ser moito máis 

flexible, é dicir, ao final teste que adaptar ao entorno mellor ou peor, máis animada ou 

menos animada, pero se queres aguantar aquí ou queres traballar aquí ou facer unha 

vida aquí ao final acábaste adaptando un mínimo, pois se non marchas. E... entón o 

máis... flexibilidade ou maior capacidade de adaptación e... un pouco resiliencia tamén. 

(E58, muller, 35 anos, emigrada en Alemaña). 

(...) a capacidade de paciencia, empatía, de... de adaptación ao cambio, de... de 

resiliencia, de... madurez en todos os sentidos e sobre todo de visión xeral desde un punto 

exterior, é dicir, porque as diferencias culturais a veces son tan grandes que tes que ter 

como unha visión máis ampla do que son as persoas relacionándose entre si e segundo a 

cultura de onde veñan hai un modus operandi ou outro distinto. Entón capacidade de ver 

esas cousas e esas diferenzas e sobre todo entender que normalmente as cousas non son 

persoais se non que cada un vén de onde vén e ver iso dende fóra é... non é tan fácil ao 

mellor se non tes un cambio grande na túa vida como cambiar de país de residencia. 

(E55, muller, 31 anos, emigrada en Finlandia). 
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Pois sen dúbida a máis importante creo que é o de... aprender a vivir só, a desenvolverte 

como persoa sobre todo e... a ter un ritmo, a... a ser máis serio con todo, ¿non? (E51, 

home, 27 anos, emigrado en Francia). 

Unha boa pregunta. Pois creces, creces, tes que crecer, estás lonxe da familia, lonxe de 

todo, entón maduras. Eu creo que o que máis che aporta é variedade, pensas... a mente 

ábrese, pensas dunha maneira totalmente diferente, obviamente os idiomas son moi, moi 

importantes e comezas a valorar o feito de "oh, se falo o idiomas podo viaxar, podo 

comunicarme con todo o mundo...", e... en xeral esas cousas e... á hora de traballo 

experiencia laboral basicamente. (E47, muller, 26 anos, emigrada en Irlanda). 

Mm... bueno eu quizais diría que... o que máis valoro desta experiencia é o nivel de 

confianza e seguridade que construín comigo mesma. (E60, 27 anos, emigrada en 

Dinamarca). 

Mm si, moitas. Eu penso que en... como diría, o primeiro eu penso que a empatía cos 

demais porque eu... doume conta unha vez que estás nunha situación que te podes sentir 

absolutamente ignorante, non porque sexas ignorante senón porque se non entendes estás 

absolutamente... como desvalido, é dicir, ti non podes, nin, nin sacar un tícket nunha 

máquina para coller o tranvía e... non entendes un sinal, non sabes se pon non tocar ou 

perigo de morte (...). Entón miles de cousas básicas tódolos días que es... é que xa nin 

ignorante, é que estás como noutro planeta, non, non, non podes case facer nada básico 

ti só. Ata que non, non entendes como funciona (...) a veces ves xente que está na mesma 

situación e... eu seino de... tenme pasado en Hamburgo, queres pedir axuda, preguntar 

algo e a xente pasa de ti. E eu cando vexo a alguén dáme igual de onde sexa que vexo 

que non entende ou me da a sensación... eu xa vou directamente, pregúntolle ou intento 

a ver si lle podo axudar. Porque a verdade... (E23, muller, 44 anos, emigrada en Austria). 

Unha cuestión significativa, en harmonía coa temática educativa que se tratou no primeiro 

bloque das entrevistas, estivo relacionada coa posibilidade da mellora da educación, máis 

concretamente do sistema educativo, para tratar de contribuír á inserción laboral das persoas 

tituladas na sociedade de orixe.  

Neste senso, houbo opinións moi diversas, por unha banda, persoas que achegan melloras 

concretas que habería que facer no sistema educativo e por outra banda persoas que constatan 

que o problema non reside tanto no eido educativo senón máis ben no tecido económico e 

industrial do país, nas políticas de emprego, nas condicións laborais ofertadas, na inversión 

realizada na educación e, en definitiva, no sistema produtivo do país. 

Como exemplo ilustrativo destas achegas destácanse algunhas das opinións da 

colectividade galega emigrante. Non obstante, hai que dicir que en moitos casos as apreciacións 

realizadas son comúns a moitas das persoas entrevistadas como é, por exemplo, a necesidade 

da mellora da aprendizaxe dos idiomas ou a importancia de establecer un sistema con maiores 

prácticas que poida facilitar un contacto directo co mercado laboral dende idades temperás. 
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Eu creo que é un problema que está tan... tan arraigado que non é só a nivel educativo, 

é a moitísimos máis niveis. (...) eu creo que tamén é a nivel de políticas laborais, de... por 

exemplo de non investir no país, de non ter... unha inversión fortísima en I+D que iso ao 

final xera postos de traballo. (E33, home, 32 anos, emigrado no Reino Unido). 

Bueno, gran parte pois iso maior investimento, dedicando máis diñeiro, máis medios a 

tódolos niveis. (...) Un Erasmus obrigatorio en Europa e talvez un intercambio nun país 

fóra de Europa a poder ser un país de África ou... é dicir, xa a nivel humano para... como 

para... mellorar a sociedade de cara pois a emigración que tamén é... tamén creo que 

nos fai moita falta. (E43, home, 41 anos, emigrado en Bélxica). 

Uf, bueno o problema é económico tamén e...(..) eu non o vexo como un problema da 

educación en si e... porque... hai moita xente que está moi cualificada e eu vexo máis ben 

un problema económico e de falta de traballo. (E28, muller, 29 anos, emigrada no Reino 

Unido). 

Claro... é unha cuestión moi importante, eu tampouco creo que as universidades ou os 

centros escolares en xeral teñan que crear traballadores, obviamente non. Os centros 

escolares deben ensinar, non só facer traballadores, pero é certo que hai moi pouca 

orientación ao traballo (..) E ao mellor son... o problema que hai de empregabilidade 

non está tanto na universidade que fai o que ten que facer, máis ou menos, se non nas 

empresas. Nin hai tanta diversidade de empresas, nin os postos de traballo son... como 

hai moita necesidade de traballo as empresas non van pagar por formarte e... nin nada 

polo estilo. (E24, muller, 35 anos, emigrada en Irlanda). 

Eu penso que o tema é... despois o mercado laboral e as políticas que hai de traballo. E 

que non se controla nada (..). (E23, muller, 44 anos, emigrada en Austria). 

Idiomas. Completamente imprescindible e non recibe toda a importancia que debería. 

Debería ser inglés, deberíamos falalo todos sen problema cousa que non é e... como 

mínimo. Seguramente unha segunda lingua fose interesante tamén. E polo demais, 

realmente apoio por parte das empresas esa é unha posibilidade (...). (E22, home, 24 

anos, emigrado en Austria). 

Claro... sen dúbida moitísimas máis clases de enfoque práctico (...) Conectar o currículo 

de forma adecuada dependendo da empresa, cartas de presentación... todas estas cousas 

que como que... se dan por sabidas digamos, ¿non? (E30, muller, 35 anos, emigrada en 

Irlanda). 

En síntese de todas as achegas da colectividade emigrante galega constátanse opinións 

diversas máis tamén coincidentes en aspectos nos que se detalla a relevancia de establecer un 

sistema con maiores prácticas para o estudantado, mellorar a aprendizaxe dos idiomas xa que é 

unha eiva relevante e imprescindible na formación, constituír grupos de clase máis reducidos, 

inserir materias no currículo relativas a cuestións de orientación laboral ou de como realizar un 

currículo, poñer máis en contacto directo o mundo educativo e o mercado laboral, que o 

profesorado universitario teña máis horas de investigación e menos tempo dedicado á docencia 

e a cuestións administrativas, valorar a relevancia que ten a educación e facela máis accesible, 

investir máis no eido da educación e da investigación, dotar de maiores recursos o sistema 
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educativo, establecer algunha estadía no estranxeiro como “obrigatoria” para mellorar a nivel 

humano e social, modernizar as metodoloxías a nivel de ensino e empregar alternativas á 

pedagoxía tradicional involucrando máis activamente ao alumnado. 

En canto á marcha da xente cualificada, outro aspecto examinado, é que na información 

recollida móstrase que en liñas xerais este abandono do país por parte das persoas formadas 

percíbese como algo negativo sobre todo segundo o relatan as persoas entrevistadas tendo en 

conta elementos tales como a situación de envellecemento da poboación galega e o 

estancamento que isto supón para a comunidade. 

Eu creo que isto é o maior erro que estamos cometendo como país, como pobo e como 

todo. Xa os datos a nivel español son moi graves, pero eu creo que a nivel de Galicia é 

peor sobre todo porque temos unha poboación que se está envellecendo moito e isto é... 

é gravísimo para o país (...). Eu creo que... que é moi malo, que é moi malo porque é iso, 

volvemos ao que facían os nosos avós de emigrar, agora migramos co título universitario, 

co ordenador portátil e chamamos polo skype cada 3 días, pero realmente é unha sangría 

poboacional e así non vai haber maneira de que Galicia creza. (E27, muller, 33 anos, 

emigrada en Irlanda). 

Pois aféctalle negativamente por dúas cuestións, unha na que estás formando xente e 

váiseche, ou sexa estás gastando diñeiro... no fondo un pouco tontamente e a segunda 

pola cuestión demográfica. Eu que son xeógrafo e teño estudado iso é unha sangría, ou 

sexa, mm... o envellecemento da xente ocorre é unha cousa normal en Europa porque... 

foi o réxime demográfico, o problema en Galiza é que a xente nova que deberían ter fillos 

e quedarse é a que está marchando. (E51, home, 27 anos, emigrado en Francia). 

(..) aféctalle moito evidentemente porque... porque estás a perder digamos o futuro da... 

pois iso da innovación, da ciencia... de calquera materia no país, evidentemente son 

activos que... que perdes por, se cadra por uns anos só porque ao mellor volven, pero se 

cadra por xeracións e entón eu penso que sobre todo nun país como o noso no que temos 

unha longa historia de emigración, ¿non? Sobre todo cara a América e outras partes de 

Europa como Suíza, etc., penso que debíamos ser aínda máis conscientes do problema 

que... que a emigración ten e en concreto a emigración de xente cualificada porque... 

porque evidentemente son activos moi importantes para o progreso e o desenvolvemento 

económico do país. (E18, home, 31 anos, emigrado en Irlanda). 

En relación con esta marcha da xente cualificada, outra cuestión principal que se formulou 

foi sobre o posible beneficio que para a comunidade galega podería ter o regreso da 

colectividade emigrante. Neste senso, os datos analizados dos relatos das entrevistas mostran 

unha perspectiva pesimista posto que pese a que o retorno é valorado como algo positivo, como 

un enriquecemento de capital humano, de coñecemento, de bagaxe cultural para Galicia as 

persoas emigradas non perciben que existan oportunidades idóneas para regresar. 

(...) si sería positivo que esa xente voltase, pero moita da xente non vai voltar porque non 

hai unha industria ou por exemplo no meu caso tantas prazas para ser profe universitaria 

como fóra, quero dicir, se todos os que temos o doutorado que nos dedicamos á vida 
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académica queremos volver, non hai un tecido para collernos. (...) co cal ese efecto 

positivo véxoo moi utópico. Non o vexo realista. (E10, muller, 37 anos, emigrada en 

Irlanda). 

(...) pero é moi complicado voltar, é moi complicado, sobre todo cando ves como se fan 

as cousas fóra, como é a conciliación familiar fóra, é complicado voltar. E penso que é 

un gran erro deixar marchar á xente que realmente... que estudou porque son os que 

crean país e os que crean futuro, os que crean traballo no futuro. (E35, home, 40 anos, 

emigrado en Finlandia). 

(...) que sei de moita xente que quere volver, que lle gustaría volver pero claramente 

necesitarían condicións... boas condicións de traballo para poder manterte, unha vez que 

probas, por exemplo, nos países nórdicos despois é difícil, tes esta seguridade, despois é 

difícil volver a un sistema que non che asegura nada, que... igual... que tes que contar 

cada céntimo para chegar a fin de mes e cousas así. Entón... si houbese medidas 

realmente, bueno, boas para volver penso que moita xente volvería e que... sería moi 

positivo para Galicia porque traerían novas experiencias doutros países, coñecementos 

de como funcionan as cousas noutros países e igual así se podería cambiar... como 

funcionan cousas aí. Pero... eu persoalmente véxoo moi difícil porque a cuestión é darlle 

valor á educación e valor á formación, por iso, que se vexa que aporta algo para 

melloralo país. E non o vexo aí. (E28, muller, 29 anos, emigrada en Dinamarca). 

Bueno aplicar ou utilizar o aprendido fóra e levalo de novo a Galicia sería moi 

interesante, pero tamén é... moita xente prefire non... non voltar porque as condicións 

económicas que se ofrecen pois non son iguais que as de aquí evidentemente. (E39, home, 

31 anos, emigrado en Francia). 

En estreita conexión coa temática da marcha da xente cualificada tamén se intentou 

diagnosticar en certa medida cal era a percepción que a colectividade galega emigrante tiña 

sobre o denominado como fenómeno do brain drain no seu contexto máis próximo e dentro da 

súa rede de contactos no país de destino.  

Así, a información recollida confirma que hai en liñas xerais unha colectividade emigrante 

con estudos, con cualificación, non obstante algunhas testemuñas tamén din que observan que 

a composición da nova emigración inclúe todo tipo de persoas independentemente dos estudos 

que posúan. Por tanto, o emprego deste termo en relación coa nova emigración debe ser tomado 

con cautela xa que os relatos mostran unha certa contradición entre a visión dunha ou doutra 

persoa e son construídos en función das redes de contactos que teñen, co cal pode existir unha 

visión parcial do feito e tamén influída (como ben o constata unha das persoas entrevistadas, 

E45) polo tratamento informativo que este tipo de emigración ten nos medios de comunicación. 

Por exemplo, hai quen confirma polo seu contorno próximo que si ten lugar o brain drain: 

Si, eu case todos os meus amigos españois ou doutros países non finlandeses son 

altamente cualificados, moi poucos coñezo que empezaran a traballar simplemente... 

nunha profesión sen título. (E55, muller, 31 anos, emigrada en Finlandia). 
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Si, eu... iso que como traballo na universidade a maioría da xente que coñezo son 

universitarios. E... é xente moi formada, hai... si, todo tipo de niveis posdoutorandos ata... 

non sei... e... penso que si que si que se está dando esa fuga de cerebros, de cerebros ben 

formados. (E26, muller, 30 anos, emigrada en Dinamarca). 

Si, si, si, a verdade é que si, eu non sei se é casualidade ou non, máis a verdade é que... 

case todos os españois que eu coñezo por aquí son xente bastante cualificada. Emmm... 

ao mellor quero dicir eu penso que diría o 80% de xente que coñezo son xente que ten 

títulos universitarios ou que ten bo nivel de inglés ou que está a traballar en boas 

empresas, etc. (...). (E18, home, 31 anos, emigrado en Irlanda). 

Si, moi masivo. Ou sexa está... é moi masivo porque eu por exemplo nestes 5 anos vin 

unha gran cantidade de xente e... que chegou alá con carreiras profesionais e chegaron 

con doutorados, con másters, con posgraos, están cun nivel de educación moi alto, moi 

ben formados e cun coñecemento moi grande no seu ámbito. (...) E... pois si atópaste 

xente que está totalmente formada en estudos universitarios, con máster e tal, algúns 

conseguiron o seu traballo no seu, pero moitos pola barreira do idioma ou pola falta de 

convenio porque algúns títulos si que a verdade é que cho poñen un pouco complicado 

e... tes... están traballando de calquera outra cousa. (E19, home, 28 anos, emigrado no 

Reino Unido). 

Totalmente, non sei se é pola miña perspectiva porque xa che digo eu coa xente que máis 

teño contacto e tal é con xente pois que se foi a estudar fóra, facer o doutoramento ou 

posdoc ou cousas así, entón ao mellor é... ao mellor a miña perspectiva que é un pouco... 

sesgada, que ao mellor se falas coa xente que se vai de au pair ou que se vai... a traballar 

de camareiro sen coñecer o idioma e tal, temos perspectivas diferentes, pero eu da xente 

que... dos meus amigos da universidade non queda ninguén en España, xa non en Galicia. 

(E27, muller, 33 anos, emigrada en Irlanda). 

Porén, tamén hai persoas que constatan que o colectivo emigrante está integrado por unha 

ampla diversidade de persoas, tanto cualificadas como non cualificadas: 

Está a producirse un éxodo de xente sen dúbida de... de xente quero dicir ben cualificada, 

tamén se está a producir un éxodo de xente non cualificada, igual... igual menos, non sei, 

se tivera que poñer un valor igual sería... 65 están moi ben cualificados e 35 son xente 

non cualificada que bueno de camareiro do que sexa soamente que tal... para saír tamén 

do país. Depende un pouco tamén das cousas que busquen, tes un pouco... dous perfís de 

emigrante, o que quere traballar do seu e entón marcha a onde sexa para poder traballar 

do seu e o que... quere ver mundo e dálle igual do que traballar que o que quere é saír 

de alí, ¿non? Tes un pouquiño dos dous, pero si que hai dos cualificados tamén. (E30, 

muller, 35 anos, emigrada en Irlanda). 

Pois... si, hai... aquí en París por exemplo hai unha... hai moitísima poboación española, 

hai miles de persoas e hai de tódolos tipos. Hai xente con estudos superiores e 

universitarios ata... ciclos medios ou ata xente que non ten estudos. (E38, home, 40 anos, 

emigrado en Francia). 

(...) non sei se lembras pero eu comenteiche que eu estou a estudar exactamente o 

tratamento informativo que se fai das migracións, e... e iso, e si eu considero que é parte 

do problema tamén porque non é só xente cualificada que emigre, e... a xente non 

cualificada emigra toda tamén (...). Pero non é que a xente sen cualificación non emigre, 

eles emigran tamén o que pasa que os únicos que somos importantes digamos somos nós. 

(E45, home, 29 anos, emigrado en Portugal). 
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4.3.3 Perfil laboral (emprego e inserción laboral) 

No que respecta ás traxectorias laborais da colectividade galega emigrada hai que distinguir 

entre a realizada en Galicia e a que tería lugar nos distintos países de destino en Europa. 

No primeiro caso, a información recollida confirma unha serie de situacións que atinxen á 

maioría dos casos estudados. Así, as circunstancias laborais máis comúns entre as e os 

emigrantes na comunidade galega en relación coas traxectorias laborais en Galicia serían: 

-Realización de traballos temporais con malas condicións laborais (soldos baixos, sen 

contrato, por tempadas, horarios pouco flexibles, contratación irregular, etc.) 

Traballei de azafata 8 días -(ri)-, de... mm... ¿que máis?... Non, fixen prácticas de bolseira 

pero non traballo, non... (...) é que solicitei mil traballos e non, era imposible ata ser... 

para min era imposible ata ser camareira sendo un onde hai máis prazas, vamos. (E26, 

muller, 30 anos, emigrada en Dinamarca). 

Mm cando estiven por conta allea uf! Un abuso e... claro porque de traballar sábados e 

domingos... cando viña unha persoa que estaba mal: “que hai esta persoa tal, tes que 

atendela” ah aí ía sábados, domingos e como digo eu “fiestas de guardar” sempre, non 

importaba eh e... cando estiven, que eu tamén estiven de autónoma pois outro tanto do 

mesmo. (E52, muller, 39 anos, emigrada en Suíza). 

Mm... no taller P. estaba moi ben e as condicións laborais eran moi boas porque estaba... 

o taller estaba dentro do sector do metal. Entón no sector do metal hai cousas... 

condicións laborais moi boas, pero despois cando saín de aí, pois fun para o taller e... 

firmei un contrato por un soldo e pagáronme... pagaban moito menos e tiña que facer 

horas gratis entendemos e... e ao final quedei farto vamos. (E49, home, 29 anos, emigrado 

en Suíza). 

Ah, si. Eu o que che contaba antes de... pois nos veráns de camareira, de panadeira un 

ano, despois din clases particulares algunha vez alí e... algunha cousa... non.. case foi un 

pouco o que fixen eh. (E17, muller, 30 anos, emigrada en Austria). 

-Sen ningún tipo de experiencia laboral en Galicia 

Fixen cousas de voluntariado e tal non remuneradas, pero a nivel remunerado non fixen 

nada. (E16, home, 30 anos, emigrado en Austria). 

Mm nunca, cando facía a carreira non traballaba, non. Traballei mentres facía o máster, 

pero en Galicia non. (E20, muller, 27 anos, emigrada en Dinamarca). 

-Empregos no eido da investigación de carácter temporal relacionados con proxectos ou 

coa etapa de formación do doutoramento 

Acabei a carreira, matriculeime no mestrado e durante o mestrado no segundo 

cuadrimestre, que foi no 2017, non... non, minto, o ano 2016-2017 no segundo 

cuadrimestre conseguín un contrato a tempo parcial para traballar no grupo de 

investigación alí na universidade de Santiago (...). E estiven traballando a xornada 
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parcial mentres acababa o mestrado e cando acabei o mestrado pasei a xornada 

completa durante eses 6 meses ata que me deron a bolsa para virme a Lisboa. (E50, 

muller, 25 anos, emigrada en Portugal). 

-Emprego en Galicia ou fóra da comunidade  

En Galicia... tuve una beca en la universidad cuando estaba acabando la carrera y ya 

está. Pero realmente fue la universidad no... es una cosa que cuente demasiado. Y luego 

me fui a Madrid directamente y me puse a trabajar (...) en temas de programación, en 

temas tecnológicos y... estuve unos años allí. (E48, muller, 44 anos, emigrada en Bélxica). 

Pois quitando unha época que estiven no porto de Burela, pois sempre estiven na 

construción, no sector da escaiola e pladur e esas cousas. (E5, home, 38 anos, emigrado 

en Luxemburgo). 

Si, traballei un ano nada máis. Un ano. (...) claro eu naquel momento comparando co 

resto que había pois creo que tiña boas condicións laborais, chegaba a mil euros ao mes 

daquela... un pouco máis de mil euros que daquela non... a xente non chegaba a iso, 

entón supoño que mellor e ben, claro que ese salario non chegaba a nada, a ver se me 

entendes, pero... pero bueno e despois tiña un bo horario. (E35, home, 40 anos, emigrado 

en Finlandia). 

