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1. PLAN FORTALECEMENTO 2019
➢ RESUMO DOS OBXECTIVOS
Obxectivo 1: Incrementar a base asociativa e mellorar a súa participación activa
Obxectivo 2: Fortalecemento da estrutura do Fondo Galego
Obxectivo 3: Mellorar o estatus institucional e recoñecemento
Obxectivo 4: Impulsar a participación do Fondo Galego en redes estatais e internacionais
➢ DESCRICIÓN DAS ACTIVIDADES
OBXECTIVO 1: Incrementar a base asociativa e mellorar a súa participación activa
• ACTIVIDADE 1.1: Campaña de captación de socios 2019
Para o 2019 proponse continuar co achegamento a administracións locais que aínda non
forman parte da nosa rede. Tal e como se viña facendo, farase envío de información aos
concellos galegos, ademais de manter reunións presenciais con diferentes administracións
locais potencialmente interesadas en recibir a información ou en asociarse. Así mesmo, farase
un chamamento na Asemblea da FEGAMP para promover a adhesión dun maior número de
Concellos.
Para dar a benvida e animar a participar ás novas entidades socias que entren a formar parte
da asociación no 2019, ofreceráselles unha actuación da compañía A Tropa de Trapo, co
espectáculo “O ritmo do camiño”.
As accións concretaríanse en:
- Presentación do Fondo Galego na Asemblea de entidades socias da FEGAMP
- Reunións presenciais con diferentes Concellos
- Alianza coas Deputacións provinciais para promover a adhesión a nivel territorial
- Contacontos de benvida para as entidades que se asocien nesta anualidade
Orzamento: 2.850€
- Desprazamentos: 500€
- Elaboración e impresión de folleto sobre o Fondo Galego: 200€
- Contratación da compañía Tropa de Trapo para 5 actuacións: 2.150€
•

ACTIVIDADE 1.2: Participación no estudo sobre o estado da cooperación
municipalista en Galicia
O Fondo Galego está participando no estudo do estado da cooperación municipalista en
Galicia xunto coa Coordinadora Galega de ONGD. O estudo é cofinanciado por ambas
entidades, co apoio da Xunta de Galicia.
Orzamento: 1.600€
- Cofinanciamento da consultoría externa: 1.500€
- Reunións de coordinación: 100€

OBXECTIVO 2: Fortalecemento da estrutura do Fondo Galego
• ACTIVIDADE 2.1: Xuntanzas da Rede Municipalista Solidaria.
A Rede Municipalista Solidaria está conformada polas representantes técnicas e políticas dos
nosos concellos e deputacións socias do Fondo Galego. Constitúe a ligazón entre a Secretaría
técnica do Fondo Galego e as entidades socias.
Durante o 2019 haberá dúas convocatorias das Redes Municipalistas Solidarias, no primeiro e
segundo semestre do ano. Haberá unha reunión a nivel provincial para facilitar a participación.
Na reunión do primeiro semestre contaremos coa asistencia dunha persoa representante da
ONGD Intered, coa que apoiamos un proxecto de cooperación ao desenvolvemento en
Guatemala a través da convocatoria de proxectos 2017.
Para o segundo semestre tamén se contará con algunha persoa ou actividade que resulten de
interese para as entidades socias. Así mesmo, en ambas reunións se ofrecerá un almorzo de
comercio xusto.
Orzamento: 1.200€
- Desprazamentos: 700€
- Petiscos: 500€
• ACTIVIDADE 2.2: Asemblea Xeral de entidades socias
No ano 2019 contaremos con dúas convocatorias de Asembleas. A primeira delas terá lugar no
mes de marzo, para aprobar o plan de actividades e orzamento 2019 e a memoria de
actividades e balance económico 2018, entre outras cuestións, e a segunda no mes de
outubro, para a constitución do órgano de goberno da asociación, entre outros temas. Nesta
segunda Asemblea tratarase de potenciar o encontro entre as persoas representantes das
entidades socias á vez que se combinará con algunha actividade lúdica e cultural.
Orzamento: 1.750€
- Desprazamentos/honorarios de potenciais persoas convidadas: 250€
- Petiscos: 500€
- Actividade lúdica-cultural: 1.000€
• ACTIVIDADE 2.3: Intercambios con municipios portugueses sobre a implementación
dos ODS e as políticas públicas municipais de cooperación ao desenvolvemento
Durante o 2019 terán lugar 3 intercambios entre concellos galegos e portugueses,
preferentemente irmanados, para compartir a súa experiencia na implementación dos ODS a
nivel local, así como das súa política e/ou accións de cooperación ao desenvolvemento.
Os intercambios terán lugar no segundo semestre do ano. Serán xornadas de un día, nos que
representantes dos municipios portugueses visiten aos concellos participantes para facer o
intercambio de experiencias. Cada municipio portugués visitará un municipio galego, deste
xeito fomentarase a aprendizaxe e intercambio entre pares.
Orzamento: 7.050€
- Desprazamentos, aloxamentos e manutención das e dos representantes dos
municipios portugueses: 3.000€

