ACTA DA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DE ENTIDADES SOCIAS
DO FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE
CIDADE DA CULTURA. SANTIAGO DE COMPOSTELA.
10 DE OUTUBRO DE 2019
Hora de inicio: 11:05h
Asisten:
Juan González
Ana Ruíz Reiríz
Cristina García Rey
Inmaculada Rodríguez Dias
Xosé Antón González Montesinos
Ángela Troitiño Gil
María José Paz Rodríguez
Ángeles Castro Díaz
Raquel Caruncho Corral
Estefanía Ramos Oliveira
Olga García Ballesteros
María Loureiro García
Gloria Prada Rodríguez
Marga Figueroa
Daniel Fernández Carril
María Luísa Piñeiro Arcos
Ana Belén Breixo Gundín
Milagros Castro Sánchez
Carmen Peñamaría Mañón
Yolanda Bouzas Alfonsín
Luísa Feijoó
Leonardo Pena
Adolfo Muíños Sánchez
Paula García cruedo
Elena López Seco
Rosa Fernández González
Ana Campos Comín
Catalina María García Blanco
Laura Ageitos Miragaya
Leticia Santos Paz

Concello de Nigrán
Concello de Riveira
Concello de Moeche
Concello de Bueu
Concello de Verín
Concello de Silleda
Concello de Fene
Concello de Pontedeume
Concello de Pontedeume
Concello da Pobra do Caramiñal
Deputación de Pontevedra
Concello de Redondela
Deputación de Lugo
Concello de Viveiro
Concello de Monforte de Lemos
Concello de Oleiros
Concello de Cartelle
Concello de Moraña
Concello de San Sadurniño
Concello de Santiago de Compostela
Concello de Santiago de Compostela
Concello de Brión
Concello de Ames
Concello de Ames
Concello de Rianxo
Concello de Cabanas
Concello das Pontes
Concello de Poio
Concello de Poio
Concello de Narón
Concello de Guitiriz
Concello de Moaña

Isabel Reimúndez Suárez
Marisa Vázquez
Ana María Moreiras Vázquez
José Ramón Rioboo Castro
María Guadalupe Pombo Carril
Orlando Saavedra Cantillana
Rocío López Rey
Vanesa García García
Miguel bouzó Rodríguez
Ana Mª González Abelleira
José Ángel Martínez Bardanga
Mª Begoña López García
Ricardo Puertas Mosquera
Lúa Sanguiñedo Duarte
Daniel González Palau
Carmen Novas
Andrea M. García

Concello de Sada
Concello de Ramirás
Concello de San Cibrao das Viñas
Deputación da Coruña
Concello de Culleredo
Concello do Barco de Valdeorras
Concello da Laracha
Concello de Boiro
Concello de Ponteareas
Concello de Lugo
Concello de Mugardos
Concello da Coruña
Concello de Cambre
Concello de Cambre
Igadi
Igadi
Igadi

Escusan asistencia: Concello de Cambados, Concello de Ferrol, Concello de Manzaneda,
Concello de Cariño, Concello de Arteixo, Concello de Burela, Concello das Neves,
Concello de Abegondo, Concello de Valga, Concello da Guarda e Concello de Ourense.
Dá paso á reunión Andrea M. García, Secretaria en funcións, facendo alusión a que esta
Asemblea que ten por obxecto a renovación de cargos da Comisión Executiva, ten lugar no
período dos catro meses seguintes á constitución dos gobernos locais, tal e como se sinala nos
Estatutos da asociación.
1. Lectura e aprobación da acta anterior
A acta da Asemblea Xeral do 26/03/2019 foi previamente enviada por correo electrónico a todas
as entidades socias. Ante a falta de achegas ou comentarios sobre a mesma, dáse por aprobada.
2. Balance do período 2015-2019.
Toma a palabra Juan González, presidente en funcións cunhas palabras de agradecemento ás
persoas que conformaron a Comisión executiva neste período, coas que se mantivo unha boa
tónica de traballo e destacou o consenso como fórmula para a toma de decisións.
Resalta, así mesmo, catro eixos principais a destacar no traballo do Fondo neste mandato: --

Impulso do incremento da base asociativa e a súa participación activa na vida
orgánica da asociación.