-Emprego por conta propia (autónomo ou autónoma) 

Antes de marchar eu era técnico de iluminación... realmente eu tiña unha empresa (...) 

que era produción, publicidade, documentais e servizo de aluguer de cámaras, etc. (...). 

(E15, home, 36 anos, emigrado en Dinamarca). 

En canto ás traxectorias laborais nos países de destino hai que salientar unha serie de 

características comúns ás distintas situacións da colectividade galega emigrante. Trala análise 

da información das entrevistas constátase que existen distintos perfís laborais na mostra obxecto 

de estudo.  

Así, un primeiro perfil correspóndese con persoas que pertencen ao eido da investigación 

ou que son estudantes na sociedade de acollida. Neste grupo hai persoas que están realizando 

unha carreira, un mestrado, o doutoramento, o posdoutoramento ou que están contratadas como 

investigadoras en universidades ou axencias de investigación.  

A análise da maioría destas traxectorias mostra que se trata de persoas cunha dilatada 

andaina no ámbito educativo e da investigación. En moitos casos as testemuñas recollidas 

relatan que teñen unhas óptimas condicións de traballo, que dispoñen de recursos no seu campo 

de estudo e de investigación e que o seu posto pódelle abrir moitas portas unha vez que rematen 

os contratos que teñen. 

Dentro deste primeiro perfil, as principais profesións da colectividade emigrada móstranse 

na Táboa 73. Como pode comprobarse neste grupo predomina o nivel de doutoramento.  
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A modo de exemplo, en canto ás condicións laborais destácanse algúns dos relatos das 

persoas entrevistadas: 

As condicións de traballo son moi boas. Os salarios son súper altos, ou sexa, eu aforro 

un montón. Aínda que o nivel de vida é moi alto, o nivel de vida é moi alto, todo é súper 

carísimo pero é que os salarios son altísimos e os impostos altísimos tamén, pero con 

todo iso eu aforro un montón. (...). As condicións a nivel económico están moi ben. 

Despois por exemplo, o meu grupo no que eu estou a xente é... estou moi contenta, ou 

sexa, co compañeirismo de traballo e co meu xefe e todo, co trato, co día a día, estou moi 

contenta. E as condicións, as posibilidades de promoción, os horarios... mm... a 

flexibilidade cando queres ter vacacións normalmente cando queiras vaste... temos 30 

días laborais de vacacións ao ano que vén sendo un mes e medio. (...) a confianza que 

teñen, o trato... hai un trato moi igualitario co teu... aquí hai bastante igualdade cos teus 

xefes e todo, ¿sabes?, non é como así moi xerárquico. Entón... é moito máis fácil, podes 

falar con calquera, co teu xefe, co outro non sei que mm... (...). (E 14, muller, 36 anos, 

emigrada en Dinamarca). 

Bueno, moi positivas, moito mellor do que... é que é iso é que eu teño sempre a cousa de 

que moito mellor, é dicir, do que me ían ofrecer aquí (Galicia), entón.. Eu estou contenta 

(...). (E27, muller, 33 anos, emigrada en Irlanda). 

O único que valoro negativamente é a temporalidade pero iso é inmanente do sector 

académico. (E16, home, 30 anos, emigrado en Austria). 

Neste primeiro perfil, aínda que a maioría das persoas integrantes se dedican en exclusiva 

á investigación ou ao estudo, tamén se constatou que tres destas persoas compatibilizan con 

Nº 

Entrevista
Profesión

Nº 

Entrevista
Profesión

E 10 Marie Curie research fellowship E 27
Fellowship  en xestión de recursos 

para a investigación

E 14 Investigadora (Researcher ) E 29 Doutoranda

E 16 Posdoutoramento E 32 Asistente de investigación

E 20 Doutoranda E 34 Estudante de Física

E 21 Estudante de mestrado E 39 Doutorando

E 22 Estudante de mestrado E 45 Estudante de mestrado

E 26 Doutoranda E 50 Doutoranda

E 51 Doutorando

Fonte: Elaboración propia. 

Táboa: 73. Profesións da poboación galega emigrada da mostra: Perfil I 
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traballos temporais a súa tarefa, concretamente no caso daquelas que son estudantes de 

mestrado e de grao universitario. 

Un segundo perfil atinxe a persoas traballadoras que emigraron de Galicia -con ou sen 

contrato laboral- e que desenvolveron unha traxectoria diversa nos países de destino. Dentro 

deste grupo, na Táboa 74  móstranse as diferentes profesións da colectividade galega emigrante. 
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Fonte: Elaboración propia. 

 

Fonte: Elaboración propia. 

 

Fonte: Elaboración propia. 

 

Fonte: Elaboración propia. 

 

Nº Entrevista Profesión Nº Entrevista Profesión Nº Entrevista Profesión Nº Entrevista Profesión

E 1
Luthier, especialidade instrumentos de vento 

madeira
E 15 Product manager en empresa tecnolóxica E 36 Profesora de español E 52 Coidadora de nenos / nenas

E 2 Azafata de tren E 17
Coidadora de nenos e empregada nunha 

panadería
E 37 Xestora de proxectos no eido empresarial E 53 Enxeñeiro enerxético

E 3 Enxeñeira industrial E 18 Enxeñeiro Químico Superior E 38 Auxiliar de clínica E 54
Filóloga dando clases particulares nunha 

academia

E 4
Guía turística e dependenta en Boutique de alta 

costura
E 19 Enfermeiro E 40 Profesora de ciencias E 55 Odontóloga

E 5 Traballador da construción E 23 Empregada de correos E 41 Profesor de Ciencias Naturais e Matemáticas E 56
Administrativa en departamento contable 

empresa

E 6 Dependenta nunha tenda E 24
Traballadora en empresa internacional: eido da 

publicidade
E 42 Enxeñeira informática E 57 Empregada oficina turismo

E 7 Recepcionista de hotel E 25 Pedagoga en centro de día dunha residencia E 43 Tradutor nunha empresa E 58 Educadora Social

E 8 Xornalista E 28 Administrativa en empresa de seguros e finanzas E 44 Enxeñeiro técnico en topografía E 59 Directora de hotel

E 9
Traballadora de limpeza e supervisora de área 

pública
E 30 Tradutora de vídeo xogos E 46

Planificador de operacións en empresa de 

transportes
E 60 Xefa de compras no eido da empresa

E 11 Traballadora en empresa de transporte E 31 Educadora E 47 Empregada nun supermercado

E 12 Traballador en empresa de maquinaria industrial E 33 Deseñador gráfico E 48 Enxeñeira de telecomunicacións

E 13 Masaxista E 35 Enxeñeiro técnico informático E 49 Chapista e pintor

Táboa: 74. Profesións da poboación galega emigrada da mostra: Perfil II 
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Un trazo destacable sobre este perfil é que hai emigrantes que non posúen un posto acorde 

á súa cualificación e formación, concretamente 8 persoas atópanse nesta situación, e logo hai 

algún caso doutras nas que o posto que teñen está relacionado pero de forma indirecta. 

A situación laboral predominante é a de empregados / empregadas, tan só hai dúas persoas 

que se atopan de baixa por maternidade e un caso concreto que decidiu deixar o seu traballo 

temporalmente para dedicarse un pouco máis ao período de estudo do mestrado. 

A nivel xeral, no caso dos dous perfís descritos, as traxectorias do grupo emigrante son moi 

diversas, así hai xente que emigrou cun contrato ou cunha entrevista de antemán que lles 

garantía un emprego no país de destino e outras persoas que emigraron sen ter ningún traballo 

buscado.  

Na primeira casuística, algunha das persoas emigrantes dispoñían de contactos no país de 

destino que lles facilitaron a obtención do traballo ou que cando menos lle axudaron no proceso 

de busca. Un destes casos destácase a continuación: 

Si, marchei con traballo porque... a ver eu vin para aquí porque tiña a meu tío que era... 

leva na empresa esta dende o oitenta e sete. (E49, home, 29 anos, emigrado en Suíza). 

Entre as estratexias para a busca de emprego algunhas persoas atoparon un posto a partir 

de realizar un voluntariado e adquirir experiencia e outras grazas ás bolsas coas que fixeron 

prácticas nos países de destino. Ademais, a vía principal para procurar unha oportunidade 

laboral realizouse maioritariamente a nivel particular empregando os recursos que ofrece 

Internet (redes sociais, portais de emprego, páxinas webs específicas, etc.), entregando 

currículos en man, enviando autocandidaturas, a través de contactos persoais e en menor medida 

grazas á mediación de axencias ou persoal recrutador. Algunhas destas estratexias foron 

descritas por unha das mulleres galegas emigradas: 

(...) a ver pois cando... para o meu primeiro traballo pois ía imprimir currículos e dalos 

en man ás tendas porque era o único traballo que podía eu... tenda, restaurante ou cousas 

así, era o único traballo que podía acceder porque o meu nivel de inglés non podía... no 

daba máis, para máis. Entón mm... así, e despois xa cando... quería buscar para traballo 

de oficina en empresa mm... utilicei mm... mediante internet e mediante... hai... unha 

páxina que... que é como unha base de datos (...) e despois axencias de emprego que aquí 

as axencias de emprego non... mm... bueno funcionan bastante ben polo menos en... 

bueno pois no meu sector ou... mm... ti contactalas, mándaslles o teu currículo e... e 

envíanche ofertas. (E28, muller, 29 anos, emigrada no Reino Unido). 

No que respecta ás condicións laborais a maioría posúe unha opinión positiva sobre as 

mesmas en termos de salario, horarios, flexibilidade, conciliación, valoración do oficio, etc. Así 

o describiron algunhas das testemuñas entrevistadas: 
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En Suíza en xeral as condicións son boas, xa che digo, por exemplo, iso o meu marido 

cando veu aquí cobraba moitísimo menos que un suízo, pero a día de hoxe si que lle... o 

traballo si que o valoran e... bueno xa os españois traballamos ben se o comparamos con 

outras nacionalidades e si que te valoran e vanche subindo. Entón as condicións a día de 

hoxe son boas. (E56, muller, 40 anos, emigrada en Suíza). 

A anos luz de España. Eu cheguei aquí e... e fixéronme un contrato, pois o contrato que 

se lle fai a calquera enxeñeiro. Eu na entrevista había dito que tiña pouca experiencia e 

que... pero bueno que eu viña aquí a traballar e que non tiña ningún problema. Desde o 

primeiro día nada de contratos de prácticas, nada de contratos de... pois de bolseiro 6 

meses, desde o primeiro día foi un contrato fixo no que os 3 primeiros meses estás a 

proba. Indefinido desde o primeiro día. Xa simplemente niso, xa iso en España non o vas 

a ter na vida. E logo xa se falamos de salario, de condicións, de... na vida. (E44, home, 

31 anos, emigrado en Dinamarca). 

Em... si, si, as condicións en xeral son boas. O paro é mellor que aí tamén incluso e... 

pagar loxicamente págase mellor aquí que aí, aínda que claro a calidade de vida... o... o 

custo da vida aquí é moito máis caro, ¿non? loxicamente, pero bueno. Ao mesmo tempo 

tamén ti podes permitirte de buscar sitios máis baratos, hai moitos mercados, hai moitas 

formas de... de tamén de... de non pagar tanto pola comida ou por outras cousas, ¿non? 

se fose necesario, ou sexa que... pero en xeral si son mellores as condicións aquí que en... 

que aí agora mesmo. (E38, home, 40 anos, emigrado en Francia). 

Para min son moi boas (ri)... o salario sei que non é o mellor, que probablemente noutras 

empresas poida acadar un mellor salario pero danche... facilitan un montón de cousas a 

maiores, por exemplo, páganche a asistencia a conferencias en toda Europa, danche 

unha parte da túa xornada laboral para dedicar para a túa propia formación que non tes 

que estar traballando para ningún cliente... e... fan... organizan comidas para que todo 

o mundo poida socializar cos demais, que non sexa só chegar á oficina, poñerte a 

traballar e logo marchar para a casa, mm... ¿que máis teñen? Hai un montón de cousas 

pequeniñas ao redor do teu salario que para min é o que valoro no traballo vamos, 

porque non todo é o diñeiro e tamén é a... a túa comodidade, o teu benestar cando 

marchas a traballar, as ganas de marchar a traballar... (ri). (E42, muller, 35 anos, 

emigrada en Holanda). 

En canto aos aspectos que máis lles valoraron á hora de ser contratados ou contratadas 

destaca tanto a formación como a experiencia e outros trazos persoais demostrados nas 

entrevistas realizadas ou nos procesos de selección aos que a colectividade galega emigrante se 

enfrontou: 

Bueno eu creo que... o que máis valoraron é que... tomara o valor de irme alí sen traballo 

e sen nada (ri). De dicir pois se esta tía é tan valente de facer isto pois queremos alguén 

na empresa que... que sexa así porque iso vai a tomar e... pois iso as decisións de tomar 

certos riscos que ao mellor outra persoa non tomaría. (E60, muller, 27 anos, emigrada 

en Dinamarca). 

(...) é que igual me vendo ben, a xente di que me vendo ben, que teño moita labia (ri) (...) 

e iso, eu penso que un pouco o sentiron como ti vas ás entrevistas, a impresión que das 

ou como te ven ser... botada para adiante. E obviamente o currículo tamén ten moito que 

ver, teño experiencia laboral, teño... estudos... e iso pesa moito aquí á hora da verdade. 

(E47, muller, 26 anos, emigrada en Irlanda). 
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Eu creo que o primeiro foi a miña formación académica porque é o que che dicía antes, 

para os colexios que alguén cun doutoramento queira dar clase... porque ao principio 

facíaselles raro e dicíanme: "¿Pero por que queres ser profesor? Se tendo o 

doutoramento podes ir a traballos moito mellor pagados". E dicíalle que a miña forma 

de contribuír á ciencia non é investigando é intentando que as novas xeracións que 

teñan... digamos encenderlles a chispa da curiosidade, ensinarlles que a ciencia é algo 

que está en todos lados. (E41, home, 33 anos, emigrado en Bélxica). 

Outra cuestión relevante que se lle formulou é se observaban algún tipo de discriminación 

no ámbito laboral ou social polo feito de ser emigrantes. Esta casuística é destacada por 

algunhas persoas, mais non se detectaron en liñas xerais grandes problemáticas neste aspecto 

coa emigración galega de forma específica máis alá dalgún comentario ou situación particular 

dalgunha persoa e que non se pode facer extensible como trazo propio do colectivo en si mesmo. 

Máis ben o que se relatou é que se percibe discriminación cara a emigración procedente doutros 

países:  

Si, si. Si hai. Creo que hai unha clarísima discriminación a países non europeos, 

clarísima. Creo que é máis Escandinavia que o resto do mundo eh tamén cho digo, pero 

Escandinavia ten un status dentro de Europa un pouco diferente, son como a elite un 

pouco... ¿sabes? queren manter certos privilexios. Nós aquí non temos euro, temos 

coroas, é dicir, entón hai unha clara discriminación a países non europeos, (...) e o 

segundo nivel de discriminación... eu creo que... eu diría que é entre países europeos, hai 

países europeos que son considerados de... moi baixo status como Romanía, como 

Polonia (...). (E15, home, 36 anos, emigrado en Dinamarca). 

En canto ás remesas, constátase que non hai un envío á familia de orixe salvo casos puntuais 

e só se é preciso. De feito, observouse que en moitas situacións ao comezo da emigración son 

as familias, nais e pais, os que adoitan dar principalmente apoio económico para poder levar a 

cabo a marcha dende Galicia. Así o relataba esta moza emigrada: 

Agora mesmo non, non. Nin lles envío eu, nin eles a min. Ao principio cando me fun a 

Escocia si, si que necesitei axuda porque... as mudanzas sempre son caras -(ri)- e... os 

principios son... son máis difíciles porque tes que gastar moito e ao mellor aínda non tes 

traballo entón... si que... no meu caso necesitei algo de axuda. (E54, muller, 24 anos, 

emigrada en Francia) 

Sobre a formación recibida no posto de traballo predominan as empresas nas cales se ofrece 

algún curso ou algún tipo de ensino, normalmente subvencionado e sen custo para a persoa 

traballadora. De feito, hai casos nos que os emigrantes e as emigrantes deciden formarse en 

algo específico (obviamente nalgo que ten relación co traballo) e a empresa na cal traballan 

ofrécese a pagarlle integramente ou unha parte desa formación co fin de que se xere un beneficio 

mutuo tanto para a persoa traballadora como para a propia empresa. 
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Eles cobren ata certo punto, danche... danche 100 euros ao mes (risa) así dicíndoo claro 

(risa) e ti podes dedicar eses 100 euros ao que ti queiras e bueno e os podes... para 

formación podes dedicalos, para formación se queres pois non sei comprarte un 

ordenador novo pois tamén podes. Eles intentan que ti te formes, que... que... fagas 

cursos, que... como somos informáticos ao final facemos un montón de cousas máis e 

bueno danche os cartos para que poidas pagar os teus cursos, para que... poidas 

comprarte libros para... para que te formes persoalmente. (E42, muller, 35 anos, 

emigrada en Holanda). 

Tamén se constata que o status económico e laboral mellorou na maioría das persoas 

emigradas, sobre todo tendo en conta a situación laboral de orixe que non era moi boa e as 

novas oportunidades laborais e as condicións acadadas nos países de destino. 

Si, mm... axilizou moito máis que se houbera estado en España. Fixen nestes... 6 

anos, nestes 6 anos de.. que estiven aquí fixen... cambiei bastante de posto e 

aprendín moitísimas máis cousas eu creo que si estivera... en España. En tema 

iso, xa só en tema laboral, os distintos postos desempeñados e o cambio dunha 

empresa a outra e tal, si. (E28, muller, 29 anos, emigrada no Reino Unido). 

No que atinxe ao desemprego durante a emigración confírmanse que si se experimentaron 

períodos máis ou menos prolongados sen traballo, nin ocupación, sobre todo no momento da 

chegada ao país, por cuestións relacionadas con baixas de maternidade, por estudos e tamén en 

determinadas situacións de transición laboral nas cales se adoitaba estar cando se cambiaba de 

emprego. 

Algunhas persoas que estiveron desempregadas detallan este aspecto: 

Si. Bueno dúas semanas que foron cando cheguei, estiven con entrevistas e así, pero a 

partir de aí seguín traballando. (E13, home, 34 anos, emigrado en Dinamarca). 

Si, eu cando tiven a miña primeira filla solicitei traballar o 80% e como non mo deron 

non consideraba que fora xusto porque na empresa había moitas persoas traballando o 

80%, decidín deixar de traballar e... inda que eu deixei o traballo como eu tiña unha 

razón máis ou menos lóxica para o estado suízo e... déronme o... o salario por 

desemprego, é dicir desempregada, estiven... 6 meses no desemprego. (E56, muller, 40 

anos, emigrada en Suíza). 

Si, si, si,... Si, porque eu empecei a traballar no 2017. E... e cheguei no 2013, ou sexa que 

estiven 4 anos co traballo de máster, aprendendo noruego. (E40, muller, 43 anos, 

emigrada en Noruega). 

(...) un mes de desemprego, é dicir, ao principio cando cheguei (...) e despois cando me 

foi que me mudei de cidade a outra pois un mes tamén, estiven aí un mes de... 

desempregada si. (E28, muller, 29 anos, emigrada no Reino Unido) 

Sobre o proceso de contratación e a burocracia administrativa ou documental que este 

implica hai disparidade de opinións, así hai quen constata que é un mero trámite, sinxelo, sen 

máis, e hai quen opina todo o contrario. Así quedou relatado por dúas das galegas emigrantes: 



Capítulo 4. A nova emigración galega: características xerais. 

317 

Pois a verdade é que non. Que aquí todo se soluciona por internet, firmas un papel e... o 

que tes que pagar é como un sindicato á parte, que iso... bueno eu nunca o utilicei, pero... 

pagas como uns 10 euros ao mes e tes un sindicato e sempre que tes algún problema de... 

de que non sabes ben por onde tirar (...). (E57, muller, 37 anos, emigrada en Suecia). 

Aquí a burocracia é unha loucura, é horrible, horrible... a burocracia é un dos... como 

din aquí un “bottleneck", un... “cuello de botella” mira. (...) a burocracia téñena eu creo 

que desde que se independizaron, bueno, desde que os británicos marcharon da illa e os 

deixaron en paz eu creo que seguen coa mesma burocracia, que levan cento e pico anos 

que non, que non cambiaron eh. Iso é unha loucura, pero... facilítanche as cousas. (E10, 

muller, 37 anos, emigrada en Irlanda). 

Tendo en conta a experiencia da colectividade emigrante en diversos contextos territoriais 

e laborais propúxose unha cuestión relativa ao consello ou consellos que lles poderían dar a 

persoas que se decidisen a emigrar hoxe en día. Neste aspecto, afloraron unha ampla diversidade 

de opinións persoais, non obstante como elemento case primordial en todas as achegas o idioma 

do país de destino prevalece como factor a ter en conta á hora de tomar a decisión de emigrar e 

sobre este aspecto a colectividade galega emigrada incidiu na relevancia de que as persoas 

deben ir cun certo nivel lingüístico para afrontar mellor todo o proceso emigratorio. 

A relevancia do idioma: 

Emm o primeiro sen o idioma que non vaia a ningún sitio. Porque antes podías e aínda 

tal, hoxe en día hai demasiada xente que quere un traballo, incluso nestes países que non 

hai tanto paro, e antes pois bueno máis ou menos daba igual, agora xa non te collen. 

Non... non queren pelexar con... ter problema con... que non lle podas explicar á persoa 

o que ten que facer, ou que non che entenda... hoxe en día, xa iso así non funciona. O 

primeiro o idioma. E o segundo esquecerse de como funcionan as cousas en España, en 

Galicia e aceptar como son as cousas aquí (...). (E23, muller, 44 anos, emigrada en 

Austria). 

Vir cunha mirada ampla e non deixarse vencer, ser valente: 

¿Que consello? Pois que veña coa mente aberta e que os principios non son fáciles. Que 

ao principio non é chegar e logo cando estás fóra si que tes eses momentos de morriña, 

de soidade... ou sexa que non é todo "ah que marabilloso, non?". Agora eu si porque xa 

estou acostumada, xa... sei estar fóra pero ao principio as cousas non son tan fáciles. 

Entón mente aberta e paciencia. (E59, muller, 35 anos, emigrada en Alemaña). 

