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QUE É A ASEMBLEA DE MOVEMENTOS SOCIAIS?

OBXECTIVOS

É unha plataforma composta por movementos sociais e veciñais como a FAVEC, a Rede de 
Solidariedade Popular de Vigo, Colectivo Imán, Plataforma de Abusos Bancarios, Plataforma 
Xuntos e apoiada por organizacións políticas e sindicais como a CGT, CIG, SF intersindical, 
CUT, EQUO, BNG, Alternativa Socialista de Vigo, IU, Anova e Podemos.

Loitar dende a unidade e a solidariedade para que os dereitos de todos os cidadáns e 
cidadás sexan respectados dende a equidade e a xustiza.

FACEBOOK: Asemblea de Movementos Sociais de Vigo

E-mail: asembleademovementossociais@gmail.com

Telf.: 619 758 343 
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Fronte á realidade de terrible inxustiza social que está a padecer a cidadanía, o Concello de 
Vigo e a Xunta de Galicia despregan unhas políticas sociais absolutamente miserables e 
ine�caces, tanto no seu deseño como na aplicación, sempre con orzamentos insu�cientes.

No eido local, non temos máis que botar unha ollada ao publicitado cheque social ou ao 
mal funcionamento das Axudas de Emerxencia Municipais (AEM) para constatalo.

No que á Xunta de Galicia se re�re, a crúa realidade da RISGA (longos tempos de espera 
que se prolongan ata os oito meses, burocracia excesiva, escasa cobertura, contías 
mínimas...) está a agravar dun xeito intolerable a terrible situación de empobrecemento e 
precariedade que padecen tantas persoas e familias en Galicia.

Fronte a estas propostas ine�caces e inxustas do Concello e da Xunta en termos de 
transformación social e de loita contra o empobrecemento; fronte a estes modelos de 
axudas e “rendas ou salarios de pobres”; en de�nitiva, fronte ás AEM e aos cheques sociais, 
fronte á propia RISGA,o desmantelamento do sistema de axuda a dependencia familiar, 
que tiña suposto un pequeno avance no recoñecemento do traballo que levaban adiante 
as/os coidadoras/es das persoas dependentes,noutro outro chanzo mais na precarizaciòn 
dos servizos sociais..., non nos queda máis que organizarnos dende abaixo para que se 
escoiten ben forte as nosas voces de denuncia e as nosas alternativas transformadoras.

Por iso, a Asamblea de Movementos Socias de Vigo decidiu saír á rúa para denunciar 
publicamente a actual situación e, sobre todo, para esixir unha resposta inmediata e xusta 
das administracións local e autonómica.

AO CONCELLO DE VIGO, ESIXÓMOSLLE:
1º. Ampliación orzamentaria signi�cativa das partidas adicadas ás políticas de benestar 

social.

2º. Ampliación inmediata do número de técnicos dos servizos municipais de benestar social 
con criterios multidisciplinais, ate cumprir a ratio legal dun técnico cada 8.000 
habitantes.

3º. Que poña enriba da mesa os recursos necesarios para resolver dunha vez por todas o 
“colapso” na tramitación das Axudas de Emerxencia Municipais.

4º. Respecto do procedemento administrativo legal na tramitación dos expedientes das 
axudas sociais.

5º. Equiparar as urxencias sociais coas urxencias sanitarias.

6º. Transparencia nos datos estatísticos das memorias anuais.

7º. Creación dun parque de vivendas de iniciativa pública, en réxime de aluguer ou cesión.

8º. Fomento da participación cidadá no reparto e distribución das partidas orzamentarias.

9º. Reapertura inmediata do Programa Municipal SEREOS do Casco Vello, garantindo o 
máximo confort posible das persoas.

Á XUNTA DE GALICIA, ESIXÍMOSLLE:
1º. Aumento signi�cativo e priorización da �nalidade social nas partidas orzamentarias.

2º. Supresión do actual sistema da RISGA e establecemento dunha Renda Básica, non     
inferior ao limiar da pobreza.

3º. Posta en marcha dunha política de vivenda e�caz e xusta que garanta o acceso á 
vivenda para todas as persoas.

4º. Creación de rexistros autonómico e municipais de persoas sen fogar e falecidas na vía 
pública e mesmo dos suicidios derivados de execución hipotecarias e “acosos 
bancarios”.

5º. O cese inmediato dos desa�uzamentos por execucións hipotecarias e establecemento 
da dación en pago de forma inmediata sen pagar ningún tipo de plusvalía por iso.

6º. Dotación orzamentaria su�cente para unha aplicación digna da Lei de Dependencia.

Vigo, 8 de Setembro de 2014                                      
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* O texto íntegro da Carta Cidadá de Mínimos nas Políticas de Benestar Social podes 
atopalo en FACEBOOK: ASEMBLEA DE MOVEMENTOS SOCIAIS DE VIGO


