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balidade e esa preocupación non pode traducirse só no compromiso co espazo 
máis inmediato. Neste planeta, ou saímos todas e todos ou, ao final das contas, 
ninguén sairá porque, dun modo ou outro, antes ou despois, as inxustizas aca-
ban tendo consecuencias que pagamos todas e todos.

Convén lembrar que as Administracións galegas, tamén as locais, están com-
pelidas a dedicar o 0,7% dos seus orzamentos á solidariedade internacional. 
Non é un grande esforzo, pero estamos extraordinariamente lonxe: unhas 14 
veces por debaixo. Se atendemos ao diñeiro por habitante dedicado a coope-
ración internacional, os Concellos e Deputacións galegas sitúanse entre 6 e 7 
veces por debaixo da media española. é a poboación galega entre 6 e 7 veces 
menos solidaria que o resto do Estado? Ou será que as Administracións locais 
non están sabendo estar á altura do pobo que representan?

Cooperar non é dar esmola cando nos sobra. Cooperar é un compromiso per-
manente por unha humanidade e ambiente sustentables, por un mundo digno 
de ser habitado, en que os Dereitos Humanos sexan unha realidade universal; é 
un esforzo compartido, xeneroso e respectuoso por alcanzar este fin. Os catros 
testemuños aquí recollidos son bo exemplo deste espírito humanista.

Alfredo Novoa 
Presidente do fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

Cometer unha inxustiza é peor que sufrila

Aristóteles

O Norte atravesa unha forte crise e, desta vez, tamén nos afecta a nós. Con todo, 
a crise non é principalmente económica, tal como se nos reitera de modo cansa-
tivo. Non o é porque a riqueza do Norte continúa a ser extraordinaria; o diñeiro 
non desapareceu nos últimos anos, senón que mudou de mans. Concentrouse 
máis. é a coraxe política para operar as necesarias medidas redistributivas a 
que está a faltar; estamos a deixar que as persoas desaparezan nas augas escu-
ras do mar de intereses dos grandes grupos de capital, especuladores e cunha 
ambición sen límite. é esta a crise que está a permitir que aos débiles se lles 
conte que é necesario que fagan máis sacrificios, sen se lles contar que é para 
enriquecer a quen xa son ricos.

Isto son malas noticias para a cooperación internacional, porque tamén esta é 
unha política redistributiva e porque, cando é ben feita, é unha política encami-
ñada á emancipación de persoas e pobos, a construír sociedades capaces de 
sosterse por si mesmas e de reivindicar o respecto dos seus dereitos, a erguer 
sociedades pouco tolerantes con prácticas abusivas e irrespectuosas coas per-
soas, o seu patrimonio material e inmaterial e o medio ambiente. E son estas 
cualidades que interesan pouco a quen agora están a concentrar aínda máis 
riqueza a conta da crise.

é agora cando os partidos políticos poden demostrar até que punto é serio o seu 
compromiso coas persoas máis desfavorecidas. Pero, atención, vivimos na glo-

Presentación
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DAToS BáSICoS

Nome oFICIAL: República do Perú.

CAPITAL: lima, 7.605.742 habitantes.

SuPeRFICIe: 1.285.216 km2.

PoBoACIóN: 29.907.000 habitantes (xullo 2010). A densidade demográfica é de 
21.958 hab/km2. Un 71% da poboación habita en zonas urbanas.

é importante resaltar a existencia dunha poboación de refuxiados e despra-
zados internos, principalmente campesiños indíxenas das rexións andina e 
amazónica, calculada entre 60.000 e 150.000 persoas, principalmente vítimas 
da guerra interna acaecida entre o Estado peruano e a guerrilla maoísta de 
Sendeiro luminoso e do Movemento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), 
principalmente entre 1980 e 2000.

ALFABeTIzACIóN: 92,9% (Banco Mundial, 2009). Un 2,5% do PIB emprégase 
en gasto educativo.

eSPeRANzA De VIDA Ao NACeR: 73 anos (Banco Mundial, 2009).

ÍNDICe De DeSeNVoLVemeNTo HumANo (IDH): 0,806. Posto 78 entre 120 

VACACIoNS CON TRABALLO NO PERU

países. Nivel alto. Segundo o Programa das Nacións Unidas para o Desenvol-
vemento (PNUD, 2008).

LINGuAS: Español e quechua (oficiais). Tamén se falan outras linguas abo-
rixes, como o aimara e outras de orixe amazónica.

CoNFIGuRACIóN RACIAL: Amerindios (45%); mestizos (principalmente mestu-
ra do amerindio e branco, 37%); brancos (15%); asiáticos (xaponeses, chineses 
e outros, 3%).

ReLIXIóNS: Católica romana (81,3%); evanxélicos (12,5%); outras crenzas 
(3,3%); outros non especificados ou non relixiosos (2,9%). Datos do Censo Na-
cional 2007.

moeDA: El Nuevo Sol. Cotización febreiro 2011: 1 Euro = 3,812 Nuevos Soles, 1 
Nuevo Sol = 0,268 euros.

PIB PeR CáPITA: US$ 9.200 (estimacións 2010, CIA World factbook).

CReCemeNTo eCoNómICo: 6,6% (Banco Central de Reserva del Perú, 2010).

DeSemPReGo: 7,8% (2009).

PoBRezA: 44,5% (Banco Mundial, 2008). A ONU publicou en outubro de 2009 

'
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TeSTemuÑo De CARoLINA IGLeSIAS 
Psicóloga do Centro de Información á Muller do Concello de 
Nigrán. Municipalidade de Atavillos Alto, Perú.

O certo é que, a pesar da incerteza sobre cómo ía ser a miña estancia no Perú, 
si sabía de antemán que a experiencia ía resultar moi enriquecedora, xa que 
sempre pensei que me unía algo especial con latinoamérica, máis que con 
calquera outro continente.

Cheguei incriblemente ilusionada e, para que enganarvos, algo asustada. Era 
a primeira en participar dunha forma distinta neste proxecto de Vacacións con 
Traballo no Perú, posto que neste caso non ía traballar con ningunha ONGD 
parceira do fondo Galego, tal e como adoitaba facerse. Desta vez, ía traballar 
directamente nun Concello peruano no que é a miña especialidade, a igualda-
de de xénero. 

CHeGADA A PeRÚ

Aterrei en lima o día 9 de setembro de 2010, despois de 12 horas de voo. Nada 
máis saír da porta de embarque, un flash cegoume a vista. Era Rosario, cá-
mara en man e sorriso na alma. Ao seu carón, Melina, aparentemente máis 
receosa, aínda que axiña me decataría de que estaba errada nas miñas apre-
ciacións. Dona Rosario Huamán é a alcaldesa de Atavillos Alto, o distrito onde 

un informe onde dá conta dunha redución da pobreza extrema ata o 12,3%.

DIVISIóN Do PIB: Agricultura (8,5%); industria (fabricación, 21,2%); servizos 
(70,3%).

INFLACIóN: 6,65% (Instituto Nacional de Estatística e Informática, INEI, 2009).

Investimentos directos estranxeiros: US$ 800 millóns (estimacións Conferen-
cia Nacións Unidas sobre Comercio e Desenvolvemento, UNCTAD, 2009).

Principais socios comerciais: EEUU, China, Brasil, Canadá, xapón, Chile, 
Ecuador, Arxentina, Colombia.

PRINCIPAIS ReCuRSoS: Cobre, ouro, zinc, petróleo cru e refinados, peixe, 
café, téxtil, produtos agrícolas.

INDePeNDeNCIA: 28 de xullo de 1821, independencia política do Imperio espa-
ñol.
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tiña o meu destino de traballo, e 
Melina era a consultora da alcal-
desa. Estas dúas mulleres acom-
pañaríanme ao longo da miña 
estadía.

A acollida foi fantástica: na miña 
chegada a lima xurdiron as pri-
meiras conversas sobre o con-
texto político do país, a través das 
que puiden aproximarme e com-
prender mellor a súa realidade. 
Hoxe en día abro os diarios nacio-
nais de máis renome en busca de 
noticias sobre Perú e extraordina-
rio é o día que as atopo. Os des-

equilibrios na presenza nos medios de comunicación a nivel internacional son 
alarmantes, se ben ata o momento non reparara no asunto. Isto foi só o inicio 
doutras moitas reflexións sobre a relación Norte-Sur.

Pasaron os primeiros días en lima, unha cidade de grande caos e contrastes. 
O máis destacable foi a visita ao museo larco de cerámica, un recorrido histó-
rico sobre as culturas pre-incas e incas ao longo de todo o territorio peruano. 
Esta visita resultou de grande interese para min e situoume na realidade his-
tórica deste país. Así mesmo, tamén visitei a catedral de lima e fun consciente 
dun dos fenómenos naturais de maior repercusión na historia do Perú: os 
terremotos. 

Nesa mesma semana trasladámonos a Chancay, pobo costeiro a 3 horas de 
lima, onde vivía parte da familia de Rosario, que se dedicaba á docencia. De aí 
que a miña primeira tarefa encomendada viñera da man de María, a irmá de 
Rosario, que era directora dun centro de ensino de Primaria. Segundo suxeriu, 
preparei unha charla para o profesorado sen saber moi ben cal era a situación 
da educación no Perú. Enfoquei  o tema polo traballo que se estaba a facer en 
España neste ámbito e sobre cales eran as bases teóricas para enfocar a ex-
posición. A charla acabou converténdose nunha conversa entre as/os docentes 
sobre o tema, aspecto que podemos resaltar como positivo, polo que decidín, 
de cara aos próximos talleres, impartir as exposicións con enfoque interactivo.

CoRDILLeIRA BRANCA 

Tras a curta estancia en Chancay pasamos uns días de turismo no distrito de 
Huaraz,  na Cordilleira Branca, que é a cordilleira occidental andina onde se 
atopan os picos máis altos do Perú (Huascarán, 6.768 m). Estivemos perco-
rrendo a lagoa Panaicocha na base do Huascarán e o Glaciar de Panaicocha.

Gocei dunhas paisaxes marabillosas e cheas da maxestosidade natural de 
incrible beleza paisaxística. foi unha mágoa comprobar como o turismo e as 
industrias mineiras rematan con esta riqueza do país. Por un lado, o turismo 
e a falta de control deste leva á destrución de glaciares, e por outro, as indus-
trias mineiras, na súa meirande parte estranxeiras, contaminan os ríos, o que 
afecta entre outras cousas á produción agrícola da zona. 

Unha das fontes económicas das mulleres nestas zonas vén dada pola la e, 
concretamente, pola confección dos característicos gorros andinos, así como 
todo tipo de prendas de la de ovella e alpaca, la moi prezada e de grande cali-
dade. Non deixará de sorprenderme o custo tan baixo deste produto de grande 
valor cultural e artesanal no Perú. En torno a este sector están xurdindo coo-
perativas de mulleres que  venden os seus produtos a organizacións que ga-
ranten e promoven o traballo artesán e os dereitos das persoas traballadoras, 
así como unhas condicións de traballo apropiadas. Estas dinámicas, que xa 
se están a desenvolver no Perú e noutros países latinoamericanos, ían ser de 
crucial importancia para o meu traballo concreto coas mulleres en Atavillos 
Alto.

HuARAL 

Tras a viaxe á Cordilleira Branca realizamos unha visita institucional ao al-
calde de Huaral. Huaral é a provincia á que pertence Atavillos Alto, polo que o 
alcalde coñece ben a dona Rosario.  