-

Desprazamentos da secretaría técnica: 250€
Materiais difusión: 800€
Asesoría técnica do Instituto Marquês de Vall Flôr: 3.000€

OBXECTIVO 3: Mellorar o estatus institucional e recoñecemento
• ACTIVIDADE 3.1: Almorzo xusto
Esta actividade enmárcase no plano das próximas eleccións municipais e na necesidade de que
os propios partidos políticos recoñezan a cooperación municipalista como unha política pública
necesaria para acadar os Obxectivos do Desenvolvemento Sostible a nivel mundial.
Porén, o 28 de febreiro terá lugar un almorzo con produtos de comercio xusto e de
proximidade con líderes e voceiras/os dos partidos políticos representados no Parlamento
Galego. Este encontro terá como obxectivo, ademais de presentar ao propio Fondo Galego e as
principais accións nos 22 anos de historia, animar aos partidos a que inclúan a cooperación ao
desenvolvemento no seu programa marco e animar a todos os concellos galegos a sumarse ao
Fondo Galego.
Orzamento: 320€
- Desprazamentos da secretaría técnica: 70€
- Materiais difusión: 100€
- Almorzo de comercio xusto: 150€
•

ACTIVIDADE 3.2: Fortalecer a coordinación e colaboración coa FEGAMP

Sabendo que entre ambas entidades hai un convenio de colaboración desde o ano 1998, e
renovado no 2005 e 2015, nos que se fai mención ao apoio material, institucional e técnico da
FEGAMP co Fondo Galego, é o momento de dar un paso máis alá e fomentar o apoio e
protección, por parte da Fegamp, da cooperación municipalista galega e do Fondo Galego de
Cooperación e Solidariedade como entidade que a coordina e impulsa. Porén, faranse unha
serie de propostas a dita entidade para conseguir unha maior formación e implicación do
municipalismo en materia de cooperación ao desenvolvemento, así como para conseguir unha
maior harmonización e coordinación entre as políticas públicas municipais en materia de
cooperación ao desenvolvemento.
Orzamento: 100€
- Desprazamentos para reunións: 100€

OBXECTIVO 4: Impulsar a participación do Fondo Galego en redes estatais e internacionais
• ACTIVIDADE 4.1: Participación na Confederación de Fondos
O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade pasou a ocupar a Presidencia da
Confederación de Fondos o 8 de novembro de 2017. Tal e como foi planificado, o Fondo
Galego adoptou un papel activo e conciliador dentro da Confederación, recuperando a
capacidade de iniciativa e discurso. A unión e traballo conxunto dos Fondos resulta crucial para
a defensa da cooperación municipalista. As eleccións municipais do 2019 levan implícitas a
renovación da actual composición da Comisión Executiva da Confederación de Fondos de
Cooperación e Solidariedade, na que o Fondo Galego tentará novamente ocupar un papel
destacado dentro da mesma.
Orzamento: 2.500€
- Cota 2019: 2.500€
• ACTIVIDADE 4.2: Estudar a posibilidade de adhesión a outras redes a nivel
internacional
O feito de participar nun maior número de redes e plataformas ofrécenos a posibilidade de
enriquecernos como asociación e tamén de xerar vínculos con outras comunidades que poden
ser proveitosos para o traballo sobre os nosos obxectivos. Porén, sería importante facer un
rastrexo daquelas redes e asociacións de segundo nivel nas que o Fondo Galego
potencialmente podería estar interesado en participar.
Orzamento: 0,00€