A importancia do factor económico, clave para sobrevivir na emigración: 

¿Que lle aconsellaría? Pois que... que se plantease ben se... se iso é o que quere porque... 

aquí os comezos son moi difíciles. E... hai que vir con ganas ou con decisión de verdade 

porque se non estás seguro e... é difícil nese sentido, vas botar moito de menos a terra, a 

túa familia, os amigos... nese sentido é moi difícil. Entón que meditase ben a onde vir. E 

tamén que... que teña uns aforros aforrados para poder vir aquí porque o comezo aquí 

sen diñeiro non serías capaz porque para atopar traballo primeiro tes que... saber 
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defenderte un pouquiño no idioma, un pouquiño (...).Entón que se pensase ben. (E38, 

home, 40 anos, emigrado en Francia). 

4.3.4 Andaina emigratoria 

Dentro deste bloque temático examínase en primeiro lugar un dos elementos clave en todo 

estudo que trate sobre a emigración: as causas ou as motivacións que influíron na toma da 

decisión de emigrar. Esta cuestión adoita ser problemática xa que incluso nas investigacións 

que se teñen realizado sobre a emigración de 1960 cara a Europa xa se presenta este trazo como 

un interrogante ao que non se lle pode dar unha única resposta válida. Neste senso, destácanse 

as seguintes motivacións, razóns e causas. 

➢ Por reunirse coa parella e pola mala situación laboral do país de orixe: 

Si, claro, ou sexa, o que era o meu mozo pois estaba aquí xa. Ou sexa, levaba aquí moitos 

anos con traballo... cun emprego... consolidado. (...). Entón, bueno, como a relación 

acababa de empezar, eu non estaba moi contenta en Galicia co dos traballos que tiña e 

cando... Entón un momento que me vin sen traballo a verdade é que só estiven un mes -

(ri)- dixen bah pois mira... mentres tiña unha relación así fresca digamos dixen bah vou 

a marchar non teño nin que perder, ¿sabes? Vou a mirar, se gusta, si tal... e marchei. 

(E25, muller, 35 anos, emigrada en Austria). 

(...) atopoume o meu mozo traballo aquí pero eu tamén quería marchar de alá. Estaba 

un pouco xa aburrida e... E para traballar iso de camareira ou... neses traballos pois 

viña para aquí e.... polo menos aprendín un idioma novo e demais. A min gústame, que 

conste que a min gústame o traballo de cam... gústame a hostalaría eh. Non é un traballo 

que... que hai xente que di "ai pobriña", no. A min gústame, a min encántame. Pero iso, 

polo menos aprender algo novo porque si que me gustan moito os idiomas tamén. Entón 

pois bueno, polo menos dis, bueno eu estou nun sitio que aprendo cousas e que tódolos 

días aprendo algo porque se un día... pois tamén algún día teño que falar inglés outro 

día alemán pois gústame e iso. E a miña opción non era Austria por suposto pero foi a 

que atopou o traballo aquí e viñemos para aquí. (E17, muller, 30 anos, emigrada en 

Austria). 

➢ Por motivos laborais: 

(...) miña irmán estaba aquí e díxome que aquí estaba ben en tema de traballo, entón 

decidinme por iso. (...). Para mellorar. Que se en España houbera traballo que poida 

vivir en... vivir, non malvivir, pero claro ti estás alá, pasas de 40, tes un traballo que che 

fan un contrato por un mes, por dous meses, non tes estabilidade pero ningunha... digo, 

pois non, pois marcho. Porque polo menos teño o idioma, sei que teño unha posibilidade. 

(E23, muller, 44 anos, emigrada en Austria). 

Mmm eu estiven buscando traballo aí porque me quería quedar aí, o meu mozo estaba aí 

e... encontrara un traballo, en principio queríame quedar aí en Galicia. Queríamos estar 

en Galicia, pero... eu estiven case 2 anos sen encontrar nada e xa me... empezaba a 

desesperar psicoloxicamente... foi bastante mal, entón decidín marchar. Que é algo, non 

é algo que me importe pero non era o meu principal obxectivo non era marchar. Pero... 
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é algo que fago sen problema e vinme forzada a iso. (E26, muller, 30 anos, emigrada en 

Dinamarca). 

➢ Por motivacións de carácter profesional ou formativo: 

(...) sempre hai unha causa de fondo é unha causa que digamos preme a mecha e a causa 

de fondo foi profesional e formativa, é dicir, a industria automotriz alemá é a) moi 

interesante no meu caso persoal, e b) moi potente a nivel económico e ofrecen empregos 

interesantes, ben pagados, con boas condicións. Estudando enxeñería mecánica é un 

tema que interesa, ademais sabendo o idioma, empezas a plantexalo. E... pero realmente 

a causa inmediata foi persoal. É dicir, non da para máis aquí, bye bye. (E22, home, 24 

anos, emigrado en Austria). 

Porque quería aprender o que aprendín. Ou sexa quería aprender, quería facer a 

formación profesional que fixen e en España non se pode facer. (E1, muller, 35 anos, 

emigrada en Bélxica).  

➢ Por unha cuestión de desenvolvemento e de recoñecemento profesional: 

Entón... e sentirte valorada porque ao final se eu tivera que decantarme por... vale, ¿que 

é o que máis che motiva de estar alí? Para min é o meu desenvolvemento profesional, 

sentirme valorada, e... non sei... (E60, muller, 27 anos, emigrada en Dinamarca). 

➢ Por cambio de territorio e de contexto social: 

E44: A idea de irme fóra é que estiven 2 anos traballando en Lugo, vivindo nun pobo, 

nunha aldea na que había... non sei... 8 persoas e da miña idade seríamos dous. E... non 

sei, necesitaba socializar un pouco, ou sexa... era un ambiente demasiado depresivo para 

min. 

Entrevistadora: Pero digamos non sei se foi máis motivo laboral máis motivo 

económico... 

E44: Non, non foi por motivo económico se non... por motivo... ou sexa foi motivo de 

que... tiña vinte tantos anos (...) vivindo nunha aldea moi pequena e dedicándome a 

traballar bastante e simplemente eu quería cambiar por... bueno... por non deixarme 

morrer (...). (E44, home, 31 anos, emigrado en Dinamarca). 

➢ Por razóns persoais: 

Mg, pois... eu cando estaba facendo a carreira xa tiña bastante claro que quería marchar. 

Em... e entón pois iso como che comentaba, fun de Erasmus a Oslo e desde alí pois 

digamos que collín a oportunidade e dixen "pois veña, ala, agora xa que estou fóra xa 

non volvo" e apetecíame moito vivir fóra, apetecíame... non sei, cambiar de estilo de vida 

e aprender outras cousas. E entón pois decidín quedarme. É certo que no seu momento 

pois estaba... tiña unha relación cun rapaz danés e iso pois probablemente... influíu aí 

na decisión. Em... despois a nivel académico non atopei en Galicia ningún programa que 

me interesase, ningún programa de máster entón dixen non vou volver para facer un 

máster que non me gusta em... e entón pois iso tamén busquei por aquí polo norte que 

posibilidades había. E despois, bueno, atopei o máster este que fixen de ecoloxía e 

evolución aquí na universidade de Copenhague e a verdade é que me gustaba moito o 

programa, entón foi un pouco unha combinación de razóns persoais, iso estar con esta... 

ter unha relación sentimental con este rapaz naquel momento e máis razóns académicas, 
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a min interesábame seguir estudando aquí. (E26, muller, 30 anos, emigrada en 

Dinamarca). 

➢ Pola converxencia de diversas causas: 

Pues fue un cúmulo de causas. Fue cuando yo llevaba mucho tiempo trabajando en mi 

antigua empresa y no estaba bien, no ganaba demasiado, trabajaba muchísimo, tenía 

una calidad de vida espantosa. Por eso que te decía antes, trabajaba... un atasco todas 

las mañanas, trabajaba 12 horas, comía un sándwich malamente, volvía a casa, no tenía 

ganas de hacerme la cena... o sea, tenía una calidad de vida espantosa. E… estaba 

cansada siempre, no tenía tiempo para ir al gimnasio, no tenía tiempo para... y luego el 

trabajo pues había la presión... creció mucho porque el departamento empezó a tener 

muchos problemas y con la crisis pues... con la crisis descubres lo trepa que puede llegar 

a ser la gente (…) Tuve algunos problemas de mobbing y demás, (...) había mucha presión 

para hacer horas extras, que no te pagan, por cierto, horas extras gratuitas que no te 

paga nadie. Si te ibas a tu hora la gente te miraba mal porque no te quedabas 3 o 4 horas 

más, cosas de ese tipo. Entonces me pensé un día que no quería verme así los siguientes 

30 años (…). (E48, muller, 44 anos, emigrada en Bélxica). 

➢ Pola crise económica: 

Non, realmente foi... a crise empezou no dous mil oito, dous mil nove, ¿non? máis ou 

menos, e a verdade é que quizais como científico ti sempre ves patróns nas cousas porque 

é o que se nos inculca a buscar sempre, patróns que expliquen cousas. Eu cando vía as 

noticias e vía "ah pois isto está empezando a fallar, e crise aquí, crise alá", eu vía que 

era todo o tecido económico en España que estaba fallando e dixen non, eu sei que se di 

sempre que as ratas abandonan o barco cando as cousas van mal pero aí dixen: non, isto 

está afundindo (...). (E41, home, 33 anos, emigrado en Bélxica). 

Para avaliar as repercusións no entorno familiar e próximo unha vez tomada a decisión de 

emigrar tamén se formulou unha cuestión relativa a este aspecto sendo as respostas moi 

variadas. Así, hai xente que manifestou que a familia apoiou a súa decisión e que a valoraron 

de forma positiva para o seu desenvolvemento persoal e profesional e outras persoas que 

describiron que esta decisión orixinou un cúmulo de sentimentos contraditorios entre pena e 

ledicia e nalgún caso de non aceptación da decisión tomada. 

➢ Un sentimento incerto sobre a marcha: 

E... a ver, porque ao principio tampouco saben por canto tempo te vas, ¿entendes? 

porque eu digo... ao principio tiña un contrato de 3 anos e... entón pois... a miña familia 

pois os meus pais mal, en plan triste non sei que... e os meus amigos tampouco... a ver... 

¿sabes? tampouco estaban súper tristes nin nada, era como algo bo, positivo, ¿sabes? 

irte alí unha temporada... e iso, o que pasa que agora xa se vai a ir alongando (ri). (E14, 

muller, 36 anos, emigrada en Dinamarca). 
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➢ Apoio da familia para tomar a decisión de emigrar: 

Pois a... mira meus pais e meus irmáns... bueno, meus irmás claro son máis pequenos ca 

min... ao pequeno si que lle afectaría un pouco ao non terme a min...  pero despois em... 

aos meus pais pois positivo, ou sexa a miña nai foi a que me dixo, díxome "estaste 

amargando aquí moitísimo de que non das feito nada, vaite e... e vaiche vir de marabilla", 

meu pai tamén foi o que me dixo, dixo "fas ben, vas atopar moitas máis cousas que aquí 

e... tanto para a tese como para a vida, ou sexa vas abrir máis portas porque aquí está 

bastante a cousa cerrada no tema da investigación na tese e alí pois é certo que non teño 

bolsa para pagarme a tese pero sei que unha vez que vou rematala pois vou ter máis 

portas seguramente para continuar a miña carreira que aquí. Logo en tema de amizades 

e todo pois a xente toda viuno bastante positivo, xa o vían case normalizado de ver xente 

que lle marcha e entón pois... tomárono todos ben co... a ver, un pouco de tristeza e iso 

pero despois bastante ben. (E51, home, 27 anos, emigrado en Francia). 

➢ Aceptación e comprensión por parte da familia sobre a toma da decisión de emigrar: 

(...) especialmente miña nai porque ela precisamente víame tódolos días enviando 

solicitudes, mandando currículos, buscando... eu estaba súper obsesionada... 

contactando mil empresas... e... vía... ela o que vía é que eu estaba frustrada porque 

sabía... eu a ela contáralle marabillas da miña experiencia en Dinamarca. Entón ela 

sabía que eu alí fora moi... estaba contenta vamos, fora feliz. E claro sabía que estaba 

frustrada aquí porque as cousas aquí pois son un pouco diferentes e... e... pois nada 

díxenlle mira... a miña nai planteeillo da seguinte maneira: "non estou encontrando nada 

aquí, e tempo a volver aquí teño, eu voume ir por 3 meses porque o teño que intentar, se 

non me sae nada en Dinamarca aos 3 meses volvo, volvo", basicamente porque tampouco 

tiña aforros para quedarme -(ri)- máis tempo e... e sinceramente funme a Dinamarca con 

dúas entrevistas e colléronme nos dous traballos. (E60, muller, 27 anos, emigrada en 

Dinamarca). 

➢ Un sentimento entre aceptación e resignación: 

Mmm bueno, os que peor, miña nai -(ri)- non lle... o normal supoño pero si non lles... 

agora gustaríalles que volvese. Ao meu pai por exemplo sei que lle fai ilusión que eu ande 

por outros países pero agora que ve que estou tanto tempo, que está pasando o tempo e 

non volvo xa lle empeza a non gustar tanto. (E26, muller, 30 anos, emigrada en 

Dinamarca). 

➢ Sentimento de non aceptación da marcha: 

Non, aínda non se acostumaron, a primeira vez tomárono fatal, fatal, houbo ameazas e 

todo, fatal, para que non marchara, terrible, unha ameaza terrible que eu inda hoxe en 

día en Irlanda aínda xogan coa culpa, non? "claro é que case non vemos crecer ao noso 

neto, e..." (...)  "que necesidade tiñas?", pero bueno... (E30, muller, 35 anos, emigrada en 

Irlanda). 

En canto á elección do país tamén se observaron diferentes razóns para elixir o destino do 

proxecto emigratorio, entre elas, motivacións persoais, polo coñecemento previo por estadías 

anteriores, por semellanzas culturais, porque tiñan algunha persoa residindo alí (familiar ou 
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amizade próxima), pola oferta de traballo que acadaron, pola oportunidade formativa e 

profesional, polo idioma, etc. Dalgunhas destas razóns destácanse algúns exemplos 

significativos: 

Non, era, era polo meu mozo, se non non estaría aquí. Se non marcharía para Londres 

que é onde vive meu irmán. (E25, muller, 35 anos, emigrada en Austria). 

Home mm... falaba inglés e... e iso todo en Europa limitábase a Irlanda e Reino Unido 

e... en Reino Unido non coñecía ninguén mm... (...) parecíame máis complicado, 

parecíame que Londres é unha cidade inmensa, Dublín é pouco maior que Vigo, entón 

pois o instinto para alguén que (...) a cidade máis grande na que vivira fora Santiago 

pois imaxina ir a Londres parecíame moito máis mundo e eu xa estaba bastante asustada 

(ri) (...). (E24, muller, 35 anos, emigrada en Irlanda). 

A cuestión académica foi unha parte efectivamente e despois emm... a sociedade e a 

forma na que funciona o país gustoume bastante, aclimateime bastante e quería un país 

no que fose digamos un reto aprender o idioma, a cultura e demais e... no que eu me 

puidese integrar e digamos utilizalo como vantaxe. E se eu... se emigra ao Reino Unido 

pois é relativamente fácil integrarse pero tamén é absolutamente normal e non... digamos 

un non vai a ter tanto beneficio de integrarse porque xa o fixeron vinte e cinco millóns 

de persoas antes ca ti, e sen embargo Finlandia como é un país relativamente nese 

sentido descoñecido e... eu creo que a miña posición ao integrarme aquí ofreceume 

moitísimo máis do que noutro sitio. (E53, home, 29 anos, emigrado en Finlandia). 

Outro aspecto examinado en relación coa elección do país é o coñecemento que sobre o 

mesmo tiña a colectividade galega antes de emigrar. Neste senso, hai dúas tendencias xerais, 

unha na que se observa que hai persoas que apenas sabían nada sobre o destino máis que 

cuestións fundamentais como, por exemplo, cal era a capital, o idioma que se fala, a moeda que 

teñen, etc., e outras que realmente si tiñan un maior coñecemento porque xa estiveran 

anteriormente ou porque buscaron información relevante antes de irse sobre cuestións do seu 

interese.  

Algúns dos relatos das persoas entrevistadas deixan constancia desta casuística sobre o 

coñecemento / descoñecemento previo do destino: 

E... eu sabía que era similar a Noruega e viñera aquí de vacacións unha semana ou tal, 

pero respecto a condicións de traballo e tal non busquei nada, nin... non... vinme. 

Simplemente por ser Dinamarca e un país nórdico e sei que o sistema funciona mellor e 

xa. E iso, ía ser para 4 meses e volver. Entón tampouco é que me preocupara moito antes. 

(E26, muller, 30 anos, emigrada en Dinamarca). 

Eu collín a maleta e vinme. Tal cal. Quería... non quería saber nada, ao mellor isto é de 

ignorantes pero non quería saber nada porque quería chegar e encontrarme a realidade 

que, que eu quería vivir, non a que tiña que ler. Non quería ler as cousas, quería vivilas. 

(E4, muller, 33 anos, emigrada en Italia). 

Vin así a cegas. (E13, home, 34 anos, emigrado en Dinamarca). 
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Nunca estivera aquí e do idioma non o coñecía e digamos bueno, unha vez que vin á 

cidade pois informeime un pouco a universidade, informeime un pouco da cidade, de 

como era, de como era de grande, de... do nivel de prezos, de... un pouco... como era a 

cidade en canto a zonas verdes, se era como unha cidade moi densa se era máis ben 

dispersa e... un pouco opinións de xente que vivira por aquí en Internet porque non 

coñecía a ninguén que vivise aí e... bueno, e iso, bastante básico pero si que me informei 

un pouquiño. (E34, home, 29 anos, emigrado en Alemaña). 

Nada busquei... soamente a cousa do idioma de... pero falan... falan soamente inglés ou 

que falan? Non, falan alemán. (...) E  eu... bueno... espero que falen inglés tamén porque 

senón a ver que fago, pero si falan... falan inglés tamén. (E9, muller, 33 anos, emigrada 

en Austria). 

No que atinxe aos trámites burocráticos de maior relevancia a solventar polas galegas e 

polos galegos emigrantes nos diversos países de destino en relación co seu proxecto emigratorio 

constatouse que estes están relacionados principalmente con cuestións da residencia e inscrición 

no lugar onde se establezan, coa solución de tramitacións relativas ao alugueiro e á vivenda, 

coa apertura dunha conta bancaria, co arranxo de documentación sobre seguros médicos, pago 

de impostos, etc. 

En estreita relación con este asunto burocrático, tamén se examinou se a colectividade 

galega emigrante está rexistrada ou non a nivel oficial no respectivo consulado do seu país de 

acollida. Da información analizada confírmase que non todas as persoas se inscriben e as que o 

fan é principalmente para poder exercer o seu dereito ao voto dende o estranxeiro. Outros 

motivos para realizar dita inscrición teñen que ver coa tramitación de documentación 

(renovación de documentos de identidade, pasaportes, etc.), para constar no rexistro dos censos 

por se houbese algún problema e facilitar a localización e tamén para deixar constancia de que 

non residen en España. 

Algúns destes motivos foron descritos da seguinte maneira polas galegas e polos galegos 

emigrantes: 

Non, fíxeno pois para votar nas últimas eleccións, que non sei cando foron, pero... si, en 

principio pois para votar, para rogar o voto por correo tes que estar rexistrado como 

residente permanente aquí entón pois xa o fixen daquela por iso. (E12, home, 38 anos, 

emigrado en Irlanda).  

Non creo que sexa estritamente necesario pero fíxeno porque se ocorre calquera cousa 

estando inscrita no consulado pódente buscar. E para poder votar despois en España 

necesitas estar inscrito no consulado, para pedir documentos que che poidan servir é 

moito máis fácil e moito máis rápido. (E4, muller, 3 anos, emigrada en Italia). 
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Tamén hai quen deixa constancia da non inscrición no mesmo: 

E... din que é mellor, pero por vagancia ou por deixar estar nunca vas. Nunca... porque 

mirei un día como hai que facer, danche unha cita para dentro de 2 meses... e... uf!... e 

despois teño escoitado e que tes que chegar alí e esperar moito, non sei que, entón puf!... 

nunca... dou feito, nunca dou feito. (E38, home, 40 anos, emigrado en Francia). 

En canto ao tipo de emigración, a información analizada, confirma que se trata 

maioritariamente dunha emigración que se produce de forma individual. Non obstante, hai 

algúns casos nos que o proxecto emigratorio se fai en parella e en menor medida en familia. 

Ademais, as axudas para emprender a marcha proveñen de si mesmos (dos seus aforros), é dicir, 

das propias persoas que emigran, das súas familias ou en contadas ocasións dalgunha bolsa coa 

que se chegou ao país de destino. 

Outra temática destacada dentro da andaina emigratoria é a relativa ás dificultades atopadas 

na sociedade de acollida e que van afectar á vida da colectividade emigrada. Entre as principais 

trabas ou problemáticas o idioma é sen dúbida un dos maiores problemas que aflora no relato 

de moitas das persoas entrevistadas. Xunto a esta dificultade outros elementos como a vivenda, 

a cultura, as relacións sociais, os costumes, o carácter e a maneira de ser das persoas na 

sociedade de acollida ou o clima, aparecen destacados como constantes obstáculos que conflúen 

no proceso migratorio. 

Así, no relato das persoas entrevistadas quedan reflectidos algúns destes atrancos: 

E tamén o idioma porque aprender un novo idioma é como empezar de cativo a... poder 

comunicar os teus pensamentos e as túas ideas que por moito que saibas falar outro 

idioma sempre é difícil usar as sutilezas ou poder expresarse ao cen por cen e iso tamén 

a veces fai que... que te sintas como un pouco... como un pouco... atrapado ou que non 

poidas nin ser cen por cen ti. (E55, muller, 31 anos, emigrada en Finlandia).  

(...) o dialecto cando un vén con un A2 de alemán de Alemaña e tal e... se enfronta a un 

supermercado simplemente xa saúdan diferente e dis isto non é alemán isto non sei que 

é pero non é alemán. (E17, muller, 30 anos, emigrada en Austria). 

