
 

 

A Xunta incorre na desprotección sistemática á infancia galega 

debido á ausencia de políticas Sociais claras 

 

• O COTSG advirte da desprotección sistemática das persoas menores de idade en 

Galicia 

 

O número de crianzas que crecen no sistema de protección en Galicia aumentou en 2020 

nun 26%, máis de 2000 persoas menores de idade formaban parte del nesas datas. Estas 

cifras non están actualizadas na data na que se redacta este artigo, polo que non sabemos 

cales son as cifras actuais e moito menos as consecuencias despois de transitar a pandemia 

provocada pola COVID-19.  

Os novos modelos familiares, o absentismo escolar que se atopa no 21% en Galicia, un 

longo tempo en entornas dixitais expostos e expostas a diferentes violencias, o incremento 

das  persoas en risco de pobreza (25,7%), o aumento da violencia machista, ou o 

incremento da taxa de suicidios entre adolescentes, xeran unha vulnerabilidade maior nas 

crianzas e adolescentes galegos, que agora mesmo non contan cun sistema de protección 

forte  nin cun marco político claro que os poida amparar dun xeito exitoso. 

Falta de políticas sociais claras na protección das crianzas  

O marco lexislativo é claro a este respecto: prevalece o interese superior do/a menor, 

aínda así, a Comisión de Infancia e familia indica que“a ausencia dunha política clara 

de protección á infancia estase a traducir na inexistencia de políticas favorecedoras á 

participación real da/o menor e de defensa dos seus intereses, fallando  aspectos básicos 

en ámbitos tan esenciais como a saúde ou o educativo”. A consecuencia principal desta 

dinámica é a perpetuación do asistencialismo e a intervención en situacións xa moi graves 

e de emerxencia social.  

De igual xeito, é preciso dotar aos sistemas dunha visión transversal que permita a a súa 

comunicación e coordinación. A  Xunta carece desta visión global e reflexa unha grande 

desconexión coa realidade, exemplo disto é, que coa entrada en vigor  da lei Orgánica de 

Protección Integral á infancia e adolescencia fronte a violencia, desaproveitaron unha boa 

oportunidade para apostar por profesionais do ámbito social cualificados  baixo a figura 

do “Coordinador/a de benestar e protección” que puidesen detectar e previr diferentes 

situación de vulnerabilidade, que en coordinación con servicios sociais e sanidade, 

poderían actuar dun xeito eficaz. Desde o Colexio de Traballo Social de Galicia afirman 

que “é unha decisión que incorre, dun xeito grave, na desprotección das crianzas e 

adolescentes nas escolas galegas”.   



 

Externalización de servizos, sobrecarga do persoal e falta de coordinación entre 

sistemas  

A Comisión de Infancia e familia do COTSG vén de publicar un decálogo coas diferentes 

eivas detectadas no sistema de protección á infancia, no que manifestan que as atencións 

adoitan ser puntuais e emerxentes, sen contar cunha política de base preventiva que se 

adapte as esixencias das problemáticas que están a xurdir cos novos modelos de familias.  

Na actualidade, a política social aplicada non conta cos procedementos, planificación e 

coordinación suficiente entre os distintos niveis de intervención, e insisten “debería 

existir unha autentica coordinación entre as distintas administracións, aberta, apropiada 

e cooperativa”. 

Neste senso, aínda que o sistema de servicios sociais foi sinalado como esencial durante 

a pandemia, e sendo unha das principais portas de entrada das problemáticas que se 

sinalan, isto non se traduciu nun aumento de persoal nin tampouco nunha aposta clara por 

garantir uns servizos públicos, gratuítos e non externalizados. Dotar e reforzar aos 

equipos tanto en servizos sociais comunitarios como especializados con profesionais do 

eido social e recursos axeitados, é clave no momento actual. O desbordamento de servizos 

sociais é evidente e isto repercute non só negativamente nas propias traballadoras sociais 

senón tamén na calidade da atención e intervención coas persoas menores de idade e as 

familias.  

 

 

+INFO GABINETE DE COMUNICACIÓN 604 07 63 63  

 

 

 

 

 

 

  

https://traballosocial.gal/wp-content/uploads/2021/11/ANALISE-PARA-COMISION-DE-INFANCIAv.2-1.pdf
https://traballosocial.gal/wp-content/uploads/2021/11/ANALISE-PARA-COMISION-DE-INFANCIAv.2-1.pdf