2. PLAN SENSIBILIZACIÓN 2019
➢ OBXECTIVO E ACTIVIDADES
Obxectivo 5: Sensibilizar nos temas de solidariedade e dereitos humanos a un maior número
de persoas en Galicia
Obxectivo 6: Incrementar o coñecemento e maior implicación dos nosos socios na área de
cooperación ao desenvolvemento
➢ DESCRICIÓN DAS ACTIVIDADES
OBXECTIVO 5: Sensibilizar nos temas de solidariedade e dereitos humanos a un maior
número de persoas en Galicia
•

ACTIVIDADE 5.1: Exposición itinerantes

Durante o 2019 centraranse os esforzos en mobilizar as exposicións:
- Os Obxectivos do Desenvolvemento Sostible.
- Dereitos Humanos en Mozambique
- No colo da esperanza
- Mindjer di Guiné: miradas desde Guinea-Bissau
Continuará estando dispoñible para as entidades socias a exposición ‘Galicia-Cabo Verde, unha
irmandade’.
Orzamento: 2.000€
- Folletos, arranxos e dinamización nas exposicións: 2.000€
• ACTIVIDADE 5.2: Actuacións de Batuko Tabanka
Ofertaranse un máximo de 5 actuacións a 5 socios diferentes que non teñan acollido neste
mandato actuación de Batuko Tabanka a través do Fondo Galego. As actuación terán unha
duración de 50 minutos, e contarán cunha breve explicación da vinculación Galicia- Cabo
Verde ao inicio das mesmas. Ademais de promover a interculturalidade darase a coñecer unha
realidade da comunidade galega e en concreto dun dos nosos concellos, o de Burela, que
acolle a un gran número de persoas caboverdianas.
Orzamento: 4.500€
- Actuacións de Batuko Tabanka (5): 4.500€
•

ACTIVIDADE 5.3: Contacontos coa compañía a Tropa de Trapo

Continúase a aposta pola Tropa de Trapo nesta ocasión co espectáculo 4 Monos.
Serían beneficiados 6 administracións locais con unha representación dun destes espectáculos.
Orzamento: 4.000€
- Contratación da compañía Tropa de Trapo para 6 actuacións: 4.000€

• ACTIVIDADE 5.4: Representacións teatrais sobre as fronteiras e as persoas refuxiadas
A actividade responde a unha demanda da base asociativa do Fondo Galego, interesada en
afondar máis na temática das persoas migrantes e refuxiadas. O espectáculo será levado a
cabo pola ONGD galega Pallasos en Rebeldía, que fai un traballo de terapia en situacións de
emerxencia ou conflito, a través do espectáculo de clown, á vez que dá a coñecer e sensibiliza
sobre estas situacións na nosa sociedade.
O espectáculo, no que participarían dous actores, está baseado na obra ‘O valo’, de Carlos
Labraña, que ven de recibir o IX Premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil.
Realizaranse un total de 5 actuacións, destinadas a público infantil e/ou familiar, de unha hora
de duración.
Orzamento: 3.875€
- Representacións da obra ‘O valo’ (5): 3.875€
• ACTIVIDADE 5.5: Axenda 2020
As axendas son un material de papelería case imprescindibles para o persoal técnico e político
das administracións locais. Porén, o Fondo Galego promoverá a elaboración dunha axenda
propia, elaborada con materiais reciclados e na que se destaquen as datas relativas á
solidariedade e Dereitos Humanos. A axenda versará sobre os Obxectivos do Desenvolvemento
Sostible.
Orzamento: 3.000€
- Deseño e impresión da axenda de 300 unidades: 3.000€
• ACTIVIDADE 5.6: Concurso de murais “Muros que unen II”
O concurso de murais levado a cabo o pasado ano na cidade da Coruña amosou bos resultados
en canto á participación e aceptación por parte dos colectivos que promoven a arte urbana.
Non cabe dúbida, ademais, de que a arte urbana é unha das ferramentas máis potentes para
visibilizar determinadas situacións de inxustiza e para sensibilizar sobre as desigualdades. Polo
que, co obxectivo de continuar con esta innovación e sen perder a convicción da importancia
das imaxes como ferramenta sensibilizadora, para o 2019 proponse unha continuación do
concurso para representar nos muros da cidade outros 4 ODS.
Orzamento: 20.000€
- Preparación das áreas a pintar (1.600€ por área aprox): 6.400,00 €
- Premios (2000€ por premio): 8.000,00 €
- Materiais para o pintado das obras (512,50€ por obra): 2.050,00 €
- Grúas para pintado: 1.000,00 €
- Deseño e impresión de materiais de difusión: 900,00 €
- Desprazamentos, aloxamentos e manutención para xestión da actividade e pintado
das obras: 1.300,00 €
- Desprazamento e manutención para o xurado: 150,00 €
- Difusión en redes sociais: 200,00 €

