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VACACIÓNS CON TRABALLO

Por suposto, abriuse tamén a sétima convocatoria de Vacacións con Traballo,
que rexistraría o récord de 23 solicitudes para unha praza de arquitecta na Cámara de Ribeira Grande (Cabo Verde), outra para unha técnica de Igualdade na
Cámara do Paúl (Cabo Verde), outra máis para colaborar no sector turístico co
Instituto de Promoción Humana (Inprhu-Somoto) en Nicaragua e unha última
praza de arquitecta na Oficina do Conservador de Santiago de Cuba. Cristina Vázquez, do Concello de Soutomaior; Cristina Santos, do Concello de Malpica; Lucía
González, do Concello de Ourense, e Sara Besada, do Concello de Vilagarcía,
foron finalmente as seleccionadas.
Elas forman xa parte desa rede de institucións e persoas que cre que “os Dereitos Humanos non son unha idea lixo”, outro dos mantras que rexe o labor do

Fondo Galego. Unha idea que se reafirma en cada unha das experiencias solidarias que recollen as páxinas sucesivas, en cada unha das accións e dos pensamentos descritos, onde se pon de relevo que todas e todos temos un papel na
loita contra a pobreza e a prol da xustiza social.
Nun momento en que se cuestiona a pertinencia da cooperación internacional,
nomeadamente a descentralizada, os testemuños das voluntarias de Vacacións
con Traballo deixan claro que os proxectos apoiados nos países empobrecidos
responden a unhas necesidades reais que non se derivan dunha crise puntual,
senón dunha permanente relación de desigualdade entre o Norte e o Sur.
Durante o mes que comparten cos parceiros do Fondo Galego, elas achegan o
seu gran de area para paliar estas iniquidades, pero máis importante aínda é a
concienciación que xorde do contacto con esoutras sociedades e que espallan
non só a través dos blogs que escriben durante a estadía en terreo, senón tamén á volta, no contacto co persoal dos seus Concellos e Deputación, nas conversas coa familia ou coas amizades e, por suposto, a través deste caderno de
experiencias. Unha publicación que non por deixar esta vez de editarse en papel
vai desmerecer a súa dimensión sensibilizadora, na idea de que o relato directo potencia o coñecemento desas realidades agochadas, ao mesmo tempo tan
afastadas e tan achegadas.

Teresa París - Presidenta do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
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“Somos unha rede de institucións e persoas”. Así di o lema que marcou a conmemoración do 15º aniversario do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
ao longo de 2012. Un ano no que Vacacións con Traballo, o programa de voluntariado internacional dirixido ás traballadoras e traballadores das administracións
socias, cobrou un marcado protagonismo. O 14 de setembro celebrábase na Illa
de San Simón un encontro ao que acudiron 14 das 21 persoas que participaron
nas seis primeiras edicións da iniciativa e do que xurdiron senllos vídeos que
convidan a reflexionar sobre o valor da cooperación.

VACACIÓNS CON TRABALLO · Experiencias Solidarias 2012
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PRÓLOGO
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DATOS BÁSICOS
NOME OFICIAL: República de Nicaragua.

ampliación dos seus programas educativos, que lograron reducir a menos do
5% a taxa de analfabetismo. Segundo a CIA World Factbook (2011), a taxa de
alfabetización é de 67,5%.
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VACACIÓNS CON TRABALLO EN NICARAGUA
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SUPERFICIE: 130.370 km2. É o país con maior superficie de América Central,
localizado entre o Océano Pacífico e o Mar Caribe, fronteirizo con Honduras e
Costa Rica. Nicaragua posúe unha notable diversidade xeográfica, con rexións
volcánicas, montañosas e de alta pluviosidade, así como unha das maiores
reservas de auga fresca en América Central, o Lago de Nicaragua. No entanto,
existen problemas ambientais derivados da polución marítima, da deforestación e da erosión do solo.
POBOACIÓN: 5.780.530 habitantes (CIA World Factbook, 2013). Segundo o Banco Central de Nicaragua (2012), a poboación ascende a 6.071.000 habitantes e
o crecemento demográfico é dun 1,78%, mentres que un 58,3% da poboación
vive en zonas urbanas. A densidade demográfica é de 42,7 hab/km2. Existe
unha poboación inmigrante de aproximadamente 30.000 persoas, sobresaíndo
colectivos de orixe armenia, xudía, palestina, libanesa e siria.
ALFABETIZACIÓN: 88,4% (Banco Mundial, 2008). En 2008, a Unesco anunciou
que Nicaragua estaba realizando “pasos avanzados e positivos” por alcanzar
o rango de país “territorio libre de analfabetismo”, debido á efectividade da

ESPERANZA DE VIDA AO NACER: 74 anos (PNUD, 2011). Segundo o Banco Central de Nicaragua (2012), este índice é de 72,7 anos.
ÍNDICE DE DESENVOLVEMENTO HUMANO (IDH): 0,599. Posición 129 entre 187
países (Informe IDH, 2012). Considerado país de “nivel de desenvolvemento
humano medio” (PNUD, 2010). Para o Banco Mundial (2011), Nicaragua corresponde ao grupo de “países de ingreso mediano baixo”.
LINGUAS: a lingua oficial é o español, falado polo 97,5% da poboación (Censo
Nacional, 2005). Existen comunidades que falan inglés, crioulo, miskito (lingua
das comunidades aborixes principalmente localizadas na costa Caribe, falada
por un 1,7%) e outras linguas indíxenas (sumu, rama, garífuna).
CONFIGURACIÓN RACIAL: 69% mestizos, 17% brancos, 9% negros, 5% amerindios. Segundo estatísticas oficiais do Instituto Nacional de Información e
Desenvolvemento (Inide), a configuración racial divídese do seguinte xeito: 27%
miskitos, 25% mestizos da costa Caribe, 25% outros (brancos, mestizos); 10%
comunidades indíxenas chorotega, nahua, mange; 5% crioulo (kriol); 5% xiu,
sutiava; 3% cacaopera, matagalpa.
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CAPITAL: Managua, 1.850.000 habitantes.
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PIB PER CÁPITA: US$ 1.730,8 (Banco Central de Nicaragua, 2012). No entanto, o PNUD calcula este índice en US$ 2.567 (2010) e o Banco Mundial en US$
2.900 (2011).
CRECEMENTO ECONÓMICO: 5,2% (Banco Central de Nicaragua, 2012).
DÉBEDA PÚBLICA: 40,8% do PIB (Banco Central de Nicaragua, 2012).
DESEMPREGO: 5,6% da poboación economicamente activa (Banco Central de
Nicaragua, 2012). Estímase igualmente que existe un 46,5% de poboación subempregada.

TESTEMUÑO DE LUCÍA GONZÁLEZ ÁLVAREZ

POBREZA: 46,2% (Informe IDH, PNUD, 2011).

TÉCNICA DA CONCELLERÍA DE TERMALISMO DO CONCELLO DE OURENSE.
INSTITUTO DE PROMOCIÓN HUMANA–SOMOTO, NICARAGUA.

DIVISIÓN DO PIB: agricultura (16,9%); industria (25,8%); servizos (57,3%).

A CONTRAPARTE: INPRHU-SOMOTO

INFLACIÓN: 2,19%% (Banco Central de Nicaragua, 2012). Para 2011, o Banco
Mundial calculou esta cifra no 8%.

A contraparte do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade no departamento de Madriz é o Inphru-Somoto, unha organización non gobernamental
que desenvolve proxectos sociais para o beneficio dos grupos mais vulnerables da poboación nicaraguana. O Inprhu-Somoto é unha institución recoñecida como líder no tema do desenvolvemento humano, con principios e valores
éticos, que coloca a súa poboación como a protagonista da súa propia transformación. Ademais de ser un axente avanzado na construción de infraestruturas da rexión de Madriz, destaca pola instauración da agricultura orgánica ou
nos CEAR (Centro de Educación Alternativa Rural). Uns centros moi interesantes tanto polos seus obxectivos como polo tipo de alumnado que forman, polo
que tratarei de explicar un pouquiño a súa historia e en que consisten.

PRINCIPAIS SOCIOS COMERCIAIS: Estados Unidos, El 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 separou definitivamente en 1838, sendo o primeiro Estado en separarse desa unión
rexional.

Os CEAR nacen no ano 2000. Son unha opción de educación secundaria e formación técnica dirixida a adolescentes, mocidade, campesiñado de ambos
sexos sen recursos para continuar os seus estudos de secundaria.
Ofrecen cursos a distancia, formación técnica agropecuaria e/ou cursos de
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MOEDA: Córdoba Ouro Nicaraguano (NIO). Conversión: 1 €: 32,034 NIO (2013).
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RELIXIÓNS: católica (58,5%), evanxélicos (21,6%), moravianos (protestantes da
Irmandade Moraviana, 1,6%), testemuñas de Xehová (1%), outras (1,7%).
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TOTOGALPA E OS PROXECTOS DO FONDO GALEGO
Os proxectos que o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade vén desenvolvendo co Inprhu-Somoto actualmente e nos que eu participei son dous: un
de turismo cultural e outro de autoconstrución de vivendas.
Ambos proxectos se desenvolven no termo municipal de Totogalpa, así que
para poñernos un pouco en situación e apreciar a necesidade de ambos os
dous imos a dar uns datiños interesantes sobre este municipio.
habilitación laboral. Están enfocados principalmente a agricultura sustentable
e amigable co co medio ambiente, ademais de ver cales son as necesidades e
intereses da comunidade de orixe.

VACACIÓNS CON TRABALLO · Experiencias Solidarias 2012

VACACIÓNS CON TRABALLO · Experiencias Solidarias 2012

Considérase moi importante que esas nenas e nenos, mulleres e homes, se
queden a vivir na súa comunidade, cunha profesión que lles permita vivir dignamente como é a da artesanía, agronomía, panadería, guía turística/o... xerando riqueza no entorno que lles é propio.

