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Vacacións con Traballo é unha viaxe de ida e volta, no senso máis literal da frase pero tamén no do intercambio de coñecementos e vivencias. Así o amosan
un ano máis neste caderno as participantes na última edición do programa de
voluntariado internacional para persoal das administracións socias do Fondo
Galego.
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Estela Iglesias, técnica de Comunicación e Turismo do Concello de Allariz, e
Emma Teixeira, técnica de Orientación Laboral do Concello de Pontevedra, partían a mediados de setembro cara Nicaragua e Cabo Verde coa maleta cargada
de ilusión e solidariedade. Un mes despois, traíana chea de experiencias e amizades.

No entanto, Vacacións con Traballo é sobre todo un programa de sensibilización
no que as persoas participantes toman conciencia de realidades quizais non tan
afastadas como parecen, pois a loita polo cumprimento dos Dereitos Humanos
é compartida acá e acolá. Co compromiso de espallar esa mensaxe volveron
tamén Estela e Emma. Así o fan nas páxinas que seguen, onde a emoción e a
gratitude permean entre as liñas. As súas verbas son os ollos que nos permiten
descubrir paisaxes, sabores, culturas, proxectos... pero, sobre todo, xentes que
se esforzan cada día por mellorar a súa calidade de vida e a de toda a comunidade. Xentes que enchen de significado a palabra cooperación.
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Durante a súa respectiva estadía co Instituto de Promoción Humana-Somoto e
coa Cooperativa de Mulheres A Sulada, ambas as dúas mozas comprobaron de
primeira man os resultados dos proxectos de cooperación apoiados por administracións locais e provinciais galegas cos seus parceiros nos países do Sur. Ao
tempo, achegaron respostas técnicas ás necesidades de poboacións empobrecidas e aprenderon doutros xeitos de facer.

Teresa París
Presidenta do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
VACACIÓNS CON TRABALLO · Experiencias Solidarias 2014
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PRÓLOGO
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NOME OFICIAL: República de Nicaragua.
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CAPITAL: Managua. Aproximadamente 2.132.000 habitantes.
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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: 6.080.000 habitantes (Banco Mundial e PNUD, 2013). O Censo Nacional realizado en 2005 cifraba a poboación nicaraguana en 5.168.000 habitantes. Segundo o Banco Central de Nicaragua, a poboación ascende a 6.071.000
habitantes (2012). Para a CIA World Factbook, as estimacións son de 5.848.161
habitantes (2014). O crecemento demográfico calculase nun 1,78% (Banco
Mundial), pero existen outras medicións: 1,2% (PNUD, 2012) e 1,02% (CIA World
Factbook, estimacións 2014). Un 58,3% da poboación vive en zonas urbanas e 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
ampliación dos seus programas educativos, que lograron reducir a menos do
5% a taxa de analfabetismo. Segundo a CIA World Factbook (2012), a taxa de
alfabetización é do 78%.
En agosto de 2009, o presidente Daniel Ortega anunciou publicamente que
Nicaragua acadaba o rango de país “libre de analfabetismo”. Posteriormente,
o Ministerio de Educación reafirmou estas declaracións considerando que o
país chegaba formalmente ao rango de “totalmente libre de analfabetismo”,
tras reducirse esa taxa a menos do 0,5%. Porén, nun comunicado emitido en
setembro de 2010, a representación da Unesco en Managua non avalou estas declaracións públicas do goberno, considerando que Nicaragua é un país
“máis ou menos alfabetizado”, aínda que recoñece o positivo logro de Ortega
ao reducir a taxa de analfabetismo a menos do 3,5% da poboación.
ESPERANZA DE VIDA AO NACER: 74 anos (PNUD e Banco Mundial, 2012). Segundo o Banco Central de Nicaragua (2012), este índice é de 72,7 anos. Para a
CIA World Factbook, o índice estaría nos 72,2 anos (2013).
SAÚDE PÚBLICA E ENFERMIDADES: En Nicaragua existen diversas doenzas
comúns que se cobran un número considerable de vidas humanas. Nese senso, atópanse certos niveis de proliferación de malaria, diarrea, hepatite A e
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DATOS BÁSICOS
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VACACIÓNS CON TRABALLO EN NICARAGUA
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ÍNDICE DE DESENVOLVEMENTO HUMANO (IDH): 0,599. Posición 125 entre 187
países (Informe IDH, 2014). 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.
RELIXIÓNS: Católica (58,5%), evanxélica (21,6%), moraviana (protestantes da
Irmandade Moraviana, 1,6%), testemuñas de Xehová (1%), outras (1,7%).

