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1. PLAN DE FORTALECEMENTO E ACCIÓN INSTITUCIONAL
➢ OBXECTIVOS A TRABALLAR
OBXECTIVO 1: INCREMENTAR A BASE ASOCIATIVA E A SÚA IMPLICACIÓN EN MATERIA DE
COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO
OBXECTIVO 2: VISIBILIZAR E FOMENTAR OS PROCESOS DE TRANSPARENCIA DA ASOCIACIÓN
OBXECTIVO 3: FOMENTO DE ALIANZAS ESTRATÉXICAS

ACTIVIDADES RELACIONADAS CO OBXECTIVO 1: INCREMENTAR A BASE
ASOCIATIVA E A SÚA IMPLICACIÓN EN MATERIA DE COOPERACIÓN AO
DESENVOLVEMENTO
ACTIVIDADE 1.1: Campaña de captación de entidades socias
A estratexia a seguir no 2021 para conseguir a adhesión de novos concellos ao Fondo Galego de
Cooperación e Solidariedade pasa por establecer unha alianza cos principais partidos políticos
con representación municipal. Deste xeito, procurarase a súa colaboración para trasladar a
todos os concellos galegos que aínda non forman parte do Fondo Galego os obxectivos e
actividades da asociación municipalista, en vista de sensibilizalos fronte ao relevante papel que
poden ter os municipios no eido da cooperación ao desenvolvemento.
Por tanto, esta actividade desenvolverase en dúas fases:
1. Reunións virtuais con representantes dos principais partidos políticos con presenza no
municipalismo galego (PSdeG-PSOE, PPdeG e BNG) para facer unha presentación do
Fondo Galego e trasladar a importancia da participación activa das administracións
locais na cooperación ao desenvolvemento, en canto se descobren como a
administración máis próxima á cidadanía e con alto potencial de implicación e
sensibilización da mesma. Manterase unha reunión con representantes de cada partido.
2. Reunións virtuais a nivel provincial cos gobernos locais da mesma cor política que aínda
non son socios do Fondo Galego. Solicitarase a colaboración do partido político en
cuestión para dar traslado da importancia da súa participación no Fondo Galego e nas
propias reunións.
Orzamento: 2.640,90€
- Apoio técnico para reunións virtuais
ACTIVIDADE 1.2: Actualización do sistema de cálculo de cotas
Actualmente o sistema de cotas do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade vén
determinada pola resolución adoptada pola Asemblea Xeral reunida en sesión ordinaria o día 26
de xuño de 2009. Se ben foi unha solución óptima para o esclarecemento das cotas mínimas que
lle correspondía aboar a cada entidade socia, debemos procurar unha maior implicación dos
concellos e deputacións socias. O mundo globalizado e interconectado afronta graves crises a
nivel económico, humanitario e social, polo que se fai necesario unha maior implicación e
compromiso de todas as persoas e administracións, nas que se inclúen as administracións locais.
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Así mesmo, o sistema de cotas mínimas deberá perseguir a maior equidade posible nas achegas
realizadas polas entidades socias, tendo en conta que ata o de agora o maior esforzo recaeu nos
concellos de menor número de habitantes. Simplificar o sistema de cotas para que sexa máis
sinxelo de entender e calcular, gañando así en transparencia, é outro dos obxectivos que se
perseguen con esta actividade.
Orzamento: Incluído en gastos de persoal