Este interesouse pola miña estadía e considerou relevante que visitase o Ins-
tituto Huacda de Tecnoloxía Agrícola e Gandeira, equivalente a un instituto de 
formación profesional dos nosos. O director guiounos nunha ruta por todo o 
centro, destacando as carencias do mesmo, que son moitas, así como as súas 
fortalezas, que na miña opinión tamén son moitas. O Instituto Agrícola acolle 
a mocidade de toda a provincia e doutras tamén, tendo dúas quendas de clase 



14

Va
ca

ci
on

s 
co

n 
tr

ab
al

lo
Ex

pe
rie

nci
as 

So
lid

ari
as 

20
10

15

Va
ca

ci
on

s 
co

n 
tr

ab
al

lo
Ex

pe
rie

nci
as 

So
lid

ari
as 

20
10

Chisque e Pasac) e acordamos xuntarnos nestas comunidades directamente 
con elas, no canto de traballar só o asociacionismo. finalmente dona Rosario 
quedou convencida para que se celebrasen estas reunións só coas mulleres, 
sobre todo nas comunidades máis grandes, para poder darlles o espazo que 
non se lles adoita conceder en canto á emisión de opinións e toma de decisións 
comunitarias. Nisto consistiu unha das miñas liñas de traballo.

Chega o luns e con el o primeiro traballo co profesorado de Secundaria en Pir-
ca. No obradoiro,  dinámico e moi interactivo, traballamos as fortalezas e debi-
lidades do sistema educativo en Perú, e sobre todo nas partes altas do país, así 
como revisamos conceptos básicos sobre o xénero e a igualdade. O feedback  
foi moi positivo e planeamos talleres co alumnado para os días seguintes. 

Na tarde tivo lugar a reunión coas mulleres de Pirca, que se dividiu en dúas 
partes: unha delas foi a presentación de Rosario das fotografías da súa visi-
ta a Galicia e a outra consistiu na miña participación, na que explicamos os 
conceptos básicos ao redor do xénero, os estereotipos e os roles.  A  reunión 
derivou  nun diálogo sobre a situación das mulleres nesa comunidade e nunha 
detección das súas necesidades en distintos niveis: económico, familiar e na 
saúde. A partir desta reunión, as asistentes decidiron formar unha asocia-
ción de mulleres en Pirca para poder participar activamente nas actividades 
da comunidade, o que consistía principalmente na participación na toma de 
decisións. A alcaldesa propúxose como asesora desta asociación. Ao final, 
convocamos unha nova reunión antes da miña partida para dar un pulo á con-
solidación da asociación.

Os temas máis importantes tratados nesta xuntanza foron:

◘◘  falta de recursos económicos autónomos das mulleres.

◘◘  falta de espazos comúns para desenvolvérense no ámbito social.

◘◘  falta de estratexias educativas na crianza das fillas e fillos.

◘◘  Carencia dun coñecemento sobre os ámbitos diferenciais da saúde das 
mulleres.

◘◘  Invisibilización da problemática da violencia de xénero.

(mañá e tarde). O centro resulta de grande importancia na provincia, xa que 
o 100% das/os mozas/os formadas/os atopan un posto de traballo ao rematar 
os estudos. O centro consta dun terreo para cultivos e distintas áreas para 
traballar coas plantas e animais (invernadoiro, laboratorio…), que se atopaban 
nun deficiente estado de conservación. Dispoñen tamén dun sistema de au-
toxestión que lles permite, a través da venda do que producen, mercar novas 
sementes e comida para os animais. 

Unha vez rematada a visita en Huaral, preparamos a nosa equipaxe para subir 
por fin a Atavillos Alto.

ATAVILLoS ALTo

Chegamos a Pirca pola tarde. Na Praza de Armas o sol caía tras as montañas 
e a baixa bruma dáballe un aspecto máxico.

O recibimento por parte da familia de Rosario foi marabilloso. A nai, Jovita, 
abrigoume cunha das mantas típicas da zona de Pirca e comezamos unha lon-
ga conversa sobre min e sobre o pobo. Eu creo que tanto a familia de Rosario 
como ela mesma estaban un pouco temerosas/os de que non me adaptara, e 
podo asegurar que en ningún momento me atopei incómoda senón todo o con-
trario, chea de recursos para solucionar a posible carencia dalgún medio. A 
familia preparoume unha estancia para min soa noutra das casas que posuían 
na vila. 

Con todas estas emocións no corpo, tiñamos que durmir para aproveitar o 
día seguinte para organizar o traballo. Nestas estaba a miña cabeza, así que 
na xornada seguinte, chea de novas enerxías, erguinme con este propósito. A 
mañá estivo chea de presentacións da xente do pobo e, entre presentación e 
presentación, Rosario e mais eu intentamos organizar a miña axenda de tra-
ballo, cousa que non foi nada doada.

Con estas chegou o domingo, que coincidía cunha data moi importante para 
Atavillos Alto: a competición  deportiva que reunía a todas as poboacións atavi-
llanas en Pirca. Isto tiña moita relevancia, xa que é unha das poucas oportuni-
dades que ten a poboación das demais vilas para xuntarse nun mesmo espazo 
e contribuír a unha mellor convivencia. Aquí puiden coñecer as  mulleres 
con máis capacidade de liderado das comunidades (Pirca, Guaroquin, Baños, 
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desenvolver nas aulas, para 
que tanto nenas como nenos 
sexan máis colaboradoras/es 
entre elas/es e así fomentar o 
traballo conxunto. A cuestión da 
violencia nos fogares tamén foi 
un tema no que afondamos, a 
petición do profesorado. 

Tras facer este último traballo 
co profesorado, o que tiñamos 
pendente eran as reunións coas 
comunidades que quedaban por 
visitar: San José de Baños, Hua-
roquín, Cormo e Chisque. Nesta 
última, a reunión no se puido 
facer pola falta de organización 
da comunidade.

San José de Baños, a poboación con maior riqueza de Atavillos Alto, atópase 
entre mineiras e con perspectiva de abrir novas minas. Curiosamente, a po-
boación non traballa na mina, aínda que si na central eléctrica que abastece as 
poboacións de Atavillos Alto. A reunión en Baños fíxose con toda a comunida-
de, tanto homes como mulleres. Desde alí conversamos sobre o liderado e o 
empoderamento, e tamén sobre a propiedade e xestión dos recursos naturais. 
falamos de ter en conta ás mulleres na toma de decisións que afecten aos 
recursos da comunidade, así como nas propias asembleas, que celebran un 
domingo ao mes. As conclusións desta reunión foron interesantísimas porque, 
fronte ás necesidades económicas doutras comunidades, esta demandaba 
capacitación para a participación equilibrada de mulleres e homes nas comu-
nidades, para a superación da problemática de violencia doméstica, etc. 

A seguinte xuntanza celebrouse en Cormo, a localidade máis pequena de 
Atavilos Alto. A súa poboación está moi envellecida e ten serios problemas de 
falta de recursos económicos. Conseguimos prender a mecha dun proxecto de 
formación na construción de ladrillos. Este foi o resultado de intentar buscar 
recursos dentro da súa comunidade do que puidesen ter rendementos, xa que 
é a necesidade maior da poboación.

Ao longo desta semana, a miña actividade dividiuse en dúas tarefas funda-
mentais. Dunha banda,  obradoiros co alumnado  de 4º, 5º e 6º de Secundaria 
(entre 14 e 18 anos) de Atavillos polas mañás,  co que  traballei o concepto dos 
roles de xénero, a corresponsabilidade e as relacións non violentas. As per-
cepcións recollidas desde as experiencias co alumnado foron o gran descoñe-
cemento do traballo da sexualidade na aula, a constatación duns arraigados 
estereotipos de xénero nas súas relacións, a existencia latente de situacións 
de violencia doméstica nos fogares e a ausencia dun papel construtivo da pa-
ternidade xa que, como comprobaría co paso dos días, o traballo dentro do 
fogar e da crianza dos/as fillos/as recae exclusivamente en mans das mulle-
res, así como o traballo nas chacras (terreos de cultivo). Tamén é frecuente o 
abandono do fogar por parte dos pais. 

A seguinte reunión que tiven dentro das comunidades foi co Comité de Damas 
de Pasac, a única comunidade onde as mulleres se encontraban represen-
tadas. Elas levan xa máis de dous anos configuradas como Comité dentro da 
comunidade e este ano o Concello de Atavillos reservou unha partida para este 
comité. Son un grupo de mulleres moi activas e con grande poder de liderado 
que están moi interesadas en intentar acadar un medio económico indepen-
dente do da súa parella. 

Conclusións que sacamos da reunión:

•◘ Necesidades formativas no uso dos tecidos.

•◘ Necesidade de formación en habilidades familiares, sobre todo para 
prever os problemas de alcoholismo na mocidade. Desde aquí solicita-
ban capacitacións para os homes.

Para finalizar a semana participamos na inauguración da Ponte Caixa, fun-
damental para os comuneiros e comuneiras na comunicación co distrito de 
Huaral, xa que a ponte que existía ata o momento non era o suficientemente 
segura para o trasporte tanto de persoas como de mercancías.

Na seguinte semana, concentrámonos en seguir realizando encontros coas 
distintas comunidades que configuran Atavillos Alto, aínda que tamén tiven 
un último obradoiro co profesorado de Primaria, que estivo enfocado a tra-
tar o tema dos roles que se transmiten na aula. foron propostos xogos para 
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No mesmo día que visitamos a comunidade de Cormo, fomos tamén á comu-
nidade de Huaroquín. A reunión coa comunidade de Huaroquín tivo a súas 
particularidades: os lácteos, e en especial o queixo, era unha fonte de ingresos 
para as mulleres, aínda que recoñecían que lles tería gustado coñecer máis 
alternativas no procesamento dos lácteos. 

En todas as xuntanzas nas comunidades tiven a impresión de que xa se tiñan 
impartido algunhas das formacións, como o procesado de lácteos, e o que se 
tiña que traballar agora era a formación de xestión, liderado e distribución, xa 
que en certos casos tiñan o coñecemento pero non sabían qué facer co apren-
dido. Hai que destacar tamén que ningunha das mulleres da comunidade usa-
ba o coche para os seus desprazamentos e que dependían dos homes para o 
seu trasporte. O método de trasporte da comunidade son os taxis que saen de 
Pirca todos os días (1 ou 2 veces o día) e o autobús, que non ten un horario fixo.

Entre todos os encontros formais tiven a oportunidade de participar en re-
unións informais con moita da xente da comunidade, en especial con moitas 
mulleres que me pediron falar comigo a soas e que na inmensa maioría con-
sultáronme sobre problemas familiares, como era a educación dos seus fillos 
e fillas. Cómpre salientar aquí o número alto de familias monomarentais, onde 
o pai non se fai cargo dos seus fillos e fillas e polo que o mantemento da fami-
lia recae sobre as mulleres. Outras das consultas que me fixeron foron sobre 
violencia de xénero, en torno a relacións dominantes e nas que os celos xogan 
un papel determinante. Este aspecto é transmitido ás/aos adolescentes, in-
fluíndo nas súas relacións desde a infancia.