POBREZA: 42,5% (Informe IDH, PNUD, 2011). Segundo o Banco Mundial, entre
2005 e 2009 a taxa de pobreza en Nicaragua caeu preto de seis puntos porcentuais, o cal representa unhas 230.000 persoas que xa non son pobres, nas
áreas rurais. Para o PNUD, desde 2005 a extrema pobreza baixou o seu índice
do 17,2% ao 11,2%.
DIVISIÓN DO PIB: Agricultura (16,9%); industria (25,8%); servizos (57,3%).
INFLACIÓN: 6,43% (Banco Central de Nicaragua, decembro de 2014). Para febreiro de 2015, a inflación acumulada foi do 0,47%.
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 segregarse desa unión
rexional.
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febre tifoide. Cómpre tamén tomar en conta os estragos socioeconómicos e
sanitarios causados polo paso de furacáns na costa Caribe.
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PIB PER CÁPITA: 1.831 US$ (PNUD e Banco Central de Nicaragua, 2013). O
Banco Mundial (2012) calcúlao en 1.650 US$. Segundo a CIA World Factbook, é
de 4.500 US$ (estimacións 2013).
CRECEMENTO ECONÓMICO: 5,3% (Banco Central de Nicaragua, 2013).
DÉBEDA PÚBLICA: 40,8% do PIB (Banco Central de Nicaragua, 2012).
DESEMPREGO: 7,4% da poboación economicamente activa (Banco Central de
Nicaragua, 2013). Estímase igualmente que existe un 46,5% de poboación na
economía informal ou subempregada.
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MOEDA: Córdoba Ouro Nicaraguano (NIO). A convertibilidade é de 1 € = 28,0290
NIO e de 1 NIO = 0,1070 € (marzo 2015).
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TÉCNICA DE COMUNICACIÓN E TURISMO DO CONCELLO DE ALLARIZ.
INSTITUTO DE PROMOCIÓN HUMANA–SOMOTO, NICARAGUA.
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TESTEMUÑO DE ESTELA IGLESIAS GONZÁLEZ

A viaxe a Nicaragua comeza cando decido presentarme ao programa Vacacións con Traballo. O Fondo Galego e mais o Concello de Allariz, no que traballo actualmente como técnica de comunicación e turismo, déronme a oportunidade de participar, durante un mes, nun proxecto turístico desenvolvido na
localidade nicaraguana de Somoto. A experiencia arrinca a finais de setembro
de 2014. Despois de moitas horas de avión chego á capital, Managua, onde
paso unha noite á espera de que Marwin veña buscarme ao día seguinte para
levarme a Somoto, o meu destino.

2. SOMOTO, CIDADE DA AMIZADE
Somoto é unha cidade do norte de Nicaragua, capital do departamento de Madriz. Berce de cantantes, artistas, personaxes destacados en Nicaragua, entre
eles Carlos Mejía Godoy, famoso no eido da música tradicional nicaraguana a
nivel mundial. Como reza un dos seus “himnos”: “…en Somoto sobresale el
deporte, la poesía, cultura y artesanía; sus exquisitas rosquillas y el talento de
verdad…”, Gladys Mar.
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1. INTRODUCIÓN
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Co seu traballo, o INPRHU ten conseguido, entre outros, desenvolver múltiples
proxectos en beneficios das familias en situación de vulnerabilidade, converténdose en referente nacional.

