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A Asemblea xeral 
de socios activa as 
actividades do ano 

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade ce-
lebra o 29 de abril en Santiago de Compostela a pri-

meira Asemblea xeral de 2013. A cita é ás 12.30 horas na 
sede da Fegamp e vai dirixida ás e aos representantes po-
líticos do Fondo nas Deputacións e Concellos socios, aín-
da que tamén poderán delegar a súa participación noutros 
representantes, políticos ou técnicos  dos seus Concellos. 
A sesión arrincará co informe de situación da Comisión 
Executiva e continuará coa aprobación do balance econó-
mico de 2012. Tamén se exporá o plan de actuación do ano 
en curso e ratificaranse as altas e baixas.

O Plan 2013 de fortalecemento, sensibilización e co-
municación centrou as xuntanzas da Rede Municipalista 
Solidaria que se desenvolveron entre o 19 e o 22 de marzo. 
Os Concellos de Ourense, Redondela e Teo, e mais as De-
putacións de Lugo e a Coruña, acolleron estas reunións da 
Secretaría do Fondo Galego coas técnicas e técnicos das 
Administracións socias. Entre as novidades previstas no 

Plan destacan a exposición ‘Imaxes con Fondo’, xurdida 
do concurso de fotografía do mesmo nome, e as presenta-
cións do documental sobre a entidade realizado pola Aso-
ciación Galega de Reporteiros Solidarios. Tamén haberá 
obradoiros de radio e Dereitos Humanos con Agareso e de 
consumo responsable con Amarante.

O programa Vacacións con Traballo ofertará este ano 
dúas prazas, en Nicaragua e Cabo Verde. Ao arquipélago 
africano viaxará asemade o gañador do concurso Imaxes 
con Fondo para visibilizar os proxectos realizados nunha 
nova exposición fotográfica. A mostra estrearase o 10 de 
decembro, Día dos Dereitos Humanos, nas VIII Xornadas 
Anuais de Cooperación, que coincidirán coa Visita ao Nor-
te dunha delegación caboverdiana. O espectáculo da Tropa 
de Trapo ‘Antía, Wamba e o regato pequeno’ é outra das 
actividades que se seguirán ofertando, canda os Ciclos de 
Cine con Fondo e as exposicións ‘Influír no global desde 
o local’, ‘Os Obxectivos do Milenio’ e ‘A paz cuestión de 
fondo’.

Nas RMS deuse conta asemade dos resultados do Plan 
2012, do traslado do Igadi a Baiona e de que o convenio de 
sensibilización que se viña asinando coa Xunta de Galicia 
será substituído este ano por unha achega autonómica de 
18.000 euros. Tamén se repasou o estado dos proxectos 
no Sur e súa difusión, amais da intención de realizar unha 
nova convocatoria de subvencións.

O Concello de Redondela acolleu unha das xuntanzas da RMS



Avanzan os proxectos 
en Nicaragua, 
Honduras e India

Os catro proxectos aprobados en 2012 a 
outras tantas ONGD galegas avanzan a 

bo ritmo, mentres que a finais de ano rematou 
xa a iniciativa de cooperación directa co Insti-
tuto de Promoción Humana en Nicaragua. A 
través dunha achega extraordinaria do Conce-
llo de Vigo, melloráronse as condicións de ha-
bitabilidade e salubridade en Totogalpa coa 
construción de casas para doce familias cho-
rotegas e diversas actividades de capacitación 
orientadas á produción agroecolóxica e a me-
llora da saúde comunitaria.

O Inprhu-Somoto é tamén a contraparte 
do proxecto financiado a Taller de Solidaridad 
para mellorar a calidade de vida da poboación indíxena, que está a participar nas formacións en hixiene ou agricul-
tura biolóxica. Xa prepararon asemade os materiais para erguer as súas novas vivendas, co obxectivo de minguar 
a incidencia de enfermidades coma o mal de Chagas.

Tamén en Nicaragua, Amigos da Terra está a promover a formación e sensibilización necesaria para xestionar 
dúas áreas protexidas no Golfo de Fonseca. De feito, os comités están a celebrar asembleas cos actores locais a 
prol do desenvolvemento sostible.