Totogalpa (nome que provén da lingua chorote e significa “vila no niño das
aves”) está situado no departamento de Madriz, ao nordeste da República de
Nicaragua e a pouco mais de 200 km da capital, Managua. Ten unha poboación
duns 12.350 habitantes, dos que o 83% é poboación rural e un 17% é urbana.
Ubícase, de acordo coa Brecha da Extrema Pobreza (BEP) nun nivel de pobreza severa, cun valor de 16,1. Así mesmo, o Informe de Desenvolvemento Humano (IDH) presentado polo PNUD indica que este índice en Nicaragua é igual a
0,710, considerado medio, mentres que o limiar de pobreza do país se sitúa no
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Os CEAR son un eixo principal que articula o desenvolvemento dun modelo pedagóxico de educación integral que vincula os retos do desenvolvemento rural
cos da formación técnica, que posibilita ás persoas beneficiarias estabilizar a
economía campesiña.
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De acordo con datos do Instituto Nacional de Información de Desenvolvemento
(INIDE ), o índice de pobreza por fogar no municipio de Totogalpa corresponde
ao 53,7%.
1. Índice de hacinamento 51,6%
2. Índice de servizos insuficientes 32,6%
3. Índice de vivenda inadecuada 7,5%
4. Índice de baixa educación 26,2%
5. Índice de dependencia económica 57,55%

Cando a pobreza se une á falta de programas de apoio a unha vivenda digna,
empuxa as familias a vivir en zonas de inundacións ou derrubamentos a causa
de tremores da terra.
A través do proxecto de autoconstrución de vivendas -que nace, ao igual que
a maioría destes proxectos, para repor vivendas despois dun desastre á poboación campesiña, que non ten nin terras nin vivenda-, proporciónaselles
terra e conxuntamente se comeza a autoconstrución de vivendas, normalmente de adobe, na que o campesiñado pon a man de obra. A través deste proxecto
cofinanciado polo Fondo Galego constrúense doce novas vivendas, de 60 m2
cada unha, que farán a vida máis cómoda e sa a doce familias. Cabe destacar
que tanto a terra como as vivendas serán propiedade da muller.
A fase na que estaba o proxecto, cando cheguei a Totogalpa, era a de comezar
a construción de ditas vivendas (previamente xa se adquiriran os terreos, se
seleccionaran as familias, etc.) pero a autoconstrución tivo que adiarse porque
estabamos na época de choivas, que en Nicaragua vai dende xuño a novembro.
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47,9%; polo que o Índice de Desenvolvemento Humano Municipal (IDHM) para
Totogalpa é de 0,508, clasificado como medio-baixo.

Proxecto de autoconstrución de vivendas
Proxecto de turismo cultural comunitario
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Este proxecto comeza no 2010 en 17 comunidades de Totogalpa baixo o lema
“Totogalpa, indíxena, cultural e aventureira”.
Co proxecto de turismo cultural, preténdese defender
e manter a identidade deste
pobo fronte a globalización.
O obxectivo é pór en valor o
patrimonio cultural e natural
da zona baseado na cultura
indíxena (música, comida, tradicións) e xerar ou mellorar
as condicións para acoller o
turismo (creación de infraestruturas necesarias, sendeiros,
sinalización, construción dun
ecoalbergue ou un orquidiario,
entre outras).
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Calcúlase que en Nicaragua faltan 500.000 casas, que hai un millón e medio
de persoas sen unha vivenda digna e que cada ano se forman unhas 30.000
novas familias que non teñen onde ir. Cando os fillos medran e forman as súas
propias familias, instálanse nos patios ou na mesma finca. Non só se padece
un problema de espazo e viven amoreados, senón que aumenta a necesidade
de auga, luz e saneamento.
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Paralelamente ao turismo sostible, as familias campesiñas
con economías de subsistencia
reciben formación de guías turísticas/os, cociña, artesanía, e dan
aloxamento a turistas nos seus
propios fogares, onde degustarán
os pratos típicos da zona elaborados polas mulleres do lugar.
Así aumentan os ingresos das
familias e fréase a migración.
Para finalizar a explicación deste
proxecto, e a modo de exemplo,
relatarei a oportunidade que
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tiven de gozar dunha xornada na que se pon en práctica parte do proxecto de
turismo a través dunha visita guiada ao sendeiro da Muta. O noso guía, Nicolás, que recibiu o curso de guía turístico comunitario xunto con outras vinte
persoas, será o encargando de dirixirnos polos sendeiros, explicarnos a flora e
a fauna, así como lendas e tradicións do lugar. Cóntanos como vive a xente da
zona e o uso que fan das súas plantas e árbores medicinais.
A medio camiño, recíbenos un grupo musical tradicional ao que o proxecto entregou os instrumentos típicos, e tocan varias pezas tradicionais á vez que un
grupo de mulleres nos dá un refrixerio a base de café e un doce típico (picos)
que nos fará repornos da longa camiñada.
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A partir deste momento comeza aventura. Hai que trepar polas rochas, moitas veces coa axuda de cordas, do guía e dos propios compañeiros. Tamén
gozamos dun agradable baño na Poza da Muta e finalizamos a xornada cunha
comida na casa de Josefina Pérez, formada tamén a través do proxecto e que
nos ofrece unha reparadora sopa de galiña.
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Visita á comunidade de Cayantú,
onde nos recibe Heriberto Pérez
e parte da súa familia. Esta familia artesá está especializada
en facer sombreiros con palma.
Móstrannos o proceso completo de
elaboración de sombreiros, é un
proceso moi laborioso no que tardan unha media de oito horas para
faceren cada un. É unha actividade
que comparten pais, fillos, fillas,
xenros, noras, homes e mulleres
desde unha idade temperá.

Asistencia ao II Congreso
Internacional de Turismo. Desenvolvemento
Local e a responsabilidade social das empresas turísticas no marco
de 2012 ano do turismo
sostible en Centroamérica. Onde na presentación de casos prácticos
se presentaba o turismo rural comunitario
en Palmira, Totogalpa.
Son dous dos rapaces
formados como guías
turísticos comunitarios
os que explicarían este
proxecto.
Asistencia á Feira de
Artesanía en Estelí,
unha cidade preto de
Totogalpa caracterizada
por unha alta actividade empresarial e onde
os nosos artesáns ían
vender os seus produtos
(sombreiros, petates,
jícaros, etc.).
Reforestación da contorna con mangos, palmeiras, etc.
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Visita á comunidade do Capulín, onde nos recibiron unha ducia de mulleres
indíxenas de diferentes idades e nos explican e mostran como fan os petates
e traballan o tule. Os petates, son unha especie de alfombras de diferentes
tamaños que illan da humidade, polo que se utilizaban para durmir sobre eles,
ou se lles pon aos bebés nos seus berces. Hoxe en día, ademais de ser un elemento decorativo, pódese utilizar como mantel individual.

O da artesanía é complementario á agricultura, tal e como comentei anteriormente. A poboación destas comunidades vive principalmente da colleita de frijoles, millo e algunhas hortalizas, e a través da venta desta artesanía tradicional ao turismo melloran os seus ingresos á vez que conservan as súas orixes.
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Outras actividades relacionadas cos proxectos nas que participei durante a
miña estancia

19

Vacacións con Traballo foi unha experiencia diferente e moi enriquecedora.
Non foron unhas vacacións, nin unha viaxe nin un traballo máis, senón que
é unha vivencia única que te marca e que non se esquece xamais. Nese mes
puiden achegarme e compartir a realidade e a cultura dun país tan incrible
como Nicaragua. Tiven a oportunidade de participar nuns proxectos que responden a unhas necesidades reais. Poñer o meu graíño de area nesa débeda
histórica da que todas e todos somos responsables, estados e persoas. Porque
as causas das enormes desigualdades norte/sur derívanse da propia historia
onde as metrópoles alcanzan o seu benestar espoliando recursos e explotando
a poboación local. O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade e o Inprhu
traballan nesta liña de responsabilidade na loita contra a pobreza e a prol dun
desenvolvemento sostible e respectuoso. Por este motivo é moi importante
que sigan adiante aumentando e fomentando esta cooperación, desgraciadamente, tan necesaria entre os pobos do Norte e o Sur.
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CONCLUSIÓNS
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Blog da experiencia:
http://luciagonal.blogspot.es
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NOME OFICIAL: República de Cabo Verde.
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CAPITAL: Praia, na Illa de Santiago, 113.665 habitantes.
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SUPERFICIE: 4.030 km2. O arquipélago está localizado no punto máis occidental
do continente africano, a 600 km de Senegal. Conta con dez illas de configuración
desértica, volcánica e tropical. Divídense en dous distritos: as de Sotavento, ao Sur
(Santiago, Maio, Fogo e Brava), con capital en Praia; e as de Barlovento, ao Norte
(Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal e Boavista), con capital en
Mindelo.
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 dos hidrocarburos.
POBOACIÓN: 531.046 habitantes (CIA World Factbook, 2013). Segundo datos do
Banco Mundial (2011), a poboación é de 500.585 habitantes. O crecemento demográfico calculase nun 1,4% e a densidade de poboación é de 132 hab/km2. Un 61,1%
da poboación vive en zonas urbanas. Un 40% da poboación é menor de 18 anos.
ALFABETIZACIÓN: 84,8% (Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento,
2010). O índice de escolarización calcúlase en torno ao 84%.

ESPERANZA DE VIDA AO NACER: 74,2 anos (PNUD, 2011). A taxa de fecundidade
está en 3,5 fillos. Decrece a mortalidade infantil e posúe a taxa mais baixa de infectados por SIDA/HIV en África (0,04%).
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DATOS BÁSICOS

ÍNDICE DE DESENVOLVEMENTO HUMANO (IDH): 0,568. Posición 133 de 187 países,
considerado no nivel de desenvolvemento medio” (PNUD). Cabo Verde é o terceiro
país de África en mellores rexistros de IDH. Tamén é o terceiro na Comunidade de
Países da Lingua Portuguesa (CPLP) e o mellor clasificado entre os Países Africanos de Lingua Oficial Portuguesa (PALOP).
LINGUAS: Portugués e crioulo, unha mestura do idioma portugués con linguas
africanas, da que cada illa de Cabo Verde posúe un dialecto propio. O crioulo non
é aínda unha lingua oficial en Cabo Verde, a pesar de que se está a discutir a súa
cooficialidade co portugués. É igualmente falado na diáspora caboverdiana existente en Francia, Alemaña, Italia, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Senegal,
España, EEUU e Brasil, entre outros países.
CONFIGURACIÓN RACIAL: Maioritariamente mestizos (71%), produto da fusión de
negros autóctonos e brancos, principalmente de orixe portuguesa. Negros africanos (28%). Brancos europeos (1%).
RELIXIÓNS: católica (98%). Presenza de credos autóctonos. Tamén existen comunidades de cristiás protestantes do credo da Igrexa do Nazareno.
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CRECEMENTO ECONÓMICO: 5,1% (Banco Central de Cabo Verde, 2011). Cabo
Verde vén mantendo sólidos niveis de crecemento na derradeira década, en
gran medida grazas ao sector turismo e os investimentos privados. En 2008
ingresou na Organización Mundial do Comercio (OMC). No mesmo ano oficializouse a súa incorporación aos países con renda económica intermedia a nivel
mundial. Con todo, o país segue dependendo considerablemente da axuda exterior, especialmente tomando en conta a importación dun 90% dos seus alimentos. É de salientar o peso económico da diáspora caboverdiana, cuxas remesas
ocupan aproximadamente un 9% do PIB do país (Banco Mundial, 2012).
POBREZA: 24% de pobreza extrema (Banco Mundial, 2010). O Banco Mundial
considera que as illas con maior poboación rural, como Santo Antão, Santiago,
São Nicolau e Fogo, posúen elevadas taxas de pobreza e inseguridade alimentaria. Un 12% da poboación urbana vive en condicións de pobreza.
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DIVISIÓN DO PIB: sector primario 8,8%; sector secundario 18,1%; sector terciario 73,1%.
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INFLACIÓN: 2,2% (2011).
INVESTIMENTOS DIRECTOS ESTRANXEIROS: 120 millóns de dólares (2010).
PRINCIPAIS SOCIOS COMERCIAIS: Portugal, Países Baixos, Marrocos, España,
Gran Bretaña, Italia, Coté d´Ivôire.
PRINCIPAIS RECURSOS: bananas, peixe, sector turístico, petróleo, sal e azucre.
INDEPENDENCIA: Tras 500 anos de dominio colonial portugués, a República de
Cabo Verde declarou a súa independencia o 5 de xullo de 1975.