ATAVILLoS ALTo e A INFANCIA 

Cómpre reservar un apartado para Atavillos e a súa infancia. Como sempre, 
os cativos e cativas son os máis desprotexidos da poboación, e o Perú non é 
a excepción. As municipalidades non teñen os recursos para contar cunha fi-
gura de protección das/os menores, sobre todo fronte as violencias exercidas 
dentro das familias. A día de hoxe, a violencia segue a ser un método educa-
tivo válido. Moitas/os destas/es menores entrarán a formar parte da grande 
poboación de lima, xa que seguen a crer que alí está o futuro. Isto, sumado á 
falta de recursos para completaren o seus estudos, xa que en moitas ocasións 
teñen que desprazarse a Huaral para poder completalos se a súa familia pode 
asumir o gasto, provoca que a maioría das mozas e mozos emigre á cidade 

por entender que en 
Atavillos non existe 
futuro, o que leva a 
unha despoboación 
do distrito.

O sábado día 2 de 
outubro funme an-
ticipadamente de 
Atavillos, debido a 
complicacións nos 
comicios do día se-
guinte. 

CuzCo

A viaxe a Cuzco, ao Val Sagrado e ao Machupichu foi unha experiencia incrible 
que me puxo máis se cabe en contacto coa cultura do Perú, coa súa riqueza 
paisaxística e cultural. A través desta viaxe puiden comprobar como a súa re-
lación co entorno é de todo especial. Como escoitei unha e outra vez na miña 
estancia, a “cosmoloxía” da cultura inca tivo se cabe máis sentido nesta parte 
final da viaxe. 

O día 10 de outubro collín o voo de volta a España con gana de regresar ao 
Perú, e en realidade, sen moita gana de volver a España. Tiven a sensación de 
atoparme cunha sociedade en construción, moito máis flexible que a nosa e da 
que temos moito que aprender. Ou polo menos eu teño aproveitado moito dos 
saberes da xente do Perú. Desde aquí os meus agradecementos a todo o mun-
do que fixo que a miña estadía fora unha grande experiencia: dona Rosario, 
Melina, Miguel, Jovita, señor Juan, señora Neiva, os “inges” (enxeñeiros) de 
Atavillos e as cativas e cativos de Atavillos. 

Blogue da experiencia:

http://atavillosalto.wordpress.com/
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eSPeRANzA De VIDA Ao NACeR: 71,7 anos. A taxa de fecundidade está en 
3,5 fillos. Decrece a mortalidade infantil e posúe a taxa mais baixa de in-
fectados por SIDA/HIV en África (0,04%).

ÍNDICe De DeSeNVoLVemeNTo HumANo (IDH): Posición 121 de 188 paí-
ses, segundo o Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento 
(PNUD).

LINGuAS: Portugués e crioulo, unha mestura do idioma portugués con lin-
guas africanas, da que cada illa de Cabo Verde posúe un dialecto propio. O 
crioulo non é aínda unha lingua oficial en Cabo Verde. é igualmente falado 
na diáspora caboverdiana existente en francia, Alemaña, Italia, luxembur-
go, Países Baixos, Portugal, Senegal, España, EEUU e Brasil, entre outros 
países.

CoNFIGuRACIóN RACIAL: Maioritariamente mestizos, produto da fusión de 
negros autóctonos e brancos, principalmente de orixe portuguesa.

ReLIXIóNS: Católica (98%). Presenza de credos autóctonos. Tamén existen 
comunidades de cristiáns protestantes do credo da Igrexa do Nazareno.

moeDA: Escudo de Cabo Verde, dividido en 100 centavos. A convertibilidade 
é de €1= 110,26 escudos e US$ 1= 72,59 escudos (2010).

DAToS BáSICoS

Nome oFICIAL: República de Cabo Verde.

CAPITAL: Praia. Situada na illa de Santiago, 113.665 habitantes.

SuPeRFICIe: 4.030 km2. O arquipélago está localizado no punto máis occiden-
tal do continente africano, a 600 km de Senegal. Son un total de dez illas de 
configuración desértica, volcánica e tropical, divididas en dous distritos: as de 
Sotavento, ao Sur (Santiago, Maio, fogo e Brava); e as de Barlavento, ao Norte 
(Santo Antão, São Vicente, Santa luzia, São Nicolau, Sal e Boavista).

O clima é árido, con veráns quentes e secos. Son frecuentes as secas, polo que 
resulta preocupante a escaseza de auga, afectando seriamente ás actividades 
agrícolas e gandeiras (só un 10% do solo está cultivado). Isto determina unha 
forte dependencia das importacións de alimentos, así como tamén de hidro-
carburos.

PoBoACIóN: 542.000 habitantes (estimacións ONU, 2010). O crecemento de-
mográfico calcúlase nun 2% e a densidade de poboación é de 132 hab/km2. Un 
58,9% da súa poboación vive en zonas urbanas. Un 40% da poboación é menor 
de 18 anos.

ALFABeTIzACIóN: 83,8%.

VACACIoNS CON TRABALLO EN CABO VERDE
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TeSTemuÑo De GoNzALo ALoNSo 
Interventor do Concello de Ourense. Cámara Municipal de São 
filipe, Cabo Verde.

FoGo, uNHA ILLA NA memoRIA

lembro antes de marchar cara a miña experiencia de cooperación en Cabo 
Verde, como un amigo me comentaba que podía facer alguén como eu nun 
país cunha fala diferente, cun clima e cunha cultura moi afastada á que estaba 
afeito, e sobre todo, que podía achegar eu como interventor nun país máis ne-
cesitado de axudas directas e inmediatas que de teorías sobre estudos econó-
micos máis ou menos ben intencionados.

Hoxe en día, á volta da miña viaxe, observo que o meu amigo tiña razón, mais 
non por non ter desenvolvido un traballo de cooperación, senón porque todos 
os condicionantes previos, todo o meu humilde saber acumulado ao longo de 
anos, non serviu de moito, quedando nun plano moi secundario ante unha rea-
lidade moi diferente e dificilmente trasladable aos parámetros da sociedade 
na que vivimos e traballamos.

En realidade, teño que confesar que a experiencia foi altamente positiva, pero 
interésame resaltar que neste resultado pouco interviñeron os planos debuxa-
dos con anterioridade á miña chegada, e tampouco tiveron relevancia aspectos 

PIB PeR CáPITA: $3.644 (Banco Mundial, 2009). Cabo Verde posúe un dos 
PIB per cápita mais elevados do continente africano, só por detrás de África 
do Sur, Gabón e Guinea Ecuatorial. 

CReCemeNTo eCoNómICo: 4,1% (2009). No período 2001-2005, o crecemen-
to medio foi do 5,8%. Cabo Verde asinou en xullo de 2008 o seu protocolo de 
ingreso na Organización Mundial do Comercio (OMC). No 2008 oficializouse 
o ingreso de Cabo Verde nos países con renda económica intermedia a nivel 
mundial. No entanto, o país segue dependendo considerablemente da axuda 
exterior, especialmente ante a importación dun 90% dos seus alimentos.

PoBRezA: 30% (2009).

DIVISIóN Do PIB: Sector primario 11,5%; sector secundario 17,7%; sector ter-
ciario 70,8%.

INFLACIóN: 1,2% (2010).

INVeSTImeNToS DIReCToS eSTRANXeIRoS: US$ 209 millóns (2010).

PRINCIPAIS SoCIoS ComeRCIAIS: Portugal, Países Baixos, Marrocos, España, 
Gran Bretaña, Italia, Coté d´Ivôire. 

PRINCIPAIS ReCuRSoS: bananas, peixe, sector turístico, petróleo, sal e azu-
cre.

INDePeNDeNCIA: Tras 500 anos de dominio colonial portugués, a República 
de Cabo Verde declarou a súa independencia o 5 de xullo de 1975.
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De todos os xeitos, non sería 
xusto recoñecer que na illa de 
fogo, a pesar da división admi-
nistrativa descrita e da existen-
cia de numerosas delegacións 
do goberno central na propia 
illa, o poder, o verdadeiro poder, 
non reside en ningunha destas 
institucións, senón no volcán 
que a preside. 

Dificilmente se pode entender 
a illa de fogo sen falar do volcán que a creou. Case 3.000 metros de altitude 
situados no centro da illa desde tempos inmemoriais, dando pulo a moitas 
formas de vida, mais tamén administrando o seu final. Neste sentido, calquera 
aldeán relata con paixón as arremetidas do volcán no ano 1995, e os máis ve-
llos as de 1955, sendo ademais incontables as erupcións que teñen precedido 
a estas últimas, e que van conformando non só a fisionomía da illa, senón das 
propias migracións dos seus habitantes (a veciña illa de Brava colonizouse 
logo dunha importante erupción volcánica).

Paradoxos da vida, a pesar da dificultade que representa convivir cun volcán 
en permanente actividade, con constantes e sucesivas erupcións que poden 
botar abaixo o traballo de moitas xeracións, a illa ofrece os mais variados e 
prezados cultivos de todo o arquipélago : café, vide (cunha incipiente industria 
vitivinícola) e todo tipo de verduras e froitas, entre as que destacan, como en 
todo Cabo Verde, o mango, a papaia e o banano.

E se o volcán preside a illa, tamén te convida a achegarte a el. 

A ACoLLIDA

lembro como se fora hoxe a miña chegada, unha avioneta xustiña que permi-
tía evitar o mar embravecido entre Praia (capital do país) e fogo, e unha visión 
única a través da xanela da avioneta digna de ser relatada: un espazo de terra 
en medio do océano Atlántico rodeado pola inmensa mar, e coroado por unha 
montaña de cor negra como o carbón, con neboeiras grises pululando en torno 
dela e outorgándolle á paisaxe un aspecto sobrenatural. 

tales como a miña formación, ou a miña experiencia en organización e control 
na administración local galega.

Cando un chega a un país tan 
diferente, o máis importante é 
terse desprendido de todos os 
conceptos preconcibidos e abrir 
os sentidos e o raciocinio para 
o que vai acontecer.  En reali-
dade, eu diría que tiven dous 
aliados que converteron a miña 
experiencia nun relato digno de 
ser vivido e sentido: por unha 
banda, unha indispensable 
apertura cara a contorna que 

me envolvía, e por outra, unha vontade clara e unívoca de estar para servir, 
para traballar en prol da comunidade que me deu acollida.

feita esta alegación de principios, dispóñome a relatar a miña experiencia 
como cooperante en Cabo Verde, sendo consciente de importantes limitacións, 
por tratar de achegar un espazo persoal, moitas das veces intransferible, e 
pola dificultade intrínseca de intentar acoutar con palabras os sentimentos 
e emocións vividas. Sendo extraordinariamente complexo, e ás veces quizais 
inútil, transmitir un extraordinario, rico e variado mundo de emocións vividas, 
sen que o relato acerte sempre na descrición precisa de situacións, ambien-
tes, persoas e, sobre todo, das sensacións que debuxaba a sorte dun mundo 
que para min non existía.

En calquera caso, como todo relato debe ser situado no tempo e no espazo, eu 
non vou ser menos: estadía dun mes de duración desde mediados do mes de 
outubro de 2010, e un espazo físico acoutado polo mar, tamén chamado illa de 
fogo, pertencente ao arquipélago de Cabo Verde, difícil de atopar nun mapa-
mundi a simple vista. 