ACTIVIDADES RELACIONADAS CO OBXECTIVO 2: VISIBILIZAR E FOMENTAR OS
PROCESOS DE TRANSPARENCIA DA ASOCIACIÓN
ACTIVIDADE 2.1: Elaboración de protocolos
Co obxectivo de gañar en transparencia, proponse a elaboración de protocolos que regulen
aspectos do funcionamento interno da asociación. No 2021 traballaranse, previsiblemente, os
protocolos de contratación, da Comisión Avaliadora de Proxectos, e dos proxectos de
cooperación directa. Ditos protocolos serán aprobados, de ser o caso, pola Asemblea Xeral, e
pendurados na páxina web.
Orzamento: incluído nos gastos de persoal e de asesoría xurídica.
ACTIVIDADE 2.2: Utilidade Pública
No ano 2021 o Fondo Galego conta co contexto interno apropiado para a obtención da Utilidade
Pública, principalmente grazas á reforza estatutaria realizada na anualidade anterior e á
exclusiva natureza das súas entidades socias como administracións locais de Galicia. Por tanto,
unha vez aprobado pola Asemblea Xeral, serán iniciados os trámites para a súa consecución, que
redundarán nunha serie de vantaxes fiscais e na garantía da transparencia da asociación.
Orzamento: 1.367,30€
- Servizo técnico para a tramitación da Utilidade Pública: 1.367,30€

ACTIVIDADES RELACIONADAS CO OBXECTIVO 3: FOMENTO DE ALIANZAS
ESTRATÉXICAS
ACTIVIDADE 3.1: Renovar o convenio coa FEGAMP
O Fondo Galego mantén unha relación de colaboración coa FEGAMP, a través da sinatura de
convenios entre as partes, o último con data do 2014. Para procurar unha maior información e
implicación da FEGAMP na área de cooperación ao desenvolvemento, buscarase actualizar e
renovar a alianza entre ambas asociacións municipalistas para favorecer a consecución dos
obxectivos do Fondo Galego.
Orzamento: incluído nos gastos de persoal.
ACTIVIDADE 3.2: Participación na Confederación de Fondos
O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade pasou a ocupar a Vicepresidencia da
Confederación de Fondos a principios do 2020. A unión e traballo conxunto dos nove Fondos
existentes a nivel estatal resulta crucial para a defensa da cooperación municipalista.
Orzamento: 2.500€
- Cota 2021: 2.500€
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2. PLAN DE SENSIBILIZACIÓN E COMUNICACIÓN 2020
➢ OBXECTIVO E ACTIVIDADES
OBXECTIVO 4: FORMAR, INFORMAR E VISIBILIZAR SOBRE TEMAS DE SOLIDARIEDADE, DEREITOS
HUMANOS E ODS ÁS ADMINISTRACIÓNS LOCAIS GALEGAS