TESTEMUÑO DE CRISTINA SANTOS DÍAZ
Técnica de Igualdade no Concello de Malpica de Bergantiños.
Cámara Municipal do Paúl, Cabo Verde.
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PIB PER CÁPITA: US$ 4.100 (CIA World Factbook, 2012). Segundo o Informe sobre IDH do PNUD (2011), este índice é de US$ 3.402. Cabo Verde posúe un dos
PIB per cápita mais elevados do continente africano, só por detrás de África do
Sur, Gabón e Guinea Ecuatorial.

O PROGRAMA VACACIÓNS CON TRABALLO
A verdade é que comezar a contar unha experiencia tan enriquecedora como
a que tiven co programa Vacacións con Traballo en Paúl (Cabo Verde) é moi
complicado por cuestión de espazo e de tempo. Comezarei polo principio de
todo. Cando me apuntei, estaba traballando no Concello de Malpica de Bergantiños, como técnica de Igualdade. Nese momento, eu estaba buscando un xeito
de colaborar no exterior durante o meu tempo de vacacións. As posibilidades
que nese momento había eran as vacacións solidarias de moitas ONGD, aínda
que era un mes no que aínda non saíra toda o oferta para o verán, xa que era
finais de marzo. Unha semana despois saía a convocatoria do programa Vacacións con Traballo do Fondo Galego de Cooperación, e ás miñas mans chegaba
o caderno de experiencias das persoas voluntarias do 2011 e a ficha de inscrición para o 2012. Pedían catro profesionais entre as que se atopaba unha praza
de técnica/o de Igualdade. Despois de revisar o programa e ler as experiencias
de compañeiras e compañeiros que foran en anos anteriores tíñao claro, era
a miña oportunidade. Así que totalmente decidida púxenme coa carta de motivación, que finalmente resultoume máis complexa de redactar do que nun
principio esperaba.
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MOEDA: Escudo de Cabo Verde (CVE), dividido en 100 centavos. A convertibilidade é de €1= 110,09 CVE (2013).
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As casualidades da vida leváronme a que despois de apuntarme coñecera a
unha das rapazas que participara no programa o ano anterior, e fixérao ademais en Paúl, para onde iría a técnica/o de Igualdade seleccionada/o. Iso
interpreteino coma un sinal, algo me dicía que ía ser a afortunada de coñecer
outra xente, outro xeito de vida, outra cultura, outra terra... Cabo Verde.
A VIAXE
Así foi, o día 29 de setembro, eu e a outra compañeira Cristina, iniciamos a
nosa andaina cara Cabo Verde. Non mirara nada do país, xa que me gusta que
os lugares me sorprendan o máximo posible, polo que só sabía que Cabo Verde era un arquipélago africano formado por dez illas e situado á altura da costa senegalesa. País que foi unha antiga colonia portuguesa, da que conservan
como lingua oficial o portugués, aínda que a meirande parte da poboación fale
crioulo.

Despois dunha hora en barco e de concentración persoal para non marearme,
atracamos en Porto Novo, xa na illa de Santo Antão. Alí espéranos Jorge Pires,
un dos traballadores da Cámara Municipal da Ribeira Grande. Tomamos camiño mentres o señor Pires nos indica a situación xeográfica da illa e algunhas
curiosidades da mesma. O camiño cara Paúl foi impresionante, pois as montañas angulosas e totalmente verdes marcan este territorio, tremendamente
fermoso. Na chegada a destino recíbeme o presidente da Cámara Municipal do
Paúl, Antonio Aleixo, que me indica cal será a miña morada durante o próximo
mes. Ao pouco entra dona Joana, que será quen me atenderá coma unha nai.
Instálome e dispóñome a sacar as primeiras fotografías mentres ando coa
boca aberta mirando para todo o que ven os meus ollos.
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Antes de comezar a expoñer polo miúdo “A Viaxe” teño que sinalar que no momento no que eu fun a Paúl, facía un mes que tomara posesión o novo alcalde
da vila e que a persoa que solicita ao Fondo a miña presenza no Paúl (ben, a de
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Despois de coller tres avións, de mudar no reloxo para tres horas menos, de
aumentar o termómetro vinte graos, chego ao meu primeiro destino: MindeloSão Vicente, aeroporto Cesárea Évora. A maleta chegou tamén a destino pese

ao medo que tiña a non vela en tres ou catro días, ou de que ma comisaran por
exceso de todo. Alí pasaremos a primeira noite, xa que, para ir a Santo Antão
desde São Vicente, é preciso coller un barco que só fai dúas viaxes ao día pola
semana e unha o domingo. Esta viaxe leva máis ou menos unha hora, e é preciso tomar algo para o mareo xa que se hai moito movemento no mar, tamén
poderá habelo no estómago.
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Un día antes de rematar o prazo enviei a miña solicitude e quedei sorprendida
cando me dixeron que eramos máis de vinte solicitantes para as catro prazas,
sendo Igualdade a que máis candidaturas tiña. Ben, había que intentalo.
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Durante a primeira semana, que foi de contacto, comecei por falar coa persoa
responsable do gabinete de xénero e tamén vareador (concelleiro) do Paúl. Na
primeira reunión con el, explicábame a situación da poboación no Paúl e das
necesidades desta. Con respecto á situación da muller no Paúl, comentaba
que as maiores problemáticas son a violencia de xénero e, neste último ano,
a violencia sexual dentro do núcleo familiar. Paúl foi pioneiro no desenvolvemento de políticas de xénero e mostra diso é a creación do gabinete para a
equidade de xénero, que el dirixe. Sobre a atención ás mulleres, é el con estudos en Socioloxía quen fai a primeira atención á muller, a parte de que periodicamente veñen unha psicóloga e unha avogada ao gabinete para dar atención
ás mulleres que acoden voluntariamente e coas que tiven o pracer de compartir varias xornadas. Carecen de persoal e de financiamento para dar maior
cobertura a todos os puntos do Paúl. De todos os xeitos, coméntame que cando existe un caso de violencia a muller non adoita denunciar e esa é unha das
maiores dificultades coas que se atopan. Por outra banda, existe formación
en materia de igualdade para policía, profesorado e para xente de diferentes
zonas do Paúl, para que poidan exercer de persoa intermediaria coas necesidades das mulleres. Pouco a pouco e coa vivencia que tiven alí durante tres
semanas, a implicación política do goberno local en materia de igualdade teño
que dicir que non é como a da anterior corporación, algo que me desalenta
por medo a que se perda todo o que se leva feito neste eido. Por outra banda,
tamén dicir que cando me recibiron non sabían moi ben que facer comigo e en
que poñerme a traballar, porque tamén acababan de aterrar en terreo descoñecido para eles (só hai unha vereadora), polo que iso dificultou a miña tarefa
alí. A partir disto, o Fondo Galego indicoume que recadara toda a información
con respecto á implicación das administracións públicas en materia de igual-

dade, e tamén a situación das mulleres en Cabo Verde. Cunha función tan clara, a primeira semana recobrou un pouco o sentido do que carecía.
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A primeira semana no Paúl foi quizais unha das máis estrañas, xa que non
comezou como eu esperaba. Quería traballar e ver traballar, pero só vía
necesidades sen resolver e sen que ninguén traballara por resolvelas. Fun
comprobando co paso do tempo que tampouco hai moitos recursos para resolvelas, pero que tamén o día a día e a vida van a outro ritmo. Eu viña con outros
hábitos, de outro ritmo, e cunha filosofía totalmente distinta, e xa vos digo, esa
adaptación custa uns días, ou polo menos a min custoume uns días.

A parte do lecer e tempo libre que tiña polas tardes para dedicarme a ver a illa
de Santo Antão, as mañás había que empregalas en traballar e así nas semanas que estiven visitei a meirande parte dos proxectos que financiou e nos colaborou o Fondo Galego de Cooperación, e comprobei algo que vía na miña vida
diaria alí, as necesidades básicas que había no Paúl.
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unha/un profesional en materia de igualdade) xa non estaba á fronte do goberno local. As eleccións municipais en Cabo Verde cambiaron o rumbo dalgúns
gobernos locais.
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Outra cuestión é a distribución do terreo coma na época feudal, o que fai que
as persoas non teñan terras para labrar e edificar, co illamento que isto supón, xa que cada persoa constrúe no terreo que poida ter aínda que este non
alcance para ter unha vivenda coas condicións de habitabilidade mínimas.
Estamos a falar de casas nas que habitan varias xeracións, xa que a familia
paulense adoita ter moita descendencia, outra problemática no Paúl para as
familias con necesidades económicas. Para facerse unha idea, unha vivenda
óptima en Paúl consta dunha cociña, unha ou dúas habitacións e unha casa de
baño (un cuarto de baño básico). Crédeme que é moito máis pequena do que,
seguro, vos imaxinades! Unha familia, por exemplo, en Cabo de Ribeira ten
como mínimo cinco persoas, pero na maioría das familias hai máis e non adoitan ter cociña nin casa de baño que cumpran as condicións mínimas de habita-