Desde o ano 2008 ata o 2015 a asociación sufriu unha perda constante de socios. Neste mandato
centráronse esforzos en recuperar a masa asociativa. Deste xeito, pasamos nun período de 4
anos de 88 entidades socias no ano 2015 a un total de 100 na actualidade. Tamén se mellorou
na participación activa, contando coas Asembleas Xerais máis participativas nos 22 anos de
historia do Fondo Galego. Así mesmo, centráronse esforzos en facer partícipes a todos os
concellos e deputación que conforman o Fondo Galego, convidándoos de xeito formal, por
primeira vez na historia do Fondo Galego, a presentarse voluntarios para formar parte da
Comisión Executiva, órgano de administración e xestión da entidade. Ao longo deste período
tamén se realizaron consultas varias a través de enquisas, ou para facer achegas a cuestións que
afectan ao sistema galego de cooperación ou ao propio Fondo Galego, coa idea de fomentar a
participación e dar voz ás administracións socias.
-

Realzar a figura do Fondo Galego, como unha entidade de prestixio e
recoñecemento no sector da cooperación

En canto ao traballo institucional, realizouse un gran esforzo por conseguir o recoñecemento
institucional do Fondo Galego e en fomentar relacións de colaboración con entidades afíns ao
noso eido de actuación. Así, no último ano conseguimos un incremento do convenio de
colaboración que a Xunta de Galicia mantén co Fondo Galego desde o ano 2000, pasando dos
40.000€ que viña aportando nos primeiros anos do mandato a 60.000€ neste 2019. Asinamos
tamén un convenio de colaboración coa Asociación Nacional de Municipios de Mozambique, a
través da que xestionamos a actividade Vacacións con Traballo nese país e a través da que
canalizamos a axuda de emerxencia tras o paso do ciclón Idai. Mais, o importante é que
conseguimos un interlocutor estable e fiable, un parceiro con vocación municipalista, que nos
recoñece como un actor clave de apoio aos municipios mozambicanos. Cómpre tamén destacar
que outras entidades a nivel internacional nos convidaron a participar en proxectos da UE,
visualizándonos como un parceiro sólido e capaz de levar adiante proxectos de certa
envergadura. E sobre todo, cómpre destacar o labor desta Comisión executiva no esforzo
amosado por reactivar a Confederación de Fondos de Cooperación e Solidariedade. Un espazo
que estaba completamente árido desde había varios anos e no que o Fondo Galego tivo un papel
clave para recuperar a súa vida orgánica e funcional. Así, desde o ano 2017, o Fondo Galego ven
ocupando os cargos da Presidencia e Secretaría de dita entidade.
-

A transparencia na xestión

Outra das preocupacións do mandato residiu en incidir na transparencia da entidade. O
presidente destaca que as contas da asociación son públicas para toda persoa que queira
coñecelas, xa que están dispoñibles na páxina web. Así mesmo, foi realizada unha revisión
contable por unha consultora externa dando un resultado positivo. Cabe destacar tamén que
este ano foi contratada unha asesoría xurídica para o asesoramento ao respecto de cuestións
normativas que puideran afectarnos.
-

A implementación e difusión dos Obxectivos do Desenvolvemento Sostible

Outra das cuestións clave foi a de innovar con actividades que puideran ser atractivas e que nos
axudaran a conectar coa realidade dos noso parceiros do Sur. Tamén cómpre facer unha
mención ao traballo de difusión dos Obxectivos do Desenvolvemento Sostible, a través de

diversas actividades e foros. Para esta anualidade, os intercambios programados con municipios
portugueses é todo unha innovación que axuda, ademais, a estreitar lazos co noso país veciño.
En canto aos proxecto no Sur, conseguimos relanzar a convocatoria de proxectos para ONGD no
ano 2017, tras dous anos sen realizarse, por unha cuantía de 150.000€. Por outra banda,
fortalecemos a cooperación con Mozambique, con dous proxectos nos anos 2017 e 2018 na vila
de Nhamayabue, no sector de abastecemento de auga, un programa a dous anos coa Fundaçao
Encontro para conseguir, a través do deporte, o empoderamento das mozas e evitar embarazos
precoces, así como promover unha vida saudable. Así mesmo, en canto á axuda de emerxencia,
destinouse a axuda de emerxencia para os campamentos de persoas refuxiadas saharauís, para
o municipio de Jama, en Ecuador, tras o terremoto que sufriu o país, para as persoas afectadas
polo Volcán del Fuego en Guatemala e para Mozambique tras o paso do ciclón Idai no ano 2018.
Recuperáronse as visitas a terreo, como un mecanismo para coñecer a realidade na que estamos
traballando, coñecer de primeira man os proxectos e afianzar as relacións institucionais coas
entidades parceiras.
Juan González sinala tamén cales son os desafíos que a asociación debe afrontar a curto prazo:
-