PROXECTO: A AXENDA 2030, UN RETO GLOBAL NUN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN
II
ACTIVIDADE 4.1: Apoio a Concellos para elaboración de Plans de Implementación dos ODS a
nivel local
Na liña de afondar no apoio aos Concellos socios do Fondo Galego interesados en implementar
as metas establecidas polos Obxectivos do Desenvolvemento Sostible fixados pola ONU no ano
2015, proponse continuar co apoio especializado e individualizado ata a 4 concellos para a
elaboración do seu propio Plan de implementación. Para iso contarase coa contratación dunha
consultora especializada con experiencia no sector. A consultora deberá facer un diagnóstico
inicial, e a elaboración do propio plan, contando coa participación dos principais axentes
identificados no concello en cada unha das áreas de traballo.
Orzamento: 20.000€
- Contratación de consultora: 20.000€
ACTIVIDADE 4.2: Curso online de formación
A crise do coronavirus viu a pór de manifesto a importancia das novas tecnoloxías para a
comunicación e a formación. No ano 2020 foi creada unha plataforma online de formación que
permite contar cun espazo virtual no que desenvolver cursos relacionados coa nosa área de
traballo, neste caso a cooperación ao desenvolvemento. Así mesmo, os cursos a distancia están
tendo moito éxito polas comodidades e facilidades que permite, tanto como para o persoal
docente como para o alumnado: aforro de tempo e custes, facilidade de emprego, flexibilidade
do aprendizaxe, actualización dos contidos, etc.
Dado o éxito do primeiro curso online posto en marcha polo Fondo Galego na pasada
anualidade, e dado que houbo moitas persoas interesadas que quedaron sen praza para poder
realizalo, a proposta para este 2021 sería replicar os contidos do primeiro curso, sobre os
Obxectivos do Desenvolvemento Sostible. Cóntase para iso con persoas expertas na materia que
impartirán as diferentes sesións. O público obxectivo sería o persoal político e técnico das
administracións locais galegas, alén do público xeral no caso de haber vacantes.
Orzamento: 6.100€
- Mantemento da plataforma Moodle: 484,00€
- Honorarios para formadoras/es: 2,808,00€
- Servizo técnico para o desenvolvemento das videoconferencias: 338,80€
ACTIVIDADE 4.3: Axenda 2022
As axendas son un material de papelería case imprescindibles para o persoal técnico e político
das administracións locais. Polo tanto, o Fondo Galego promoverá a elaboración dunha axenda
propia, elaborada con materiais reciclados e na que se destaquen as datas relativas á
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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 4.4: Programa de webinars
Un webinar é un contido formativo en formato vídeo que se imparte a través de internet. A
primeira emisión é en directo, mais pode gravarse para volver emitirse en futuras ocasións. Este
é un formato co que se consegue gran interacción coas persoas participantes.
A proposta para esta anualidade será a de poñer en marcha un programa de webinars
consistente na realización de catro encontros virtuais nos que se produza un intercambio de
experiencias entre a sociedade galega e a cidadanía ou institucións dos países nos que o Fondo
Galego impulsa proxectos de cooperación ao desenvolvemento. O obxectivo é o de achegar a
realidade do Sur á poboación galega dun xeito ameno e atractivo, no que poidamos descubrir
aspectos cruciais do día a día das persoas que viven en situación de vulnerabilidade.
Orzamento: 1.219,40€
- Honorario participantes: 1.000,00€
- Cartelería: 50€
- Soporte técnico para a realización das videoconferencias: 169,40€
ACTIVIDADE 4.5: Rede de Autoridades Locais da Lusofonía polos ODS: Foro virtual
En novembro de 2019 tiña lugar o Foro da Cooperación Municipalista da Lusofonía polos ODS,
que reuniu a representantes dos gobernos locais e rexionais de Mozambique, Cabo Verde,
Guinea Bissau, Angola, Portugal, Santo Tomé e Príncipe e Galicia. Froito deste encontro
emanaron dúas propostas: Realización do Foro anualmente, quedando fixada a cidade de Lisboa
para o 2020 (último trimestre) e elaboración dun memorando de entendemento a asinar entre
as partes participantes. Devido á evolución da crise do COVID 19 a nivel internacional, o Foro de
Lisboa quedou sen poder ser realizado. Para evitar parálises ou retrocesos no momento inicial
de constitución da Rede, para o 2021 prevese a realización do I Foro virtual da Rede de
Autoridades Locais da Lusofonía polos ODS, no que os concellos galegos participarán no
intercambio de experiencias cos gobernos locais dos outros países sobre unha ou varias
temáticas a decidir en función dos intereses dos mesmos.
Orzamento: 169,36€
- Servizo técnico: 169,36€
ACTIVIDADE 4.6: 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: 500€
- Deseño e impresión de memorias do Fondo Galego: 500€
Gastos de persoal imputados ao proxecto:
- Gasto de persoal de 7 meses da técnica Carmen Novas: 23.559,13 €
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Gasto persoal 3 meses da técnica Andrea M. García: 1.683,44 €

PROXECTO: CERTAME DE MURAIS “MUROS QUE UNEN IV”
ACTIVIDADE 4.7. Concurso de murais “Muros que unen IV”
O concurso de murais levado a cabo nas anualidades anteriores 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 2021 proponse
unha continuación do concurso para representar nos muros da cidade outros 4 ODS.
Orzamento: 21.639,66€
- Preparación das áreas a pintar: 2.000,00 €
- Premios: 6.000,00 €
- Materiais para o pintado das obras: 1.200,00 €
- Grúas, andamios, casetas, baños químicos: 1.700,00 €
- Deseño e impresión de materiais de difusión: 100,00 €
- Desprazamentos, aloxamentos e manutención para xestión da actividade e pintado das
obras: 1.408,48 €
- Desprazamento e manutención para o xurado: 500,00 €
- Custes indirectos: 2.000,00 €
- Gastos de persoal de 2 meses de Camen Novas: 6.731,18 €