OBXECTIVO 6: Incrementar o coñecemento e maior implicación dos nosos socios na área de
cooperación ao desenvolvemento
• ACTIVIDADE 6.1: Vacacións con Traballo
O programa Vacacións con Traballo terá este ano 3 prazas, vinculadas aos nosos parceiros
locais actualmente en Mozambique, a Fundação Encontro (1 persoa), A Asociación Nacional de
Municipios Mozambicanos (1 persoa) e Cabo Verde, o municipio de Santa Cruz (1 persoa). Así
mesmo, editarase o Caderno de experiencias de 2018 en formato dixital.
A convocatoria comezarase a traballar desde principios de ano para que estea lista para facela
pública no mes de marzo. As viaxes e as estancias de cada persoa voluntaria planificaranse
trala resolución da convocatoria, mais as condicións das mesmas quedarán esclarecidas nun
documento que se asinará co parceiro local, para garantir a seguridade e comodidade das
persoas voluntarias.
Orzamento: 6.000€
- Viaxe, seguro e tramitación de visado de 2 persoas a Mozambique: 3.000€
- Viaxe, seguro e tramitación do visado de 1 persoa a Cabo Verde: 1.000€
- Manutención das 3 persoas que participen en Vacacións con Traballo: 1.200€
- Deseño e publicación dixital do caderno de Vacacións con Traballo 2017: 100€
- Deseño do folleto e báneres promocionais: 200€
- Gastos desprazamento e manutención para asistencia a formación sobre cooperación
ao desenvolvemento para as 3 persoas que participen en Vacacións con Traballo: 250€
- Gastos desprazamento e manutención para asistencia xornada de avaliación do
programa (desprazamentos e manutención): 250€
• ACTIVIDADE 6.2: Vacacións con Traballo en Galicia
Como continuidade co ano anterior, proponse continuar con esta actividade para promover o
fortalecemento dos municipios mozambicanos e a sensibilización coas desigualdades NorteSur entre os nosos socios. Unha persoa de perfil técnico da administración local mozambicana
viaxará a Galicia para formarse en un ou varios concellos/deputacións, sobre un área que
detecte como prioritaria. A persoa escollida será seleccionada entre a Asociación Nacional de
Municipios Mozambicanos e o Fondo Galego.
Os concellos e deputacións que se amosen voluntarias a acoller a esta persoa deberán nomear
a unha responsable do seu acompañamento na súa administración local. A secretaría técnica
fará labores de acompañamento da actividade.
Orzamento: 3.200€
- Viaxe dunha persoa de Mozambique: 1.200€
- Manutención: 700€
- Aloxamento: 1.000€
- Desprazamentos: 300€

•

ACTIVIDADE 6.3: Actividades relacionadas cos proxectos financiados na convocatoria
de proxectos
Orzamento: 3.000€
- Actividade de Asemblea de Cooperación pola Paz: 1.500€
- Actividade de InteRed: 1.500€
• ACTIVIDADE 6.4: Foro da cooperación municipalista da lusofonía.
Para promover a alianza do Fondo Galego en redes internacionais, e, ao tempo, para
achegarnos aos nosos parceiros no Sur, sendo conscientes das súas múltiples realidades,
proponse a realización dun Foro sobre a cooperación municipalista cos países da lusofonía, aos
que se convidará para coñecer cal é o punto de situación dos seus municipios, os principais
desafíos, metas xa cumpridas, así como chamar á reflexión sobre o rumbo que debe tomar a
cooperación realizada polo Fondo Galego cos mesmos, de ser o caso.
Convidaranse, porén, a representantes de municipios ou rede de municipios dos seguintes
países: Cabo Verde, Mozambique, São Tomé e Príncipe, Guinea Bissau, Angola, Timor Leste,
Portugal e Brasil.
O obxectivo principal e achegar as realidades do Sur ao municipalismo galego e, ao tempo, ser
máis coñecedoras das diferentes realidades para abrir un espazo de reflexión conxunta para
delimitar o presente e futuro da cooperación realizada polo Fondo Galego de Cooperación e
Solidariedade. Propoñerase, ademais, a creación dunha Rede de municipios da lusofonía para
promover o intercambio de experiencias e sinerxías no eido da cooperación ao
desenvolvemento e Axenda 2030.
Así mesmo, enmarcaríase tamén neste foro a presentación do estudo da cooperación
municipalista en Galicia. Ademais da presentación do estudo e da súa elaboración, contarase
coa intervención de representantes de municipios que destacan nas súas políticas públicas
municipais de cooperación.
Estarán convidadas todas as administracións locais galegas, así coma outros actores do sistema
galego de cooperación ao desenvolvemento.
Orzamento: 21.300€
-