Chego a Somoto logo dun paseo en coche por Managua, con Marwin e Bislán,
dous traballadores do INPRHU-Somoto, a organización que me acolle. Chego
de noite e chovendo a mares á casa da miña familia de acollida, á casa de Merari, tamén técnica do INPRHU. Despois das presentacións, tento descansar
para estar con forzas ao día seguinte.
Comeza o traballo deseguida. E, como non podía ser doutro xeito, empezamos
na sede do INPRHU en Somoto. Bislán é o encargado de facerme a instrución
e de presentarme a boa parte do persoal que traballa na organización.

3. INPRHU-SOMOTO
O Instituto de Promoción Humana é un organismo non gobernamental sen ánimo de lucro cuxo principal obxectivo pasa por velar polos Dereitos Humanos e
o benestar das crianzas, a adolescencia, a familia e a comunidade.

4. DEREITO Á EDUCACIÓN. FASE 3
Mentres agardo a instrución de Bislán coñezo ao equipo de traballo encargado
do proxecto ‘Dereito á educación, fase 3’ financiado por Solidaridad Internacional e executado polo INPRHU-Somoto. O proxecto enmárcase no Programa
para a Defensa dos Dereitos Humanos no que, a través da realización de actividades lúdico-educativas, buscan garantir o dereito á educación de nenos,
nenas e adolescentes traballadores en situación de risco. As actividades que
se realizan, unha vez ao mes, aplican unha metodoloxía de reforzamento escolar dun xeito lúdico e dinámico. Ademais de traballar o que chaman “grupos de
interese” como danza, deporte, debuxo, manualidades.
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Os seus principais eixos de traballo son a promoción do desenvolvemento
humano das familias e das comunidades a través de procesos educativos encamiñados ao cumprimento dos Dereitos Humanos (PRODER); a xeración dun
proceso de educación técnica integral alternativa e pertencente ás necesidades do desenvolvemento do campo (PEAR); e o fortalecemento de capacidades
e competencias para que os grupos meta se empoderen e asuman roles sociais de defensa de dereitos humanos (PRODHUM).

VACACIÓNS CON TRABALLO · Experiencias Solidarias 2014
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Nos arredores da cidade abundan os xacementos arqueolóxicos, proba da
cultura chorotega existente no lugar. Coñecido a nivel internacional é o Canón
de Somoto, un dos principais atractivos turísticos de Nicaragua. Pero non é o
único: a recuperación da cultura indíxena; artesanía de palma, tule ou jícara,
entre outras; zonas verdes con abundantes especies de fauna e flora, gastronomía típica, e as súas xentes…
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Seguindo un dos seus principais obxectivos, a xeración dun proceso de educación técnica integral alternativa acorde coas necesidades de desenvolvemento
rural, o INPRHU-Somoto crea os CEAR, Centros de Educación Alternativa
Rural, en colaboración coa cooperación internacional. Estes centros son unha
ferramenta docente para achegar a educación técnica aos mozos e mozas rurais.
A primeira fin de semana, e ao longo do mes, visitei o CEAR Telpochcalli, en
Totogalpa, con grupos de mozos e mozas que participan nas capacitacións
impartidas por persoal técnico do INPRHU, como procesamento de produtos
agrícolas (aprendín a elaborar salsa de chilero), carpintería ou turismo comunitario.

Esa mesma tarde reúnome con
dona Gladys, a xefa, máis os
coordinadores dos proxectos
relacionados co turismo comunitario que promove o INPRHU,
e dos que parte son financiados polo Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.
Baixo a dirección de dona
Gladys, grande persoa cunha
capacidade indescritible, elaboramos un plan para seguir
durante a miña estadía no INPRHU. Dende a miña chegada
ata o último día, planificamos
unha morea de actividades que
me axudarían a comprender a
realidade na que viviría ao longo do meu mes en Nicaragua.

Neste centro ofrécense ademais outras capacitacións, sempre relacionadas co
desenvolvemento rural sostible. Ademais de aprender un oficio, e un posible
aproveitamento dos seus recursos máis próximos, os estudantes socializan
con mozos e mozas doutras comunidades.