PROXECTO: PEOPLE AND PLANET
Concienciar as mozas e mozos europeos sobre as graves consecuencias do cambio climático para
que se convertan en axentes de transformación na procura dun mundo máis sustentable é o
obxectivo do proxecto ‘People & Planet: un destino común’.
A iniciativa, que botou a andar en novembro de 2021 e se prolongará durante catro anos, busca
tamén reforzar aos gobernos municipais na promoción de políticas públicas a prol do
desenvolvemento sostible, tendo en conta a interdependencia local-global. O plan está
financiado polo programa DEAR da Comisión Europea e involucra a 19 entidades de oito Estados
membros e de Cabo Verde.
ACTIVIDADE 4.8: Accións de rúa
Comunicación de guerrilla: O espazo público adoita ser o escenario desta técnica comunicativa
nada convencional, que subverte a linguaxe da publicidade para chamar a atención sobre
determinadas problemáticas, podendo utilizar o mobiliario urbano ao seu favor. Transgresora,
aínda que non necesariamente molesta e a miúdo divertida, a comunicación de guerrilla
emprega o enxeño e a creatividade para acadar maior impacto e provocar a reflexión.
Performance: Actrices, músicos, bailarinas… irrompen nun lugar público para poñer en escena
unha actuación inesperada coa que denunciar algunha inxustiza, resignificando ese espazo e
provocando a reacción do público. Unha das formas de performance máis coñecidas son os
flashmobs, nos que normalmente se interpreta unha coreografía ao son dunha canción, que
mesmo pode gravarse e converterse en viral. Será benvida a participación dos grupos de música
e danza dos municipios.
Serán un total de 10 concellos beneficiarios no período 2021-2023.
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Orzamento: 19.000,00€
- Contratación de entidades para realizar as accións: 3.000,00 €
- Materiais para producir as accións: 16.000,00 €
ACTIVIDADE 4.9: Cambio climático no prato
Coa teima de promover estilos de vida máis sustentables, realizaranse dez obradoiros de cociña
nos que, aplicando un enfoque integral, se terá en conta o ciclo de vida dos alimentos, desde o
lugar onde se produciron ata que son servidos na mesa. Con esta información, poderanse tomar
decisións máis acertadas sobre a saúde das persoas e do planeta. Asemade, empregaranse
produtos de proximidade (km 0), promovendo así a reflexión sobre o consumo enerxético, a
pegada hídrica ou a economía local. Poderán beneficiarse ata un máximo de 12 concellos.
Orzamento: 3.520,00€
- Contratación entidade/persoa para impartir as 2 sesións: 1.320,00 €
- Materiais para desenvolvemento sesións: 2.200,00 €
ACTIVIDADE 4.10: Exposición de realidade virtual
Para conectar o noso contexto coa realidade dos países do Sur e como lles afecta o cambio
climático, crearase unha exposición de realidade virtual que xirará por diferentes municipios. As
persoas que a visiten poderán vivir na súa pel situacións que lle axudarán a comprender a
relación entre os nosos actos e o seu impacto no ámbito global, poñendo de relevo a necesidade
introducir cambios na nosa cotiandade.
Orzamento: 16.000,00€
- Contratación de entidade para deseño e elaboración da exposición: 16.000,00 €
ACTIVIDADE 4.11: Concurso de murais
Baixo o lema ‘People & Planet’, organizaranse dous concursos de murais, coa participación de
catro concellos en cada un deles que cederán os muros para a realización das obras (de entre
40 e 50 m²), preferentemente situados en lugares transitados da vila. A finalidade é sensibilizar
sobre a sustentabilidade ambiental, ao tempo que se emprega a arte urbana, especialmente
popular entre a mocidade, para fomentar o pensamento crítico e a participación cidadá na
construción de cidades inclusivas. No 2021 farase a selección dos catro concellos a participar na
primeira edición do concurso para dar inicio ás obras de preparación dos espazos a pintar. A
primeira edición do concurso terá lugar no 2022.
Orzamento: 10.650€
- Preparación das áreas a pintar. Materiais: 10.650,00 €