Desprazamento, aloxamento e manutención das persoas convidadas (2 por país):
11.800€
Desprazamentos da secretaría técnica: 200€
Pausa café: 800€
Deseño e impresión de cartel e folletos: 500€
Honorarios poñentes: 1.000€
Materiais difusión: 1.000€
Impresión do estudo: 1.000€
Aluguer sala de realización do Foro, atrezzo, e servizo técnico de apoio: 5.000€

3. PLAN ÁREA DE PROXECTOS 2019
➢ OBXECTIVOS E ACTIVIDADES
Obxectivo 7: Mellorar na calidade e impacto das accións de cooperación ao desenvolvemento
➢ DESCRICIÓN DAS ACTIVIDADES
OBXECTIVO 7: Mellorar na calidade e impacto das accións de cooperación ao
desenvolvemento
• ACTIVIDADE 7.1: Programa coa Fundaçao Encontro
Continuamos o programa bianual iniciado no ano 2017 “Promoción da saúde a través do
deporte no medio rural dos distritos de Boane e Namaacha (Mozambique)”. O proxecto ten
como obxectivo reducir os factores de risco que poden levar á xente nova a contraer adiccións,
doenzas ou embarazos precoces. A través do mesmo, ofreceranse alternativas de lecer a nenas
e nenos e mais á mocidade, creando equipos de fútbol e atletismo nos que se incentivará a
participación e liderado das rapazas, favorecendo así a equidade de xénero. O exercicio físico
considérase así unha ferramenta para mellorar a saúde, pero tamén para fomentar o
crecemento persoal, as relacións sociais e o empoderamento das mulleres. Cada aldea contará
cun equipo, que competirá en campionatos cuadrimestrais. Ademais, cada dous meses,
organizaranse sesións de reflexión en grupo sobre diferentes temas de sensibilización e
educación en valores, alén de implementar accións informativas e educativas sobre o terreo
que poden tomar forma de visitas domiciliarias, palestras, teatro, etc.
Orzamento: 6.000€.
- Derradeiro pago ao proxecto: 6.000€
•

ACTIVIDADE 7.2: Proxecto de construción de dous pequenos sistemas de
abastecemento de auga na Vila de Nhamayabue
A segunda fase do proxecto de construción de pequenos sistemas de abastecemento de auga
na Vila de Nhamayabue deu inicio o pasado ano, tras o éxito e a boa xestión comprobados do
primeiro proxecto apoiado directamente da man dun municipio mozambicano.
Achegarse ao río para recoller auga constitúe unha práctica de risco para as comunidades que
viven á beira do Zambeze, en Mozambique, xa que se expoñen aos ataques de animais
salvaxes, como hipopótamos e crocodilos, que están a causar mortes e graves feridas sobre
todo ás mulleres, habitualmente encargadas de encher os bidóns e lavar a roupa. Así acontece
no barrio de Mutarara Velha, no municipio de Nhamayábue, ao que o Fondo Galego de
Cooperación e Solidariedade decidiu apoiar coa construción de outros dous pequenos sistemas
de abastecemento de auga para garantir un acceso seguro á auga para o total da poboación,
algo máis de 3.000 habitantes. Quedará minguada tamén a incidencia de doenzas como a
diarrea, causa de mortalidade sobre todo entre nenos e nenas. Ao tempo, reducirase
considerablemente a distancia que as mulleres teñen que percorrer cargando as garrafas, de
xeito que poderán dedicar o seu tempo a outras actividades.
Orzamento: 8.324,71€
- Derradeiro pago ao proxecto: 8.324,71€

•

ACTIVIDADE 7.3: Proxecto/s de cooperación directa con municipios mozambicanos
e/ou caboverdianos
Dando continuidade á cooperación desenvolvida en Cabo Verde e Mozambique, proponse
continuar apoiando directamente iniciativas de municipios caboverdianos, mozambicanos, ou
asociacións municipalistas destes países de lingua oficial portuguesa, coas que o Fondo Galego
mantén unha estreita relación, sempre que vaian enmarcadas á diminución da pobreza e a
mellora da calidade de vida da súa poboación ou ao fortalecemento de cadros dos municipios.
Orzamento: 30.272€€
•

ACTIVIDADE 7.4: Axudas de emerxencia ou post emerxencia.