-

-

-

O sistema de cálculo de cotas está vixente desde o ano 2009, polo que sería preciso
facer unha revisión coa pretensión de afianzar o compromiso coa cooperación ao
desenvolvemento desde o eido municipal.
Revisión estatutaria, para introducir linguaxe inclusiva e actualizar termos en desuso no
eido da cooperación. Tamén para facer aqueles cambios que se consideren necesarios
en virtude dunha maior claridade e transparencia.
Fortalecer e aproveitar a alianza cos socios estratéxicos en Galicia, como a FEGAMP e a
Xunta de Galicia, para reivindicar o potencial dos municipios na cooperación ao
desenvolvemento.
Incrementar os proxectos propiamente municipalistas.

No ano 2016 unha delegación de concelleiras galegas participaron nun encontro en
Mozambique xunto coa Rede de Mulleres Autarcas e eu mesmo no ano 2017 puiden coñecer de
primeira man os proxectos desenvolvidos e que estaban en curso en Mozambique. En ambos
casos, abriuse a participación a todas as entidades socias que quixeran participar da misión por
considerar que é patrimonio de todos as entidades socias do Fondo Galego.
3. Proposta de renovación da Comisión Executiva 2019-2023.
Andrea M. García, secretaria en funcións da entidade comeza indicando que na documentación
entregada se atopa un informe que explica cales son os criterios empregados para a
conformación da Comisión Executiva entrante. Uns criterios que tradicionalmente se veñen
empregando e que desta volta se reflicten neste informe para amosar que o proceso foi levado
a cabo como máxima transparencia e obxectividade.
Así mesmo, explica que neste proceso tivo lugar unha innovación, froito do proceso de
rexeneración do Igadi, a través do que se convidou formalmente ás entidades socias a
presentarse voluntarias para participar na Comisión Executiva. Desta chamada resultaron dous
concellos interesados, alén de tres que xa estaban integrados na executiva saínte. Continúa
indicando que o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI) é unha

asociación sen ánimo de lucro que dinamizou a constitución do Fondo Galego e que vén
formando parte da súa executiva desde a súa fundación.
Dáse conta da comisión executiva saínte:
Presidencia: Juan A. González (Alcalde de Nigrán)
Vicepresidencia: Teresa París (Concello de Redondela)
Tesourería: Anxos Riveiro e Carmen Fouces (Concello de Pontevedra)
Secretaría: Andrea M. García (Igadi)
Vogalías:
Goretti Sanmartín (Deputación da Coruña)
Rocío Fraga (Concello da Coruña)
Gloria Prada (Concello de Monforte de Lemos)
Marga Figueroa (Concello de Oleiros)
Daniel Fernández (Concello de Cartelle)
Procédese a explicar os criterios que determinaron a conformación da proposta de renovación
de cargos da Comisión executiva, sendo aprobada polos principais partidos políticos con
representación municipal, cos que se mantiveron reunións previas:
•

Representación equilibrada das diferentes forzas políticas con presenza nos
gobernos municipais.

Tras analizar a configuración dos novos gobernos das administracións locais socias do Fondo
Galego, resultantes das eleccións municipais do 26/5/2019, e tendo en conta a representación
de cada administración local perante o Fondo Galego, obtemos os seguintes resultados:
PP

PSOE

BNG

INDEPENDENTES TOTAL

A Coruña

13

20

6

4

43

Lugo

3

10

0

1

14

Ourense

5

5

4

3

17

Pontevedra

7

10

8

1

26

TOTAL

28

45

18

9

100

28%

45%

18%

9%

100%

% Sobre
total

o

Tendo en conta estes datos e aplicando unha regra de tres, a representación que cada forza
política debería obter na Comisión Executiva (constituída por 8 administracións locais máis o
Igadi) sería de:
PP: 2 representantes (2,24)
PSdG: 4 representantes (3,60)

BNG: 1 representante (1,44)
Independentes: 1 representante (0,72)
•

Representación das catro provincias.