ACTIVIDADE 4.12: Obradoiros de debuxo urbano
Catro concellos acollerán outros tantos obradoiros de debuxo urbano nos que mozas e mozos
porán en práctica as técnicas do “urban sketching”, un movemento creativo que se propón
contar a realidade en primeira persoa a través do debuxo, celebrar a diversidade de miradas e
compartilas cos demais. Un recurso expresivo que pon en valor a capacidade de observación
destes reporteiros visuais en relación co tema ‘People & Planet’.
Orzamento: 4.310,00€
- Contratación de entidade/ persoa experta para impartir os obradoiros: 4.310,00 €
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ACTIVIDADE 4.13: Consello climático xuvenil
A implicación directa da mocidade nos problemas ambientais do concello e na súa resolución é
chave neste proxecto, polo que en maio de 2021 catro municipios porán en marcha cadanseu
consello integrado por mozas e mozos de entre 15 e 34 anos que asesorarán ao goberno local
nesta materia. Persoal especializado encargarase de dinamizar as xuntanzas mensuais,
propoñendo un tema de debate e recollendo ideas sobre estilos de vida sostibles.
Representantes destes concellos participarán despois nun campamento de mocidade europea
en Portugal para elaborar unha guía ao respecto.
Orzamento: 9.400€
- Contratación entidade/persoa experta para dinamizar: 9.400,00 €
ACTIVIDADE 4.14: Apagón ambiental
En liña con outras iniciativas que nos convidan a apagar as luces das casas para conmemorar
algunha efeméride medioambiental, proponse que a Casa do Concello ou outro monumento
emblemático do municipio quede sen iluminación, a unha hora concreta, coincidindo co Día
Mundial do Medio Ambiente, o 5 de xuño. Preténdese así chamar a atención sobre a crise
climática e a importancia de implicarse na defensa ecolóxica.
Orzamento: incluído nos gastos de persoal
ACTIVIDADE 4.15: #WaterOfTheFuture
A escaseza de auga é un problema global con consecuencias devastadoras, tanto na actualidade
como para as vindeiras xeracións, de aí que se constitúa no tema central desta campaña
paneuropea, que pretende xerar conciencia e mudar hábitos co fin de protexer este recurso e
garantir o acceso á auga limpa. A estratexia de comunicación incorpora accións como anuncios
en televisión, vídeos en redes sociais ou unha páxina web para achegarlle a 58 millóns de persoas
a mensaxe de que “sen auga, non hai futuro”.
Orzamento: incluído nos gastos de persoal
ACTIVIDADE 4.16: #IAmTheChange
Cada unha e cada un de nós somos o cambio, de aí o hashtag escollido para este reto xuvenil no
que a mocidade ten que subir a Youtube un vídeo de 1 minuto de duración expoñendo o seu
compromiso co cambio cara unha sociedade máis xusta e sostible. O vídeo máis visto ao remate
do proxecto será premiado cun móbil de comercio xusto. Convidarase ás e aos participantes nas
distintas actividades a gravar a súa mensaxe.
Orzamento: incluído nos gastos de persoal
ACTIVIDADE 4.17: Concurso viral
Atendendo ao elevado uso que a xente nova fai das redes sociais, e sempre orientando cara un
manexo axeitado, organizarase un concurso online baseado en fotografías e mensaxes. O
obxectivo será denunciar situacións inapropiadas no medio ambiente detectadas na contorna
municipal, concretamente por descoido ou mala praxe da cidadanía.
Orzamento: incluído nos gastos de persoal
Gastos de persoal imputados ao proxecto: 30.720,00€
- Gastos de persoal de Camen Novas (2 meses e medio): 8.220,00 €
- Gastos de persoal de Andrea M. García (6 meses): 22.500,00 €
Gastos xerais do proxecto: 19.900,00€
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Viaxes e desprazamentos coordinación e supervisión actividades: 1.700,00 €
Ordenador portátil verde: 1.200,00 €
Material de oficina (consumibles): 600,00 €
Outros gastos: telefonía, internet, mantemento: 600,00 €
Contratación entidade experta para deseño actividades de rúa: 12.800,00 €
Tradución de materiais: 3.000,00 €
Costes indirectos: 7.945,00 €