Dentro da illa de fogo, bulen tres concellos onde antes só existía un: o Conce-
llo de Cova figueira, o Concello de Mosteiros e o Concello de São filipe, o cal 
me deu acollida para desenvolver o programa de Vacacións con Traballo.
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xa na pista de aterraxe puiden comprobar un sentimento que non me aban-
donou ao longo da miña estadía: estar nun mundo distinto, ás veces distante 
mais sempre presente, incapaz de producir indiferenza. Você é um cooperante 
espanhol, fondo Galego? A pregunta, polo demais esperada, serviume para 
poder espertar do meu letargo tropical. Alí estaba, fronte a min, un home moi 
delgado que falaba un portugués perfectamente recoñecible e que esbozaba 
unha especie de sorriso perpetuo.

Bastou un lixeiro movemento da miña cabeza para facerlle entender que eu 
era a persoa que buscaba, mais que tiña que perdoar as miñas torpezas por-
que viña dunha longa viaxe, e o que resultaba máis importante, con serios pro-
blemas de situación espacial e temporal.

Sei que pode parecer un tópico falar do agarimo, da cordialidade da xente que 
vive noutras culturas pegadas aos trópicos, pero nada máis chegar, o contacto 
coa xente é o feito mais sorprendente, e eu diría, sen lugar a dúbidas, o máis 

compracente. De feito, de 
ter que escoller un trazo 
identificativo de Cabo 
Verde, eu ficaría co que 
eles chaman morabeza, 
un activo intanxible, des-
coñecido nas sociedades 
europeas, e que vén 
representar un xeito de 
sentir e de vivir lonxe das 
falsas présas do cotián, 
do estrés sempiterno que 
acompaña un modo de 

vida que mira máis polos obxectos que polos sentimentos, que nos espreme e 
esgota en prol do valor dun progreso que nunca resulta suficiente.

De feito, e sen pretender facer unha apoloxía da morabeza, teño moi claro 
desde a miña volta, que trocaría parte da nosa chamada calidade de vida, con 
todos os nosos queridos bens de consumo, por un bo anaco da sensibilidade e 
da cordialidade que amosaron gran parte das persoas coas que me relacionei 
ao longo da miña estadía.

uNHA HISToRIA PARTICuLAR

E seguindo a falar dos activos de Cabo Verde, teño que recordar que Cabo 
Verde foi pioneiro na experiencia da globalización. Hai cinco séculos, cando un 
buque portugués descubriu un arquipélago de illas á altura dun cabo chamado 
Cabo Verde (deulle nome ás illas), non existían neste persoas ás que dominar, 
ou culturas ás que colonizar en proveito da coroa portuguesa. As illas estaban 
baleiras de vida humana, sen guanches, incas ou aztecas que puideran facer 
fronte aos navegantes portugueses. 

A partir de aí, a cronoloxía fixo a historia predicible, primeiro as illas foron uti-
lizadas como base loxística para as grandes viaxes de navegación dos buques 
portugueses cara as Indias orientais, e logo como grande cárcere de escravos. 
Os homes libres de cor negra do continente eran apresados polos traficantes 
de escravos e conducidos ás illas do arquipélago sen solución de continuidade: 
uns morrerían produto do trato dos traficantes, outros viaxarían como gando 
cara América e uns poucos conformarían uns substrato poboacional que, logo 
de centos de anos, dá lugar a un país con máis de 500.000 habitantes residen-
tes, e digo residentes, porque hai máis caboverdianos na diáspora da emigra-
ción que dentro do país (as estatísticas falan de 700.000 emigrantes fronte a 
500.000 habitantes).

falar desta orixe resulta imprescindible para entender o país. A mestura de 
razas provocou, por unha parte, unha fisionomía dos caboverdianos moi sin-
gular, con trazos faciais moi pouco habituais, como por exemplo mulleres mu-
latas con cabelos louros e ollos azuis, homes negros con ollos claros, de cor 
mel ou azul, e por outra parte, deixou un legado que hoxe en día mantén plena 
vixencia, o crioulo, idioma singular que procede do portugués e das distintas 
linguas africanas que coñecían os escravos.

O crioulo é o idioma da rúa, da familia, da xente en xeral, quedando o portu-
gués relegado aos escritos da administración pública, a televisión e a escola. 
De feito, se o portugués mantén hoxe en día a consideración de idioma oficial 
non é polo seu coñecemento, senón porque hai tantas variantes e dialectos 
do crioulo como illas ten o arquipélago, circunstancia que impide declarar 
o crioulo como idioma oficial porque non existiría acordo sobre qué dialecto 
debe prevalecer sobre os outros.
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ComPARTIR eXPeRIeNCIAS

Deixando dun lado estas pequenas impresións de Cabo Verde, e tomando a sen-
da do relato da miña experiencia como cooperante, gustaríame advertir para 
aqueles que esperan un guión detallado e preciso do traballo desenvolvido, 
que eu non fun ensinar nada, que eu non levei birrete algún que me identificara 
como mestre dalgún coñecemento imprescindible. Na práctica, nun traballo de 
cooperación desta índole, todo resulta máis sinxelo, centrado por e para o inter-
cambio de experiencias, olladas, e tamén maneiras de concibir o traballo nunha 
administración local.

En realidade, esta formulación de partida, deume a vida, librándome de máis 
dalgunha decepción, porque ás veces un atópase con concepcións vitais moi di-
ferentes á nosa, nas que o camiño conta máis que o resultado, e a produtividade 
e o rendemento non deixan de ser valores secundarios que non poden enturbar 
a vivencia do presente.

Esta reflexión sérveme para centrar os dous traballos que acometín directa-
mente durante a miña estadía: a confección dun Plano económico e financeiro e 
a redacción dun Regulamento xeral da Cámara Municipal de São filipe.

Plano económico-financeiro? Recordo perfectamente a Domingos, excelso se-
cretario da Cámara Municipal de São filipe, arqueando as cellas, mentres eu 
lle explicaba que un Plano económico-financeiro era algo co que traballaban os 
economistas e demais xente de mal vivir no meu país, e que consistía basica-
mente nunha análise económica, na que partindo das contas dos últimos exer-
cicios aprobados, permitía facer unha proxección económica do futuro, introdu-
cindo as medidas de corrección que se estimasen oportunas.

O método semella sinxelo, mais non entraña poucas dificultades: primeiro un 
proceso de captación de datos, lento e traballoso, con cálculos de medias pon-
deradas de cada un dos gastos e ingresos que se consideran recorrentes, para 
a continuación avaliar o grado de cobertura dos primeiros cos segundos, isto é, 
comprobar en qué medida os recursos dun concello son suficientes para cubrir 
os gastos de xestión ordinaria.

O resultado deste diagnóstico de situación foi cando menos paradoxal, pois de-
terminou un alto grao de solvencia no Concello de São filipe, de excelente saúde 

económica que lle permitiría, sen necesidade de acometer medidas correctoras, 
afrontar novos retos á luz da capacidade financeira reflectida na análise.

“Son consciente de que a economía non é unha ciencia exacta, nin os estudos 
que se fan son perfectos, mais no peor dos casos poden servir para reflexionar, 
para trazar un camiño a seguir”. As miñas palabras, dirixidas a un secretario 
máis que incrédulo, resoaban na Cámara Municipal como un día de domingo. 

Con xesto de circunstancias, tratei de facer entender que un estudo económico, 
plano ou como queira chamárselle, non acolle as necesidades básicas dun con-
cello en infraestruturas básicas: saneamento, alumeado, acceso rodado..., mais 
tampouco constitúe o seu obxecto, aínda que ambos os dous aspectos aparezan 
estreitamente relacionados na práctica cotiá, facendo bo o binomio recursos 
versus políticas de gasto.

En fin, que retomando a declaración inicial de humildade no meu limitado sa-
ber, escuso comentar que a análise económica realizada da Cámara Municipal 
de São  filipe, pouco reflectía as graves carencias en dotacións públicas, sendo 
inxente a cantidade de recursos que deben ser mobilizados para chegar aos 
estándares de prestación de servizos e, en xeral, de grao de desenvolvemento 
dos nosos concellos.

De calquera xeito, máis en defensa do traballo desenvolvido, o balance debe ser 
considerado como positivo dado que, cando menos, a confección do nomeado 
Plano económico-financeiro pode marcar un punto de inflexión e de reflexión. 
De inflexión, porque permite coñecer a situación económica municipal nun de-
terminado momento temporal, con independencia das accións que se empren-
dan a partir da súa redacción; e de reflexión, porque permite introducir elemen-
tos de planificación na xestión económica.

“CóDIGo De PoSTuRAS”

No tocante á segunda das tarefas encomendadas, isto é, colaborar na redacción 
dun chamado “Código de posturas”, o primeiro aspecto que convén aclarar é o 
seu significado: catálogo de normas de convivencia cívica deseñadas e aproba-
das polas cámaras municipais de Cabo Verde no exercicio da súa potestade nor-
mativa, e por suposto, de obrigado cumprimento.
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Resulta cando menos curioso, nun país cunha extraordinaria elasticidade na 
súa forma de sentir e experimentar a vida, cun sentido da responsabilidade 
moi secundario con respecto a outros valores, que todos e cada un dos seus 
concellos normativicen ámbitos da vida cotiá de xeito moi pormenorizado, a 
modo dun código amplo e extenso, que mesmo abrangue ámbitos da esfera 
individual das persoas.

En calquera caso, fronte a 
este vano intento dos con-
cellos por incidir na conduta 
dos seus veciños, a realidade 
cotiá vai por outro camiño: 
moitas das normas son me-
ras declaracións de inten-
cións, e as que se poderían 
presumir como importantes 
rara vez son obxecto de san-
ción algunha.

Malia o anterior, teño que admitir que a lectura e discusión do nomeado “Có-
digo de posturas” foi especialmente gratificante. En primeiro lugar, porque 
me permitiu albiscar as inquedanzas dos responsables políticos; en segundo 
lugar, porque me axudou a entender a idiosincrasia da xente, e por último, o 
que foi máis interesante, por presenciar a ilusión dun mundo por conformar, 
por construír entre todos e para todos, facendo bo o dito: a liberdade individual 
péchase onde empeza a dos outros.

Remato este breve relato recordando unhas palabras de Simone de Beauvoir, 
segundo a cal, se un viaxa unha semana a un país, pode escribir un libro, se 
viaxa un mes, pode escribir un artigo, mais se prolonga a súa estadía máis dun 
ano, dificilmente poderá escribir unha liña. 

Esta reflexión sérveme para explicitar que eu considérome un mero convi-
dado dunha experiencia recomendable e moi interesante, pola que amoso a 
miña gratitude tanto ao fondo Galego como á Cámara Municipal de São filipe, 
sendo este breve relato un mero compendio de impresións persoais, a xeito 
de anotacións nun caderno de viaxe, que vive e pervivirá para sempre na miña 
memoria.
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eSPeRANzA De VIDA Ao NACeR: 73,5 anos (Banco Mundial, 2009).

ÍNDICe De DeSeNVoLVemeNTo HumANo (IDH): Posición 112 entre 179 países, 
segundo o Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento (PNUD, 2008).

LINGuAS: A lingua oficial é o español, falado polo 97,5% da poboación (Censo 
Nacional, 2005). Existen comunidades que falan o inglés, o crioulo, o miskito 
(lingua das comunidades aborixes principalmente localizadas na costa cari-
be, falada por un 1,7%) e outras linguas das comunidades indíxenas aborixes 
(sumu, rama, garífuna).