A nivel social, hai como xa se indicou unha problemática moi grande en canto
á violencia contra as mulleres e a violencia sexual a menores de idade, sendo
a grande maioría de afectadas nenas. En Cabo Verde non dispoñen de servizos sociais de atención primaria, nin de protocolos de actuación, nin de carta
de servizos e recursos. Non existe, por exemplo, a figura de traballadora e
traballador social, polo que o clientelismo político domina un sistema de beneficencia e asistencialismo, convertendo a calidade de vida da cidadanía nunha
moeda de cambio. O que aquí, por agora, temos como un servizo público de
servizos sociais, no que as persoas son atendidas por persoal cualificado e formado para iso, é algo impensable en Cabo Verde, país que por certo ten unha
enorme carencia de persoal técnico cualificado, xa que unha ampla maioría
das persoas que van estudar fóra quedan a traballar no estranxeiro, algo que
fai minguar a capacidade de desenvolvemento e crecemento do país.
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bilidade. Nesta zona son moi comúns as casas “penachón”, que son casas improvisadas con folla de banana e folla de cana no tellado e nas paredes, e paus
de café como suxeito das mesmas. Xa vos podedes imaxinar a calidade de vida
que pode ter unha persoa con algún tipo de discapacidade, por exemplo. Como
dicía, as necesidades son moi distintas e moi relativas dunha zona a outra e
dunha persoa a outra. Pese a todo, a xente de Paúl nunca perde o sorriso e a
amabilidade de poñer todo a dispor de quen visita a vila, e iso é algo do que os
países do norte deberiamos tomar nota.
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Algunhas das problemáticas máis importantes do Paúl son as seguintes: malas comunicacións, con estradas de pedra que non chegan a todos os núcleos
de poboación (nalgúns lugares como Faja de Janela só se pode acceder andando, coa dificultade que ten por ser un núcleo que está nun dos puntos altos
da vila). Moita auga pero de moi mala calidade, o que produce enfermidades
estomacais e dixestivas. Outro problema asociado á saúde pública é a ausencia do tratamento do lixo, o feito de non recoller o lixo, non tratalo, está a ser
un serio problema para os animais, con isto toda a modificación que supón na
cadea trófica e coas peores consecuencias para a cidadanía (causando infeccións, virus...).
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As mulleres son as encargadas das crianzas en todo momento, na maioría das
familias paulenses. Cando as nais emigran, por exemplo, as crianzas adoitan
ficar coas avoas, facendo que o pai teña unha exención total das responsabilidades familiares, algo que fixo darse conta no 2009 ao anterior goberno de que
era preciso elaborar un Plano Municipal de Igualdade. En políticas de igualdade Cabo Verde vai avanzando a nivel lexislativo, comprobámolo vendo que
no 2011 o goberno estatal na lei 84/VII/2011 establece as medidas destinadas a

Ademais disto, as ordes de afastamento non se cumpren no xulgado e as forzas de seguridade tampouco son estritas nesta medida de protección xudicial.
A lei do 2011 que sinalei anteriormente contempla a instalación deste recurso
de casa de acollida en todas as illas, aínda que de seguro se vai ver afectada
pola ausencia de financiamento externo. Algo que me impacta é tamén o aumento de abusos sexuais a nenas dentro do núcleo familiar, e de aí falamos da
falta de apoios sociais que
teñen as mulleres en xeral,
sufran violencia ou non.
A falta de formación e de
información fai que as mulleres xa non busquen apoio
nos servizos voluntarios,
sobre todo da psicóloga. De
aquí, a avogada tamén manifesta a necesidade dunha
persoa profesional de referencia, xa que un sociólogo
non é o perfil mais axeitado
para dar este servizo, algo
tan necesario para todos os
sectores da poboación. Falamos das necesidades da poboación en xeral e tamén das
necesidades das mulleres,
nas que a avogada cre que o
fortalecemento da autoestima das donas e a dotación
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Os atendimentos que alí se realizan non só son propios dun gabinete de equidade de xénero, senón que tamén se atenden outros casos, xa que para moita
xente do Paúl é moi difícil moverse a Ribeira Grande ou Porto Novo, e na Vila
das Pombas (Cidade de Paúl) non hai avogada/o, nada máis que o servizo voluntario que fai a avogada.

previr e reprimir o crime de violencia baseada no xénero. Esta lei aínda está na
fase da implementación, polo que despois das atencións tiven a posibilidade de
falar largo e tendido do tema coa avogada, quen me indica o que ao longo da
viaxe fun comprobando e é que se emprega a técnica da mediación en casos
de violencia, porque por desgraza non hai un recurso como pode ser unha casa
de acollida para as mulleres vítimas de violencia de xénero, polo que despois
dos actos de violencia, se teñen a forza e perden o medo a denunciar, teñen
que volver á casa co agresor.
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En materia de igualdade, máis concretamente, na primeira semana tiven o
pracer de ter dúas xornadas coa avogada e coa psicóloga que acoden voluntariamente ao gabinete de xénero da Cámara Municipal do Paúl. O gabinete é
un convenio entre a Cámara Municipal do Paúl e a Rede Sol de apoio a vítimas
de violencia de xénero (aquí defínese VBG, Violencia Baseada no Género). Os
maiores problemas para o gabinete son a falta de financiamento para as actividades, a falta dun espazo de acollemento e, desde o punto de vista da psicóloga, unha atención para agresores e a necesidade dun perfil profesional da
área social para a primeira atención.
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A modo de resumo, o resultado destes encontros fanme crear unha imaxe
xeral da muller caboverdiana, que vos expoño a continuación. As cuestións
cruciais ás que se enfronta a muller caboverdiana son a violencia de xénero,
a pobreza, a falta de participación e coñecemento, e a dificultade do acceso á
información.

Esbozamos unha visión xeral da muller paulense, co vivido alí, e digo que a
muller paulense é unha dona que ofrece unha imaxe moi dependente, moi
cómoda, cunha autoestima minada, moi baixa, o que a leva a ter unha actitude
individualista e egoísta en moitos casos, pero que ante a necesidade ten capacidade e forza para facer todo o que queira e que se propoña. Unha muller con
carácter, pero que o demostra ante situacións extremas, na meirande parte
das veces. A muller caboverdiana é a maior transmisora da morabezza, tímida
pero tremendamente agarimosa.

En xeral a muller caboverdiana é decidida, segura, sabe o que quere, pero
debido aos equilibrios que ten facer ao longo da súa vida, as súas decisións e
a súa actitude vense alteradas. É loitadora e emprendedora pero os desafíos
diarios impiden este sentido emprendedor, acomódase rápido con respecto á
parella, ás crianzas, ao que a rodea, independentemente do nivel educativo.
Fica moi dependente a nivel afectivo, xa que na meirande parte dos casos existe unha baixa autoestima baseada no sistema patriarcal existente. É boa administradora da casa, aínda que a decisión do home é moito máis importante.
É certo que hoxe a muller estuda, é presidenta, ministra, pero queda camiño
para que isto alcance unha paridade en postos de responsabilidade.
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E despois de avanzar na situación da muller en Paúl e na illa de Santo Antão,
era preciso ollar cal era a situación da muller caboverdiana en xeral, así que
a última semana Cris e eu dirixímonos á illa de Santiago para reunirnos con
persoal da Cámara Municipal de Praia, do ICIEG (Instituto Caboverdiano para a
Igualdade e Equidade do Género), da ANMCV (Associaçao Nacional dos Municípios Caboverdianos) e con dona Vera Almeida (anterior presidenta da Cámara
Municipal do Paúl e actual secretaria do Goberno).
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de recursos é esencial. O apoio ás vítimas (precisan de apoio económico e psicolóxico), algo semellante ao salario da liberdade, é moi importante, así como
xa indiquei unha rede de recursos e, sobre todo, o cumprimento da lexislación
vixente e a implicación de todos os poderes públicos na erradicación da violencia contra a muller. Segundo a psicóloga, os grandes problemas cos que
se atopan as mulleres paulenses son: a baixa autoestima, o enraizamento do
sistema patriarcal que fai que as donas sexan submisas ao home, que sintan a
culpabilidade ante unha situación de violencia e xustifiquen ao home na meirande parte dos casos. Tamén comenta que está a aumentar a violencia sexual
en menores, para o que cre preciso actividades de autoestima, empoderamento, redución de actitudes violentas e traballo no ensino mediante diferentes
actividades e obradoiros. Tamén sinala que é preciso para o gabinete un fondo
para que as persoas dos diferentes lugares do Paúl poidan acudir ao gabinete,
que é un dos poucos ou o único recurso que teñen neste eido.

35

O INESQUECIBLE

Recordos inesquecibles cos que me quedo son as incribles paisaxes de Cabo
Verde, pero en especial de Santo Antão, do Paúl e, por suposto, as boas persoas de Santo Antão: Nivaldo, Rosa, Marta... e do Paúl: dona Joana, Carlos, e
toda a xente de Vila das Pombas (poboación que me acolleu durante tres semanas), da Cámara Municipal do Paúl, que me trataron coma unha paulense
máis e fixeron que me sinta en débeda con Paúl. A José e ao persoal voluntario
que me axudaron na realización do vídeo sobre a billarda. Por suposto, tamén a
todos os axentes sociais e a todas e todos os profesionais do Paúl (educadoras/
es, avogada, psicóloga, sanitarias/os, voluntarias/os, persoal do tecido asociativo...) que compartiron comigo as súas inquedanzas e preocupacións pola cidadanía e polo futuro do Paúl, que fan o seu traballo o mellor posible intentando
sempre que as cuestións máis problemáticas se convertan en solucións.

É certo que hai necesidades en todas as partes do mundo, sexa en menor ou
maior medida entre uns países e outros, pero creo que este tipo de programas
son imprescindibles para sensibilizar a cidadanía dos países do Norte. Todas
as persoas que traballan nunha administración pública, nunha gran empresa,
nun país rico, que teñen responsabilidade social como cidadá e cidadán, deben
estar sensibilizadas, pero pouca xente o está se non o vive. Por iso recoméndolle a todas as persoas que teñan a posibilidade de viaxar deste xeito que o
fagan, que aprendan a traballar sen recursos, sen facilidades, nun lugar no
que o básico é relativo pero no que a xente conserva algún que outro costume
moi rico e moi san, algún que os países “ricos” non valoramos e do que, por
ende, carecemos.
De seguro que esquezo alguén e xa sinalo que me esquezo de moitas cousas,
pero xamais esquecerei o meu aniversario no Paúl, no que non estaba rodeada
da miña familia e amizades, pero si de xente que, coñecéndome de moi pouco
tempo, fíxome sentir coma na casa, e ese día fíxome sentir especial. E para
rematar, agradecer ao Fondo Galego de Cooperación por darme a oportunida-
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Falta moito por facer en termos de independencia económica, participación
política e social, democratización do espazo público e privado. Unha muller
que decide e participa, pero que aínda está comezando ese camiño, queda
moito que avanzar.