Resérvanse 10.000€ para axudas de emerxencia ou post emerxencia que se poidan aprobar
pos catástrofes naturais ou humanitarias que acontezan durante o ano en países ou con
persoas empobrecidas ou en situación de vulnerabilidade.
Orzamento: 10.000€
• ACTIVIDADE 7.5: Fondo de reserva para a convocatoria de proxectos de ONGD
Coa vontade de levar a cabo unha convocatoria de proxectos de cooperación ao
desenvolvemento no ano 2020, reservarase unha cantidade para os fondos de dita
convocatoria.
Orzamento: 23.301,52€

4. PLAN COMUNICACIÓN 2019
En 2017 elaborouse un novo Plan de Comunicación Externa do Fondo Galego de Cooperación e
Solidariedade que abrangue ata o final do presente mandato municipal e que cómpre
implementar en cada anualidade. O documento pauta os principais procesos comunicativos
para incrementar a visibilización do noso labor co obxectivo, entre outros, de fomentar a
participación na entidade e convidar a reflexión sobre as causas da pobreza. Entre as accións a
materializar cóntanse o envío de notas de prensa, organización de roldas, xestión de
entrevistas e reportaxes, actualización da web e redes sociais, boletíns electrónicos, mailing,
etc.
➢ OBXECTIVOS
Obxectivo 8: Continuar promovendo a visibilización do traballo do Fondo Galego e as cuestións
relativas ás desigualdades nos pobos do Sur.

➢ DESCRICIÓN DAS ACTIVIDADES
OBXECTIVO 8: Continuar promovendo a visibilización do traballo do Fondo Galego e as
cuestións relativas ás desigualdades nos pobos do Sur.
• ACTIVIDADE 8.1: Promoción do Fondo Galego nas redes sociais.
A fin de chegar coas nosas mensaxes a un maior número de persoas, preténdese incrementar
o número de seguidores nas redes sociais do Fondo Galego, concretamente en Facebook a
razón de 500 por ano. Para conseguilo, alén das publicacións habituais, organizaranse sorteos
e enquisas que propicien o feedback e que haberá que publicitar, así como promocionar o
propio perfil da entidade.
Orzamento: 100€
- Promoción da páxina do Fondo Galego en Facebook: 100€
• ACTIVIDADE 8.2: Nova páxina web.
Tras as últimas mudanzas no seo do Fondo Galego e en sintonía coas novas tendencias na
comunicación dixital, cómpre unha completa revisión do portal www.fondogalego.org, de
xeito que as e os internautas poidan acceder de forma rápida e intuitiva aos contidos desde
calquera dispositivo, incluíndo algúns aspectos de relevancia coma o portal de transparencia.
Orzamento: 3.000€
- Dominios: 150€
- Elaboración dunha nova páxina web: 2.850€
• ACTIVIDADE 8.3: Elaboración da Memoria anual
Ao peche do exercicio, realízase a edición dixital e impresa dun completo documento que
recolle a actividade realizada durante o ano no relativo ao tecido asociativo, relacións
institucionais, proxectos de cooperación, accións de sensibilización, comunicación, balance
económico e axenda. A Memoria distribúese entre todas as entidades socias e demais axentes
do sector, entre outros.
Orzamento: 1.500€
- Deseño e impresión de memorias do Fondo Galego: 1.500€
• ACTIVIDADE 8.4: Publicación de 9 artigos de opinión
Co fin de dar a coñecer os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible e a cooperación
municipalista, establecerase unha colaboración cun xornal electrónico para publicar artigos de
opinión, prestando especial atención á súa implementación desde o eido local e en relación ao
labor do Fondo Galego. Os textos irán asinados por representantes políticos nas diferentes
administracións socias, sen prexuízo de que a Secretaría Técnica poida prestar asesoramento
para elaboralos.
Orzamento: 0€