A ver o máis difícil foi encontrar un sitio para vivir, pero porque a vivenda está moi 

colapsada, hai... como están todas estas compañías enormes, están... chega moitísima 

xente e... coa crise tamén explotoulles a burbulla inmobiliaria alí, entón deixaron de 

construír, pero empezou a chegar moitísima xente. Entón ves moitísima xente 

compartindo habitación con descoñecidos digamos, non... non é que, eu que sei eu me 

vaia cunha amiga miña e decidamos compartir habitación porque sae máis barato, non, 

de... cinco camas nunha habitación e... (..) pero foi o máis difícil, a nivel burocrático xa 

che digo ao ir con traballo e tal, non tiven problema para abrir a conta no banco e este 

tipo de cousas... o rexistrarme alí, o rexistro na embaixada é fácil, o problema son 

despois os trámites -(ri)- E o máis complicado foi... foi a vivenda para nós. (E27, muller, 

33 anos, emigrada en Irlanda). 
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Pois a sociedade é distinta porque a xente ao principio non fala cando es novo e entón 

pois a confianza pois sucede pouco a pouco e... e teñen unha linguaxe verbal e cultural 

que é totalmente distinta, por exemplo, o silencio aquí non é algo negativo nun grupo, o 

silencio segundo teño eu entendido en España se estás nun grupo e ninguén che fala 

probablemente sexa algo bastante negativo pero aquí non é. Entón asimilar ese tipo de 

diferencias que... que normalmente saen en automático e tamén e... a sociedade, a 

maneira de comportarse é distinta, si que ao final cando coñeces ás persoas 

individualmente probablemente sexan moi parecidas no conxunto, depende de cada un, 

pero o que é... a forma global de comportarse si que é distinta por iso porque son... ao 

mellor non se acercan tan facilmente e... e bueno, iso ao principio telo que entender. 

(E55, muller, 31 anos, emigrada en Finlandia).  

(...) bueno o do seguro, ao principio hai cousas que son un pouco... como que non sabes 

moi ben onde facer o seguro porque... o seguro médico é obrigatorio pero é privado, 

entón tes que buscalo ti e... si, creo que son... pequenas cousas (...) (E29, muller, 26 anos, 

emigrada en Holanda). 

O clima sen dúbida e... levo case 2 anos e temos o problema noso... o clima é o gran, 

gran... grandísimo problema e... a mentalidade a veces de... cerrada un pouco, os daneses 

que son súper abertos, súper amables pero que nunca podes penetrar a esa... ¿sabes? 

que sempre hai como unha barreira invisible para ir máis alá e... (...) e o impacto 

económico é moi importante tamén ao principio, ¿non? porque este é un país moi caro. 

(E15, home, 36 anos, emigrado en Dinamarca). 

(...) la ciudad, te cuesta adaptarte a la ciudad, aquí hay coches, tranvías, bicicletas, 

patines, patinetes y todo junto y todo a la vez... Y yo no puedo con todo. A mí eso me 

supera, e.… luego las reglas de la ciudad, cosas pequeñas, como... la basura, por 

ejemplo, yo estoy acostumbrada a tener los contenedores en la calle, eso aquí no pasa. 

Aquí tienes que bajar la basura un día determinado y pasan a recogerla, y entonces esas 

pequeñeces... me... al principio me chocaron mucho. (...). Pero bueno son pequeñeces en 

el fondo. Así a gran... a un nivel grande no... es que la vida aquí es muy similar... en 

Europa no hay grandes diferencias... somos todos iguales, quiero decir, un 80% son todo 

similitudes, y el restante 20% son diferencias culturales y.… maneras de vivir y maneras 

de hacer las cosas, pero en el fondo las ciudades son iguales en todas partes. (E48, 

muller, 44 anos, emigrada en Bélxica). 

4.3.5 Identidade, autopercepción e integración 

Outro trazo significativo da mostra sobre o que se recolleu información foi o referente á 

identidade do colectivo emigrante. Así, destácase por unha banda a prevalencia da identidade 

galega, é dicir, do mantemento das raigañas da sociedade de orixe, aínda que si se observa que 

o proxecto emigratorio ten influenza na mesma e polo tanto hai que concibir esta identidade 

como un elemento en cambio que se está a nutrir do novo contexto no cal se insire e das 

características culturais, sociais, etc., e tamén do país de acollida, co cal a identidade evoluciona 

como un elemento híbrido e vivo entre dous países que achegan riqueza e diferenza á persoa 

emigrada.  

Entre os elementos máis notorios que contribúen a manter a identidade galega na diáspora 

atópase a lingua e asociada ao país de orixe outros elementos de carácter cultural (folclore, 
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música, tradicións, etc.), gastronómico ou familiar (o mantemento do contacto coas amizades 

ou coa familia). 

Esta transformación identitaria queda recollida na testemuña destas galegas e galegos 

emigrantes: 

Un pouco mestura, e a veces é difícil porque non te ves en ningún lado ao cen por cen 

propia de ningún lado. É un pouco de aquí, de alá... cando estou aquí sempre botas de 

menos cousas de alá e cando estás alá botas de menos cousas de aquí. Un pouco 

incompleta pero tamén con moita máis... moito máis enriquecemento ao poder estar entre 

dous sitios entre comiñas á vez. Entón é un pouco... que non es de ningún sitio ao cen por 

cen. (E55, muller, 31 anos, emigrada en Finlandia). 

Penso que si. Se está transformando porque... emm... a forma de ser tamén cambias e... 

si, eu véxome comportándome máis coma a xente de aquí que como a de Galicia. E... si. 

No meu día a día si que sinto iso que estou cambiando, pero non sei ata o punto de 

sentirme danesa non creo que chegue. (E26, muller, 29 anos, emigrada en Dinamarca).  

Síntome galego, pero digamos que... é curioso porque... sinto que os que vivimos moito 

tempo fóra ao final non... non pertencemos a ningún lugar, temos iso de.. estamos aquí, 

pero estamos alí. Eu estou aquí, pero vivo pensando en Galiza e estou en Galiza e vivo 

pensando en Finlandia. Pero é certo que eu penso que forma parte... da nosa cultura 

moito. Eu teño falado moitas veces coa miña muller, eu as miñas raíces están... están na 

casa de meus avós (...), ou sexa, eu... e é unha estupidez, pero téñolle dito moitas veces 

"eu cando morra, eu quero estar alí. Alí quero estar". Eu penso que iso é algo moi, moi 

intrínseco a nós. E estou moi apegado a Galicia a parte de vivir fóra sempre ves, ves 

cousas boas de Galiza e cousas malas igual que as ves de aquí. (E35, home, 40 anos, 

emigrado en Finlandia). 

Ademais, entre os elementos que maiormente contribúen a manter esa identidade de orixe, 

algunhas persoas manifestaron os seguintes: 

(...) a lingua... si, claro é parte fundamental da miña cultura e da miña identidade pero 

véxoo nun montón de cousas máis, creo que... mm... a miña familia ten unha historia no 

país en Galicia e... que... chegou dende moi atrás que me fai estar orgulloso diso e que 

me fai querer transmitirlles aos meus fillos e... e máis (...) a cultura celta ou os distintos 

pasos históricos ou literatura galega que me alucina e... o cine, a nosa forma de entender 

o mundo que é totalmente diferente de España eu considero, e non con tinturas 

independentistas nin nada diso, pero considero que somos moi, moi diferentes, entón esa 

maneira de velo mundo paréceme que me axudou a estar onde estou e... pois porque 

miraba desa maneira, porque tiña esa capacidade de traballar e de analizar as cousas 

dunha maneira moi concreta de desafiar, de pensar sempre "¿que quere este?", de ter un 

dobre sentido a todo, buscarlle, analizalo todo, que así somos os galegos sempre 

desconfiados e tal, todo iso axudoume moitísimo a nivel laboral estou moi orgulloso diso 

(...). (E15, home, 36 anos, emigrado en Dinamarca). 

(...) pero unha das cousas que me identifica pois con Galicia o que me... é o folclore 

galego porque eu estiven moitos anos tocando e bailando en grupos e iso si que igual o 

boto algo en falta, e escoito aquí moita música galega ou tal, penso que iso é o que máis 

me identifica. O que máis me... o recordo non sei se identifica pero... a miña lingua -(ri)-
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, eu falo galego entón... mm... non sei, bótase moito de menos ás paisaxes de Galicia, 

síntome galega porque me gustan todas as paisaxes de Galicia, nunca as vin noutro sitio 

tan... si... pero sobre todo iso que falo galego e falo aquí tódolos días entón aínda me... 

co meu mozo e entón non... si, iso identifícame con Galicia e a música. (E26, muller, 29 

anos, emigrada en Dinamarca). 

Dentro deste bloque temático outra cuestión relevante é a que respecta á autopercepción, é 

dicir, a se as persoas entrevistadas se perciben ou non como emigrantes e como se definen a si 

mesmas ante a situación experimentada no proceso migratorio. Neste caso, hai unha 

multiplicidade de percepcións persoais, dende persoas que si realmente se senten como 

emigrantes ata outras que simplemente se conciben como traballadoras, privilexiadas ou como 

cidadás do mundo. Así mesmo, tamén houbo varias persoas que prefiren non autodefinirse con 

ningún termo, que se ven como persoas sen máis, e tamén que prefiren que así sexa para evitar 

desta maneira crear certo estigma sobre a emigración. Preséntanse a continuación as auto 

percepcións máis recorrentes no discurso das persoas emigradas: 

➢ Indiferenza sobre a identificación como emigrante: 

Em... é difícil polas connotacións que existen con certos termos. En realidade eu non son 

unha persoa que me preocupe moito, poden... moita xente din "expats" hai xente que di 

emigrantes... dame igual, como... como me chamen sinceramente eu son de nacionalidade 

española, traballo noutro país e... non son de aquí obviamente, pero... pero como dixen 

eu penso que hoxe en día tendo Europa non temos fronteiras tampouco... bueno, se es de 

aquí ou de acolá pois... pois vale, podes chamar como queiras dentro da Unión Europea 

máis ou menos hai liberdade de movemento para os traballadores co cal... se me 

preguntan se son emigrante... soio dicir que si porque son emigrante (risas), ás veces 

pregúntanme se son "inmigrante" cando estou aquí tamén digo que si (risa) non sei... o 

que lle queiran chamar, o nome para min importa pouco. (E37, muller, 29 anos emigrada 

en Holanda). 

➢ Auto definición como persoa simplemente: 

(...) Son unha persoa con sorte, privilexiado que... que ten unha familia marabillosa, un 

traballo que lle realiza, a posibilidade de viaxar por todo o mundo, que é valorado... 

que... que fai o que quere, que é libre. Iso sería... non podería dicir que son unha persoa 

libre porque libre é unha palabra moi grande, pero... son o máis libre que son capaz de 

ser. E iso non sei... pero non, non me defino como estranxeiro, emigrante ou... para min 

iso son... etiquetas que non axudan. Non hai nada bo en ser un emigrante ou en ser un 

estranxeiro ou ser... ¿sabes o que che quero dicir? non hai nada bo en ser galego 

tampouco, e... é unha etiqueta que... que separa, non vexo que una en absoluto, ¿une ser 

galego? bueno ser parte dunha comunidade está ben, pero non máis que ser dun partido 

de fútbol, dun equipo de fútbol ou... sabes? (E15, home, 36 anos, emigrado en 

Dinamarca). 
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➢ Cidadán do mundo: 

Son un máis da película, non sei, pódome definir como galego, pero son un máis, son un 

cidadán do mundo que si que son galego pero bueno, non me sinto especial por nada, nin 

nada... (E12, home, 38 anos, emigrado en Irlanda). 

➢ Emigrante: 

Si, si, si, si, si, si... Eu son emigrante. (...) A ver entendo que non son emigrante de... de 

como emigrou o meu bisavó a Cuba, eu iso tamén o entendo, pero... bueno, el viaxou 

nunhas condicións e eu funme noutras, pero... fómonos os dous. (E40, muller, 43 anos, 

emigrada en Noruega). 

Mmm... eu percíbome como emigrante eh, si, e gústame selo, ¿sabes? E... gústame que 

se saiba que... eu non son de aquí, que intento facelo o mellor que podo, gústame tamén 

aprender da cultura de... do país ou do lugar no que estou porque considero que se alguén 

viñera a Galicia gustaríame que fixera o mesmo, sabes? (...) Ou sexa que son emigrada 

en zona de confort -(ri)-, é máis dunha palabra, pero emigrada. (E57, muller, 37 anos, 

emigrada en Suecia). 

➢ Traballador ou traballadora estranxeira: 

Eu definiríame como traballador. A secas. (E18, home, 31 anos, emigrado en Irlanda). 

Como unha traballadora estranxeira… (E56, muller, 40 anos, emigrada en Suíza). 

Outra cuestión examinada en relación co proceso emigratorio é a que fai referencia ao que 

se bota máis ou menos en falta no país de acollida. Neste aspecto, elementos relativos á familia 

e ás amizades, á cultura, aos costumes e tradicións, á gastronomía, á lingua, á paisaxe ou ao 

clima constitúen as principais carencias socio-afectivas detectadas na mostra analizada. 

Así quedou constatado nalgúns dos relatos da colectividade emigrada: 

(...) falar galego e a comida, o clima tamén o boto moito de menos porque... Toulouse é 

unha cidade que fai moitísimo sol todo o ano e os días estes que viñen de choiva, grises, 

para min era unha marabilla. E... bueno, as amizades sobre todo, pero o tema de falar 

galego si que o boto moitísimo de menos porque eu crieime nunha familia e nun ambiente 

totalmente monolingüe, ou sexa, nunca falei en castelán en 27 anos e chegar alá e ter 

que falar en castelán custoume moito. E... bueno o tema da comida e esas cousas e o do 

clima, creo que serían as tres máis... (E51, home, 27 anos, emigrado en Francia). 

Si, si, si que boto de menos algunhas cousas como trámites ou... ou... ao mellor estar 

acostumada a facer algunhas cousas, a dicir algunhas cousas e tamén os idiomas ao non 

falar tódolos días coa mesma fluidez castelán e galego pois... pois tamén quédaste un 

pouco "atorado" e... é raro... (E55, muller, 31 anos, emigrada en Finlandia). 

En canto á cuestión da integración no país de destino, hai unha diverxencia manifesta, xente 

que confirma que realmente non está plenamente integrada e outras persoas que consideran que 
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si o están. Nesta casuística inflúen moitos elementos como o idioma e a propia cultura do país 

de destino e así mesmo a personalidade do individuo emigrado e o seu maior ou menor grao de 

adaptación á sociedade de acollida. 

➢ Integración non plena: derivada do idioma, do emprego e de certas amizades: 

A nivel práctico si. Pero a nivel... non sei como dicilo, a nivel emocional non, non. A 

maior parte das miñas amizades pois son iso xente estranxeira tamén emm... teño 

coñecidos daneses e lévome ben con xente danesa pero non ata o punto de dicir pois estes 

son realmente amigos meus,¿ non? Amm...pero bueno, polo demais eu penso que si. O 

feito de falar danés axúdame moito, a miña vida fóra do traballo pois podo facela en 

danés perfectamente se vou pois a unha tenda ou ao médico ou a falar coa administración 

ou o que sexa, podo facelo en danés e iso penso que me axuda. Em... entón eu penso que 

a un nivel práctico si, si, estou integrada. (E20, muller, 27 anos, emigrada en Dinamarca). 

A ver... (suspira)... ¿integrada? Si, a ver eu estou integrada... mmm... no tema laboral 

estás... pois si integrada que fas, podes facer cousas de aquí, pero non deixa de ser... a 

integración completa é moi difícil, eu pois non coñezo a ningún... buah coñezo... coñezo 

suízos, non considero que teña ningún amigo suízo, entón para min iso tamén é parte da 

integración dun... Non é fácil integrarse coa xente local, cos autóctonos, iso é 

complicado, despois si, ou sexa tes amigos pois españois, tes amigos de todas partes, 

pero suízos é complicado (...) (E56, muller, 40 anos, emigrada en Suíza). 

Ammm... é un pouco difícil integrarse en Noruega. Si, dalgunha maneira si que estou 

integrada porque teño traballo, porque teño... coñezo xente, dalgunha maneira si que 

estou integrada. Si, eu penso que si.(...).Pero xa che digo é moi difícil integrarse alí, moi 

difícil, moi difícil.(...). De feito, a... a maioría dos españois que coñezo e dos galegos que 

coñezo... emm teñen relación con outros españois e con outros galegos, pero é moi difícil, 

moi difícil ter relación con outros noruegueses, moi difícil. (...) Podes ter colegas, podes 

ter colegas de traballo, pero... é complicado, é complicado. (E40, muller, 43 anos, 

emigrada en Noruega). 

➢ Integración plena: 

Si, totalmente. En plan, evidentemente que tes moita integración cos do teu país sobre 

todo ao principio porque dáche máis seguridade no idioma e todo e logo é certo que si 

que inda tendo colegas ingleses, incluso amigos, non os ves coa mesma frecuencia ou... 

entón ás veces non sei se é que a relación que teño con eles é así ou que eles son así en 

xeral de... xa che digo non tan apegados, pero si totalmente en plan evidentemente non 

me vou facer británico, nin de nacionalidade nin de... aínda que como "fish and chips" 

non plan... eu sigo sendo galego, ourensán, español por extensión, pero si que estou 

totalmente integrado. Non... aquí a xente non vive en pequenos guetos de "little Spain" 

nin cousas así. (E33, home, 32 anos, emigrado no Reino Unido). 

Eu síntome como se fose casa miña. Evidentemente casa miña é Galicia pero eu estou 

ben aquí, gústame, gústame o sitio, gústame o país, gústame a xente, gústanme os meus 

amigos, gústame o que fago (...). O que pasa claro, fáltanche pois as cousas que che 

faltan. (E4, muller, 33 anos, emigrada en Italia). 
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➢ Integración dentro da colectividade emigrada, pero non dentro da sociedade de 

acollida: 

Bueno, que estaba pensando, aquí como realmente é unha cidade súper... diversa e 

cosmopolita e tal... claro como cidade si eu creo que diría que si que estou integrada 

aínda que non estea integrada cos escoceses, non sei se... porque claro é que realmente 

aquí a poboación inmigrante é moi... moi grande, entón españois somos un montón e 

polacos unha barbaridade e hai de mil nacionalidades entón claro estou integrada por 

así dicilo en grupos de inmigrantes, pero claro se... tamén somos da cidade entón si. 

Diría que si aínda que claro... coa excepción esa de que non en círculos escoceses de 

momento, talvez no futuro. (risa). (E32, muller, 37 anos, emigrada no Reino Unido). 

A relación con Galicia, coa sociedade de orixe, cando a colectividade emigrante regresa á 

terra galega nalgún treito temporal ao longo do ano -vacacións de verán, vacacións de Nadal, 

etc.-, segundo a información recadada nas entrevistas corrobora que o grupo emigrante séntese 

acollido en Galicia. Non obstante, pasado un certo período de tempo moitas persoas manifestan 

que queren regresar “á súa casa” no país de destino, poñendo de relevo que aínda que os 

vencellos con Galicia permanecen a súa vida ao desenvolverse noutro país provoca a nacenza 

dunha identidade híbrida que muda e afecta á súa relación coa terra galega e coas persoas coas 

que se relacionan na mesma ou coas que teñen algún tipo de vínculo socio-afectivo. 

Así o describe unha das emigrantes galegas: 

Aí síntome, si, ben acollida. E paso a maior parte ca familia do tempo. E... bueno, o feito 

de que pasa se non emigras tamén, o feito de que tes a túa propia vida, a túa casa... pois 

si botas moito tempo acabas querendo volver. A min pásame iso xa, é que se estou máis 

de... dúas semanas en Galicia ou coa miña familia, cos meus amigos de sempre ou tal 

quero volver para aquí. Non sei cal é o motivo pero sei que lle pasa a moita xente iso, 

supoño que queres seguir a túa vida non... bueno, para min é como dar un paso atrás o 

ir alí. Encóntrome con... con situacións que me recordan cousas que non me gustan ou... 

non sei... acábaste saturando dalgunha xente que non... que normalmente non ves e... e 

tamén eu cambiei ao vir para aquí, a xente está cambiando alí e eu non o sei, entón... hai 

máis em... diferencias e é máis difícil de convivir penso. Entón si que me gusta ver aos 

meus amigos e á miña familia pero... si que boto de menos se pasa... máis de dúas 

semanas boto de menos Dinamarca. (E26, muller, 30 anos, emigrada en Dinamarca). 

Así mesmo, sobre as diferenzas culturais e as posibles semellanzas atopadas entre as 

sociedades de orixe e de acollida, a colectividade galega identifica máis diferenzas que 

elementos en común entre os distintos territorios. Os elementos que máis difiren adoitan 

relacionarse co carácter das persoas dun e doutro territorio, coa maneira de ser, con certos trazos 

culturais, coa maneira de desenvolver a vida, coa cultura laboral e profesional, coa 

alimentación, etc. 
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Entre as semellanzas destacan que igualmente compartimos unha cultura europea que non 

é tan diferente como a doutros continentes e a nivel cultural constátase certa similitude 

nalgunhas celebracións similares ás galegas nalgúns países en concreto como é o caso do 

Maibaum en Alemaña que sería algo semellante á celebración dos maios en Galicia ou unha 

festividade similar ao San Xoán que fan en Dinamarca. Logo tamén se identifican máis 

semellanzas en función do país de destino como pode ser o caso de Irlanda, territorio sobre o 

cal se constata unha maior conexión con Galicia tendo presente factores como a cultura celta 

(por exemplo o folclore musical) e o clima. 

4.3.6 Relacións sociais e tempo de ocio 

Outra temática analizada na mostra da investigación é a referente ás relacións sociais e ao 

tempo de ocio da colectividade galega emigrante.  

En primeiro lugar, pescudouse sobre as redes de persoas coas que manteñen un contacto 

máis próximo nos países de destino e os datos constatan que hai como dúas tendencias xerais e 

unha terceira máis minoritaria. 

Por unha banda, hai persoas que priorizan o contacto con outros galegos ou galegas ou 

españois e españolas emigrantes como principal rede de amizade. E por outra banda, observouse 

o fenómeno contrario, é dicir, persoas emigradas galegas que se levan máis con outras 

colectividades de emigrantes que non son españois nin españolas nin tampouco galegos ou 

galegas, senón que son persoas procedentes doutros territorios e continentes que están na 

mesma situación de migración. 

En menor medida ten lugar outra corrente nas relacións sociais, pero de forma menos 

notoria, entre a colectividade galega e as persoas nativas dos distintos países de orixe. Este tipo 

de relación é máis frecuente no caso daquelas persoas galegas emigradas que teñen algún tipo 

de vencello directo coa poboación nativa tal e como acontece con algunha das persoas 

entrevistadas que formou unha familia en común con persoas nativas e polo tanto o seu círculo 

de amizade está más estreitamente focalizado co entorno da sociedade de acollida. 