Tamén a todas aquelas persoas que amablemente nos recibiron e nos ilustraron sobre a situación actual do país e, en especial, sobre a situación da muller
en Cabo Verde durante a última semana, como foron: Vera Almeida no Palacio
de Goberno, Gloria Silva e Debora Sanches na Cámara Municipal da Praia, Catalina Cardoso e Djamila Lopes no ICIEG, e ao persoal da ANMCV.
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Segundo o persoal do ICIEG, houbo unha evolución, as mulleres son máis
conscientes da súa posición e tamén da VBG, que é algo “máis” público, desnaturalizando o feito como algo privado.
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Esta viaxe ensinoume moito a nivel profesional, pero sobre todo a nivel persoal. Estou en débeda con Cabo Verde e con Paúl, coas mulleres e coa loita
pola igualdade. Esta experiencia fíxome medrar como persoa, así que voltarei
algún día, espero que pronto, a aprender, a colaborar, a planificar e... a crer
que outro mundo é posible cambiando o que non permite que todas as persoas
sexamos iguais.
Obrigada.
Blog da experiencia:
http://amiradavioleta.blogspot.com.es

TESTEMUÑO DE CRISTINA VÁZQUEZ LAMAS
Arquitecta municipal do Concello de Soutomaior. Cámara
Municipal da Ribeira Grande, Cabo Verde.
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de de gozar desta enriquecedora experiencia e de tratarnos tan ben a min e a
Cris, a miña amiga de viaxe, que sen ela non sería o que foi, unha viaxe inesquecible. Grazas.
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Toda esta aventura que pretendo contarvos comeza alá polo mes de maio cando, dándolle voltas e buscando algo no que empregar o mes de vacacións, cae
nas miñas mans o tríptico que o Fondo Galego de Cooperación envía aos municipios asociados, anunciando o prazo para apuntarse ao programa Vacacións
con Traballo.
Vacacións con Traballo, o programa de voluntariado internacional que promove o intercambio de experiencias e o coñecemento directo da realidade dos
países do Sur. A idea é sinxela. As traballadoras/es seleccionadas/os pasarán
o seu mes de vacacións traballando nun dos países que ese ano solicitan a
cooperación .
Na convocatoria 2012, a Cámara de Ribeira Grande, na illa de Santo Antão no
arquipélago de Cabo Verde, solicita a colaboración dunha arquitecta ou arquitecto, e aí vou eu. Chámome Cristina e traballo como arquitecta municipal no
Concello de Soutomaior, da provincia de Pontevedra.
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VACACIÓNS CON TRABALLO
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A República de Cabo Verde sitúase no océano Atlántico, é un arquipélago de
orixe volcánica do mesmo nome, fronte as costas de Senegal. As illas estiveron deshabitadas ata que foron descubertas no século XV por Portugal, que
procedeu a colonizalas para convertelas nun centro de trata de escravos. A
maior parte dos actuais habitantes de Cabo Verde descende de ambos grupos:
colonizadores e escravos.
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Na illa de Sal atópase o maior aeroporto internacional do país, outras illas
importantes son Santiago e São Vicente, onde se atopan respectivamente a
capital, Praia, e Mindelo. As illas son de orixe volcánica, e na de Fogo existe un
volcán activo. A maior parte delas son montañas escarpadas cubertas de cinzas volcánicas, polo que hai pouca vexetación.
O clima é seco e caloroso, cunha media de temperatura de 20/25 °C. Nos meses de xaneiro e febreiro, o arquipélago sofre a influencia de tempestades procedentes do Sáhara.
O goberno baséase na Constitución de 1980. Hai eleccións para presidenta/e e
primeira/o ministra/o, cuxos mandatos se prolongan por un período de cinco
anos. As e os representantes da Asemblea xeral tamén se elixen por sufraxio
directo, así como as/os xefas/es da Corte Suprema, aínda que estas/es o son
pola/o presidenta/e e a/o primeira/o ministra/o.
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A modo de introdución xeográfica, vouvos contar un pouco do país e da illa que
me acolle neste programa de vacacións tan especiais.

O nome do arquipélago provén da península de Cabo Verde, o extremo máis
occidental do continente de África, preto do cal se acha a cidade de Dakar (Senegal). A súa lingua oficial é o portugués e o país é membro da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa.
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O arquipélago, que forma parte da rexión de Macaronesia, está composto por
dez illas grandes e cinco menores. As illas de Barlovento inclúen Santo Antão,
São Vicente, Santa Luzia (deshabitada), São Nicolau, Sal e Boa Vista. As de
Sotavento inclúen Maio, Santiago, Fogo e Brava.
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O 29 de setembro comeza a viaxe, pero como xa vos viña contado esta aventura principiou meses atrás coa carta de motivación ao cubrir o impreso da
solicitude, cando me comunicaron que fora seleccionada, preparando a viaxe e
o material necesario para traballar alí, lendo sobre Cabo Verde, viaxando polo
Google Earth até as illas… En fin, foron meses de ilusión que comeza a materializarse no momento no que collemos o avión que nos leva a Cabo Verde.
E falo en plural porque esta experiencia compártoa cunha boa compañeira,
Cristina Santos, técnica de Servizos Sociais de Malpica que viaxa nas mesmas
datas e baixo o mesmo paraugas do Fondo Galego até a Cámara de Paúl, na
mesma illa de Santo Antão.
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Esta é a imaxe coa que me recibe a Illa de Santo Antão… Non me digades que
non vos recorda a unha película... Non vedes os gorilas por aí no medio da néboa? Ha, ha, ha.
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A chegada aos aposentos son outra realidade... A casa onde me aloxaron,
situada na poboación de Ponta do Sol, é como un “cóntame” pero vello, coas
paredes descunchadas e algún habitante, de especie que non podo definir, que
me atopei fai un intre no baño.
As comidas téñenas concertadas
nunha casa de comidas cunha
señora ao mando, de nome Lita,
grande ela e xenerosa nas racións
que promete cebarme! Todo atencións e o que comín ata agora moi
bo, creo que se lle sigo o ritmo
que me marca engordo fixo!

De orixe volcánica, Santo Antão é a illa máis máis setentrional e occidental de
Cabo Verde e a máis afastada do continente africano, polo que o seu extremo
oeste é considerado o punto máis occidental de África.
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Santo Antão é unha
illa de Cabo Verde. É
a segunda maior do
arquipélago en superficie e a terceira
en poboación, con
aproximadamente
40 km de extensión
lonxitudinal e preto
de 20 km de ancho.

A primeira impresión que tiven é: como un sitio que esteticamente recoñezo
como feo e sucio pode parecerme agora mesmo tan bonito? Será que estou
cansa e non son obxectiva coa realidade? Será que tiña tantas ganas de chegar
que o sitio paréceme estupendo? Eu non sei o que me pasou pero prométovos
que este sitio é espectacular!

42

SANTO ANTÃO

Deshabitada antes do descubrimento en 1462 por Portugal, comezou a ser colonizada, con pouco éxito, en 1548. Unha cadea de montañas separa a illa entre
norte e sur.
Os principais asentamentos urbanos son a vila de Ribeira Grande, Porto Novo
–porta de entrada de xentes e mercancías chegadas de São Vicente– e Ponta
do Sol, onde se localiza o aeródromo da illa, actualmente desactivado.
O meu destino laboral é a Cámara Municipal de Ribeira Grande. O municipio
de Ribeira Grande localízase na parte Norte da illa de Santo Antão, correspondendo a unha das zonas máis agrícolas e húmidas de Cabo Verde.
É o municipio máis populoso da Illa de Santo Antão, pois reside no seu territorio preto do 44% da poboación da illa. É actualmente o sétimo municipio máis
poboado do país (con preto de 22.000 habitantes).
O poboamento do municipio é disperso, con dous polos nos que se concentran
os servizos públicos: Ponta do Sol (un aglomerado francamente urbano e estruturado) e Ribeira Grande. Teñen aínda papel de polo secundario os aglomerados de Chã de Igrexa/Cruzinha da Graza e Coculi.
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Bitácora persoal: Primeiro día en Santo Antão
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Tras a primeira reunión co equipo político e técnico da Cámara Municipal, trasládanme as propostas de traballo que teñen para min. As propostas son tres :

Xa desde a primeira reunión a Cámara trasládame a prioridade, de entre as
tres propostas, de traballar o máis posible no plan detallado de Coculi. Co cal
centrarei todas as miñas enerxías en propoñer o máis axiña posible un esquema de traballo que abrangue as catro semanas da miña permanencia aquí.

1.

Desenvolver o plan detallado de Coculi.

Bitácora persoal: coñecendo Ponta do Sol

2.

Estudo de delimitación da área de protección da estrada a Ribeira da Torre

3.

Estudo da urbanización João Dias en Ribeira Grande, poboación.

O ritmo que levo, salvo polos horarios de comida e de luz solar, é parecido:
traballar polas mañás, paseos, ler, charletas coa veciñanza e, na fin de semana, a visitar outras paraxes.

O estudo de cada unha das propostas comeza coa visita aos lugares onde se
sitúan as intervencións. Vou acompañada da arquitecta Manuela Mauricio e do
vereador (concelleiro) Orlando J. Delgado, así como do meu colaborador máis
directo, Nivaldo Leite. Na visita aproveito para facer unha reportaxe fotográfica
dos sitios para á chegada ao gabinete pasar á análise do plan director municipal, recentemente aprobado, e a súa afección en cada un dos proxectos.
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TOMA DE CONTACTO CO TRABALLO

O terceiro paso nesta toma de contacto consistiu no estudo da documentación
cartográfica existente para poder facerme unha idea da viabilidade de iniciar
os traballos.

44

Como nos traballos propostos tiña prioridade o desenvolvemento do plan detallado de Coculi, xunto co equipo do gabinete centrámonos nel, esquematizando
as tarefas e organizando o traballo. Propúxose o seguinte esquema de traballo, organizado por semanas:
Primeira semana:
- Toma de contacto.
- Visita aos lugares de traballo propostos.
Vista aérea da poboación de Coculi.