CoNFIGuRACIóN RACIAL: Mestizos (69%); brancos (17%); negros (9%); ame-
rindios (5%). Segundo estatísticas oficiais do Instituto Nacional de Información 
e Desenvolvemento (INIDE), a configuración racial divídese da seguinte forma: 
miskitos (27%); mestizos da costa caribe (25%); outros (brancos, mestizos, 
25%); comunidades indíxenas Chorotega-Nahua-Mange (10%); crioulo (kriol, 
5%); xiu-Sutiava (5%); Cacaopera-Matagalpa (3%).

ReLIXIóNS: Católica (58,5%); evanxélicos (21,6%); moravianos (protestantes da 
Irmandade Moraviana, 1,6%); Testemuñas de xehová (1%), outras (1,7%).

moeDA: Córdoba ouro. Conversión de 1€ = 21.985 Córdoba, 100 Córdoba Ouro = 
3,14 euros.

DAToS BáSICoS

Nome oFICIAL: República de Nicaragua.

CAPITAL: Managua, 1.850.000 habitantes.

SuPeRFICIe: 130.370 km2. é o país con maior superficie de América Central, lo-
calizado entre o Océano Pacífico e o Mar Caribe, fronteirizo con Honduras e Costa 
Rica. Nicaragua posúe unha notable diversidade xeográfica, con rexións volcáni-
cas, montañosas e de alta pluviosidade. No entanto, existen problemas ambien-
tais derivados da polución marítima, da deforestación e da erosión do solo.

PoBoACIóN: 5.995.928 persoas (estimacións xullo 2009, Banco Mundial). O 
crecemento demográfico calcúlase nun 1,78%. Un 57% da súa poboación vive 
en zonas urbanas. A densidade demográfica é de 42,7 hab/km2. Existe unha 
poboación inmigrante de aproximadamente 30.000 persoas, sobresaíndo gru-
pos emigrantes de orixe armenia, xudía, palestina, libanesa e siria. 

ALFABeTIzACIóN: 78% (Banco Mundial, 2009). En novembro de 2008, a Orga-
nización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO) 
anunciou que Nicaragua estaba realizando “pasos avanzados e positivos” por 
alcanzar o rango de país “territorio libre de analfabetismo”, debido á efecti-
vidade da ampliación dos seus programas educativos, que lograron reducir a 
menos do 5% a taxa de analfabetismo. 

VACACIoNS CON TRABALLO en nicaragua
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TeSTemuÑo De BRAIS GARCÍA 
Técnico do Museo Provincial da Deputación de lugo. Instituto de 
Promoción Humana–Somoto, Nicaragua.

INTRoDuCIóN

A participación no programa Vacacións Traballo do fondo Galego de Coopera-
ción e do Instituto de Promoción Humana-Somoto en Nicaragua foi desenvol-
vida no Municipio de Totogalpa, tendo como base de traballo o Centro de Edu-
cación Alternativa Rural Telpochcallí. O municipio de Totogalpa atópase no 
departamento de Madriz, na fronteira con Honduras, e é atravesado pola ruta 
Panamericana, unha das principais vías para o transporte de mercadorías de 
Ámerica do Sur e Central. Entre as súas características, destacan unha estru-
tura económica agrícola de subsistencia e a grande actividade de cooperación 
internacional na zona. Durante a estadía fun acollido no domicilio de dona 
Gladys Cáceres en Somoto, o que foi unha experiencia en si mesma e introdu-
ciume na vida doméstica “nica” en tempo récord, principalmente grazas aos 
esforzos dos habitantes da casa que puxeron o seu empeño en tratarme como 
un máis.  

O día a día comezaba en camioneta co desprazamento dende  a vivenda na 
que me hospedaba en Somoto á veciña municipalidade de Totogalpa. Un total 
de 25 quilómetros (ademais dos incontables quilómetros que supuña o traba-

PIB PeR CáPITA: US$2.900 (Banco Mundial, 2010). Segundo estatísticas do 
Banco Central de Nicaragua, o índice é de US$ 1.122 (setembro 2008).

CReCemeNTo eCoNómICo: 2% (estimacións Banco Central de Nicaragua, 
2009). Segundo o foro Económico Mundial (outubro de 2008), Nicaragua ocupa 
o posto 120 entre 134 países en índices de competitividade económica.

PoBRezA: 48% (PNUD, 2008).

DIVISIóN Do PIB: Agricultura (16,9%); industria (25,8%); servizos (57,3%).

INFLACIóN: 13,77% (Banco Central de Nicaragua, 2009).

DeSemPReGo: 8% (estimacións 2010).

INVeSTImeNToS DIReCToS eSTRANXeIRoS: US$ 450 millóns (2009).

PRINCIPAIS SoCIoS ComeRCIAIS: EEUU, O Salvador, Honduras, Costa Rica, 
México, Venezuela, Guatemala, China.

PRINCIPAIS ReCuRSoS: Ouro, prata, cobre, tungsteno, zinc, pesca.

INDePeNDeNCIA: 15 de setembro de 1821 (independencia do Imperio español). 
Despois, a actual República de Nicaragua logrou a súa autonomía política do 
entón denominado I Imperio mexicano o 19 de marzo de 1823. Posteriormente, 
Nicaragua pasou a formar parte da Unión Centroamericana, da que se sepa-
rou definitivamente en 1838, sendo o primeiro Estado en separarse desa unión 
rexional.
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como a adquisición de recursos loxísticos imprescindibles para o proxec-
to, así como o proceso formativo como guías turísticas e dinamizadoras de 
proxecto de diferentes persoas pertencentes ás comunidades rurais partici-
pantes. 

o CoNCePTo Do PRoXeCTo: TuRISmo eCoLóXICo CuLTuRAL

O turismo ecolóxico e cultural, interactivo e de natureza igualitaria, esixindo 
máis que a simple observación dos recursos descritos como atraccións tu-
rísticas, é a actividade que se quere  pór en marcha a partir deste proxecto 
cooperativo. Este tipo de turismo permite a visitante e visitado convivir,  xera  
beneficio sen agredir o medio ambiente e, por riba de todo, fai que os fondos 
xerados vaian directamente á comunidade que o desenvolve sen intermedia-
ción de grandes operadores turísticos. Aconsellouse a procura e contacto con 
operadores de turismo sostible, para ser incluídos na súa oferta e garantir a 
presenza no exterior de acordo co  proxecto de turismo. 

A principal característica de interese é que este tipo de contacto crea un vín-
culo entre os participantes (hóspede e anfitrión). En virtude de tal vínculo, os 
visitantes regresan á zona, converténdose nun aporte periódico e continuado 
que non só non se opón á emerxencia de novos visitantes ou á xeración do-
utras formas de turismo, senón que as favorece mediante canles informais de 
transmisión da información. A traslación desta proposta é factible e aconse-
llable, para pór en valor e xerar recursos para as comunidades, creando un 
vínculo real e igualitario. Esta actividade aproveita os recursos actualmente 
dispoñibles e ten un menor custo económico directo, aínda que esixe un 
maior compromiso e esforzo dos recursos humanos participantes. 

o PRoXeCTo, oBXeCTIVoS DA eSTADÍA

Unha vez estudada a documentación básica do proxecto, vendo o tempo de 
traballo dispoñible e coñecendo as intencións dos responsables do INPRHU, o 
traballo de asesoramento desenvolveuse en tres eixos principais:

1. A priorización dos recursos turísticos naturais recollidos en ambos do-
cumentos para o seu recoñecemento, recollida de información, xeorrefe-
renciación de rutas e identificación de valores complementarios de cada 
un deles. O obxectivo final é decidir qué recurso dos recollidos no proxec-

llo de campo) de ida e volta diarios para chegar ao Centro de Educación Alter-
nativa Rural Telpochcallí. O meu labor consistiu no asesoramento técnico ao 
grupo de traballo do INPRHU-Somoto  no  desenvolvemento das directrices 
iniciais dun  proxecto deseñado pola organización nicaraguana, en colabora-
ción coa ONG balear Treball Solidari e segundo os parámetros que a Axencia 
Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento  prevé para 
a concesión de financiamento.  A acollida polo grupo de traballo do CEAR Tel-
pochcallí foi excepcional. A organización do traballo pola súa parte é sempre 
excepcional, tendo en conta que as esixencias do contorno e das comunica-
cións complican e esixen un grande esforzo para realizar as tarefas máis bá-
sicas como o desprazamento de traballadores e recursos.

o PRoXeCTo, DeFINICIóN BáSICA

Está dirixido á posta en marcha dunha industria local dedicada ao turismo 
cultural e ecolóxico, xerada, xestionada e dirixida desde os propios habitantes 
das comunidades rurais totogalpinas. xa se realizara a fase de selección das 
persoas beneficiarias, así que os labores de asesoramento centráronse en 
priorizar o desenvolvemento das distintas tarefas, definir modelos de traballo 
para cada unha delas, identificar as fortalezas transversais con respecto a 
outros proxectos en marcha na zona e adecuar os cronogramas de traballo ás 
necesidades urxentes e ás actividades de importancia crucial. Isto é, decidir 
as actividades concretas polas que comezar para lograr os obxectivos do xeito 
máis eficiente e eficaz.  

Dita actividade foi desenvolvida durante o mes de novembro, en conxunto 
co equipo de traballo que o INPRHU ten na municipalidade de Totogalpa. A 
poboación obxectivo de ditos proxectos son un conxunto de 17 comunidades 
seleccionadas, o cal supón 235 familias, co obxectivo de converter ambas as 
dúas actividades en principal fonte de recursos das persoas participantes nos 
mesmos, así como un polo de xeración de riqueza para  unha das rexións me-
nos desenvolvidas de Nicaragua.

Este conxunto de tarefas de asesoramento completouse coa realización dun 
traballo de campo consistente na visita e avaliación dos recursos turísticos  e 
artesáns. Atopámonos con dous documentos iniciais sobre os que traballar. 
O do propio proxecto deseñado por INPRHU e o Plan Turístico do Municipio 
de Totogalpa. Apuntaremos aquí que xa se tiñan iniciado varias actividades, 
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conxunto de tarefas, cuxo 
resultado non é visible a 
primeira vista, baixo o ar-
gumento de que unha exe-
cución errónea situaríaos 
nunha difícil posición para 
conseguir os seus obxec-
tivos. Dita profundización 
daralle o coñecemento 
necesario ao equipo e os 
beneficiarios para lograr un 
eficiente e eficaz aproveita-
mento dos recursos, xunto 
cunha posición sólida para 
a autosustentabilidade do 
proxecto. INPRHU-Somoto, dada a súa experiencia e bo traballo noutros 
eidos, ten moi claro que non están sós nos ámbitos nacional e internacio-
nal, o que os  obriga a ser moi precisos no que se debe potenciar e priori-
zar para facer unha contribución ao desenvolvemento das comunidades e 
os seus habitantes, razón pola cal o diálogo neste momento no que se pu-
ñan en marcha as estratexias do proxecto de turismo cultural foi dinámico, 
construtivo e produtivo. 