Proponse para este novo mandato unha representación provincial tentando que sexa
proporcional en función do número de entes locais asociados por provincia.
Aplicando unha regra de tres a representación por provincias sería a seguinte:
A Coruña: 4 representantes (3,44)
Lugo: 1 representante (1,12)
Ourense: 1 representante (1,36)
Pontevedra: 2 representantes (2,08)
•

Representación de entidades locais de maior e menor número de habitantes.

Para lograr a representación das administracións locais de maior e menor tamaño, inclúese a
participación dunha cidade, dunha deputación provincial e de tres concellos medianos e outros
tantos pequenos.
•

Representación de concellos de costa e de interior.

Na proposta de renovación da Comisión Executiva inclúense tanto concellos de interior coma de
costa, para garantir a consideración de ambas realidades na xestión e na adopción de decisións.
•

Representación cando menos paritaria en canto ao xénero.

Na proposta de renovación de cargos figuran 7 nomes de muller e 2 de home.
Procédese entón a presentar a proposta para a renovación de cargos da Comisión executiva
do Fondo Galego, que queda aprobada por consenso da Asemblea Xeral:
CARGO

NOME

Presidencia

CONCELLO/DEP

PROVINCIA

PARTIDO

Juan A. González Nigrán
Pérez

Pontevedra

PSOE

Vicepresidencia

Ana Belén Breixo San Sadurniño
Gundín

A Coruña

BNG

Tesourería

Daniel Fernández Cartelle
Carril

Ourense

PP

Secretaría

Andrea M. García Igadi
Corzo

-

-

Vogalía

María Luísa Piñeiro Moraña
Arcos

Pontevedra

PP

Vogalía

Luísa
Montero

Feijoó Ames

Vogalía

María
García

Vogalía

María
Milagros Santiago
Castro Sánchez
Compostela

Vogalía

Marga
Figueroa Oleiros
Vázquez

Loureiro Deputación
Lugo

A Coruña

PSOE

de Lugo

PSOE

de A Coruña

PSOE

A Coruña

Alternativa
dos Veciños

Andrea M. García conclúe agradecendo ás persoas polo curso do traballo na Comisión executiva
saínte, onde primou a altura de miras e o consenso. Así mesmo, agradece ás novas persoas que
conformarán a Executiva para o período 2019-2023 pola súa valentía e implicación coa
asociación. Por último, agradece á Asemblea xeral de entidades socias, por facilitar o traballo a
nivel técnico e propiciar o consenso na toma de decisións.
Indica, ademais, que as diferenzas entre o Norte e o Sur continúan a ser abismais, e non
podemos quedar indiferentes. O Fondo Galego ofrece un espazo participado onde todas as
entidades locais podemos participar en cooperación ao desenvolvemento, dun xeito máis eficaz,
eficiente e con maior impacto e coordinación. Non debemos perder de vista o obxectivo da
asociación, que é o de mellorar a calidade de vida das persoas dos países máis empobrecidos e
que a nosa achega, por pequena que sexa, é importante para tal fin.
4. Rogos e preguntas.
Daniel González, presidente do Igadi toma a palabra para dar os parabéns á Comisión Executiva
entrante e saínte, agradecendo o labor do seu presidente, e poñendo de manifesto o relevo
xeracional no seo do Igadi, que está promovendo innovacións tamén no Fondo Galego co
obxectivo de procurar unha maior transparencia, participación e apropiación da asociación por
parte das entidades socias.
Unha asistente pregunta sobre a sostibilidade dos proxectos de cooperación ao
desenvolvemento, facendo alusión ao proxecto de instalación de pequenos sistemas
abastecemento de auga na vila de Nhamayabue, en Mozambique, ao que Andrea M. García
responde que é o propio municipio o que realiza o mantemento destes sistemas, que son
simples no seu funcionamento, mais que cambiaron a vida de moitas persoas que arriscaban a
súa vida fronte ataques de crocodilos e hipopótamos para abastecerse da auga do río.

Sen máis asuntos que tratar, dáse por finalizada a reunión cando son as 11:45h.

Juan González
Presidente

Andrea M. García
Secretaria