3. PLAN ÁREA DE PROXECTOS DE COOPERACIÓN AO
DESENVOLVEMENTO 2020
➢ OBXECTIVOS E ACTIVIDADES
OBXECTIVO 5: ELEVAR A COOPERACIÓN COS PAÍSES DO SUR AO EIXO CENTRAL DE ACTIVIDADE

ACTIVIDADES RELACIONADAS CO OBXECTIVO 5: ELEVAR A COOPERACIÓN COS
PAÍSES DO SUR AO EIXO CENTRAL DE ACTIVIDADE
ACTIVIDADE 5.1: Proxectos de cooperación directa
Dando continuidade ao impulso da cooperación directa realizada na pasada anualidade,
proponse continuar apoiando directamente iniciativas de cooperación nos países do Sur,
prioritariamente da man de municipios dos países empobrecidos ou as asociacións que as
representan. A cooperación directa estará focalizada nos países de Mozambique e Guinea
Bissau.
Orzamento: 41.099,63€
ACTIVIDADE 5.2: Axuda Humanitaria
Resérvase unha partida para axuda humanitaria, fundamentalmente para paliar as
consecuencias das crises ocasionadas pola COVID19, con grande incidencia nos países do Sur,
así como as derivadas de catástrofes naturais ou humanitarias.
Orzamento: 32.000,00€
- Proxecto co Concello de Narón: 12.000,00 €
- Outras axudas de emerxencia: 20.000,00 €
ACTIVIDADE 5.3: Convocatoria de proxectos para ONGD
A pasada convocatoria, aberta o pasado 15 de decembro de 2020, será resolta no primeiro
cuadrimestre do 2021. A convocatoria está dotada de 100.000€, provinte do remanente positivo
de pasadas anualidades mais a cantidade imputada no orzamento 2021.
Orzamento: 44.323,41€
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4. ORZAMENTO
INGRESOS
Cotas entidades socias 2021
Comisión Europea
Convenio Xunta de Galicia
Concello da Coruña
Concello de Narón
Remanente positivo do 2020

IMPORTE
162.132,91 €
101.769,87 €
60.000,00 €
20.022,79 €
12.000,00 €
7.424,59 €

TOTAL INGRESOS

GASTOS
ÁREA FUNCIONAMENTO
Gastos persoal (1)
Xuntanzas da Rede municipalista solidaria
Asemblea Xeral
Correos, teléfono, internet, web, mensaxería, papelería, limpeza etc.
Asesoría
Asesoría xurídica
Servizo de prevención riscos laborais
Gastos de desprazamentos e manutención
Impostos e comisións bancarias
ÁREA FORTALECEMENTO E ACCIÓN INSTITUCIONAL
Captación de entidades socias
Participación na Confederación de Fondos
Servizo técnico para tramitación Utilidade Pública
ÁREA SENSIBILIZACIÓN E COMUNICACIÓN
PROXECTO XUNTA DE GALICIA
PROXECTO MUROS QUE UNEN IV- CONCELLO DA CORUÑA
PROXECTO: PEOPLE AND PLANET- COMISIÓN EUROPEA
ÁREA PROXECTOS
Proxectos de cooperación directa
Axuda Humanitaria
Convocatoria de proxectos 2021 (2)
IMPREVISTOS

363.350,16 €

IMPORTE
30.344,17 €
14.426,25 €
214,81 €
103,11 €
2.500,00 €
3.500,00 €
2.000,00 €
300,00 €
300,00 €
7.000,00 €
6.508,20 €
2.640,90 €
2.500,00 €
1.367,30 €
206.846,79 €
63.762,13 €
21.639,66 €
121.445,00 €
117.651,00 €
41.327,59 €
32.000,00 €
44.323,41 €
2.000,00 €

TOTAL GASTOS

363.350,16 €
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