Así, foi labor principal identificar o que permite competir en diferenciación. 
Atopar o que distingue Totogalpa doutros lugares. As condicións da rexión 
ofrecen posibilidades suficientes para facelo: a especificidade do trópico 
seco -fronteira norte de especies botánicas propias da América do Sur e 
fronteira sur doutras propias da América do Norte- , o río Coco e en todo o 
terreo, as “quebradas” que desembocan no río e os seus afluentes, as cul-
turas indíxenas, as comunidades e os activos intanxibles -lendas, contos, 
costumes-, asociados ambos con lugares naturais de importancia turística 
do municipio. Esta cuestión centrábase na máxima de comezar por des-
envolver un conxunto de accións que non esgotasen os recursos iniciais 
e, ademais, diferenciasen a rexión doutras para resultar atractiva e xerar 
beneficios ás comunidades participantes. Os esforzos iniciais habían ser 
para desenvolver o turismo ecolóxico, chamado por algúns de aventura, 
pola simple razón de que os recursos dispoñibles son axeitados para o seu 
estado e as infraestruturas máis baratas, máis amigas do contorno. 

to é o máis importante e por cal se debe comezar a plasmación física do 
proxecto.

2. O establecemento de procedementos regulados para a recollida de in-
formación cultural, botánica, histórica, natural, material e inmaterial 
(lendas, contos e outros elementos da tradición oral popular chorotega), 
co obxectivo de paliar a falta de profundidade no estudo dos diferentes 
recursos naturais e culturais da Municipalidade de Totogalpa

3. A definición dunha imaxe representativa do proxecto a partir dos traba-
llos dos apartados 1 e 2 que identifique cara o exterior a rexión e o seu 
proxecto.

oS TRABALLoS, DoCumeNTACIóN De PARTIDA e TRABALLo De 
CAmPo

Seguindo a liña establecida polo Plan Estratéxico do Turismo do Conce-
llo de Totogalpa e observacións feitas desde o INPRHU, acordouse que o 
potencial da zona é bo, pero non está desenvolvido en calquera dos seus 
aspectos. Incidiuse moito en que no proxecto se dera o tempo necesario 
para identificar e establecer estratexias de desenvolvemento axeitadas, en 
base ao que realmente hai e non ao que aínda non existe.  As apreciacións 
do documento amosábanse acertadas, aínda que moi básicas e insuficien-
tes para dar contido real ao proxecto e garantir a súa viabilidade a medio 
prazo sen apoio de fondos externos. 

Tendo en conta o grao de estudo dos recursos naturais e culturais esco-
llidos como eixos do proxecto de turismo cultural-ecolóxico, o primeiro 
conxunto de accións foi a profundización na investigación nas áreas de 
cada recurso e o seu contorno (tamén nas comunidades e nos recursos 
que se poden considerar complementarios ao principal), para mellorar 
o seu coñecemento. Isto implicou a realización dun conxunto de tarefas, 
que estando xa comezadas ou previstas nalgún caso, non se achegaban ao 
punto idóneo de profundidade necesaria para dar consistencia ao proxecto 
(definir rutas concretas, inventario de artesanato nas comunidades adxa-
centes aos recursos, xeosinalización de ditos aspectos e elaboración de 
códigos documentais para a clasificación e manexo da información, entre 
outros). foi necesario insistir moito en dar un tempo na realización deste 
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Unha vez definidos os lugares tamén nos ocupamos de dirixir os traballos 
de cara a que o visitante se  atope nunha inmersión na vida local, sempre 
na medida do posible. Para facelo, consideramos de vital importancia a 
localización e construción do ecoalbergue nun escenario rural próximo 
a comunidades e estradas, así como proporcionar a posibilidade de ser 
acollidos polos propios habitantes. Tendo en conta que na segunda fase de 
construción de vivendas que o INPRHU realiza en Palmira, xa se prevé a 
inclusión dun cuarto máis na vivenda para esa finalidade, definiuse como 
mellor opción para o albergue un emprazamento propiedade do INPRHU 
situado entre Palmira e os cerros de las Tres Señoritas nun radio duns 4 
quilómetros e á beira do río Coco (cunha distancia prudencial para evitar 
as enchentes de auga que se producen nas épocas chuviosas). 

Outra liña de traballo que quedou establecida dirixiuse á mellora da situa-
ción xeral dos recursos arqueolóxicos. A necesidade de investigar, mello-
rar o coñecemento e revalorizar ditos recursos contemplados no proxecto 
abordarase mediante a posta en marcha dun programa de colaboración 
con universidades nacionais e estranxeiras, creando un programa de tra-
ballos para recén licenciados en Arqueoloxía sen experiencia laboral e 
estudantes dos últimos cursos que, baixo a dirección do arqueólogo res-
ponsable en Totogalpa das escavacións que se poidan practicar (designado 
polo Ministerio de Cultura de Nicaragua), se despracen á zona para reali-
zalos. Dito programa comezaría agora unha fase de deseño paralela á pos-
ta en marcha da construción do ecoalbergue, a finalización das vivendas 
de Palmira e o establecemento das primeiras rutas de importancia; así 
como a designación e priorización dos recursos arqueolóxicos a escavar, 
de acordo coas prioridades do proxecto de turismo cultural e coordinado 
con outras actuacións no patrimonio histórico-artístico programadas xa 
pola Municipalidade de Totogalpa, o Ministerio de Cultura e outras organi-
zacións non gobernamentais. Procurarase que a estadía destes estudan-
tes se leve a cabo nas instalacións do albergue e as vivendas de Palmira, 
servindo de posta en marcha das mesmas a modo de test, así como tamén 
testar a validez e aceptación do conxunto de rotas, actividades e lugares 
que se contemplan no contorno de las Tres Señoritas. Propúxose como 
modelo de estudo o convenio de colaboración entre a Universitat Autòno-
ma de Barcelona e a Universidad de Estelí, para a acollida e realización do 
proxecto fin de carreira dos alumnos de ambientalismo da universidade 
catalá.

Definíronse os cerros de las Tres Señoritas e o seu entorno como recurso 
principal a desenvolver, como buque insignia que tire dos demais incluídos 
no proxecto. Transversalmente, dita priorización había servir de “banco de 
probas” no cal aprender dos erros e acertos para unha mellor aplicación no 
desenvolvemento doutros lugares. As minas de Cuje (pequena rexión mon-
tañosa a uns 970 m de altitude, cunhas características diferentes ao resto 
da municipalidade) tamén foron definidas como  un recurso moi importante 
pola súa especificidade. Cuje foi unha explotación mineira de considera-
bles dimensións. Esa magnitude e inaprazable necesidade de acometer 
varias actividades de estudo do lugar fixeron nada recomendable a súa 
posta en funcionamento nun curto prazo. O descoñecemento da historia da 
explotación da mina, a situación da propiedade da terra (inexistencia dun 
rexistro catastral que forneza datos sobre a estrutura dos terreos, a súa 
composición, división de fincas e propietarios), a imperativa necesidade dun 
estudio xeolóxico, de seguridade e da estrutura das minas que certificase 
o seu estado, así como o imprescindible mapeado do labirinto de galerías, 
entradas e respiradoiros,  facíanse imprescindibles antes da realización de 
calquera tipo de visita organizada. Unha realización a conciencia de ditos 
traballos e posterior confección dun plan de visitabilidade seguro poderían 
converter as minas de Cuje nun atractivo principal. A realización do ascenso 
a Cuje desde Totogalpa é un  valor en si mesmo, cousa que se plasmou coa 
xeorreferenciación do propio roteiro e as súas características básicas.
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colaboración coa asociación rexente do pobo indíxena chorotega, recoñecido 
legalmente desde 2004). A situación é delicada, xa que a canle de transmi-
sión oral vese interrompida, e as xeracións máis novas da zona descoñecen 
totalmente a existencia destes aspectos asociados aos lugares da súa rexión 
e recoñecidos como recursos. Outra cuestión moi importante neste eido é a 
Guerra Civil sufrida no país ao comezo da década dos 90. A situación tanto dos 
recursos arqueolóxicos e históricos, como dos aspectos inmateriais que os 
rodean, non é a mellor. A guerra tamén influíu de xeito moi negativo na co-
municación entre os membros da sociedade nicaraguana e os seus visitantes, 
o cal fai máis complexa aínda a recollida de datos no traballo de campo. Pre-
císanse interlocutores de moita confianza coas fontes, aspecto polo que se 
decidiu o nomeamento de articuladores comunitarios, co cometido de realizar 
os traballos de recollida tanto destes aspectos materiais como inmateriais de 
cada unha das comunidades rurais implicadas. As persoas escollidas para tal 
función teñen un perfil común: mozos, emprendedores, coñecedores do seu 
contorno e das persoas que o habitan, así como teren a confianza e aprecio da 
maioría dos seus veciños. 

o INmATeRIAL e o HISTóRICo Como ImAXe

A recollida, documentación e catalogación do patrimonio inmaterial é indis-
pensable no que se refire á xeración dunha imaxe cara o exterior. Ademais de 
dar corpo e contido á rexión e os seus atractivos,  este conxunto de recursos 
inmateriais dotan de alma e imaxe a un proxecto deste cariz. O recoñecemen-
to das lendas e os seus personaxes, a maiores de supor unha revalorización 
da identidade popular dos habitantes da rexión, identifica de forma unívoca 

finalmente e a modo de exemplo de método de traballo, realizouse o 
documento completo dun dos recursos: la Poza de la Muta,  recurso de 
valor medio-alto que polas súas características permitía levar a cabo unha 
experiencia máis completa de cómo trasladar a información útil do traba-
llo de campo a documentos de traballo, realización de xeorreferenciación 
completa e marcación de puntos de sinalización, definición de usos do 
roteiro segundo a estación do ano, inicio de recollida de patrimonio inma-
terial na veciña comunidade de El Coyolito, establecemento dos traballos 
básicos de mantemento do contorno. é dicir, a guía de traballo do articula-
dor da zona e a base de datos completa do existente no recurso para a súa 
posta en marcha pola comunidade. Así mesmo, definíronse as funcións 
do articulador comunitario e da brigada de traballo ao seu cargo, que se-
guindo o modelo realizado para la Poza de la Muta deberán desenvolver 
un traballo diario, continuado e de renovación continua no ámbito das súas 
respectivas comunidades.

Iniciouse o traballo de investigación, documentación e xeorreferenciación 
das seguintes rutas: la Cueva y el Cerro del Duende, la Ceiba de Oro e los 
Puentes Españoles.

Todos estes traballos foron documentados e informados, deixándose a 
disposición para a súa continuación aos técnicos do INPRHU-Somoto res-
ponsables do proxecto (Carlos Reyes e Armando Rodríguez).

o INmATeRIAL: ImPoRTANCIA, TRATAmeNTo e uTILIzACIóN

No tocante á recollida de datos de carácter inmaterial, atopámonos que o 
descoñecemento de lendas e contos baséase na substitución da cultura in-
díxena pola cultura europea cristiá católica. Hai casos nos que esta conviven-
cia cultural na historia deu lugar a mitos e lendas onde se mesturan aspectos 
propios da Castela do séculos xVII ou xVIII con tradicións indíxenas, mais o 
perfil habitual é unha inxerencia da Igrexa Católica na busca de baleirar de 
contido lugares de importancia cultural, relixiosa ou social indíxena, o cal 
se traduce na ocultación á memoria colectiva do significado deses lugares 
e das lendas que a partir dos mesmos son xeradas. A moitas das persoas 
consultadas como fonte de tales recursos dáballes vergoña amosar os seus 
coñecementos. Este mesmo problema sucedía coa fixación de emprazamen-
tos de orixe indíxena chorotega (neste aspecto marcouse a necesidade de 
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esta identidade cultural no exterior.  Ademais de ter unha utilidade para o 
proxecto, leva de xeito transversal un pulo á autoestima destas persoas que 
ven recuperarse símbolos, crenzas e coñecementos propios deles, minusva-
lorados e atacados durante séculos. Este conxunto de aspectos inmateriais, 
en conxunción con representacións artísticas indíxenas aparecidas en ves-
tixios arqueolóxicos, dannos un banco de imaxes e contidos inmellorable para 
xerar unha imaxe profunda e representativa cara fóra, non un simple deseño 
publicitario atractivo, senón unha verdadeira plasmación do que é Totogal-
pa, as súas comunidades, o seu contorno e a súa cultura indíxena chorotega 
mostrada cara fóra. 