Promover a emancipación social e a participación política das mulleres é o obxectivo da actuación que Implica-
das no Desenvolvemento impulsa nos suburbios da cidade india de Tiruchy co apoio do Fondo. O socio local PDI 
recibiu formación ao respecto e organizou diversas xuntanzas desde que en novembro se realizara a presentación 
pública do proxecto.

Á súa vez, Enxeñería sen Fronteiras avanza na planificación do acceso á auga e o saneamento coa Municipali-
dade de Marcovia (Honduras). A propia comunidade está a recoller a información necesaria, que logo se analizará 
cun programa informático sobre o que se impartirán capacitacións, co fin de elaborar as propostas de actuación.

Cartel colocado na área do proxecto co Inprhu-Somoto.

Reunión de representantes da comunidade 
implicados no proxecto con Amigos da Terra.

Capacitación en saúde e hixiene no marco do 
proxecto con Taller de Solidariedade.

Xuntanza de representantes dos clubs de xénero na India.Recollida de datos para planificar o acceso á auga en Honduras.



As Vacacións con Traballo 
en Cuba enfocáronse á 
reconstrución tras o Sandy

A comezos de ano completáronse as viaxes do pro-
grama Vacacións con Traballo 2012 coa estadía en 

Santiago de Cuba dunha arquitecta do Concello de Vila-
garcía. Sara Besada colaborou durante o mes de febreiro 
coa Oficina do Conservador na rehabilitación da cidade 
histórica, que quedou gravemente danada tras o paso do 
furacán Sandy.

Por mor do ciclón, adiouse o desprazamento a terreo 
e tamén o proxecto apoiado polo Concello de Vigo co 
fin de recuperar a escola do Cayo Granma. O compro-
miso mantense para o ano 2013, no que Vigo dedicará 
50.000 euros a esta actuación que se suman aos 10.000 
euros achegados polo Fondo Galego. Unha vez iniciada 
a reconstrución da escola dará inicio tamén no lugar 
o proxecto aprobado o pasado ano a Asemblea de Co-
operación pola Paz. A intervención busca mellorar as 
condicións de habitabilidade en tres edificios da área 
declarada Patrimonio da Humanidade.

As Vacacións con Traballo da arquitecta Sara Besada 
acabaron así por enfocarse como unha misión técnica 
na idea de impulsar os próximos proxectos de recons-
trución. As súas vivencias fican tanto no blog vacacions-
contraballoencuba.wordpress.com, como no caderno 
dixital que recollerá as experiencias das catro partici-
pantes nesta sétima edición do programa de voluntaria-
do internacional.

Récord de actividades no 
ano do 15º aniversario

O balance do Plan de sensibilización 
2012: ‘15 anos administrando a solida-

riedade desde o local’ deixa 113 actividades or-
ganizadas en 71 entidades socias, que 
involucraron 38 centros educativos. Unhas ci-
fras récord que poñen de manifesto a implica-
ción dos Concellos e Deputacións na promoción 
dunha cultura de Dereitos Humanos. Iniciativas 
como as charlas e os contacontos incrementa-
ron exponencialmente o número de participan-
tes, así como as xuntanzas da Rede 
Municipalista Solidaria ou o programa Vaca-
cións con Traballo.

Nun adverso contexto de crise,  o exercicio 
pasado tivo coma eixo central unha reflexión 
colectiva ao redor da historia do Fondo Galego 
e da súa pertinencia, visibilizando e dignificando os seus resultados e método de traballo. O calendario concentrou 
as actividades nos meses de setembro, outubro e novembro, co fin de acompañar as VII Xornadas de Cooperación: 
‘15 anos comprometéndonos coa solidariedade’, que canda os tradicionais relatorios incorporou o acto de conme-
moración dos tres lustros de andaina. Destacadas persoeiras e persoeiros participaron no evento que combinou 
debates, actuacións, proxeccións e a entrega dos premios de fotografía.