➢ Maior relación da colectividade galega con galegos e galegas e poboación española 

emigrada: 

Si porque ao final con quen quedas á fin de semana para comer fóra ou... para facer algo 

ou sobre todo para ir á casa de alguén ou tal é con españois. E sobre todo iso con... 

cunha chica de Coruña, con... pero si sobre todo con españois, a verdade é que si. (E40, 

muller, 43 anos, emigrada en Noruega). 
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(...) os meus mellores amigos aquí, bueno agora é que me mudei recentemente a esta... 

bueno... igualmente, si, os meus mellores amigos ou a xente coa cal emmm... adoitaban 

ser galegos ou españois. A miña mellor amiga aquí mesmo é unha galega que foi tamén 

a que... coa cal o seu mozo é moi amigo do meu mozo tamén, entón ten... hai esa relación 

aí (...). (E28, muller, 29 anos, emigrada no Reino Unido). 

➢ Maior relación da emigración galega con emigrantes estranxeiros: 

Bueno eu diría que maioritariamente con estranxeiros doutros países. E... ningún... 

ninguén de aquí de Galicia, nin de España. E... eu creo que intentei evitar un pouco o 

tema de xuntarme con españois porque... pois iso quería primeiro coñecer xente doutros 

sitios e segundo tamén e... mellorar o tema do inglés que iso foi un pouco o motivo que 

me levou a emigrar a Dinamarca por primeira vez. E... e claro sabía que se me xuntaba 

con eles pois que ía estar falando español todo o tempo (risa)... (E60, muller, 27 anos, 

emigrada en Dinamarca). 

➢ Maior relación coa poboación nativa: 

Evidentemente con fineses. E logo tamén digamos con outros estranxeiros, non 

necesariamente españois ou... ou galegos. Algúns si, pero non polo feito de selo. E... por 

exemplo, polos meus hobbies estou en contacto tamén con bastantes estranxeiros, fago 

deporte e demais, pero o meu círculo social son fundamentalmente fineses. (E53, home, 

29 anos, ten parella finesa, emigrado en Finlandia). 

Despois teño pois a miña rede de amigos e... pero a miña rede de amigos son e... son case 

todos italianos. Case todos italianos ou o mellor pois son... hai algún inglés, e hai... 

españois amigos aquí a verdade é que non, non teño. (E4, muller, 33 anos, emigrada en 

Italia). 

No que respecta ao tempo de ocio, as actividades realizadas son múltiples e varían en 

función dos intereses propios e tamén da oferta cultural da zona onde se reside así como do 

tempo dispoñible trala xornada laboral. O tempo de ocio adoita ser empregado para aprender, 

para descansar, para coñecer xente nova, para viaxar, para facer xuntanzas coas amizades, para 

mellorar a competencia lingüística, para realizar hobbies de forma particular, para facer deporte, 

para coñecer a cidade, etc. 

Ademais, en canto á participación en festividades ou celebracións típicas do país de destino 

a gran maioría non toma parte nelas de forma activa se é que as hai no seu territorio, son 

contados os casos nos que se relata algunha experiencia como, por exemplo, en Alemaña a 

Oktoberfest, en Graz (Austria) a festa dos agricultores, en Irlanda San Patricio, en Noruega a 

celebración do día nacional do país ou en Suecia o Midsommar. 

Por poñer algúns exemplos, sobre as apreciacións que amosan algunhas persoas entre o que 

facían no tempo libre en Galicia e o que fan no seu país de destino recóllense a continuación 

algúns relatos específicos: 
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En Galicia bueno, en Galicia quedaba ao mellor máis cos meus amigos e ía ao ximnasio 

e... e... algo máis social e aquí é máis ao mellor individual e si que quedamos as fins de 

semana, pero... pero digamos máis orientado aos hobbies que non ten porque ser tanto 

social. (E55, muller, 31 anos, emigrada en Finlandia). 

(...) é máis ben para descansar, si. E... e... que si que saes, ou sexa, saes igual e saes a 

tomar algo, pero non... non é como en Galicia. Eu pois iso, cando... realmente para 

descansar, para dedicarme tempo para min e... ou para facer cousas que me gustan ou 

facer deporte tal pero... e... é inda un pouco diferente, si. (E36, muller, 39 anos, emigrada 

en Francia). 

Moitísima, moitísima... emm... pero tamén está relacionado co que che contaba antes, 

aquí hai moito estranxeiro de moitos lados e tamén hai moitos grupos de estranxeiros 

que se xuntan para facer comunidade. (...) dunha nación, dun país, non, en xeral de 

tódolos países co cal hai grupos que xuntámonos para ver películas e xente de calquera 

lado do mundo e... xúntanse tódalas semanas nos venres para tomar algo ou para ir a 

bailar ou para facer deporte. E hai xente que se xunta para facer rutas polo país coa 

bicicleta, andando, o que sexa... E... é unha comunidade que realmente emm... non son 

amizades moi próximas, pero sempre tes xente coa que facer cousas porque todos están 

na mesma situación digamos e é moi aberta, moi aberta porque alí todo o mundo é 

benvido. E... en Galiza pois as miñas... o meu tempo libre era sobre todo coa familia e... 

e despois si coas amizades quizais para ir ao cine ou ir a tomar algo tamén, quizais as 

mesmas cousas, pero bueno nun contexto completamente diferente. (E37, muller, 29 anos, 

emigrada en Holanda). 

Toda, toda. Toda, toda a diferencia. Si. Aquí... emmm... fago... non deporte, pero bueno 

emmm... fago... sendeirismo, temos un kaiak e... viaxamos bastante por aí a mirar o que 

hai e... pero eu en Galicia é máis... "que, imos á praia hoxe?" e... vas á praia, ¿sabes? É 

todo máis en grupo, aquí sempre é máis solitario, ¿sabes? E o que se fai en grupo 

sábese... mínimo 2 semanas de antelación... isto... claro e en Galicia todo é espontáneo 

e aquí é todo... emmm... planeado. (E57, muller, 37 anos, emigrada en Suecia). 

As tradicións galegas que se manteñen no exterior teñen que ver fundamentalmente con 

días de conmemoración como as Letras Galegas, o San Xoán, o 25 de Xullo, o magosto, o 

Nadal, etc., e tamén con cuestións relativas á gastronomía ou ao folclore musical. 

4.3.7 Uso das TIC e redes sociais 

Outra temática na cal se intentou afondar na investigación focalízase no rol das tecnoloxías 

e das redes sociais como medio de comunicación entre a colectividade emigrada e tamén entre 

esta e a sociedade de orixe. 

No que respecta ao contacto das persoas galegas emigradas coa súa familia e amizades en 

Galicia a información recollida mostra que hai unha variabilidade notoria na frecuencia da 

comunicación. Así, hai persoas que están diariamente en contacto e outras que quizais son un 

pouco máis remisas para establecer esta comunicación. 
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En canto aos medios empregados destacan programas de vídeo chamada (Skype), 

aplicacións móbiles (Telegram, Whatsapp), vídeo chamadas por redes sociais e uso de chat 

(Facebook), chamadas telefónicas, etc. 

Como exemplo ilustrativo desta casuística comunicativa, detállanse algunhas testemuñas 

que comentan este intercambio de contacto a continuación: 

Pois... case sempre nos chamamos todas as semanas, todas as fins de semana e facémolo 

por whatsapp, por vídeo chamada do whatsapp. (E51, home, 27 anos, emigrado en 

Francia). 

Si, tódolos días en Telegram que é como... non sei se usas... é como whatsapp pero máis 

seguro. E temos un grupo aí e é raro o día que non falamos ou o típico (...) Facebook é 

unha moi boa ferramenta cando estás fóra de España pero bueno, entendo que moita 

xente odie (...) pero claro cando estás fóra é a única forma que tes de manter contacto 

con algunha xente, xente coa que coincidiches na carreira pois non tes tanto contacto 

como para enviarlles emails ou chamalos pero de vez en cando escribir algún comentario 

en algo que compartiron ou calquera (...) pois si é útil. Pero si é todo a través das novas 

tecnoloxías. (E41, home, 33 anos, emigrado en Bélxica). 

Si, é unha... tamén é unha cousa ben rara o... o da familia pois a familia máis ou menos 

falo con eles unha vez por semana, de falar, e... e meu pai pois todos os días mándame 

unha mensaxe, miña nai cando perde o contrasinal do "Google" ou o que sexa tamén 

chama (...). (E24, muller, 35 anos, emigrada en Irlanda). 

Em... con que frecuencia? Supoño que... cos meus pais... unha ou dúas veces por semana, 

tamén a través de Skype emm... logo coa familia un pouco máis, ou sexa coa avoa e todo 

iso... menos, unha vez ao mes igual e... cos amigos depende, e xa non soen ser chamadas 

soen ser a través de... de grupos (...). (E29, muller, 26 anos, emigrada en Holanda). 

Ademais do emprego dos medios tecnolóxicos para a comunicación, outra cuestión é a que 

se centra na análise da relación do mantemento da rede de amizades na sociedade de orixe e ata 

que punto a emigración supuxo ou non unha ruptura deste vencello. 

Na información recollida, constatouse que hai amizades que realmente permanecen pese á 

distancia e ao cambio que implica a marcha dunha persoa da sociedade de orixe e tamén se 

corrobora que outras simplemente pérdense, mais como ben sinalou unha gran maioría da 

colectividade emigrante galega aquelas que son verdadeiras adoitan conservarse no tempo e na 

distancia. 

➢ Cambio nas relacións de amizade polo feito emigratorio: 

Cambiou. Conservas dous, tres boas relacións que tiñas, pero o resto cambia. Vas á casa 

e din "vamos tomar unhas cervexas ou o que sexa", pero é que xa non o ves do mesmo 

modo, eu... agora se vou á casa non... aviso ás dúas, tres persoas que realmente síntome 

próxima con elas, que son as persoas que de feito veñen aquí a visitarme (...). (E47, 

muller, 26 anos, emigrada en Irlanda). 
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Cambiou, cambiou moito. E conservo menos amigos, pero unha relación máis intensa 

cos amigos que conservo. Pero digamos, o círculo de xente coa que... estabas en contacto 

antes unha vez ao mes ou un par de veces ao mes desapareceu. (E53, home, 29 anos, 

emigrado en Finlandia). 

➢ Mantemento das amizades pese á emigración: 

(…) podo mudar con coñecidos, pero cos amigos non. Os amigos sempre van a ser amigos 

estea onde estea (…). (E12, home, 38 anos, emigrado en Irlanda). 

Non, non cambiou. Non, non, non... non. Cos amigos máis... pois despois hai xente que 

antes pois que vías así de vez en cando que agora ves menos, ¿non? Pero... cos amigos 

realmente os máis próximos e tal non houbo cambio, tamén cada un está... fai a súa vida 

e despois pois cando nos vemos vémonos e... (E36, muller, 39 anos, emigrada en Francia). 

Outro aspecto importante dentro da comunicación da colectividade emigrada é o emprego 

de grupos virtuais en Internet, principalmente na rede social de Facebook xa que na 

investigación realizada comprobouse que existen unha infinidade de comunidades virtuais 

referentes aos fluxos emigratorios actuais que constitúen unha canle relevante para o contacto 

e o intercambio de información e de establecemento de relacións entre persoas emigradas de 

Galicia e doutras comunidades de España artellados en diversos países. 

Unha gran maioría das persoas entrevistadas confirmou que si forma parte destes grupos 

virtuais aínda que en ocasións algunhas persoas non participen de forma activa nos mesmos, 

pero si os consideran en liñas xerais unha boa fonte informativa e de contacto destacable para 

resolver dúbidas sobre cuestións do país de destino (vivenda, temas burocráticos, sanidade, 

compras, etc.) e tamén para coñecer xente emigrada e crear unha rede de contactos para facer 

xuntanzas ou outro tipo de reunións. 

A relevancia e o emprego das comunidades virtuais queda manifesta no relato de varias 

persoas emigradas que se describen a continuación: 

Eu creo que a ver, vale a pena, non é algo que eu utilice para coñecer xente pero é o que 

utilizas porque ao final somos xente que compartimos moito... pois non sei alguén que 

vai a España e... hai xente que pon mensaxes de: "¿necesitades algo? vou baixar a 

España ou veño e traio euros, ¿alguén me cambia euros por coroas?" e... non sei, cousas 

así, ou sexa non o utilizo como para coñecer xente aínda que tamén se fan quedadas e se 

fan sobre todo para xente que acaba de chegar (...). (E44, home, 31 anos, emigrado en 

Dinamarca). 

Utilidade si que vexo porque moitas veces hai xente que soe preguntar dúbidas... ou facer 

quedadas, por exemplo, eu cando cheguei pois había un señor aquí en Toulouse que facía 

todos os sábados quedadas de españois. Entón pois si, era unha idea bastante boa para 

xente que chegaba soa como o meu caso. Ou para coñecer eventos tamén tipo de 

intercambio de linguas, tipo... e... eventos pois culturais ou deportivos, decátaste moito 

polos eventos. Logo dúbidas de administración... de... papeis tamén te decatas de todo 
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porque sempre se está preguntando... e... tipo ofertas de traballo tamén se ven algunhas, 

moitas veces a xente soe preguntar ou soe poñer... Si que serven bastante. Son bastante 

positivas (...). (E51, home, 27 anos, emigrado en Francia). 

A ver utilidade teñen emm... pois como as redes sociais, para ben e para mal (Risas). O 

bo destes grupos, bueno, o de galegos pois que che axuda a manter contacto con galegos 

aquí e coñecer xente que fale galego e un pouco ter contacto con alguén máis próximo 

na túa cultura porque ao final si que notas pois iso, os andaluces "non son como yo" 

(risas). Entón un pouco o sentimento este de pertenza de alguén que sabe ou que 

identifica que é o que eu sinto ou penso, ¿non? Entón nese sentido os grupos estes están 

ben. (...). (E58, muller, 35 anos, emigrada en Alemaña). 

En relación coa tecnoloxía, outra cuestión avaliada é se esta realmente lle axuda á 

colectividade galega emigrada a paliar dalgunha maneira a distancia física e emocional do país 

de orixe. Neste senso, é un feito notorio que o avance tecnolóxico no eido das comunicacións 

facilita moito o mantemento dunha relación regular coa sociedade de orixe e ademais ofrece 

unha comunicación instantánea, rápida e en moitos casos visual, é dicir, de poder interactuar 

cara a cara e mellorar así o fluxo comunicativo, co cal se pode mitigar en certa medida o choque 

emocional que provoca en moitos casos a emigración. 

Algunha das vantaxes da tecnoloxía puxéronse de manifesto nalgunha das entrevistas 

realizadas como as que se detallan a continuación: 

(...) a verdade é que o Skype, o feito de poder velos cos avós, cos pais, si que... axuda 

moito, chegas á casa do traballo e chamas e estás facendo, comendo, cenando todos 

xuntos e si a través da pantalla non é exactamente o mesmo, pero bueno sería moitísimo 

peor se tivésemos que depender das cartas ou... ou das viaxes. Co cal si, si, fai unha 

diferencia terrible (risas)... (E37, muller, 29 anos, emigrada en Holanda). 

Si, si, si, totalmente, totalmente. Si porque estás... a ver eu "uf", eu acórdome de vivir 

hasta sen teléfono fixo na casa. (Risas). Así que... a diferencia é moi grande. E hoxe en 

día pois iso, isto era impensable antes estar falando así. Antes era xa ata difícil por 

teléfono. É dicir, e agora mesmo estámonos vendo e falando e sabes que non che custa 

nada. É dicir... claro que quita a cousa física, pero se queres falar cun familiar, claro, si 

non lle podes dar un abrazo pero evidentemente non é o mesmo que pois antigamente que 

escribían unha carta ou que chamabas cando tal e coidado porque era do estranxeiro e 

gastaban (...), é dicir, a diferencia é moi grande. (E23, muller, 44 anos, emigrada en 

Austria). 

Unha última cuestión dentro deste bloque temático é referente aos centros galegos ou ás 

asociacións co fin de comprobar se a nova diáspora galega acode aos mesmos ou se son socios 

ou socias destes organismos. 

Nas conversas realizadas confírmase que a gran maioría non asiste a este tipo de centros, 

de feito, moitas persoas nin sequera saben se no lugar onde residen hai algún ou non e as persoas 

que algunha vez acudiron a estes sitios pois fixérono un pouco por curiosidade de ver que é o 
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que se fai alí, por informarse ou para degustar algo da gastronomía galega. Esta casuística 

quedou reflectida na testemuña dunha das galegas emigrantes en Alemaña: 

(...) Despois hai un centro galego en Nüremberg que queda... creo que como unha hora 

e media en tren máis ou menos, que aí si que a emigración esta dos anos 50-60 que había 

moita porque non sei que fábrica houbo alí entón hai o típico centro galego no que si que 

podes ir e pedir unha tapa de polbo, pero vamos, fun creo que unha vez ou dúas veces a 

comer e nada máis. Non participo, sei que fan polo día de Galicia fan sempre algo tamén 

así en plan unha empanada, polbo e algo de música, pero non teño, non teño ido. Non... 

(E58, muller, 35 anos, emigrada en Alemaña). 

4.3.8 Expectativas e retorno 

No referente ás expectativas das persoas emigradas, existe novamente unha variedade 

ampla de respostas, xente que si as cumpriu, xente que aínda está en proceso de cumprilas e 

xente que directamente sinalou que non tiña ningún tipo de expectativas á hora de emigrar. A 

tipoloxía das mesmas tamén é diversa: laborais, económicas, persoais, profesionais, formativas, 

etc. 

Móstrase a modo de exemplo un extracto dalgunhas entrevistas no cal se falaba 

concretamente das expectativas: 

Mmm... pois sobre todo... aprender e... coller... rec... mmm... obter experiencia, ou sexa, 

facer o curriculum máis grande por así dicilo. E... non sei, chegar a... eu creo que o 

satisfactorio para min é chegar a un novo país e ir conseguindo cousas como pois... xa 

teño piso, xa teño un contrato de Internet, incluso as cousas máis pequenas dáslle valor 

porque... aínda que sexa algo que parece fácil de conseguir pois noutro país é bastante 

difícil, ¿non? nada máis chegar. E... conseguir un traballo, conseguir... ter un soldo 

estable, conseguir empezar a aforrar e... todo iso. (E54, muller, 24 anos, emigrada en 

Francia). 

Home non sei, un viña cun pouco de receo a nivel profesional por como se traballaba 

por si un sería capaz ou ... un ao mellor pensa que é profesional aí e logo cando sales de 

aí ao mellor dis: buah vou para un sitio que me van traballar... o medo do idioma que 

vanche mandar..., ao final pois mira, non tiven ningún problema. De momento non tiven 

ningún problema, ao contrario,... ese tema en cousas de... en nivel laboral ao contrario 

aínda tiven agora cando deixei unha empresa, tiven que escoller para onde ir, ou sexa... 

(E5, home, 38 anos, emigrado en Luxemburgo). 

Em... non tiña realmente unhas expectativas formadas de todo, si que esperaba estar 

traballando do meu... pero bueno tampouco me podo queixar porque mira como está o 

resto da xente en España e a situación que teño eu e penso que é moito mellor, pero 

tampouco me queixo. E... si que me houbera gustado pois traballar do meu e... pois ter 

feito o meu máster e... pero a vida é a vida, sempre hai obstáculos e cousas que tes que 

sortear antes, entón... (E47, muller, 26 anos, emigrada en Irlanda). 

E... non tiña expectativas, eu fun de voluntario e non tiña expectativas. Entón cando non 

tes expectativas, pois todo é bo. Agora, por exemplo, despois de 3 anos, 4 anos, pois... 
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penso que si que se volto a vista atrás, tiña un contrato precario, tiña unha vida... non 

me podía independizar, tiña que vivir na casa dos meus pais. Agora todo o contrario, 

pois podo vivir só (...) podo viaxar... teño a miña liberdade económica... e teño un 

traballo que podo crecer, que teño posibilidades de crecer, entón nese sentido pois 

cambiou. (E46, home, 33 anos, emigrado en Finlandia). 

Mmm las que he cumplido básicamente de poder empezar una vida en el extranjero, de... 

encontrar un trabajo que me llene o de todas maneras un trabajo con el que esté 

contenta... de... digamos de lo que me hacen hacer, ahora no me viene la palabra (risa)... 

(E11, muller, 24 anos, emigrada en Italia). 

No que respecta ao retorno, un dos temas de maior interese na emigración, a cuestión 

formulada sobre o mesmo corrobora que é un dos interrogantes máis difíciles de responder 

posto que o mesmo depende de moitos factores relacionados e a colectividade emigrante non 

ten moi claro o que lle vai a deparar o futuro como para poder acreditar sen lugar a dúbidas o 

seu retorno a Galicia. 

No caso concreto do retorno detállase que este non vai ser a curto prazo, máis ben sería a 

longo prazo: 

Pois mira a verdade é que non o sei. E... a curto prazo non. Non porque creo que aínda 

teño moitas oportunidades no país donde estou e que podo seguir crecendo 

profesionalmente e... creo que ata que non esgote esas oportunidades ou ata que non me 

canse ou sexa ou ata que me canse completamente non volvería. E entón sería máis a 

longo prazo. (E60, muller, 27 anos, emigrada en Dinamarca). 

Pois, a ver, emmm... é unha pregunta (risa) que nos preguntan moi frecuentemente... e... 

eu sempre digo que eu se me vou a retirarme voume a retirar en Galicia. E... a día de 

hoxe a situación ten que cambiar moito para que volvamos a traballar alí, pero eu por 

exemplo eu... xa estando aquí e tendo dous nenos pois xa vou aproveitar para que eles 

aprendan o idioma e... e iso que vaian cunha base. E... nun principio é de aí... eu retornar 

pois cando te vaias a retirar. (E56, muller, 40 anos, emigrada en Suíza). 

Tamén hai quen constatou que directamente non regresará, pero esta casuística dáse nunha 

minoría. 

Ademais, en canto ao regreso, tamén se avalían as posibles dificultades que este pode 

representar tras un longo período fóra. Neste caso, hai quen non contempla ningún problema na 

súa adaptación ao regreso e quen confirma que si podería presentar algunha dificultade. 

➢ Contempla dificultade no regreso: 

Por exemplo, na miña comarca si que vai ser imposible porque eu son... dun puebliño 

de... somos cento vinte habitantes nun pobo, entón agora sei que volto para alí e que non 

estou no meu sitio, non estou no meu sitio porque non... non, eu estou acostumado a vivir 

nunha cidade agora e... e non, sei que non sería capaz de vivir alí. En Vigo por exemplo 
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si ou nunha cidade como Ourense, unha cidade máis ou menos... unha cidade si sería 

capaz, pero un pobiño pois non... sería máis difícil, moito máis difícil. (E46, home, 33 

anos, emigrado en Finlandia). 