A identificación de tales recursos inmateriais, culturais e históricos, a se-
lección dos máis representativos tanto a nivel xeral como específico e a súa 
plasmación nunha imaxe concreta,  é vital para a integración dos artesáns do 
proxecto de turismo. Isto pódese facer a través da introdución dos deseños 
ornamentais (debuxos propios de restos arqueolóxicos chorotegas, dar imaxe 
a personaxes míticos)  nos traballos de artesanato tradicional da zona (en 
tule, agullas de piñeiro, bonecas de millo, madeira ou cerámica), reforzando a 
imaxe e a promoción da mesma e supoñendo un recurso de renda que axude 
aos artesáns a mellorar os seus ingresos e condicións laborais. Non consisti-
ría na creación de elementos superficiais ou de simple merchandising, senón 
na xeración dun recurso de apoio bidireccional entre o proxecto de turismo 
cultural e os artesáns totogalpinos (existe un proxecto específico para a me-
llora das súas condicións, especialmente dirixido ás mulleres que de xeito 
non profesional practican maiormente o tecido con fibras vexetais de tule). 
Tampouco supón desbotar os deseños tradicionais da zona, senón unha for-
ma de apoialos, revalorizalos e complementalos. Neste aspecto, remarcouse 
moito a necesidade de:

a. Non rexeitar os deseños tradicionais, xa que son os que manteñen vivos e 
conectados os deseños indíxenas chorotegas do pasado coa actualidade.

b. Os novos deseños deben realizarse  tras un estudo exhaustivo do seu 
significado.

c. Seguir mantendo a produción de pezas útiles, non unicamente ornamen-
tais. Terán un uso concreto e, á súa vez, promoverán  o municipio. 

Este eixo de traballo deu lugar á inclusión da visita aos obradoiros artesáns 
dentro das rutas de turismo ecolóxico. Non só visitas, senón a xeración dun 
plan que conectase ambos aspectos, na organización de convivencias de tra-
ballo entre artesáns totogalpinos e outros procedentes do exterior. Na forma 
de estadías de media ou longa duración, nas que se procurará o fluxo de in-
formación entre os participantes, así como xerar posibilidades novas para os 
artesáns locais no que se refire a técnicas de traballo, promoción dos seus 
produtos, mellora das súas condicións e apertura de novas canles de venda 
ademais das xa existentes a nivel local. O INPRHU ten aquí experiencia ao 
colaborar co grupo de oleiros Ron Rivera, que ten como máximo expoñente o 
desenvolvemento na veciña municipalidade de Mozonte da cerámica “roxa” de 
Santa Rosa.

ePÍLoGo

Este é o resumo profesional da estadía. Recolle, de xeito moi resumido, un 
intenso mes de traballo e experiencias. Plasma de maneira directa o feito. A 
información e os resultados están recollidos en catro documentos que  por-
menorizan o conxunto de actividades realizadas e que polo seu tamaño non 
poden ser aquí incluídos. A cooperación debe ser iso, traballo real, neste caso 
de asesoramento técnico, realizado en plano de igualdade e en colaboración 
directa, do mesmo xeito que se realiza a asistencia a municipios na admi-
nistración local galega por parte das Deputacións (ou comarcas no caso de 
existiren como institución de facto) aos Concellos de menos recursos. O con-
torno define as formas de colaborar e os modos de actuación no escenario de 
traballo, pero a humanidade, as intencións, o intercambio e os obxectivos son 
en esencia os mesmos: comprender, cooperar e axudarnos para vivir mellor 
xuntos.

Blogue da experiencia:

http://cronicasdespistadas.blogspot.com
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LINGuAS: Español (oficial). Tamén se recoñece oficialmente a existencia de 
dialectos e palabras de orixe crioula, formalmente denominado “haitiano 
crioulo”, especialmente no seo da poboación afro-caribeña. Así, o “haitiano 
crioulo” é o segundo idioma máis falado en Cuba, utilizado por aproximada-
mente 300.000 persoas.

CoNFIGuRACIóN RACIAL: Brancos (65,1%); mulato e mestizo (24,8%); negros 
(10,1%). Datos do Censo Nacional de 2002.

ReLIXIóNS: As estatísticas antes da Revolución (1959) estiman un 85,5% de 
católicos romanos. Existen numerosas comunidades evanxélicas de Testemu-
ñas de xehová, Protestantes e unha pequena comunidade xudía. Os ritos da 
santería cubana, mestura de crenzas africanas con cristiáns, ocupan un lugar 
destacado, sendo igualmente recoñecido de forma oficial. 

moeDA: Peso cubano (CUP). Cuba ten dúas moedas de cotización: o Peso Cu-
bano (CUP) e o Peso Cubano Convertible (CUC). Cotización febreiro 2011: 1 € = 
1,2450 CUC.

PIB PeR CáPITA: US$ 9.900 (estimacións 2010).

PoBRezA: N/A.

INFLACIóN: 0,7% (estimacións 2010, CIA World factbook).

DAToS BáSICoS

Nome oFICIAL: República de Cuba.

CAPITAL: la Habana, 2.300.000 habitantes.

SuPeRFICIe: 110.860 km2. 

PoBoACIóN: 11.477.460 habitantes (estimacións xullo 2010). Un 76% habita en 
zonas urbanizadas (Banco Mundial, 2008). A densidade demográfica estímase 
en 103 hab/km2.

ALFABeTIzACIóN: 99,8% (Censo Oficial, 2002). Segundo estatísticas oficiais 
de 2006 e datos do Banco Mundial, existe un gasto gobernamental de 9,1% en 
materia de educación, que coloca a Cuba na novena posición en maior gasto 
estatal educativo a nivel mundial.

eSPeRANzA De VIDA Ao NACeR: 77,45 anos (Banco Mundial, 2008). 

ÍNDICe De DeSeNVoLVemeNTo HumANo (IDH): 0,817. Posto 51 entre 120 paí-
ses. Nivel alto, segundo o Programa das Nacións Unidas para o Desenvolve-
mento (PNUD).

VACACIoNS CON TRABALLO en cuba
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TeSTemuÑo De PATRICIA V. WeBeR 
Directora da Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico do 
Concello de Verín. Oficina do Conservador de Santiago de Cuba.

A DeCISIóN De CooPeRAR

Cando atopei a Jorge Duarte no blogue da páxina do COAG relatando o seu día 
a día en Santiago de Cuba, sentín unha gana inmensa de estar no seu lugar; 
cada día voltaba ao blogue buscar algo novo que nos contara; estaba desde 
Ourense vivindo o que el facía alí.

Ao pouco tempo do seu regreso, unha cea de ex alumnos do Máster de Reha-
bilitación e Renovación Urbana volveunos xuntar e senteime ao seu carón, non 
podía perder a oportunidade de preguntarlle máis... E como é?... E que hai que 
facer?... E onde hai que anotarse? 

A cooperación é algo que sempre me chamou a atención e penso que todos 
deberíamos ter polo menos unha experiencia deste tipo na vida. Eu estaba 
disposta a non deixar pasar a miña oportunidade, xa que non só se trataba de 
colaborar, senón de facelo no tema ao que dedico a miña vida profesional.

O primeiro foi buscar na páxina do fondo Galego de Cooperación o nome 
do Concello no que traballo... Que lonxe queda o V cando as ansias son tan 

INVeSTImeNToS DIReCToS eSTRANXeIRoS: N/A.

CReCemeNTo eCoNómICo: 1,9% (Banco Central de Cuba, 2010).

DeSemPReGo: 2% (estimacións 2010).

DIVISIóN Do PIB: Agricultura (4,4%); industria (22,8%); servizos (72,8%). Esti-
macións de 2008.

PRINCIPAIS SoCIoS ComeRCIAIS: China, Canadá, España, Venezuela, Irán, 
Países Baixos.

PRINCIPAIS ReCuRSoS: Azucre, petróleo, tabaco, níquel, aceiro, industria 
farmacéutica, maquinaria agrícola e da construción.

INDePeNDeNCIA: O 20 de maio de 1902, Cuba obtivo a súa independencia po-
lítica definitiva, tras ser colonia española ata o 10 de decembro de 1898 para, 
posteriormente, pasar a ser administrada por EEUU ata 1902. No entanto, ofi-
cialmente o goberno cubano recoñece como festa nacional o 1 de xaneiro de 
1959, Día do Triunfo da Revolución.  
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o TRABALLo eN SANTIAGo De CuBA

Cheguei a Santiago de Cuba un domingo ao mediodía e Marta Calderón, a 
responsable de Relacións Internacionais da Oficina do Conservador de Santia-
go, estaba no aeroporto esperándome para levarme á residencia na que me 
hospedaría os seguintes 20 días. Desde o primeiro momento puiden percibir a 
amabilidade natural dos santiagueiros no seu afán por facerme sentir como na 
miña casa.

O luns a primeira hora comecei a traballar. O meu labor era continuidade do 
que desempeñara Jorge o ano anterior. Por un lado, facer un seguimento das 

intervencións que se estaban a desenvolver coa cooperación do fondo, e por 
outro, compartir cos profesionais as experiencias de rehabilitación en España 
e Cuba para consolidar criterios de actuación.

O primeiro día, como é lóxico, correspondía coñecer aos compañeiros, a or-
ganización do lugar de traballo e saír a recorrer o ámbito de actuación. Iso foi 
o que fixen pola mañá na Oficina do Conservador e pola tarde, co persoal da 
Maqueta da Cidade, que despois de situarme nos planos me acompañou a per-
correr as rúas nas que se atopan os edificios nos que se estiveron realizando 
as intervencións nestes tres últimos anos.

grandes... Pero alí estaba Verín, o si empezaba a tomar forma...

logo, saber que é o fondo, que fai, como, por que, de que maneira. xa estaba 
na páxina buscando respostas, lendo as experiencias de todos os que participa-
ron en Vacacións con Traballo, e a miña ilusión ía en aumento.

Confeso que os sentimentos se confundían, entusiasmábame a idea de ir in-
tentar dar e transmitir o que sei, pero tamén pensaba en todo o que ía traer, 
porque sempre o contacto co distinto enriquece. Compartir coñecementos, 
contrastar opinións, expor diferentes formas de ver e facer as cousas... Claro 
que ía traer unha experiencia inesquecible. 

Empecei a pensalo con decisión:

Trátase de ir facer noutro sitio o que habitualmente fago no meu traballo, pasar 
do Casco Histórico de Verín, ao de Santiago de Cuba... Intentar comprender o 
patrimonio construído como a memoria dunha forma de vida, unha arquitectura 
á que hai que coidar, conservar e rehabilitar en busca dunha mellor calidade de 
vida dos seus habitantes.

E como? Que podo ofrecer? A formación teórica recibida en rehabilitación, a 
práctica da execución exercida como directora de obradoiros de emprego e a 
experiencia do día a día no trato cos veciños do casco de Verín, explicándolles 
qué imos facer, por qué hai que facelo de tal ou cal modo, por qué volvemos ao 
uso dos materiais e as técnicas tradicionais e cánto custa.