- Toma de datos.
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O PLAN DE TRABALLO PROPOSTO
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- Presentar proposta de ideas ao vereador, Orlando J. Delgado, e á arquitecta
municipal, Manuela Mauricio, en colaboración con Nivaldo Leite.
- Acadar una base cartográfica óptima de traballo, superpoñer os distintos levantamentos topográficos existentes, datos de propiedades, censos e demais.
Terceira semana:
- Sobre os datos de base, debuxar a proposta.
- Pormenorizar cada bolsa de edificación o máximo posible.
- Documentar cada bolsa con superficies, número de propietarias/os, etc.
Cuarta semana:
- Documentos escritos: lexislación de aplicación, fichas de cada área, ordenanzas.
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Bitácora persoal: a fin de semana
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SEGUNDA SEMANA
A segunda semana comeza co traballo máis centrado. O venres, xunto con
Nivaldo Leite, colaborador tamén da Cámara Municipal, fixamos un calendario
de tarefas, organizadas por semanas, ata final de mes .
Dado que a preferencia para a Cámara era o deseño do plan detallado de Coculi, centramos toda a planificación neste proxecto. O mércores a primeira
hora reunímonos co vereador de Urbanismo e a arquitecta municipal para presentar as ideas do plan detallado, así coma o calendario fixado.

Unha desas paraxes que visitei na fin de semana foi a praia da Sinagoga e as
súas piscinas naturais que hai de camiño á praia. Esta praia está entre Paúl e
Ribeira Grande e recibe o mesmo nome que o lugar. As piscinas naturais formadas na pedra volcánica, a temperatura da auga e os peixiños de cores fan
deste lugar un espazo único.
Paso o resto da fin de semana na Vila das Pombas, na casa da miña compañeira de andainas, Cristina Santos. Fixemos unha camiñada desde a vila ata
Eito pasando por Passagem e despois por Lombo Cumprido, onde hai unhas
fermosas vistas do Val do Paúl. O domingo tocou visita pola Ribeira Grande,
xa que celebran o día da Nosa Señora do Rosario e ofrecen cousas á virxe que
despois poxan na praza da igrexa.
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Segunda semana:

Empezando pola esquerda: o topógrafo municipal, o vereador de Urbanismo, o axudante Nivaldo
Leite, eu e o enxeñeiro. A arquitecta municipal, Manuela Mauricio, aquí estaba facendo a foto.
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- Recompilación de información e da normativa de aplicación.
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d. Fixar servizos e prioridade da implantación.

1. PREVIO AO DESEÑO

4. Debuxar o deseño de urbanización (loteado) da Área A (norte), Área B (este)
e Área C (sur) cos seguintes principios:

a. Modificar delimitación do plan PDM, os límites propostos non coinciden coa
realidade.

a. A adaptación ao terreo.

b. Axustar a zona suxeita a inundación, zona este segundo topografía.

b. A estrutura da propiedade.

c. Establecer os servizos públicos necesarios. Número de estancias e superficies aproximadas de cada unha e en total.

c. Os cursos de auga.
d. Os accesos “adaptados” ás vivendas.

2. PROPOSTA DE CRECEMENTO
a. Distribución dentro da área de crecemento xa existente e proposta no plan
reitor das distintas bolsas de solo a desenvolver, a modo de SUNC.

e. A existencia ou non de redes de servizos básicos: auga, saneamento, electricidade, telecomunicacións.
f. Propostas materializables tanto en termos xurídicos coma coa dinámica local.
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PLAN DETALLADO DE COCULI

b. Establecer prioridades de desenvolvemento, que bolsas son prioritarias:
O estudo da estrada a Ribeira da Torre
Núcleo existente
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II. Área b (este)
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1. Analizar os núcleos de poboación xa existentes e a súa posibilidade de medrar ou non.
2. Ver áreas onde é máis factible edificar cara o futuro, análises topográficas,
augas e cultivos.

III. Área C (sur)
IV. Estudo de potencialidades do núcleo onde se atopa a escola primaria, previamente a desenvolver os urbanizables propostos no PDM.

3. Senda peonil e trato de baleiros paralelos á estrada, proposta de parques de
deporte e infantís.

3. Tratar o solo urbano xa construído coma un núcleo histórico.

4. Tratamento do existente, prioridade aos acabados de fachada (como elemento paisaxístico).

a. Analizar a situación do existente, ruínas e posible recuperación.

Urbanización João Dias en Ribeira Grande (poboación)

b. Ordenanza específica: obra nova e rehabilitación (materiais de acabado).

1. Estudo da proposta existente.

c. Ver necesidades (posible ampliación da praza).

2. Análise dos problemas e potencialidades do plan.
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I. Área A (norte)
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b. Canais de saída de auga cara a Ribeira.
c. Augas da propia urbanización e as naturais que atravesan a zona, canalización.
1ª FASE do Plan detallado de Coculi. Consolidación urbanística do núcleo
histórico de Coculi.
En conxunto co coñecemento da arquitecta Manuela, da primeira abordaxe, e
despois da segunda reunión de coordinación conxuntamente co equipo técnico
da CMRG, quedou a decisión de que nunha primeira fase, interveñamos soamente a nivel da zona definida no PDM como Zona Urbanizada Consolidada a
nivel do debuxo, pero principalmente a nivel de planificación.
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De aí que a proposta se divida en catro sectores distinguidos que pola súa banda representen prioridades de ocupación e de intervención diferentes, subordinados xerarquicamente entre si e que poidan aínda ser subdivididos.
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Dado o seu carácter/valor histórico, e debido á súa localización nuclear e
outros condicionantes morfolóxicos, foi definido como de suma importancia o
tratamento do casco histórico como elemento céntrico e agregador de todo o
plan.
Para tal fin, e antes de calquera outro avance, debido á carencia de elementos cartográficos e de información xeográfica tratada, xurdiu a necesidade
de efectuar un levantamento exhaustivo de datos estatísticos (poboación residente, límite de propiedades, edificios en ruína e/ou abandonados, baleiros
existentes na área consolidada, rede viaria, espazos públicos, etc.) así coma
a actualización da cartografía e o trazado de perfís transversais e lonxitudinais. Unha análise como soporte gráfico e elemento de análise para unha
intervención coherente e responsable sen ruptura co casco histórico, con
intervencións puntuais no sentido de consolidar propoñendo solucións para
as patoloxías existentes e lanzando as bases para a súa bisagra cos restantes
sectores periféricos, para que só así se poida contribuír a un crecemento equi-

Resultando así o plano final nun conxunto ben articulado no seu todo e non
nunha xuntanza de varias partes separadas e independentes entre si.
1. TRABALLOS DE CAMPO PREVIOS AO DEBUXO
a. Establecer un novo límite ao sector “casco histórico”, introducindo novas
áreas situadas inmediatamente ao seu límite actual (nos chans agrícolas) e
que quedarán suxeitas aos parámetros previamente establecidos para o sector.
b. Analizar a hipótese do trazado dunha nova rúa na parte posterior, nos terreos agrícolas, maioritariamente pertencentes á igrexa, e a súa conexión viaria ou peonil ao centro (a praza).
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a. Cotas de inicio das edificacións.

librado e sostible da vila a través da introdución dos novos plans detallados,
sen que o novo poida chafar o existente e si promover unha harmoniosa convivencia entre ambos.

c. Levantamento dos datos estatísticos de novas altas e os límites de propiedades.
d. Levantamento dos equipamentos e servizos existentes, espazos comerciais,
número de residencias: número de residentes e superficies aproximadas de
cada unha e do conxunto.
2. PROPOSTA
a. Analizar a situación do existente, ruínas e posible recuperación.
b. Orde específica: obra nova e rehabilitación (materiais de acabado).
c. Ver necesidades (posible ampliación da praza e inclusión dunha nova vía
posterior).
d. Fixar servizos e prioridades de implantación.
e. Limitación ao tráfico automóbil.
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3. Tratamento da auga:
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- Estado de ocupación

g. Tratamento das conexións viarias e peonís co núcleo histórico (materiais de
acabado).

- Materiais (acabados exteriores e estrutura)
- Alturas (1º Pisos)

h. Proposta de clasificación do patrimonio cultural construído existente.
- Área aproximada
3. LISTA DE ELEMENTOS NECESARIOS:
- Número de residentes
a. Equipo técnico de polo menos tres persoas adicionais para o levantamento
dos datos estatísticos e o tratamento posterior dos mesmos.
b. Datos estatísticos do censo máis recente (CNE).
c. Cartografía actualizada
do núcleo existente. Ortofotomapa da zona á escala
1:1000 ou 1/500.

- Tipoloxía

Bitácora persoal: Festa coas compañeiras e compañeiros da
Cámara
Ocasionalmente, todas/os as/os funcionarias/os da Cámara celebran unha
reunión ao redor dun porco asado, á cal fun convidada. Non os defraudei, por
suposto asistín coas miñas mellores galas.
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f. Tratamento de toda a rede viaria e redeseño das vías e dos paseos.
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e. Datos sobre as propiedades (número de propietarias/os e límites de propiedade).
f. Ficha tipo cos seguintes
ítems:
- Propietarias/os – estrutura
- Usos
Imaxes da contorna inmediata ao casco histórico de Coculi.

- Ano / Idade
Casco histórico. Proposta de reestruturación viaria.

- Estado de conservación
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d. Levantamento topográfico
das vías e dos paseos do
núcleo histórico.
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ÚLTIMA SEMANA DAS VACACIÓNS CON TRABALLO
O mércores 24 de outubro deixo Santo Antão para iniciar a última etapa das
Vacacións con Traballo. Voamos á illa de Santiago, onde ficamos tres días. A
miña compañeira Cristina Santos prestou o seu labor no Gabinete de Xénero
da Cámara do Paúl, tamén na illa de Santo Antão. Nesta última semana tiña
programadas diversas entrevistas na capital do arquipélago con asociacións
e persoeiras/os da política caboverdiana. Eu asistín con ela a moitas das entrevistas e debo dicir que esta última parte da experiencia caboverdiana foi
moi interesante e enriquecedora. A través destas charlas e entrevistas puiden
facer un esquema mental moito máis completo sobre a estrutura social, económica e política do país no que levaba vivindo tres semanas.
Os tres últimos días da viaxe aloxámonos na Illa de São Vicente, e foi aquí e
durante estes tres días o momento no que tivo lugar esa parte máxica de toda
viaxe na que as lembranzas en forma de sons, sabores, imaxes e emocións se
fixaron no meu recordo.

AGRADECEMENTOS
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Blog da experiencia:
http://vacacionscontraballocv.blogspot.es/

Festa no Val da Ribeira cos máis cativos.
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Non podo máis ca agradecer ao Fondo Galego de Cooperación, ás/aos súas/
seus traballadoras/es, e á Cámara Municipal de Ribeira Grande xunto con todo
o seu equipo, a magnífica oportunidade que me prestaron de poder vivir esta
experiencia única.
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DATOS BÁSICOS
NOME OFICIAL: República de Cuba.

dialectos e palabras de orixe crioula, formalmente denominado “haitiano
crioulo”, especialmente no seo da poboación afrocaribeña. Así, o “haitiano
crioulo” é o segundo idioma máis falado en Cuba, utilizado por aproximadamente 300.000 persoas.

FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE - www.fondogalego.org

FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE - www.fondogalego.org

VACACIÓNS CON TRABALLO EN CUBA

CAPITAL: La Habana, 2.300.000 habitantes.
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POBOACIÓN: 11.061.900 habitantes (CIA World Factbook, 2013). Un 76% habita
en zonas urbanizadas (Banco Mundial, 2008). A densidade demográfica estímase en 103 hab/km2.
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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.

CONFIGURACIÓN RACIAL: 65,1% brancos, 24,8% mulatos e mestizos, 10,1%
negros (Censo Nacional, 2002).
RELIXIÓNS: As estatísticas anteriores á Revolución (1959) estiman un 85,5%
de católicos romanos; existen numerosas comunidades evanxélicas de testemuñas de Xehová, protestantes e unha pequena comunidade xudía. Os ritos da
santería cubana, mestura de crenzas africanas con cristiás, ocupan un lugar
destacado, sendo igualmente recoñecido de forma oficial.
MOEDA: Peso cubano (CUP). Cuba ten dúas moedas de cotización: o Peso
Cubano (CUP) e o Peso Cubano Convertible (CUC) Cotización: 1 € = 1,3078 CUC
(Banco Central de Cuba, 2013).

ESPERANZA DE VIDA AO NACER: 79 anos (IDH do PNUD, 2011).
ÍNDICE DE DESENVOLVEMENTO HUMANO (IDH): 0,817. Posición 51 entre 187
países (Informe IDH do PNUD, 2011). Considerado no nivel de países con “índice
de desenvolvemento alto” polas Nacións Unidas.
LINGUAS: Español (oficial). Tamén se recoñece oficialmente a existencia de

PIB PER CÁPITA: US$ 5.416 (Informe IDH, PNUD, 2011). Segundo a CIA World
Factbook, este índice ascende a US$ 10.200 (2012).
DÉBEDA PÚBLICA: 35,8% do PIB (2008).
DESEMPREGO: 1,7% (estimacións 2008).
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SUPERFICIE: 110.860 km2. Cuba ten 3.735 km de costa.
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DIVISIÓN DO PIB: agricultura (4,4%); industria (22,8%); servizos (72,8%). Estimacións 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 política definitiva, tras ser colonia española ata o 10 de decembro de 1898 para,
posteriormente, pasar a ser administrado por EEUU ata 1902. Non obstante,
oficialmente o goberno cubano recoñece como festa nacional o 1 de xaneiro de
1959, Día do Triunfo da Revolución.

TESTEMUÑO DE SARA BESADA
ARQUITECTA DA OFICINA DE VIVENDA E REHABILITACIÓN DO CONCELLO
DE VILAGARCÍA DE AROUSA. OFICINA DO CONSERVADOR DE SANTIAGO DE
CUBA.
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POBREZA: N/A.

O PROGRAMA VACACIÓNS CON TRABALLO
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Este programa encádrase no marco da sensibilización promovida polo Fondo
Galego de Cooperación e Solidariedade. A través del, membros das administración locais e provinciais galegas colaboradoras do Fondo teñen a oportunidade de viaxar e coñecer de primeira man outras realidades en países menos
desenvolvidos. No meu caso, como colaboradora da Oficina Rehabilitación de
Vilagarcía de Arousa, o programa resultoume realmente interesante e una
oportunidade única, pois considero que é a mellor maneira de coñecer de
primeira man a realidade doutro país, especialmente na grave situación que
estaba a atravesar a cidade logo do paso do furacán Sandy.
Os proxectos de colaboración que o Fondo Galego leva a cabo en Santiago de
Cuba son coa Oficina do Conservador da Cidade, cuxos principais obxectivos
son:
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Durante o mes de febreiro de 2013, tiven a gran sorte de participar no programa Vacacións con Traballo en Santiago de Cuba.
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- Formular, propor e executar os plans de restauración na zona priorizada.
- Velar pola conservación e restauración dos valores históricos no resto da
cidade.

No aeroporto esperábame Marta Calderón, a miña anfitrioa e coidadora durante a miña estadía na cidade, para levarme cara o que será o meu aloxamento durante todo o mes. Unha das cousas que me dixo con mágoa durante
o traxecto foi: “A cidade que ti vas coñecer non é a mesma que coñeceron
outros, o Sandy fixo estragos. Todo os santiagueiros recoñecen agora a cidade
fermosa que tiñan”.

Para levar a cabo estas accións, a cidade ten elaborado un Plan Maestro, no
que colaborou o equipo da Oficina de Planeamento (o mesmo equipo que redactou o Plan Especial de Protección de Santiago de Compostela).
Durante a miña estadía, tiven a oportunidade de coñecer a execución deste
Plan Maestro, así como as obras de mellora das condicións de habitabilidade
nas que participou activamente o Fondo. Tamén coñecín de primeira man os
estragos do Sandy e participei no proxecto de recuperación dunha escola desaparecida tras o furacán.
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- Preservar a memoria material e espiritual da cidade.

A VIAXE E O ALOXAMENTO
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O barrio.

A miña impresión desde o primeiro momento foi que, a pesar das árbores e
das cubertas caídas, e do estado en que se atopaba todo, pareceume unha
cidade realmente fermosa.
O meu aloxamento situábase nun barrio chamado Vista Alegre, que debeu pertencer á clase podente da época. Abundan vivendas unifamiliares de grandes
dimensións da época da república, con soportal e xardín semiprivado dianteiro, e xardín privado traseiro. A maioría das vivendas son hoxe utilizadas como
hostais, servizos de restauración, equipamentos públicos, etc. Unha delas é o
meu hostal, que era una antiga casa de pilotos.
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Logo dunha longa viaxe Vigo-Madrid, Madrid-La Habana, La Habana- Santiago
de Cuba, chego por fin ao meu sitio de destino, Santiago.
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O conxunto histórico de Santiago de Cuba formouse entre os anos 1515 (data
da fundación da cidade) e o 1898, data na que se considera que a planta está
completamente definida. No 1978, o casco histórico foi declarado monumento
nacional. A tipoloxía edificatoria, da época colonial ou republicana, recóllese
nunhas parcelas de grandes dimensións, nas que as vivendas adoitaban ter un
patio central ou lateral. Existía un sistema de canles na cuberta que remataba
nun alxibe nos interiores do patio. A estrutura era de madeira con tres tipos de
fachada: simple, de corredor ou de balconada con amplos puntais.
O hostal.

A Oficina do Conservador da Cidade, o meu lugar de traballo, está no centro
do casco histórico. É un edificio de tipoloxía colonial cun gran patio interior e
grandes vistas. Comparto oficina con Pilar, Ester, Manuel e Alberto, que sen
encargan de levar diversos proxectos de cooperación internacional, e Marta
Calderón, a miña anfitrioa.

Santiago de Cuba é a cidade máis densamente poboada do país, polo que, ao
igual que no resto das cidades, o problema da vivenda é moi preocupante. As
edificacións atópanse en moi mal estado xeral e os recursos económicos da
cidadanía e do estado son moi limitados. Por outra banda, o descoñecemento
por parte da poboación das técnicas construtivas tradicionais e a necesidade
das familias de incrementaren o espazo da vivenda, levan consigo perda de valores arquitectónicos, reflectida en: divisións dos lotes orixinais, demolicións,
cambio na tipoloxía, derrubas totais ou parciais, etc.
Malia que existan estes problemas de vivenda no interior do casco histórico, a
Oficina do Conservador da Cidade traballa de xeito independente do organismo
de vivenda. Resulta moi difícil obter recursos para abordar certos temas, como
a mellora das estruturas. Aínda así, a Oficina, a través de pequenas accións e
mediante proxectos de colaboración e o esforzo propio das e dos habitantes,
resolveu moitos problemas.
Un dos proxectos de cooperación que se levou a cabo é o proxecto de “Mellora
das condicións de habitabilidade a vivendas do centro histórico, consello Los
Maceo”.

A Oficina do Conservador da Cidade.

O proxecto desenvólvese con tres obxectivos básicos: a rehabilitación de cubertas, a mellora do equipamento sanitario da cociña e do baño e a mellora
das instalacións eléctricas.
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A primeira semana dediqueina a coñecer a cidade, sobre todo o conxunto histórico e os proxectos de cooperación en materia de vivenda que se levaron a
cabo.
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OS PROXECTOS DE COOPERACIÓN EN SANTIAGO
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Exemplo de baño.
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A maior parte do proxecto está terminado, e moitas vivendas do conxunto
histórico viron melloradas as súas condicións de habitabilidade simplemente
con estas melloras nas instalacións. Aínda así, moitas vivendas presentan deficiencias importantes na cubrición e a nivel estrutural, sobre todo tras o paso
do furacán.
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Durante a visita púidose
comprobar como o Sandy levou por diante moitas cubertas, sobre todo
aquelas que substituíron
o material de cubrición
tradicional en tella por
chapas metálicas (máis
económicas e máis
sinxelas de colocar). Detectáronse tamén serios
problemas estruturais
en moitas vivendas, nos
que a Oficina do Conser-

vador ten escasa ou nula capacidade para arranxar este tipo de cuestións,
tanto a nivel de xestión (pois non é competencia deles), como pola dificultade
material para a obtención deste tipo de recursos.
Visitei tamén unha exposición de fotografía na Maqueta da Cidade. A exposición reflectía os danos nos momentos máis inmediatos despois do ciclón.
Practicamente todas as fotos as tomou un xornalista que saíu á rúa momentos
despois do desastre. Paralelamente, amosábanse fotografías das mesmas
imaxes logo da súa reconstrución. Esta exposición tivo moita transcendencia
entre a cidadanía, pois realmente a situación foi moi dramática. Cóntanme que
se declarou estado de guerra na cidade para evitar que se subisen os prezos. A
exposición, aínda que amosa feitos terribles, mostra tamén o principio da recuperación e supón un impulso para seguir, porque despois de menos de catro
meses xa había bastante avanzado.
Deixo os datos do Sandy:
Data: 25 outubro, 12:30 am.
Furacán categoría III.

Deficiencias estruturais.