➢ Non contempla dificultade no regreso: 

(...) penso que si, sempre que faga o que eu quero. Penso que se pode vivir en 

calquera sitio si estás ben co que ti mesma fagas. Non ten por que influír... nada 

externo. E si.. iso se teño unhas boas condicións aí e... e estou ben aí penso que 

me adaptaría sen problema, si. (E26, muller, 30 anos, emigrada en Dinamarca). 

Outro aspecto examinado é a posible re-emigración cara outro territorio, é dicir, volver a 

emigrar a outro país antes de regresar a Galicia. Esta casuística non é maioritaria na mostra 

analizada, pero si deixa constancia de que esta posibilidade está presente na idea dalgunhas 

persoas que non ven un problema neste caso de ter que marchar novamente. Porén outras 

persoas rexeitan de forma rotunda esta opción. 

➢ Posibilidade de emigrar novamente: 

No, de feito iso si que o pensei e de feito teño falado máis probable, o que che digo, igual 

un ano, dous anos, tres anos si que estaría aquí pero se ao final tivese que quedarme no 

estranxeiro creo que moi probablemente tentaría irme máis cerca de España. Países non 

sei... em... Bélxica, Holanda, e... Irlanda quizás, pero si, máis cerca do que é... de poder 

ir á casa. (E21, home, 31 anos, emigrado en Austria). 

Mg, si, iso considéroo, si desde logo. Non... non teño... quero dicir, bueno, levo en 

Dinamarca un tempo e estou moi ben pero... pero non me pecho a outras opcións nin 

moito menos. Estaría ben ver outros países tamén... iso é un pouco tamén... volvendo ao 

asunto de volverse moito máis aberto de mente e máis... non sei como dicilo... máis em... 

máis receptivo a estes cambios, unha vez que marchaches unha vez, unha vez que te 

mudaches, unha vez ao estranxeiro pois mudarse outra vez xa non é tan traumático nin 

tan difícil, ¿non? É máis, bueno, pois a ver que hai no seguinte sitio, non? a ver que... a 

ver que me depara... noutro país. Entón non o descarto en absoluto, non sei exactamente 

se vai pasar ou non, ¿sabes? non o estou planeando pero... pero se xorde a posibilidade 

e... é interesante pois... si, non descarto a posibilidade de re-emigrar. (E20, muller, 27 

anos, emigrada en Dinamarca). 

➢ Non contempla a posibilidade de re-emigrar: 

Non, a verdade é que non. Emigrar dúas veces para min xa foi suficiente e penso que se 

fixese algún cambio sería para voltar. (E18, home, 31 anos, emigrado en Irlanda). 

O que si se manifesta é que unha parte importante das persoas entrevistadas si desexan 

regresar, non obstante para que tal situación ocorra é preciso segundo o confirma a información 

recollida das testemuñas que se produzan cambios no país de orixe sobre todo a nivel laboral 

(traballo de calidade, políticas activas de emprego, maior estabilidade, ofertas de traballo, 
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salarios dignos, mellores condicións laborais, menor precariedade, etc.), a nivel da calidade de 

vida, cambios políticos, a nivel educativo, a nivel económico, transformación do tecido 

industrial e empresarial, etc. 

Algúns exemplos que ilustran as transformacións da sociedade de orixe que se deberían 

facer segundo a colectividade galega emigrante detállanse a continuación: 

Pois as condicións laborais, e... a calidade de vida que un pode ter nun sitio e noutro 

principalmente. Por suposto, pode sempre haber motivos de índole familiar ou cousas 

así, ponte que necesito coidar de meu pai ou de miña irmá, ou cousas así que poden e... 

facer á xente voltar. (E53, home, 29 anos, emigrado en Finlandia). 

Mmm... a ver, habería que mellorar o plano laboral, o nivel laboral as condicións 

laborais porque a xente vaise e ve outras condicións laborais e despois volver ás 

condicións de aí, onde se traballa mogollón de horas cun soldo súper baixo, con 

mogollón de responsabilidades e de... si, de esixencias ao mellor, que é súper difícil, (...) 

tamén que se retrasan ou iso baixas maternais ou paternais... todas esas condicións teñen 

que mellorar alí porque... eu creo que iso é algo que pesa moito, aínda que por outra 

parte tamén estar coa túa familia, cos teus amigos no teu país tamén pesa, ¿entendes? 

Entón é como unha balanza aí, porque se fora só polas condicións laborais eu creo que 

ninguén se volvería eh. E logo as condicións sociais, iso, familiares, de amizades, iso é o 

que eu penso que máis lle está influíndo á xente á hora de regresar que as condicións 

laborais ou sexa xente que ao mellor aquí está contenta coas condicións laborais pero a 

nivel social non ten unha vida tan activa ou está deprimido, non se encontra ben ou o que 

sexa, collen e vanse e volven, e ao mellor volven sen traballo e teñen a vida familiar e 

despois xa fan a súa vida como sexa. (...) entón é o que ten que mellorar en Galicia son 

as condicións laborais, iso eu creo que é o resumo, porque a xente aquí unha vez que 

estás e se tes un entorno social agradable dentro do difícil que poida ser e as túas 

condicións laborais son moi boas, para volver por que volves? (E14, muller, 36 anos, 

emigrada en Dinamarca). 

E... o que xa... o de sempre, as condicións laborais teñen que cambiar ou o valor... ou 

valorar a educación, valorar a xente que está moi preparada para traballar aí e xerar 

postos de traballo respectuosos coa xente. É dicir, postos de traballo dignos. (E26, 

muller, 30 anos, emigrada en Dinamarca). 

Outra cuestión abordada centrouse no tema do reagrupamento e da posibilidade de que 

algunha persoa da familia emigrase ao destino onde se atopa a persoa emigrada no caso de que 

esta non retornase a Galicia. 

A información das persoas entrevistadas confirma que non hai unha vontade expresa de 

realizar ningún reagrupamento, salvo algunha excepción particular sobre todo tendo presente a 

barreira idiomática que suporía para as persoas da familia que se trasladasen (principalmente 

no caso particular dos pais ou das nais). 
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4.3.9 Valoración da experiencia migratoria 

Un último bloque temático que se formulou estruturouse sobre dúas cuestións centrais. A 

primeira delas relativa á posible axuda (no eido burocrático, administrativo, económico, etc.) 

coa que a sociedade de orixe ou a sociedade de acollida lle pode asistir como persoa emigrada 

durante o seu proceso migratorio. 

Neste caso concreto, en liñas xerais a visión que se transmite é que o país de destino presta 

maior asistencia ao colectivo emigrado sobre todo tendo presente que a sociedade de acollida 

lle ofreceu unha oportunidade laboral e de mellora da súa situación: 

Eu Galicia “añoroa” moito e todo en todo o que sexa, pero... a min Suíza foi a 

que me dou as oportunidades. Polo menos de mellorala miña vida. (E52, muller, 

39 anos, emigrada en Suíza). 

En canto á valoración actual da súa vida como emigrantes a información recadada confirma 

que as persoas emigradas estiman que é positiva sobre todo pola mellora laboral e económica 

acadada na sociedade de acollida, pese a que a propia experiencia ten tamén aspectos negativos. 

Algunhas das opinións sobre este aspecto recóllense a continuación: 

Entón tanto nas boas como nas malas a experiencia que se saca de alá é... é cen por cen 

positiva porque fórmaste máis como persoa, como profesional e non todo é de rosas 

pero iso xa o sabes desde o principio que vas a ter momentos nos que estás ben e nos 

que estás mal que o pasas ben e mal, pero nunca, nunca, nunca vas a sacar algo 

negativo diso, nunca. (E19, home, 28 anos, emigrado no Reino Unido). 

Pois eu particularmente, eu síntome moi ben. Para min é unha experiencia súper positiva 

porque eu...em como o explicaría, a ver, teño 44 anos, eu vivín épocas boas en España 

que en España se estaba moi ben, ata metade finais dos noventa, principios de dous mil, 

que se podía estar moi ben e vivir moi ben, vin como foi cambiando a cousa, pasei 

situacións de que estás moi ben na vida a que estás case sen nada -(ri)- e... e desde que 

estou en Austria, que foi empezar de cero aos 40, de cero ou moitas veces como digo eu 

desde menos cero, e levo aquí tres anos e medio e estou moi ben. Conseguindo moitas 

cousas que se me houbese quedado en España sería impensable, pero impensable, e 

síntome todo en xeral súper positivo. Súper positivo, en como eu me sinto, en como vexo 

que avanzo, en que tiven a súper sorte que estou nun sitio que axudan á xente a vivir, a 

ter unha calidade de vida porque iso axuda a que todo funcione. É un círculo se a xente 

ten oportunidade e ten todo o que necesita para vivir decentemente a xente produce, é... 

non sei explicalo mellor... non me explico ben... (...). Eu aquí a verdade síntome moi ben. 

Son como anti galega con (risas)... que non ten o rollo da morriña aí... tremendo pero é 

porque (...) é que tal e como están as cousas alá, cando estás noutro sitio en que estás 

vivindo súper ben como che vai dar morriña de volver a onde non podes nin case nin 

malvivir. É triste, é triste eu dígoo así medio rindo pero é triste. (E23, muller, 44 anos, 

emigrada en Austria). 

A miña... a ver, estou contento con todo, o que me falta... aquí por exemplo, bótanse de 

menos moitas cousas porque estás só, a soidade, pero bueno... acostúmaste, é triste dicilo 
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tamén pero cando levas anos fóra a todo se acostuma un, pero podo dicir que si, que eu 

estou ben, estou feliz... boto de menos pois coñecer máis xente, ter unha vida social máis 

ampla, pero... a verdade é que estou feliz, estou feliz. Eu non... eu agora mesmo non 

voltaría. (E46, home, 33 anos emigrado en Finlandia). 

Si, a ver, ao final pois estar emigrado é complicado. Mellorou moito a cousa porque é 

certo ou sexa non é a emigración dos anos 50 que marchaban e... e iso non se podían 

comunicar facilmente coa familia e... inda coa sociedade de acollida porque teño 

familiares que emigraron a Alemaña e non saben falar alemán e estiveron 5 anos aquí. 

Em... claro non é o mesmo pero eu tampouco diría que é unha... unha experiencia 

totalmente positiva porque iso, ou sexa eu sentinme obrigada a emigrar ou sexa non foi 

totalmente libre a decisión e nese sentido pois em... claro, pois é así unha relación 

ambivalente coa experiencia. Ten cousas positivas ou moi positivas pero tamén ten 

cousas duras e negativas e... e bueno... de todo se aprende e de todo se sale e a todo se 

sobrevive pero bueno (risas), por momentos é duro e así (...). (E58, muller, 35 anos, 

emigrada en Alemaña). 
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CONCLUSIÓNS E PROSPECTIVA 

Conclusións 

En referencia á primeira parte do traballo, a investigación levada a cabo permitiu realizar unha 

aproximación conceptual aos termos máis estreitamente relacionados co obxecto de estudo 

desta tese. Constatouse que existe unha ambigüidade relevante sobre algúns dos conceptos 

analizados como, por exemplo, migración ou emigrante. No caso concreto deste último, 

confirmouse que non hai un consenso universal sobre quen é unha persoa emigrante, sobre todo 

por cuestións asociadas á temporalidade e ás causas que inciden na marcha emigratoria. 

Ademais, a tipoloxía das migracións pode ser diversa en función dos criterios que cada autor 

ou autora ten establecidos nos seus estudos sobre a migración.  

No marco desta parte teórica do traballo, tamén se examinaron as diferentes teorías migratorias 

máis relevantes. Trala revisión documental, constatouse que os diferentes enfoques achegan 

múltiples explicacións sobre a emigración das persoas a outros territorios. Desta forma, 

confirmouse a existencia de diversas causas que inflúen na toma da decisión de emigrar: 

económicas, familiares, laborais, formativas ou sociais. 

Así mesmo, tamén se constatou a relevancia de Galicia na emigración, tanto na corrente con 

destino a América dende o século XIX, como no fluxo emigratorio que se dirixiu a Europa a 

partir dos anos sesenta do século XX. 

Igualmente, corroborouse que non hai unha definición universal sobre o termo de xuventude e 

a súa concepción depende de diversos factores como, por exemplo, a idade ou elementos 

biolóxicos. Non obstante, no eido lexislativo, no caso concreto de Galicia confirmouse que 

realmente a xuventude é un concepto impreciso e, polo tanto, a súa acepción é claramente 

difusa. 

Finalizando a primeira parte do estudo, verificouse a través dos datos analizados sobre a actual 

emigración española, que o continxente emigrante diríxese maiormente cara a Europa. No caso 
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específico da emigración galega esta emigra principalmente a tres destinos: Suíza, Francia e 

Alemaña. 

No que atinxe á segunda parte do traballo, trala análise e a interpretación dos resultados 

acadados na investigación e á vista dos obxectivos formulados, achéganse a continuación as 

principais conclusións que se establecen nesta tese relacionadas coa parte empírica do traballo. 

En relación co obxectivo xeral formulado, sobre a tipoloxía da actual emigración galega, os 

datos obtidos constatan que a poboación que emigra dende Galicia a Europa está constituída 

maiormente por persoas cun nivel de educación superior, polo tanto trátase dunha emigración 

cualificada o cal implica unha perda notoria de capital humano e intelectual para a sociedade 

de orixe se non se establecen canles ou redes de transferencia de coñecemento entre a 

colectividade emigrada nos distintos países de Europa e Galicia para tratar de mitigar os 

posibles efectos derivados desta marcha da poboación no campo demográfico, económico, 

social ou educativo. 

Ora ben, dentro da mostra da investigación aprécianse diferencias notorias en canto aos niveis 

de formación e o número de titulacións -xa que algunhas persoas posúen máis dun título-, co 

cal poden distinguirse dentro do grupo analizado os catro niveis que establece o Marco Español 

de Cualificacións para a Educación Superior (MECES): técnico superior, grao, mestrado e 

doutor. 

Estes niveis educativos implican unha traxectoria formativa menor ou maior e polo tanto isto 

deriva tamén na tipoloxía da emigración que pode ser cualificada ou altamente cualificada.  

Así pois, atendendo a esta particularidade descrita podería concibirse que a emigración galega 

enmárcase dentro do denominado como fenómeno do brain drain -fuga de cerebros- entendido 

este como unha perda de capital humano e intelectual de persoas cualificadas ou altamente 

cualificadas. Pero esta afirmación hai que tomala con cautela xa que existe unha diverxencia 

notable en canto ao que é unha persoa cualificada e este fenómeno non está exento de polémica.  

Ademais, os resultados tamén permiten observar que dentro da mostra do estudo hai -aínda que 

en menor proporción- persoas que posúen tan só un nivel de estudos obrigatorios e esta 

casuística particular pode ser un indicio de que dentro do fluxo emigratorio con destino a 

Europa exista unha ampla diversidade de perfís educativos. Se se considera esta posibilidade, 

habería que falar tamén de emigración non cualificada, tendo presente que a maioría dos estudos 

se centran no fluxo contrario é posible que esta permaneza nun plano secundario e quizais se 

teña así mesmo menos investigada esta corrente emigratoria. Non obstante, na investigación 

desenvolvida hai un claro predominio da emigración cualificada. 
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A continuación pasaranse a presentar as conclusión segundo os resultados acadados nos 

diferentes bloques temáticos da entrevista. 

En primeiro lugar no bloque I, no que respecta ás características fundamentais da poboación 

galega emigrante con destino aos diversos países de Europa -que se corresponde co primeiro 

obxectivo específico formulado-, os datos confirman que se trata de persoas nas que 

predominan dúas franxas de idade concretas: a de 30 a 35 anos e a de 24 a 29 anos.  

Outra característica da mostra é que maiormente as persoas emigradas galegas posúen o estado 

civil de solteiras, tanto no caso das mulleres como no dos homes. 

Continuando cos datos socio-demográficos, hai que confirmar que o ano 2013 é o período de 

maior saída do continxente emigrado dende Galicia, e seguido -en canto ao número de persoas 

que marcharon do territorio galego- polos anos 2014 e 2016.  

Alén disto, os países que na mostra do estudo se converten nos principais receptores da 

emigración galega son Austria, Dinamarca e Irlanda. 

Sobre o oficio ou profesión antes de emigrar, constátanse diversas situacións: persoas que eran 

estudantes ou que se dedicaban á investigación, persoas que estaban desempregadas, persoas 

que estaban ocupadas laboralmente pero en empregos con condicións precarias, persoas que 

non tiñan ou posuían unha experiencia laboral mínima e tamén persoas que estaban 

desempeñando a súa profesión. 

En segundo lugar, no bloque II, nos datos referentes ao perfil educativo -que se corresponderían 

co obxectivo específico 2-, prevalecen as persoas con estudos de nivel superior relativos á 

universidade (grao, mestrado, doutoramento, posdoutoramento) e os concernentes á formación 

profesional de grao superior. Tamén é destacable o feito de que moitas persoas da mostra teñen 

máis dun título académico e algunhas combinaron estudos universitarios e de formación 

profesional nas súas traxectorias educativas.  

Ademais, moitas das persoas entrevistadas continúan formándose por diversas motivacións, 

laborais ou persoais. Neste caso concreto destaca principalmente a formación en idiomas como 

acción prioritaria a mellorar no currículo.  

Outro aspecto examinado é que moitas das persoas emigradas tiveron a oportunidade de realizar 

algunha estadía formativa no estranxeiro antes de emigrar grazas á obtención de diferentes 

bolsas como as do programa Erasmus, as bolsas Leonardo, as axudas do programa Galeuropa, 

as bolsas do ministerio de educación para estadías de inmersión lingüística, as bolsas do 

programa IACOBUS ou as bolsas de auxiliar de conversa.  



MARÍA GONZÁLEZ BLANCO 

348 

Durante a formación académica, a realización de cursos complementarios centrouse na mellora 

da competencia lingüística asistindo a cursos de idiomas maiormente e en menor medida outros 

de diversa tipoloxía en función dos intereses particulares de cada persoa: música, deporte, 

voluntariado, medio ambiente, etc. 

No que respecta aos estudos da familia próxima, é dicir, das nais e dos pais, os datos confirman 

que predominan os estudos básicos ou obrigatorios, polo tanto unha parte importante da mostra 

é a primeira xeración que conseguiu obter un nivel de estudios superiores no seu seo familiar. 

Sobre a formación recibida en Galicia, confírmase en liñas xerais que esta é valorada de forma 

positiva pola colectividade galega emigrante aínda que se sinalaron aspectos específicos a 

mellorar no sistema educativo como, por exemplo, a maior realización de prácticas, unha maior 

inversión en educación e investigación ou establecer unha maior relación entre o mundo 

académico e o laboral. 

En estreita relación coa formación, a posesión dun título académico é percibida como positiva 

e relevante para a consecución dun posto laboral no estranxeiro, sobre todo para poder lograr 

un posto con mellores condicións laborais en termos de salario. Non obstante, aínda que non se 

posúa un título académico, outros elementos como a experiencia laboral ou o dominio do 

idioma do país de destino son factores determinantes que van incidir directamente na 

consecución dun posto de traballo con boas condicións laborais. Polo tanto, o valor que se lle 

outorga aos títulos académicos é diverso en función da perspectiva particular de cada persoa e 

da súa propia experiencia no estranxeiro. 

Outro aspecto examinado que ten relación cos títulos é o seu recoñecemento. En liñas xerais, 

constátase que a poboación galega emigrada non tivo grandes dificultades con este aspecto xa 

que en moitos casos nin tan sequera lles chegaron a solicitar que lles mostrasen o título para 

acceder ao posto de traballo. Os únicos trámites que tiveron que realizar foron 

fundamentalmente traducións ou compulsas. 

En canto ao coñecemento e dominio de linguas estranxeiras a información recollida confirma 

que este é un aspecto deficitario na formación da poboación galega e predomina o estudo e a 

acreditación do idioma inglés na inmensa maioría dos casos. A problemática lingüística é maior 

naqueles países que teñen unha lingua propia e na que prevalece esta sobre o uso do inglés. Este 

feito incrementa as trabas á hora da integración na sociedade de acollida e a consecución dun 

posto de traballo. 

No concernente ás aprendizaxes e competencias melloradas ou adquiridas na emigración, existe 

unha ampla diversidade de achegas persoais que fan mención a unha diversidade de 
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aprendizaxes: independencia, desenvolvemento persoal, tolerancia, empatía, esforzo, 

resiliencia, aprender a vivir en soidade, enriquecemento cultural, etc. 

Tamén se destacou entre a poboación emigrante galega que se poderían mellorar determinados 

aspectos na esfera educativa no país de orixe como son, por exemplo, o ensino das linguas ou 

a realización de maiores prácticas. 

Unha cuestión formulada neste bloque II tiña que ver coa percepción que a nova emigración 

galega ten sobre a marcha das persoas cualificadas e os datos confirman que predomina unha 

visión negativa, mais que esta situación podería ser beneficiosa se se establecesen medidas 

favorables para o retorno e desta maneira aproveitar a bagaxe formativa e intelectual da 

poboación emigrada en Galicia. 

En terceiro lugar, no bloque III, nos datos referentes ao perfil laboral -que se corresponderían 

co obxectivo específico 3-, confírmase que a traxectoria laboral en Galicia da poboación galega 

emigrada correspóndese con situacións laborais temporais, coa falta de experiencia nalgúns 

casos, coa realización de traballos no ámbito da investigación ou co emprego por conta propia. 

No caso das traxectorias laborais nos países de destino distínguense dous perfís concretos: o 

das persoas que exercen a súa profesión no eido da investigación ou que son estudantes e os 

das persoas que exercen unha profesión noutros ámbitos e que se consideran como emigración 

laboral propiamente dita.  

A maioría das persoas emigradas atópanse en situación de empregadas e as principais 

estratexias para a busca de emprego nos países de destino foron realizadas de forma particular 

mediante o uso de Internet (consulta de webs específicas, redes sociais, etc.), entregando 

currículos en man nas empresas, a través da intermediación de axencias e grazas á axuda de 

contactos persoais. 

No que respecta ás condicións laborais, en liñas xerais, a información obtida confirma que a 

poboación emigrante valóraas de forma positiva destacando aspectos clave como a flexibilidade 

horaria, a conciliación familiar ou o recoñecemento recibido no posto de traballo. Tamén se 

constata que na maioría das persoas que traballan en empresas ou institucións educativas estas 

adoitan ofrecerlles algún tipo de formación para a mellora profesional ou persoal. 