Gústame a idea, estou convencida pero é inevitable, asáltame a pregunta: serei 
capaz? Teño todos os coñecementos que necesito?... Seguro que non, pero iso 
é o que eles me van aportar. Teño algo que sempre me funcionou como unha 
fórmula máxica: boa vontade e constancia. Se consigo pór na miña maleta unha 
porción de humildade, un pouquiño de saber escoitar, unha cota de paciencia, 
por se xorde un imprevisto, que nunca faltan... creo que poderei conseguilo.

Unha vez souben que era eu a seleccionada, comezou a miña preparación para 
o traballo. Santiago conta cun Plan Mestre de Revitalización da Cidade Histórica 
e debía coñecelo antes de chegar a alí. O fondo facilitoume a documentación, 
parte da cal levei xunto con algúns exemplares dun manual de rehabilitación 
que describe a experiencia da rehabilitación en Santiago de Compostela. 
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naceu o proxecto de colaboración entre o fondo Galego de Cooperación e Soli-
dariedade e a Oficina do Conservador da Cidade de Santiago de Cuba. 

A partir da sinatura dos protocolos de actuación, o primeiro proxecto que se 
desenvolve é o Plan Mestre para a Revitalización da Cidade Histórica de San-

A área de traballo na que se executan as obras coas axudas do fondo chámase 
los Maceos. Nela, a maioría dos edificios teñen uso residencial e dedícanse 
a vivenda colectiva, o que significa que con determinadas actuacións nun só 
edificio dáselle condicións de habitabilidade a máis dunha familia, e ás veces a 
máis de catro.

CoNVeNIo De CoLABoRACIóN

é sabido que as dúas cidades de Santiago están irmandadas desde o 25 de 
xullo de 1995 e que, desde entón, entre as súas vontades está a de colaborar 
en materia de Conservación do Patrimonio dunha e outra cidade. Con este fin 
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nelas e analizar cada unha 
das intervencións a realizar 
para poder confeccionar a 
lista de materiais que serán 
necesarios para as repara-
cións.

Este traballo realízano as 
arquitectas que empezan 

por reunirse cos veciños para informarlles sobre o proxecto e as súas condi-
cións. logo pásase á tarefa técnica: visítanse as vivendas, faise a reportaxe 
fotográfica, replanteo e levantamento de planos. Confeccionada a lista de 
materiais, os compradores e investidores son os encargados de conseguilos e 
fiscalizar o proceso de compra para optimizar o investimento. Unha vez obti-
dos, entréganse aos habitantes das vivendas cun control que queda reflectido 
no levantamento de actas.

Hai que destacar que, na maioría dos casos, os que reparan as vivendas son 
os seus ocupantes, xente con moitísima vontade, pero a maior parte de eles 
sen oficio específico ou sen relación coa construción. Son persoas que traba-
llan cada un no seu e dedican o tempo libre a reparar as vivendas que habitan, 
polo que é importantísimo o seguimento case diario dos traballos por parte 
dos profesionais do proxecto, explicando como facelo, aclarando as dúbidas 
que lles van xurdindo, axudando e dirixindo todo o proceso.

tiago de Cuba, que é o instrumento urbanístico que vai rexer as intervencións. 
Un traballo realizado en conxunto polo mesmo equipo que elaborou o Plan Es-
pecial de Protección do Centro Histórico de Santiago de Compostela e o aporte 
dos coñecementos específicos do sitio do persoal da Oficina do Conservador e 
da Maqueta da Cidade.

Unha vez aprobado o documento normativo, estase en condicións de empezar 
a levar a cabo o planificado. O obxectivo da área los Maceos é mellorar a cali-
dade de vida dos seus moradores, primordialmente no que afecta á habitabili-
dade das vivendas, a través de:  

 ◘ Rehabilitación de cubertas.

 ◘ Mellora das instalacións e equipamento sanitario.

 ◘ Mellora das instalacións eléctricas.

Para este fin aprobouse un proxecto a desenvolver en tres anos que, cun 
orzamento de 262.764,00 €, permitiría actuar en 78 vivendas que deberían 
quedar terminadas en decembro de 2010. Unha vez realizada a conversión 
dos euros a CUC prodúcese un incremento, motivado polo cambio de moeda, 
resultando o ingreso real en conta de 308.844,18 CUC. Isto permite ampliar 
o proxecto a 14 vivendas máis das pactadas e o prazo de execución a xullo de 
2011, o que demostra o nivel de confianza e respecto que existe entre ambas 
partes, baseado no cumprimento do pactado desde a firma dos protocolos de 
actuación.

Esta suma de diñeiro, ingresada pola xunta de Galicia, tiña como fin específi-
co a adquisición dos recursos necesarios tanto para acometer a mellora das 
condicións de traballo do equipo vinculado directamente ao proxecto: equi-
pamento informático; como as obras de mellora das condicións de habitabi-
lidade das vivendas: materiais de construción. loxicamente estes recursos, 
adquiridos polo proxecto, debían chegar aos seus destinatarios finais: os ha-
bitantes das vivendas, que son ademais os que executan as obras. 

Para que o pactado se cumpra sen que o diñeiro sexa empregado noutros 
mesteres, o traballo é arduo e minucioso. é imprescindible coñecer a zona, 
as características tipolóxicas das vivendas, detectar as deficiencias existentes 
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zona como os que chegan en busca de servizos. Nesta cuestión profundamos 
en actuacións xa materializadas como a ruela do Carmen, por detrás da rúa 
Enramadas, e en proxectos de intervencións como a rúa da Brujería, aínda en 
fase de desenvolvemento. 

O traballo foi, en todos os aspectos, un intercambio. Idas e voltas de docu-
mentación, planos e fotografías de obras, en todos os estados, tanto do Casco 
Histórico de Santiago de Cuba como da experiencia acumulada nos meus anos 
de traballo nos Cascos Históricos de Ourense, Ribadavia e Verín, e dos coñece-
mentos adquiridos no Máster de Renovación Urbana e Rehabilitación da Uni-
versidade de Santiago de Compostela. 

CoNCLuSIóN

Un dos aspectos máis relevantes do día a día do traballo en rehabilitación é 
a imprescindible sensibilización de todos os axentes implicados neste pro-
ceso respecto dos elementos tradicionais e da importancia da súa conserva-
ción. Tema máis que difícil, porque é o equilibrio entre protexer o patrimonio 

Os “antes” e “despois” de cociñas e fachadas demostran o fin conseguido con-
cienciando da importancia do respecto polos materiais tradicionais e pola con-
servación dos sinais de identidade da construción sobre a que están actuando, 
que non é só a súa casa senón o patrimonio de todos, residentes ou non na 
cidade de Santiago de Cuba.

o INTeRCAmBIo

Co equipo humano asignado ao proxecto, o resto do traballo desenvolvémolo 
na oficina, coa posta en común de criterios de actuación respecto dos mate-
riais, técnicas e sistemas construtivos no referido aos edificios. 

E coa análise da problemática actual para conseguir a revitalización e renova-
ción a longo prazo do Centro Histórico, mantendo a función residencial e con 
isto os seus habitantes como recurso máis importante da área. Pero facendo 
beneficiarios tamén a todos os usuarios, xa sexan aqueles que traballan na 
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Outra vez, grazas ás dúas partes por permitirme vivir esta experiencia.

Blogue da experiencia:

http://vacacionscontraballoencuba.blogspot.com/

herdado permitindo á vez o desenvolvemento da área, o uso dos edificios, a 
incorporación a estes de novas e/ou distintas funcións para dar respostas ás 
necesidades da sociedade actual, asegurándonos de que tamén poderán facer 
uso deles as xeracións futuras. Unha tese se se quere entrar en desenvolve-
mento. E eu que me preguntaba cómo lles ía explicar todo isto, encontreime 
cun grupo sumamente sensibilizado que me ensinou cos seus estudos previos, 
os seus traballos realizados, os seus proxectos a futuro e a súa maneira de 
facer, que estes conceptos os teñen máis que incorporados, que os manexan, 
respectando, interpretando e executando o Plan Mestre de Santiago de Cuba, 
que foi realizado en colaboración co mesmo equipo que redactou o Plan Espe-
cial de Protección do Centro Histórico de Santiago de Compostela. 

Un Plan que, máis alá de ser un instrumento de ordenación urbanística, é o 
lazo de unión de dous Santiagos, de dúas culturas, dunha mesma paixón por 
conservar a idiosincrasia propia favorecendo o rescate das tradicións e costu-
mes que nos caracterizan. Todo este intercambio quedou plasmado, aínda que 
moi resumido, nun Power Point que preparamos a modo de conclusión.

o ÚLTImo, Que NoN o DeRRADeIRo

Coa vantaxe de traballar a cabalo entre dous edificios, aproveitei a escusa de 
dicir “vou ata o outro e volto nun intre” e marchei dos dous sen despedirme de 
ninguén. xa sei que é típico e tópico o de “non me gustan as despedidas”, pero 
o meu era máis ca iso, eu non quixen despedirme, non ía poder soportar tantos 
bicos e tantas apertas xuntas para logo quedar sen nada. 

E ademais agora sei que esta non foi a derradeira vez que estiven en Santiago 
de Cuba, pode que sexa a última por algún tempo, pero eu deixei alá un equipo 
de traballo, un intercambio aberto, unha porta sen pechar para volver, reen-
contrarme con tod@s para seguir crecendo xuntos.

Ao final só me queda dar as grazas ao fondo Galego de Cooperación por per-
mitirme ser parte desta inesquecible experiencia e invítovos a tod@s a ani-
marvos a facer cooperación, a deixarse levar para comprobar cómo cambia a 
forma de ver a vida despois de participar noutra sociedade con distintas nece-
sidades, con outras prioridades, con outros ritmos, con menos recursos, pero 
que eles suplen cunha chea de actitudes que a nós, na nosa velocidade do día 
a día, se nos van perdendo.
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A xenerosidade, a abertura de miras e a vontade de dar unha man no que se 
poida son tres cualidades que se perciben nos catro testemuños recollidos 
neste caderno. Ha de lembrarse que as e os participantes no programa pasan 
no Sur o seu mes de vacacións para estimar convenientemente o valor destas 
participacións e do compromiso humano destas persoas.

As experiencias recollidas cada ano nos cadernos do programa Vacacións con 
Traballo son boa mostra de que os seus obxectivos fundamentais son ampla-
mente satisfeitos: achega e transferencia de coñecemento especializado para 
o reforzo de municipios ou ONGDs no Sur, maior concienciación das volun-
tarias e voluntarios participantes en relación á situación destes países e das 
súas problemáticas, e contacto con outras culturas, con outros modos de ver e 
facer as cousas.

Desde o fondo Galego de Cooperación e Solidariedade queremos, un ano máis, 
agradecer enormemente a participación de Carolina Iglesias, Gonzalo Alonso, 
Brais García, Patricia V. Weber e tamén de Cristina Moreiras, que acompañou 
a Gonzalo en São filipe. Agora, amigas e amigos, comeza a segunda parte: 
difundir a experiencia e apoiar o traballo do fondo Galego e outros axentes co-
operantes alí onde se poida. xente como vós fai de Galicia un país máis grande 
e do mundo un lugar habitable e máis digno. Grazas.

ePílogo