Ventos máximos: 185 km/h con rachas de 200 Km/h.
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Exemplo de cociña.
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Para a execución dos traballos, a Oficina funciona como investidora na entrega
dos recursos ás persoas beneficiarias. Elas son quen levan adiante a execución dos traballos, previamente diagnosticados polos especialistas.
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Velocidade de translación: 33Km/h.
Ondas de ata 9 m de altura en Siboney, Aguadores e Cayo Granma.
Afectacións:
- 9 persoas falecidas.
- 330.000 persoas evacuadas.
- 171.000 vivendas afectadas (15.000 de forma total).
- 42.700 ha de bosque afectado (740.000 m3 de recursos madeirables do solo).
- 273 centros educativos danados (6 de forma total).
- 249 instalacións culturais danadas.
- 41.000 teléfonos interrompidos e 1.200 postes derribados.
- Sistema eléctrico afectado ao 100%, 7 torres e 2 liñas de transmisión de
220.00 voltios que enlazaban a cidade co sistema nacional destruídas.
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E como as imaxes valen máis que mil palabras…

Nesa mesma semana, e como colofón da visita de comprobación do estado das
vivendas, propuxéronme dar una charla coa intención de facer una especie de
coloquio das diferentes formas de traballar e encarar o problema da recupe-
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- 120 panaderías e varias unidades de produción de alimentos sen teito.
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A conferencia de Cheli, sobre Santiago de Cuba, resultoume realmente interesante, pois puiden entender mellor a problemática da vivenda na cidade, que
se pode sintetizar nos seguintes puntos:

O proceso de intervención realízase de tres maneiras:

- Existe un predominio da vivenda unifamiliar, provocando que o índice de utilización do solo sexa moi baixo.
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- A creación dun fondo habitacional e vivendas de tránsito.

POR ESFORZO PROPIO: A/O propietaria/o conta con proxecto e recursos da
rede comercial. O papel da Oficina é de emisión de regulacións urbanísticas e
aprobación de proxectos.
COA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS DO TERRITORIO: Polo xeral, responden a
proxectos asociados á recuperación de espazos públicos ou en contornas de
interese patrimonial. A Oficina elabora o proxecto urbano, como investidora do
conxunto coa Dirección da Vivenda e execútase por diferentes entidades estatais do territorio.

- Hai 3.486 vivendas en cidadelas e interiores, polo que
o 18% da poboación vive en
condicións pésimas de habitabilidade.

POR PROXECTOS DE COLABORACIÓN: Desenvolvidos pola Oficina, que funciona como contraparte da parte estranxeira e como investidora na entrega de
recursos ás persoas beneficiarias, que son quen levan adiante a execución dos
traballos, previamente diagnosticados polos especialistas.

- O 88% das vivendas atópase en regular e mal estado
técnico construtivo.
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- A supresión da infravivenda na cidade histórica.

- O descoñecemento por
parte da poboación dos valores patrimoniais das súas
vivendas.

Deste xeito, leváronse a cabo moitas intervencións que pouco a pouco van mellorando a situación, tanto da vivenda coma do espazo público. Amoso algúns
exemplos.
CAYO GRANMA

- Solucións pésimas de
deseño nas vivendas que se
reconstrúen, remodelan e nas
novas insercións.
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- Un programa para a rehabilitación das vivendas existentes.

Cidadela de 17 habitacións interiores e proposta de 10
exteriores.

- O 42% do fondo habitacional tivo algún tipo de afectación co furacán Sandy,
sendo o CP Los Maceo o máis afectado.
O plan para a recuperación da vivenda establécese en tres liñas básicas:

Durante a seguinte semana, visitei a área do Cayo Granma, un illote que forma parte da área declarada Patrimonio da Humanidade ‘Castillo San Pedro
de Roca’. Neste lugar é onde se sitúa o proxecto no que colaborei máis activamente. A recuperación dunha escola primaria derrubada polo furacán. O
proxecto irá coordinado por Aleida e Jesús, a arquitecta e o investidor da Oficina do Conservador encargados dos proxectos no illote.
O Cayo Granma sitúase nunha contorna única á entrada da baía santiagueira.
Ademais do entorno paisaxístico, o lugar ten unha grande tradición histórica.
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ración dos conxuntos históricos. A charla realiceina conxuntamente con Cheli,
a arquitecta da Oficina do Conservador encargada de coordinar as diferentes
accións do Plan Maestro. Eu falei sobre as políticas de rehabilitación de vivenda en Santiago de Compostela e sobre os criterios de intervención en edificios
patrimoniais.
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A escola primaria Juan Gualberto Gómez estaba formada por dous inmobles,
un situado na rúa Principal ou 24 de Febreiro (no bordo marítimo) e outro en
Lucas Palacios. Ambos os dous conectados por unha escalinata.
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A tipoloxía tradicional das vivendas deste lugar é moi peculiar, cunha arquitectura de madeira con estrutura tipo “balloom frame”, de influencia norteamericana. Existen moitas variantes nas solucións e nos elementos decorativos
de madeira (varandas, capiteis dos pés dereitos, etc.). Destacan sobre todo os
inmobles da beira do litoral, con terrazas e peiraos nos sotos.
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No século XIX, o illote era un poboado de pescadores que comezou a ser habitado polas familias podentes da sociedade da época no século XX, que construíron alí as súas casas de veraneo.
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A parte da escola situada na rúa 24 de Febreiro respondía a esa tipoloxía, de
arquitectura de madeira ao bordo do mar. Ten un gran valor patrimonial con
grao de protección 2. No interior, e a través dun distribuidor central, ubicábanse tres aulas, a sala de computación, a de dirección e un almacén. O soto,
no lugar do antigo peirao, servía para desenvolver as actividades de educación
física (especialidade natación), así como as artes de pesca para aproveitar o
potencial acuático existente.
Dado o elevado estado de deterioro, e coa idea de mellorar a súa distribución,
a Oficina do Conservador tiña xa redactado e aprobado un proxecto de rehabilitación.

Comprobamos nesa visita a situación da escola situada na zona alta, que non
foi danada polo Sandy. O principal problema é que tiveron que destinar a totalidade das salas a aulas, e mesmo estas dividilas para poder ter seis aulas
(unha por grao). A escola quedou sen espazo para reunión de profesores, almacén ou unha mínima zona de usos múltiples (biblioteca, ordenadores, etc).
A instalación sanitaria reduciuse un aseo para todas/os. Tendo en conta que
hai neste curso 87 estudantes matriculadas/os e 17 traballadoras/es que gozan deste espazo.
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Ademais deste problema, todas as funcións da escola que antes se desenvolvían en dous edificios, agora téñense que realizar nun só espazo.
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Desgraciadamente, o edificio desapareceu por completo tras o paso do furacán. Puidemos comprobar como da escola anterior non quedara absolutamente nada, unicamente restos de cimentación e dalgún tabique. Vimos tamén
como parte do antigo espazo da escola xa fora apropiado por outros. Unha
parte da superficie estaba ocupada por una construción feita con restos de
materiais, degradando aínda máis a fronte costeira e substituíndo parte dunha
superficie dedicada a equipamento escolar por unha edificación privada.
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O PROXECTO DA ESCOLA
Na seguinte semana empezamos a elaborar o anteproxecto da escola de Cayo
Granma como proposta de colaboración do Fondo Galego. Aínda que o inmoble desapareceu totalmente tras o furacán, a idea principal é a de recuperar o
edificio seguindo a tipoloxía tradicional, pero reducindo considerablemente a
superficie orixinal para evitar futuros problemas coa crecida do nivel do mar.
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O novo inmoble desenvólvese en dous niveis. Un primeiro andar no que, seguindo o mesmo esquema de corredor central, se sitúan: a Dirección, a aula
de informática, unha aula infantil e os servizos sanitarios. No nivel baixo áchase, aproveitando a área de peirao, unha zona onde o alumnado poida desenvolver clases de Educación Física especializada (natación) coa fin de aproveitar o
potencial acuático existente, así como artes de pesca co Círculo de Interese de
Exploradores Mariños (único no país).
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No edificio situado en Lucas Palacios, mellóranse e amplíanse os servizos
sanitarios, ademais de acondicionar un espazo para almacén e sala de usos
múltiples.
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É una cidade realmente fermosa que desprende optimismo e ganas de vivir en
cada recuncho, a pesar da CRISE diaria que levan sufrido. O son, a música, o
ambiente nas rúas e nas prazas, acompáñante alá onde vaias, non hai furacán
que poida con eles, chámanlle o espírito santiagueiro.

VACACIÓNS CON TRABALLO · Experiencias Solidarias 2012

Blog da experiencia:
http://vacacionscontraballoencuba.wordpress.com
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Con este proxecto remata a miña estadía en Santiago de Cuba, coa sensación
de que recibín moito máis do que puiden aportar. Doulle as grazas ao Fondo
Galego por brindarme esta grande oportunidade. Deixo Cuba con ganas de
voltar.
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A solidariedade, o respecto, a igualdade. Son só algúns dos moitos valores
que se manifestan nas crónicas deste caderno e que poñen de relevo o compromiso das traballadoras e traballadores da administración local galega cun
mundo máis xusto. Un compromiso que se estende ás súas institucións e que
se canaliza de xeito eficaz e transparente a través do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.
As e os participantes no programa de voluntariado en países do Sur achéganlles aos parceiros unha cooperación técnica, mais tamén recollen os froitos
da riqueza cultural, da xenerosidade desinteresada, da verba sincera. Durante
a estadía sobre o terreo, a palabra cooperación adquire un significado máis
profundo, énchese de rostros e paisaxes, cobra todo o seu sentido. Cristina
Santos, Lucía González, Cristina Vázquez e Sara Besada atrevéronse a mergullarse nesta aventura cos ollos ben abertos e a lanterna dos Dereitos Humanos acendida.

Nas palabras “axudar a mellorar a vida doutras persoas” encérranse moitos
máis significados dos que a simple vista podemos atopar. E as sociedades que
máis axudan e teñen maior conciencia da importancia de cooperar no desenvolvemento doutras sociedades, tamén serán as que poñan maior énfase
en promover os cambios positivos tanto no seu seo coma na súa contorna.
Promover a paz, a igualdade e a xustiza nas sociedades menos desenvolvidas
tamén ten os seus efectos cara dentro.

VACACIÓNS CON TRABALLO · Experiencias Solidarias 2012

O programa Vacacións con Traballo é un claro exemplo disto, xa que a experiencia vivida en primeira persoa polas viaxeiras e viaxeiros galegos tráenos
tamén o momento de reflexión e necesaria parada no que elas e eles nos contan. Noraboa polo traballo realizado e parabéns por aceptar o reto de compartir coñecementos e experiencias co resto das galegas e galegos.
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Vacacións con Traballo inicia en 2013 unha nova etapa, con menos recursos
pero coa mesma ilusión. A oitava convocatoria do programa ábrelle a empre-

gadas e empregados das Deputacións e Concellos socios do Fondo Galego
outra oportunidade de intercambiar experiencias, de compartir coñecementos,
de dar e recibir. Un contacto de primeira man coas sociedades desfavorecidas
que impulsa a mudar o estado das cousas.
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