Outro aspecto relevante é que a nova emigración galega non envía remesas de diñeiro ás súas 

familias en Galicia, isto só acontece en casos moi puntuais. Tamén se observa que en liñas 

xerais o colectivo emigrante experimentou unha notable melloría no seu status económico e 

laboral, mellorando a súa situación previa de partida. E como último factor a destacar dentro 
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deste bloque temático hai que salientar que o desemprego tamén é unha situación que ten lugar 

na emigración sobre todo no momento da chegada ao país de destino ou cando se producen 

momentos de transición entre o abandono dun posto de emprego e a consecución dun novo. 

En cuarto lugar, no bloque IV, relativo á andaina emigratoria - que se correspondería co 

obxectivo específico 1-, constátase a existencia dunha diversidade de causas que inflúen na 

decisión de emigrar. Así, algúns dos motivos máis comúns identificados serían: causas persoais, 

causas laborais, causas profesionais e formativas, por desenvolvemento e recoñecemento 

profesional, etc. 

Outro aspecto destacado neste bloque temático é a influencia que dentro do entorno familiar 

provocou a emigración. Desta maneira, identificáronse situacións de aceptación, de apoio, de 

incerteza, de resignación e de rexeitamento. 

Igualmente, outra característica estudada foi a elección e o coñecemento do país de destino. A 

información obtida confirma que as razóns para elixir o país foron moi diversas: por motivos 

persoais, porque xa se coñecía o país, pola oferta laboral que atoparon, pola posibilidade de 

formación, etc. Ademais, en relación co coñecemento do país de destino observáronse dúas 

tendencias: unha na que se confirma que as persoas apenas tiñan noción sobre o mesmo máis 

alá de aspectos fundamentais como cal é o idioma, cal é a capital, etc., e outra tendencia que 

mostra que as persoas realmente si dispoñían de maior coñecemento sobre o mesmo. 

En relación coa andaina emigratoria, un tema importante fai referencia ás cuestións burocráticas 

ás que se teñen que enfrontar no país de destino. Neste caso, un dos aspectos máis notorios é o 

relativo á inscrición no consulado xa que se confirmou que non todas as persoas chegan a facer 

dito trámite e as que si o fan é fundamentalmente para poder votar no país de orixe. 

Outra característica da nova emigración é que esta prodúcese maiormente en solitario e as 

principais dificultades ás que se teñen que enfrontar na sociedade de destino teñen que ver co 

idioma, coa vivenda, cos costumes, coa cultura, coa maneira de ser das persoas, etc. 

En quinto lugar, no bloque V, relativo á identidade, autopercepción e integración - que se 

correspondería co obxectivo específico 1-, confírmase que a identidade da poboación emigrada 

vese fortemente influída polo proceso de emigración o cal vai contribuír a transformar certos 

elementos da identidade e nalgúns casos configurar unha especie de identidade híbrida entre 

dúas sociedades: a de orixe e a de destino. 
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Sobre a súa autopercepción existen diversas visións, persoas que realmente se identifican como 

emigrantes e outras que non, que prefiren directamente non concibirse máis que como seres 

humanos ou outras ás que lles é completamente indiferente esta cuestión.  

Outro aspecto examinado neste bloque temático fai referencia á integración no país de destino. 

En relación con este aspecto identificáronse tres modalidades de integración: integración non 

plena, integración plena e integración dentro do grupo de emigrantes pero non dentro da 

sociedade de acollida. 

En sexto lugar, no bloque VI, relativo ás relacións sociais e ao tempo de ocio - que se 

correspondería co obxectivo específico 1-, a información recadada confirma que as relacións 

sociais da emigración galega desenvólvense en tres modalidades: co grupo de galegos e de 

galegas emigrantes ou con españois e españolas emigrantes, con outros colectivos de 

emigrantes procedentes doutros países e tamén, aínda que en menor medida, emigrantes que se 

levan máis coa poboación nativa. 

No que atinxe ao tempo de ocio, as actividades realizadas son moi diversas e varían en función 

dos intereses particulares ou da oferta cultural que exista no lugar de residencia. Si se destacaron 

algúns casos particulares nos que a emigración galega participa nas festividades típicas do país 

de destino como, por exemplo, a Oktoberfest en Alemaña ou o Midsommar en Suecia. 

En canto ás tradicións que se manteñen estas teñen que ver principalmente coa celebración de 

determinadas festas (San Xoán, Nadal, etc.). 

En sétimo lugar, no bloque VII, referente ao uso das TIC e das redes sociais -que se 

correspondería cos obxectivos específicos 1 e 4-, confírmanse dúas tendencias xerais. Por unha 

banda, persoas que manteñen un contacto frecuente coa familia e amizades de Galicia e, por 

outra banda, persoas que non se comunican de forma tan habitual. Os medios empregados serían 

principalmente as redes sociais como Facebook, aplicacións móbiles tales como Whatsapp ou 

Telegram e o uso dalgún programa para facer vídeo chamadas como Skype.  

Neste bloque temático, tamén se inquiriu sobre o mantemento ou non mantemento das amizades 

en Galicia tendo en conta a súa particular situación na emigración. Os datos achegados 

confirman dúas tendencias principais: unha na que predomina a perda e o cambio de amizades 

e outra que se caracteriza pola conservación da rede de lazos de amizade. 

En canto ás comunidades virtuais, é dicir, os diversos grupos de emigrantes que se crean nas 

redes sociais como é o caso de Facebook, os datos confirman que estes son un punto estratéxico 

para o intercambio e a interacción entre a colectividade emigrante que adoita empregalos con 
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distintas finalidades: coñecer xente, resolver dúbidas administrativas, poñer anuncios de 

aluguer de vivenda, preguntar sobre cuestións particulares de emprego, sanidade, educación, 

etc. 

Polo tanto, si que se constatou que as tecnoloxías e a Rede son ferramentas realmente útiles na 

emigración porque sobre todo no caso da comunicación coa familia e amizades contribúen en 

certa medida a paliar a distancia física e emocional derivada das posibilidades que as 

tecnoloxías ofrecen como pode ser o mantemento dunha conversa cara a cara ou a rapidez no 

intercambio comunicativo.  

Ademais, outro aspecto sobre o que se obtivo información foi que a nova emigración apenas 

participa ou asiste ás actividades dos centros galegos no exterior tendo presente que moitas 

persoas nin tan sequera saben se no lugar onde residen existe unha institución deste tipo ou non. 

E entre as persoas que algunha vez se achegaron ata estes centros destacouse principalmente 

que o fixeron por curiosidade, por desgustar algo da gastronomía galega e en menor medida por 

informarse nalgunha reunión que se convocou sobre temas relativos á emigración. 

En oitavo lugar, o bloque VIII, concernente ás expectativas e ao retorno da nova emigración 

galega, -que se correspondería cos obxectivos específicos 5 e 6-, poñen de relevo que en canto 

ás expectativas estas son moi variables en función da situación particular de cada persoa 

emigrada aínda que se observa que no fondo prevalece en certa medida o desexo dunha mellora 

no ámbito laboral, económico, formativo ou persoal. Tamén hai quen confirmou que cando 

emigrou non tiña ningún tipo de expectativas previas sobre o que lle depararía o novo contexto. 

No que atinxe ao retorno, que é unha das cuestións máis complexas de responder por parte da 

nova emigración, este parece que en liñas xerais vai ter lugar a longo prazo para a maioría das 

persoas emigradas. E en relación coa cuestión de retornar, tamén se inquiriu sobre as posibles 

dificultades que pode supoñer regresar a Galicia despois dun longo período no estranxeiro. 

Neste senso, constátanse dúas tendencias: unha que contempla dificultades á volta e outra que 

non as contempla. 

Así mesmo, é relevante que algunhas persoas emigradas confirmaron que estarían dispostas a 

emigrar de novo a outro país, pero tamén hai quen nega con rotundidade esta opción xa que non 

quere experimentar outra vez todo o proceso emigratorio. Sobre o que existe un maior consenso 

nas opinións da colectividade emigrada é no que fai referencia ao desexo de regresar a Galicia, 

son moitas as persoas que preferirían estar na sociedade de orixe, mais para que isto acontecese 

terían que producirse moitos cambios de calado na comunidade galega sobre todo relativos ao 

emprego. Precisaríase segundo o constatan maiores ofertas de emprego, mellora das condicións 
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laborais, creación de emprego digno e de calidade, mellora das políticas de emprego, de 

conciliación, de contratación, etc. 

Outro trazo significativo da nova emigración é que non se contempla o reagrupamento familiar, 

salvo en determinadas situacións, posto que non cren que as súas familias quixesen marchar de 

Galicia. No caso de que si o desexasen, a barreira idiomática e cultural sería unha dificultade 

importante, sobre todo para as persoas máis maiores da familia ás que reagruparían. Ora ben, 

tamén hai quen constatou que reagruparía a algunha irmá ou a algún irmán, xa que ante a 

situación xeral do país de orixe ofreceríanlles a posibilidade de mudar o seu futuro nun lugar 

sobre o que xa teñen algún coñecemento. 

En último lugar, o bloque IX, centrado na valoración da experiencia migratoria, constata que 

en liñas xerais que a colectividade galega emigrante fai unha valoración positiva da súa vida 

actual no estranxeiro, mais tamén é certo que mencionan as dificultades que isto supón e que 

non todo é tan sinxelo como parece, senón que é un proceso ambivalente, positivo pero negativo 

a un tempo sobre todo polo choque emocional e por todas as trabas e dificultades ás que se 

teñen que enfrontar. 

Prospectiva (futuras liñas de investigación) 

Nesta parte detállanse unha serie de liñas a valorar para realizar posibles investigacións dende 

o eido educativo na temática da emigración. 

En primeiro lugar, sería pertinente integrar no estudo que se desenvolveu outros países do 

continente europeo para contar con maiores referencias sobre todo daqueles sobre os que menos 

se ten investigado como poden ser os países de Europa do leste, que aínda que ao mellor non 

acollen unha porcentaxe moi elevada de persoas emigrantes galegas, si poden conferir unha 

maior diversidade ao estudo e o achegamento a unha nova realidade. 

En segundo lugar, unha proposta interesante sería levar a cabo un estudo sobre a actual 

emigración comparando este feito entre distintos continentes, por exemplo América e Europa. 

Esta investigación permitiría contrastar as actuais correntes de emigración en dous contextos 

diferentes e ao mesmo tempo establecer algún tipo de comparativa entre estes fluxos e os dos 

anos 50 e 60 que tamén se dirixían cara a estes territorios. 

Obviamente, en ambos casos a perspectiva analítica partiría do afondamento nas cuestións 

educativas como os perfís formativos e a relación deste coa inserción laboral nos países de 

destino tratando de examinar o rol que a educación ten no proceso emigratorio. 
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Unha terceira proposta sería pescudar concretamente sobre o colectivo do persoal investigador 

que marchou de Galicia co fin de afondar xa non só nas causas que propiciaron a súa saída, 

senón tamén na posibilidade que podería supoñer para Galicia a nivel de desenvolvemento, de 

innovación e de creación de emprego que estas persoas regresasen ou que cando menos se 

establecesen redes de intercambio que puidesen beneficiar tamén á sociedade de orixe. É dicir, 

investigar sobre a potencialidade das redes de transferencia de coñecemento desta emigración. 

Unha cuarta proposta, sería indagar máis especificamente dende a educación sobre o capital 

cultural do colectivo emigrante e a valía e o recoñecemento que este acada na sociedade de 

acollida. En estreita relación con esta temática, tamén sería importante examinar que 

competencias se adquiren ou se melloran no proceso de emigración e se estas van ser de 

utilidade -e ata que punto- unha vez que as persoas regresan ao país de orixe en termos de 

mellora da empregabilidade e da mellora da inserción laboral. 

Unha última proposta sería levar a cabo calquera dos estudos descritos anteriormente en clave 

de xénero, é dicir, afondando no feito emigratorio a partir do coñecemento da situación 

particular das mulleres como protagonistas activas dos fluxos emigratorios actuais xa que as 

investigacións referentes aos anos sesenta do século XX maiormente -aínda que con algunha 

excepción como o estudo da profesora Oso Casas (2004)- deixaríanas relegadas a un segundo 

plano como reagrupadas pero non como participantes activas. 
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CONCLUSIONS AND PROSPECTIVE 

Conclusions 

Regarding the first part of the work, the conducted research allowed a conceptual approximation 

towards the terms that are more closely related to this thesis' object of study. It was verified that 

there is a relevant ambiguity about some of the analyzed concepts, like migration or emigrant, 

as an instance. In the specific case of the latter example, it was confirmed that there is not an 

universal consensus in regard to who exactly fits the description of an emigrant, especially 

concerning the questions in relation to temporality and the causes that influence the migratory 

movement. Moreover, migrations' typology might be diverse, regarding the criteria that each 

author, male or female, has established in their studies about migration.  

Within the framework of this theoretical part of the work, the most relevant migratory theories 

were also examined. After the desk review, it was stated that the different approaches provide 

multiple explanations about people's migration towards other territories. In this manner, the 

existence of various causes that influence the decision of migrating, such as economic, familiar, 

employment, training or social causes, was confirmed. Galicia's relevance regarding migration 

was also verified, both the migratory flow towards America from the nineteenth century and 

the migratory flow that moved towards Europe during the last century, starting from the sixties.  

Equally, it was corroborated that there is not an universal definition regarding the youth term, 

and its conception depends on different factors, such as age or biological elements. However, 

within the legislative field, it was confirmed that youth is actually a rather not precise concept, 

thus its meaning is clearly diffuse. 

Towards the end of the first part of the study, it was verified, using the analyzed data regarding 

current Spanish emigration, that the emigrant contingent moved mostly to Europe. Galician 

emigration, specifically, affects mainly three destinations: Switzerland, France and Germany.  
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Regarding the second part of the study, after analysis and interpretation of the results obtained 

throughout the research and in relation to formulated objectives, the main conclusions that are 

established in this thesis according to the empirical part of the study may now be provided. 

In relation to the general objective given, concerning the typology of current Galician 

emigration, the obtained data confirms that the population who emigrates from Galicia to 

Europe consists mainly of people with a higher educational level, so it therefore is a qualified 

emigration, which implies a significant loss of human and intellectual resources for the country 

of origin unless links or networks for the transfer of knowledge are established between the 

emigrant community in the various countries of Europe and Galicia, in order to try to mitigate 

the possible demographic, economic, social or educational effects of this population departure. 

However, within the research sample one can spot notable differences in regard to levels of 

training and the number of degrees -since some people have more than one degree-, which 

enables to distinguish within the analyzed group the four levels established by the Spanish 

Qualifications Framework for Higher Education (MECES): higher technician, degree, master's 

degree and doctorate. 

These educational levels imply a minor or major formative trajectory and therefore this also 

affects emigration's typology, which can be qualified or highly qualified. 

Consequently, referring to this described particularity, it could be conceived that Galician 

emigration is located within the so called brain drain phenomena, understanding it as a loss of 

human and intellectual assets such as qualified or even highly qualified workers. But this 

statement must be taken with caution as there is a noticeable divergence as to who is a qualified 

person and this phenomenon doesn't avoid being controversial. 

Moreover, results also show that within the study's sample there are -although to a lesser extent- 

people who possess only one level of compulsory education and this particular case may be an 

indicator that within the emigration flow to Europe there is a wide diversity of educational 

profiles. If this possibility is considered, one should also talk about unskilled emigration, 

bearing in mind that most studies focus on the opposite flow, it is possible that this remains in 

the background and perhaps, as a result, becomes an even less researched current of emigration. 

However, in the developed research, there is a clear predominance of skilled emigration. 

The conclusions will then be presented according to the results achieved in the different 

thematic blocks of the interview. 

First of all, in the first block, considering fundamental features of Galician emigrant population 

moving to different countries in Europe- which corresponds to the first specific objective 
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formulated-, data confirms that these are people divided mostly in two age groups: from 30 to 

35 years old and from 24 to 29 years old.  

Another feature obtained from the sample is that most Galician emigrant people are single, both 

male and female. 

Continuing with socio-demographic data, it is confirmed that year 2013 is the period with the 

greatest departure of the contingent emigrated from Galicia, followed-regarding the number of 

people who left the Galician territory- by years 2014 and 2016.  

Additionally, countries that become the main recipients of Galician emigration in the study's 

sample, are Austria, Denmark and Ireland. 

In regard to the job or profession before emigrating, there were different situations: People who 

were students or engaged in research, unemployed people, people who were employed in jobs 

with precarious conditions, people that did not have or did not possess any work experience and 

also people who were working on their profession.  

Secondly, in block number two, considering data referring to the educational profile- which 

would correspond to the second specific objective-, people with a superior level of studies 

related to university (degree, master, doctorate and post-doctorate) and the ones concerning a 

vocational training of a higher degree, prevail. The fact that many people from the sample have 

more than one academic degree and some of them combined university studies and vocational 

training studies in their educational careers is also noteworthy. Moreover, many of the 

interviewed people are still improving their education due to various reasons, work-related or 

personal. In this specific case one may point out language training as the best move in order to 

improve their curriculums.  

Another examined aspect is that many emigrants had the opportunity to carry out some training 

stay abroad before emigrating thanks to being granted with different scholarships such as the 

Erasmus program, Leonardo scholarships, aids from the Galeuropa program, scholarships from 

the Ministry of Education for linguistic immersion stays, scholarships from the IACOBUS 

program or conversation assistant scholarships.  

Throughout the academic training, the fulfillment of complementary courses focused on 

bettering the linguistic competence through language courses mainly, but other courses in 

relation to the particular interests each individual had must also be taken into account, such as 

music courses, sports courses, voluntary service or environment courses. 
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Regarding the studies the closest family had, referring to parents, data confirmed that basic or 

mandatory studies are dominant, consequently an important part of the sample is actually built 

by the first generation that managed to achieve a higher level of superior studies within their 

families. 

In relation to the training received in Galicia, one may confirm that generally it is valued from 

a positive point of view by the emigrant Galician group, although it was noticed that some 

aspects within the educational system should be improved, such as improving the way practices 

are done, a bigger investment in education and investigation or establishing a greater 

relationship between the academic and employment fields. 

Also regarding training, the possession of an academic title is perceived as positive and relevant 

for getting a job abroad, specially for obtaining a job with better working conditions concerning 

wage. Nevertheless, even though some people may not possess an academic title, other elements 

like work experience or dominating the language of a certain country, are indeed crucial factors 

that are going to directly affect on the acquisition of an employment with greater working 

conditions. Consequently, the value it is given to academic titles is diverse, since the personal 

perspective of each individual and their own experience abroad is unique. 

Another examined aspect related to titles is their recognition. Generally, it is stated that 

emigrated Galician population did not have great difficulties in relation to their titles, since in 

many cases they did not even have to show their title in order to access an employment. The 

single procedures they had to carry out were basically translations. 

Concerning the knowledge and mastery of foreign languages, the collected information 

confirms that this is a deficient aspect in the formation of the Galician population and the study 

and accreditation of the English language predominates in the vast majority of cases. The 

language problem is greater in those countries that have their own language and the use of this 

one prevails over the use of English. This fact increases the obstacles to integration in the host 

society and getting a job. 

Concerning the lessons and competences improved or obtained during emigration, there is a 

wide variety of personal desires that are related to a variety of life lessons such as independence, 

personal growth, tolerance, empathy, effort, resilience, learning how to live on your own, new 

cultural knowledge and so on. 

It was also noticed among the emigrant Galician population that certain aspects within the 

educational field of the country of origin could be improved, like, for example, language 

teaching or a bigger number of practices.  
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An issue raised in this second block was related to the perception the new Galician emigrants 

have on the departure of qualified people, and data confirms that a negative view prevails, 

although this situation could be beneficial if favorable measures were established for returning 

home, taking advantage of the formative and intellectual baggage of the emigrated population 

in Galicia. 

Thirdly, in block three, considering data referring to the working profile -which would 

correspond to the third specific object-, it is confirmed that the work trajectories of the 

emigrated Galician population is related to temporary jobs, lack of experience in certain cases, 

carrying out a job within the investigation field or self-employment.  

In the case of work trajectory in the destination countries, two specific profiles are 

distinguished: those of people who practice their profession in the field of research or who are 

students and those of people who practice a profession in other fields and are considered as 

labour emigration itself. 

Most of the emigrants are employed and the main strategies for finding a job in the destination 

countries were carried out in a particular way using the Internet (checking specific websites, 

social media, etc.), handing out curriculums in hand to companies, through agencies and thanks 

to personal contacts help.  

Regarding working conditions, generally, the obtained information confirms that the emigrant 

population values them, specially schedule flexibility, family reconciliation or recognition at 

the work place. It is also stated that most people who work for companies or educational 

institutions are normally granted some type of training for their professional or personal 

development.  

Another important aspect is that the new Galician emigration doesn't normally send money to 

their families, who stayed in Galicia. It is also observed that the emigrant group experienced a 

noticeable improvement in their economic and working status, if we compare their situation to 

the one before departure. Last factor in this thematic block worth looking into is stating that 

unemployment is also something that takes place during emigration, specially at the moment of 

arrival to the country of destination or when coping with transitional moments between an old 

job and the acquisition of a new one. 

Fourthly, in block four, relating to the emigration journey -which would correspond to specific 

objective 1-, there is a diversity of causes that influence the decision to emigrate. Thus, some 

of the most common reasons identified would be: personal causes, work causes, professional 

and training causes, for professional development and recognition, and so on. 
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Another crucial aspect in this thematic block is that the influence within the family caused 

emigration. In this manner, situations of acceptance, help, uncertainty, resignation and rejection 

were identified.  

Equally, another studied feature was the choice and knowledge about the country of destination. 

The obtained information confirms that the reasons for choosing a certain country were diverse: 

personal reasons, the fact the country had been visited before, because of the job offer they 

found, the possibility of training, etc. Additionally, in relation to knowledge about the country 

of destination, two tendencies were observed: the first one confirmed that people barely knew 

things about the country, apart from key aspects as which language is spoken there, where is 

the main city located, etc., the second one showed that people really had a greater knowledge 

about the country. 

In relation to the emigration journey, an important issue refers to the bureaucratic issues that 

have to be faced in the destination country. In this case, one of the most notorious aspects is the 

registration at the consulate as it has been confirmed that not all people come to do this 

procedure and those who do this is primarily for being able to vote in the country of origin. 