As xornadas celebradas o 30 de novembro constituíron o colofón dun ano que se iniciou coa Visita ao Norte 
dunha delegación do Inprhu-Somoto e no que o Fondo se implicou coa Semana Galega contra a Pobreza, amais 
de organizar un encontro histórico con participantes do programa Vacacións con Traballo do que xurdiron varios 
vídeos. As exposicións continuaron xirando por toda Galicia, pero tamén se estrearon propostas coma os ciclos 
de cine, o concurso fotográfico, as ‘Charlas contra a indiferenza’, o documental ou un novo espectáculo de con-
tacontos. Do mesmo xeito, a campaña promovida en Facebook baixo os lemas ‘Somos unha rede de institucións 
e persoas’ e ‘Os dereitos humanos non son unha idea lixo’ permitiu superar o milleiro de seguidoras e seguidores 
nas redes sociais.

O furacán Sandy derrubou numerosas 
edificacións en Santiago de Cuba.

A conmemoración do 15º aniversario reuniu destacados persoeiros.

A escola de Cayo Granma reconstruirase 
co apoio do Concello de Vigo.
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Socios do Fondo Galego
Concellos: A Coruña, A Estrada, A Guarda, A Laracha, A Pobra de Trives, A Pobra 

do Caramiñal, A Teixeira, Abegondo, Allariz, Ames, Arteixo, As Pontes, Baiona, 

Bergondo, Betanzos, Boiro, Brión, Burela, Cabanas, Caldas de Reis, Cambados, 

Cambre, Carballo, Cartelle, Castrelo de Miño, Castroverde, Cedeira, Corcubión, 

Covelo, Culleredo, Cuntis, Dumbría, Entrimo, Fene, Ferrol, Fornelos de Montes, 

Gondomar, Laxe, Lousame, Lugo, Malpica de Bergantiños, Manzaneda, Melide, 

Moaña, Mondoñedo, Monforte, Monterroso, Moraña, Mos, Mugardos, Narón, 

Neda, Nigrán, Noia, O Barco, O Irixo, O Porriño, O Valadouro, Oímbra, Oleiros, 

Ourense, Outes, Poio, Ponteareas, Pontecesures, Pontedeume, Pontevedra, Porto 

do Son, Ramirás, Redondela, Rianxo, Ribeira, Riotorto, Rodeiro, Sada, Salceda 

de Caselas, Samos, San Cibrao das Viñas, Sandiás, Santiago de Compostela, 

Sarria, Soutomaior, Teo, Tomiño, Triacastela, Valga, Verea, Verín, Vigo, Vilagarcía de 

Arousa, Vilar de Santos, Vilardevós, Viveiro, Xove. Deputacións: A Coruña, Lugo.

Fondos destacados

Fast food nation: (Richard Linklater. 2006. 116 minutos) 
Esta película é un filme político baseado no bestseller de 

Eric Scholosser que denuncia as prácticas sospeitosas con ani-
mais das grandes empresas de comida rápida. Big One é a nova e 
exitosa hamburguesa da cadea de restaurantes de comida rápida 
Mickey’s. Porén, hai algo estraño na carne. A Don, un executivo 
da empresa, encárgaselle investigar a planta de envasado de car-
ne da que saen as hamburguesas. As instalacións, en aparencia 
limpas e eficientes, esconden o que acontece en realidade. 

Píldoras azules: Esta obra de banda deseñada publicada 
no 2001, foi escrita e ilustrada de xeito autobiográfico por 

Frederick Peeters (Xenebra, 1974). ‘Píldoras azules’ narra a histo-
ria de Peeters con Cati, unha historia marcada pola SIDA, xa que 
Cati é seropositiva, como tamén o é o fillo desta, que vén dunha 
relación anterior. Ao longo da historia asistimos a como ambos namoran, pero sobre todo a como evoluciona a 
historia a partir do momento no que ela, consciente do cariz que está tomando a relación entre ambos os dous, 
conta a Peeters a existencia da súa enfermidade e todo o abano de sentimentos que irá desenvolvendo o protago-
nista a partir deste descubrimento e como se desenvolve a relación de ambos. 

A Confederación de 
Fondos impulsa o 
Compromiso de Valencia

O 21 e 22 de febreiro a Confederación de Fondos 
reuniuse ao redor das Xornadas organizadas 

polo Fons Valenciá ‘A cooperación descentralizada 
diante do contexto de crise’, das que naceu o Compro-
miso de Valencia, un documento que defende a perti-
nencia da cooperación descentralizada e o modelo de 
xestión dos Fondos de cooperación municipais diante 
do debate sobre a reforma da Lei do réxime local.