Another characteristic of the new emigration is that this one takes place mostly alone (a single 

individual and not an entire family) and the main difficulties they have to face are related to the 

language, household, traditions, culture, the way people behave in the country of destination, 

etc.  

In fifth place, in block number five, in relation to identity, self-perception and integration -

which would correspond to specific object 1-, it is confirmed that emigrated population identity 

is greatly influenced by the emigration process which will help to transform certain elements 

of their identity and in some cases setting something like a hybrid identity between two 

societies: the one of origin and the one of destination.  

There are different views regarding their self-perception, people who truly identify as emigrants 

and other who do not, which prefer not defining themselves more than as human beings and 

others who simply do not mind about this. 

Another examined aspect in this thematic block refers to the integration in the country of 

destination. In relation to this aspect three modalities of integrations were identified: Non-full 

integration, full integration and integration among the emigrant group but not within the local 

society.  
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Sixth, in block six, relating to social relations and leisure time -which would correspond to 

specific objective 1-, the information collected confirms that the social relationships of Galician 

emigration are developed in three ways: with the group of Galician emigrants or with Spanish 

emigrants, with other groups of emigrants from other countries and also, although to a lesser 

extent, emigrants who get along more with the native population. 

Regarding leisure time, the activities that are carried out are diverse and they vary in relation to 

particular interests or cultural offer existing in the place of residence. There were, however, 

some particular cases where the Galician emigrants joins the typical festivities of the country 

of origin, such as Oktoberfest in Germany or Midsommar in Sweden.  

Regarding the traditions that still take place there, these ones are related to the celebration of 

certain festivities (Saint John, Christmas, etc.). 

In seventh place, in block number seven, related to ITC's use and social media -which would 

correspond to specific objects number 1 and 4-, two general tendencies were confirmed. On one 

hand, people who frequently keep in touch with their families and friends in Galicia, and on the 

other hand, people who do not call as frequently. Used methods would be mainly social media 

such as Facebook, phone apps such as Whatsapp or Telegram and the use of some program 

which enables video-calling such as Skype.  

In this thematic block, it was also inquired about the way the friendships formed in Galicia 

develop, considering the fact that they have now moved abroad. Obtained data confirms two 

main tendencies: one where the friendships are lost and changed for new ones and another one 

where the friendships are still gardened.  

As for virtual communities, ie the various groups of emigrants that are created on social 

networks such as Facebook, the data confirms that these are a strategic point for exchange and 

interaction between the emigrant community which often uses them with different purposes: 

meeting people, resolving administrative doubts, placing rental housing ads, asking about 

particular issues of employment, health, education, etc. 

Consequently, it was indeed stated that technologies and the Web are tools that truly are useful 

for communicating with friends and family and contribute somehow to erase the physical and 

emotional distance thanks to the possibilities that technologies offer, such as having face-to-

face conversation or quick communicative exchanges.  

Moreover, another aspect about which information was obtained, was that the new emigration 

barely joins activities in the Galician centers located abroad, bearing in mind that many people 
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do not even know if there are such centers in their place of residence or not. Among the people 

who actually went to those centers, it was admitted that most of them went there out of curiosity, 

for trying out Galician food and, in a smaller number, for informing themselves at meetings 

related to migration topics. 

Eighth block relates to expectations and the return of the new Galician emigration, -which 

would correspond to specific objects number 5 and 6-. It informs that expectations are actually 

really unique considering the personal situation of each emigrant although it is observed that 

deep down, a desire of improving in their employment, economy, training or personal field, 

prevails. There were also individuals who confirmed that at the moment of departure, they did 

not have any previous expectations about how would they cope with their new life context.  

Concerning the return, it is actually one of the most complex issues to answer, when asking the 

new emigrated group. It seems that it will naturally take place in the long run for most of the 

emigrants. Additionally, they were also inquired about what would mean returning to Galicia 

after a long time abroad. In this sense, two tendencies can be distinguished: a group that is 

reluctant to come back, and a group that would not have any problem doing so. 

Equally, it is important to state that some emigrants would be willing to move again to another 

country, but there were also individuals who opposed to this idea since they do not want to 

experience the migration process once again. Most individuals agree however, when they are 

asked about the desire of returning to Galicia, since many of them would prefer living in their 

native society. In order for that to happen, many great changes should take place within the 

Galician community, specially changes concerning employment. In their opinion, an 

improvement is needed, regarding job offers, better working conditions, creating new quality 

jobs, improving employment policies as well as conciliation and hiring policies, etc.  

Another significant feature of the new emigration is that family reunification is not considered, 

except in certain situations, since they do not believe that their families would want to leave 

Galicia. In case they wished to do so, they would most likely struggle with the language and 

cultural barrier, specially the older people in their families. However, there are also those who 

would regroup with a sister or a brother, as given the general situation of the country of origin, 

moving abroad would offer them the opportunity to change their future in a place they already 

know something about. 

Lastly, ninth block is reached. This one, focused on the rating of the migratory experience, 

states that generally, Galician emigrant community rates in a positive way their new life abroad, 

although it is true that they do mention all difficulties this entails since nothing is as easy as it 
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seems. So it is rather an ambivalent process, positive and negative simultaneously, especially 

considering the emotional breakdowns and that one must face many difficulties and hard times. 

Prospective (future research guidelines) 

In this section, a few guidelines will be explained in order to conduct potential researches 

starting from the educational field regarding the migratory thematic.  

Firstly, it is recommended to integrate in the study how other European countries have 

developed, in order to possess more references about countries that have not been as surveyed, 

especially the ones in Eastern Europe. Even though that perhaps these countries do not count 

with a big percentage of Galician emigrants, they grant the study a bigger diversity and an 

approach to a new reality.  

Secondly, an interesting proposition would be to carry out a study about current emigration 

comparing different continents, such as America and Europe. This research would allow to spot 

differences between the current migratory flows in two different contexts and, simultaneously, 

would allow to compare these migratory flows with the ones during the fifties and sixties which 

were also moving towards these territories.  

Obviously, in both cases the analytic perspective would start from going deeper into the 

educational issues such as formative profiles and its relationship with employment integration 

in the countries of destination, trying to examine which function does education play in the 

migratory process.  

A third proposal would be to find out specifically about the group of research staff who left 

Galicia in order to delve into not only the causes that led to their departure, but also what would 

this possibility mean for Galicia in terms of development, innovation and creation of 

employment that these people returned or that at least exchange networks were established 

which could also benefit the society of origin. That is, to investigate the potential of knowledge 

transfer networks for this emigration. 

A fourth proposal would be to research more specifically, starting from education's point of 

view, about the cultural legacy the emigrant collective has, and the value and recognition this 

legacy acquires in the foreign society. In relation to this topic, it would also be important to 

examine which competences are acquired or improved in the emigration process and if these 

ones are going to be useful -and up to which point will they be useful- once people return to the 

country of origin thanks to employment improvement and employment integration. 
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A final proposal would be to carry out any of the studies described above in terms of gender, 

ie, delving into emigration taking into account the particular situation of women as active 

protagonists of current emigration flows, as researches from the sixties of the last century 

mostly -although with some exceptions such as the study of Professor Oso Casas (2004) - would 

leave them relegated to the background as regrouped but not as active participants. 
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Matriz para a análise de datos 

 

 

 

Código E 26 E 37 E 47 

Oficio 
Galicia 

Entrevistadora: ¿E cal era a túa 

profesión antes de irte aquí en Galicia? 

 

E26: E... ningunha (risas). 

Desempregada ou estudante. 

 

E26: ¿Estudante? 

 

E26: Desempregada. Desempregada, si, 

porque terminei os estudos, despois fun 

desempregada non encontrei nada e 

marchei. Ou sexa, desempregada. 

 

Entrevistadora: Non, mg. ¿E cal era o 

teu oficio ou a túa profesión aquí en 

Galicia antes de irte? 

 

E37: Estudante. 

 

Entrevistadora: Si, ¿non chegaches 

digamos a traballar unha vez que 

remataches os estudos? 

 

E37: En Galicia non, traballei en 

España máis adiante, pero non en 

Galicia. 

 

 

Entrevistadora: Mg. ¿E cal era o teu oficio 

ou a túa profesión antes de irte de Galicia? 

 

E47: Eu marchei cando rematei a carreira. Eu 

nin sequera... tratei de encontrar traballo en 

Galicia. Eu directamente... comecei a falar 

coa familia uns meses antes de acabar a 

carreira, eu fixen... despois o TFG... a 

mediados de xullo e marchei a finais, ou 

sexa... nin o intentei. 

 

Entrevistadora: Digamos non chegaches xa 

nin a traballar en Galicia... 

 

E47: Non, traballos de verán mentres estaba 

na universidade e iso é todo. 

 

 

Fonte: Elaboración propia. 
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Guión da entrevista 

Medio de realización da entrevista:__________________________________________ 

Data:___________________________________________________________________ 

Suxeito nº:______________________________________________________________ 

Hora de comezo:_________________________________________________________ 

Hora de finalización:______________________________________________________ 

1º Presentación: explicación sobre a finalidade do estudo, comentario xeral das temáticas 

a tratar. Indicación de anonimato e solicitude de permiso para a gravación. 

Bloques temáticos 

I.- Datos socio-demográficos 

-Nome (só a ter en conta no momento da entrevista) 

-¿De que pobo, vila ou cidade es? (Localidade; Concello ou Provincia) 

-¿En que ano te fuches de Galicia? 

-¿Cantos anos tes? 

-¿Cal é o teu estado civil actual? ¿Cambiou antes, durante ou despois de emigrar? 

-¿Cal era o teu oficio ou a túa profesión antes de emigrar? 

-Actualmente en ……………………… (o país de destino que corresponda), ¿en que pobo 

ou cidade vives?  

II.- Perfil educativo (formación e estudos) 

- ¿Que foi o que estudaches? (Titulación e nivel de estudos acadado)  

- ¿Tes máis dunha titulación? 

- Ademais de estudos universitarios, ¿realizaches estudos superiores de Formación 

Profesional ou de ensinanzas artísticas? 

- ¿Es a primeira persoa na túa familia que logra un título universitario ou que ten a 

posibilidade de acceder a estudos superiores? 

- ¿Cal é o nivel de estudos dos teus proxenitores (ou irmán/irmá)? ¿A que se dedican ou a 

que se dedicaron? 
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- ¿Onde estudaches (centro público / privado / concertado)? (Referido aos estudos 

universitarios / formación profesional / ensinanzas artísticas, etc.) 

- ¿Durante cantos anos te estiveches formando? (Referido á etapa da educación superior) 

- Ademais dos estudos mencionados, ¿realizabas ou asistías a algunha actividade ou curso 

de formación? 

- ¿Durante a túa etapa universitaria tiveches a oportunidade de realizar algunha estadía no 

estranxeiro con algunha bolsa ou con algún programa de mobilidade como por exemplo o 

programa Erasmus? En caso afirmativo: ¿onde estiveches?; ¿fixeches estudos ou prácticas 

laborais e como valoras a experiencia? ¿Cres que influíu na túa decisión de emigrar? 

- ¿Como cres inflúe á hora de atopar un traballo nun país estranxeiro posuír unha titulación 

académica? ¿Pensas que co título é suficiente ou que outros elementos se precisan segundo 

a túa experiencia? 

- ¿Como valoras a formación recibida (referida aos estudos superiores) no país de orixe?  

- ¿Tiveches algún problema co recoñecemento do teu título en ……………… (o país que 

corresponda)?  

- ¿Segues formándote ou estudando actualmente? Se é así, ¿que estudas e onde? ¿Por que 

o consideras necesario? 

- ¿Antes de emigrar tiñas algún coñecemento sobre o idioma …………………… (o que 

corresponda segundo o país de destino)? ¿Onde o estudaches?  

- ¿Como valoras a túa competencia lingüística (antes da marcha, durante e despois do 

proceso emigratorio), cres que mellorou? 

- ¿Que lingua ou linguas empregas habitualmente para comunicarte en............... (país que 

corresponda) no traballo, no tempo libre, etc.? 

- ¿Tiñas coñecemento dalgún outro idioma (inglés, portugués, francés, etc.)? ¿Posuías 

algún certificado / acreditación do idioma antes de emigrar? 

- ¿Consideras que o coñecemento da lingua do país de destino neste caso é moi necesario 

ou non? ¿Ou cres que co dominio do inglés sería suficiente para desenvolverse no día a día 

ou para desempeñar axeitadamente o teu labor? 

- ¿Que competencias consideras que melloraches ou adquiriches durante a túa andaina 

emigratoria?  

- Tendo en conta a túa experiencia emigratoria, nun contexto sociocultural diferente, ¿en 

que aspecto ou aspectos do ámbito educativo pensas que se debería ou que se podería 
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mellorar a educación (universitaria) no noso país para tratar de mellorar a inserción laboral 

das persoas tituladas?  

- ¿Como pensas que afecta a Galicia a marcha emigratoria de persoas cualificadas (tituladas 

superiores) a outros países? ¿Cres que ten efectos positivos ou negativos (ou ambos)?  

- En relación á emigración de persoal cualificado, ¿pensas que pode ter algún aspecto 

positivo para Galicia o retorno destas persoas?  

- As novas dos medios de comunicación falan en moitas ocasión do fenómeno do brain 

drain (fuga de cerebros), ti como emigrante ¿percibes que se está a producir un éxodo de 

profesionais cualificados ou non? Cal é a túa opinión ao respecto segundo o contexto no 

que te desenvolves no día a día? 

III.- Perfil laboral (emprego e inserción laboral) 

- ¿Podes explicar a túa traxectoria laboral en Galicia dende que remataches os estudos 

universitarios? (Ou se xa traballabas cando estudabas)  

- ¿Cal é a túa situación laboral actual en ……………. (o país que sexa)?  

- ¿Podes explicar a túa traxectoria laboral no país de destino?  

- ¿Percibes algún tipo de discriminación laboral no lugar onde traballas (polo feito de ser 

unha persoa estranxeira)? 

- ¿Pensas que hai máis ou mellor traballo para persoas cualificadas aí ou en Galicia? (p.ex.: 

no caso do teu ámbito de estudo)  

- ¿Á hora da contratación para un posto nun centro, empresa, fábrica, etc., existen moitos 

trámites burocráticos? ¿Como foi no teu caso? 

- ¿Cal é a túa categoría profesional actual?  

- ¿O emprego que realizas correspóndese co teu nivel de estudos ou cualificación?  

- ¿Que cres ti que foi o que máis valoraron á hora de contratarte: a túa formación, a túa 

experiencia, outras competencias...?  

- ¿Tiveches que formarte dalgunha maneira na empresa na que traballas antes de comezar 

a desempeñar o teu posto? ¿Quen che ofreceu a formación recibida? 

- ¿O emprego que desenvolves ten un salario acorde coa túa cualificación profesional?  

- ¿Envías algunha remesa de diñeiro á túa familia en Galicia ou precisas que a túa familia 

che axude economicamente para algún gasto concreto? 

- ¿Como son e como valoras as condicións laborais da túa profesión?  
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- ¿Cres que o teu status económico e laboral, mellorou ou non no país de destino? 

- Aínda que non traballase en Galicia preguntar: Como percibes a situación laboral en 

…………………… (o país que corresponda), cres que existe unha alta taxa de paro como 

en España ou non, ou se a situación de precariedade laboral é semellante, discriminación 

por cuestión de xénero, etc. 

- En liñas xerais, ¿que lle aconsellarías a unha persoa que quixese ir traballar a 

………………… (o país que corresponda) / ou se decidise a emigrar hoxe en día?  

- No caso de estar desempregado ou desempregada: ¿dende cando estás sen traballo? Ou 

¿estiveches nalgún momento do teu proceso emigratorio desempregado ou desempregada? 

- No caso de estar desempregado ou desempregada: ¿es usuario ou usuaria ou acodes a 

algún tipo de servizo de orientación ou asesoramento para a procura de emprego? ¿Que 

canles empregas para a busca de traballo (contactos persoais, institucións do país de 

destino, anuncios en xornais, etc.)? 

IV.- Andaina emigratoria 

-¿En que ano emigraches de Galicia a ……… (o país de destino que corresponda)? ¿É a 

primeira vez que emigras ou xa estiveras nesta mesma situación antes nalgún outro país 

(europeo ou doutro continente)?  

-Gustaríame que me explicases un pouco porque decidiches emigrar. ¿Cal foi o motivo ou 

motivos principais que te impulsaron a abandonar Galicia.  

-¿Influíu algunha persoa na túa decisión para marchar?  

-¿Como afectou ao teu contorno próximo (familia e amizades) a túa marcha? Que lles 

pareceu cando lle comunicaches que te ías? (Reacción, anécdotas, …) 

-¿Emigraches só / soa? 

-¿Por que elixiches ………..……….. (o país que corresponda) como destino do teu 

proxecto migratorio e non outro país (de Europa ou doutro continente)?  

-¿Xa coñecías algo do país de destino ou buscaches información de antemán?  

-¿Tiveches algún tipo de axuda (económica ou informativa) para emprender a túa viaxe? 

-¿Á hora de marchar de Galicia tiveches que realizar algún trámite burocrático importante 

para poder emigrar ou para poder residir no país de destino?  
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-¿Estás rexistrado ou rexistrada no Consulado español? ¿Por que razón te inscribiches ou 

non te inscribiches? 

-¿Cales foron as principais dificultades coas que te atopaches ao chegar? 

V.- Identidade, autopercepción e integración 

-Ao vivir entre dous países, coas súas propias diferenzas (sociais, culturais, económicas, 

etc.), ¿como concibes a túa identidade: sénteste máis galega / galego, como unha persoa 

nativa máis, cidadán / cidadá europea?  

-¿Cres que a túa identidade se transformou ou se está a transformar dalgunha maneira na 

emigración ou non? ¿En que aspecto ou aspectos cambiou?  

-¿Que elemento ou elementos define(n) máis a túa identidade actual? Ou, ¿que elemento 

ou elementos influíron máis na configuración da túa identidade actual? (Idioma, cultura, 

tradicións, territorio, crenzas, etc.) 

-¿Actualmente, como te definirías: como emigrante galego ou galega, como traballador 

estranxeiro ou traballadora estranxeira, como unha persoa autóctona do país de destino, 

etc.? ¿Con que concepto de identificas máis? Podes propoñer un concepto propio que ti 

estimes axeitado. 

-¿Que era o que máis botabas ao comezo (ou aínda botas) de menos da cultura galega e en 

xeral de Galicia? 

-Tendo en conta a información achegada, ¿consideras que realmente estás integrado ou 

integrada na sociedade de acollida? 

-¿Cando regresas a Galicia nalgún período de vacacións, como te sentes? (Acollido / 

acollida, integrado / integrada, discriminado / discriminada, etc) ¿Prefires o teu novo país 

de destino?  

-¿Que semellanzas e que diferenzas atopas entre a sociedade de orixe e a sociedade de 

destino? (A nivel cultural, social, laboral, etc.). 
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VI.- Relacións sociais e tempo de ocio 

-¿Con que persoas estás máis en contacto no país de destino? / No país de destino: 

¿relaciónaste máis ou tes unha maior amizade con persoas emigrantes ou con persoas 

nativas (o que corresponda segundo o país)? 

-¿Con que colectivo dos mencionados anteriormente compartes o teu tempo de ocio ou 

tempo libre?  

-¿Hai moita diferenza entre o que fas no teu tempo libre en...............(o país que 

corresponda) e o que facías en Galicia? 

-¿Como valoras o teu tempo de ocio? É un ocio para aprender, para coñecer xente nova, 

simplemente para descansar, para divertirte, para viaxar, para axudar a outras persoas? 

-¿Participas nalgunha actividade, celebración, festividade, etc., da zona onde vives (propia 

do país de destino) ou non?  

-¿Mantés algún costume galego ou tradición galega na emigración? ¿Cal ou cales?  

VII.- Uso das TIC e redes sociais 

-¿Con que frecuencia e de que maneira te comunicas coa túa familia e amizades en Galicia?  

-¿Que redes sociais ou programas específicos (software) utilizas habitualmente para falar 

coa túa familia ou amizades (país de orixe/país de destino)? (Facebook, Twitter, Skype, 

correo electrónico, Whatsapp, outras…) 

-¿Segues conservando as mesmas amizades que tiñas en Galicia ou mudou en certa medida 

a relación con eles / elas polo feito de que ti estás fóra? 

-¿Formas parte dalgunha comunidade virtual de galegos: p.ex.: dalgún grupo de galegos 

ou españois de Facebook na emigración?  

-¿Para que empregas estes grupos virtuais e que utilidades principais lles ves? ¿Axudouche 

en algo ser membro deste grupo(s)? 

-¿Pensas que dalgunha maneira as TIC contribúen a paliar a distancia física e emocional? 

-Supoño que coñecerás os centros galegos: ¿es socio ou socia dalgunha asociación galega 

ou centro galego de emigrantes? Aínda que non sexas membro dos mesmos, ¿participas 

nalgunha das actividades que promoven? 

VIII.- Expectativas e retorno 

-¿Cales eran as túas expectativas á hora de emigrar? ¿Cumpríronse ou non?  
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-¿Pensas retornar a Galicia? En caso afirmativo ou negativo, explicar as razóns ou motivos. 

-¿Cando tes previsto regresar?  

-¿Cres que se voltas a Galicia a túa adaptación vai ser fácil?  

-¿Que obstáculos ou dificultades pensas que inflúen na decisión ou non de retornar?  

-No caso de que non retornases: ¿que plans de futuro a curto ou longo prazo tes? ¿Pensas 

seguir no mesmo país? ¿Emigrarías novamente?  

-¿Reagruparías a algún membro da túa familia para establecerte de forma permanente aí ou 

non? ¿A quen reagruparías?  

-¿Que cambio/s (a nivel social, cultural educativo, económico, etc. ) cres que se precisan 

en Galicia para que as persoas emigradas poidan retornar? 

IX.- Valoración e repercusión(s) da experiencia emigratoria: para a sociedade de orixe e 

de acollida e para o propio colectivo 

- ¿Cres que a sociedade de orixe ou a de acollida pode axudar ou axuda dalgunha maneira 

ao colectivo emigrado? ¿De que maneira?  

- ¿Como valoras a túa vida na actualidade como persoa emigrada? (Describir como é a 

experiencia: positiva, negativa, dramática, etc.). 

 

- Comentarios e opinións sobre a entrevista realizada: concédese un tempo final para 

reflexionar sobre algunha cuestión que non se formulou ou calquera comentario ou suxestión 

por parte da persoa entrevistada. 

 

- Despedida e posibilidade de mantemento do contacto 
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