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

5. CENTROS DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA RURAL (CEAR)
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O proxecto conta co apoio activo das mestras no centro escolar e as familias
na casa, a través da Escola de Pais, o que ten permitido aos nenos e nenas
aumentar a calidade de vida da súa educación.

17

Coñezo, por fin, a don Armando, xunto con dous compañeiros toledáns, Mar
e Fernando. Imos de visita a Estelí para coñecer, da man do coordinador de
proxectos turísticos do INPRHU, dúas experiencias turísticas próximas a Somoto: a Garnacha e Tisey, amais da fervenza de Estanzuela.

Dona Galdys proponme ir ata Managua, ao Teatro Nacional Rubén Darío, para
asistir a un evento folclórico no que participan os nenos e nenas beneficiarios
do INPRHU-Somoto. Trátase do 14º Festival Infantil-Xuvenil enmarcado dentro
do programa Libre ‘Nenos e nenas libres de violencia e explotación’.
O evento estivo presidido polo director de socios da organización Christian
Children’s Fund of Canada, en Nicaragua. Tras a merecida defensa dos dereitos dos nenos e nenas en todo o mundo, comezaron as danzas. Nenos e
nenas de distintas rexións do norte de Nicaragua, entre elas Somoto a través
do INPRHU, interpretaron os bailes rexionais ataviados cos seus traxes típicos.
Levaban meses ensaiando e a súa preparación reflectiuse no escenario.

Estas dúas comunidades están a traballar,
coa creación de aloxamentos turísticos, tendas de artesanía ou divulgación de paraxes
singulares, para diversificar as súas economías, principalmente primarias, e enfocalas
cara o turismo.
Nesta viaxe decateime de que estes lugares
son ricos en recursos turísticos. Un exemplo é a fervenza de Estanzuela. Cóbrannos
20 córdobas por persoa para poder pasar
polo camiño que nos leva á fervenza. O lugar
paga a pena pola súa fermosura. Pero sorpréndeme dúas cousas: a auga está contaminada e o lugar cheo de lixo.

8. TVE E MANOS UNIDAS EN SOMOTO
A segunda fin de semana foi diferente. Mar, Fernando e mais eu compartimos
tres días cun equipo de TVE. O programa ‘Pueblo de Dios’ achegouse ata Somoto para gravar un documental que, xunto con Manos Unidas, dará a coñecer
as necesidades que padecen a maioría dos nicaraguanos.
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7. FOLCLORE NICA A PROL DOS DEREITOS HUMANOS
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6. ESTELÍ (A GARNACHA, TISEY e ESTANZUELA)
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Unha das visitas que máis me gustou, pola miña “deformación” profesional, foi
a que fixemos a Las Lajitas, onde se celebraba a tradicional Feira do Millo. A
comunidade presentaba aos Reis do Millo, un neno e unha nena ataviados con
traxes elaborados exclusivamente coa milpa, a planta do millo.
Ademais de agradecer a Deus por este produto que non falta en ningunha
casa, aproveitan para promocionar e vender outros produtos agrícolas. Cada
campesiño mostra e presenta ante o público a súa riqueza: frijoles, ayotes,
pipianes, chiltoma, cebolas, tomates… Tamén produtos procesados como as
marmeladas.
A produción non é moi abundante. A seca deixou a moitos campesiños sen o
seu sustento. As esperanzas están postas na seguinte colleita, “a postrera”.
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Con eles coñecemos os proxectos que Manos Unidas apoia na localidade canda
o INPRHU. Proxectos que afondan na realidade da mocidade das zonas rurais.
Mozos e mozas que traballan a diario para construír un futuro mellor.
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9. O PROXECTO CO FONDO GALEGO
Xa pasaran quince días da miña chegada. Aínda que o ritmo nica é ben distinto
ao noso, o tempo íase voando e aínda non foramos capaces de centrarnos no
meu traballo específico alí.
Comezamos cunha reunión con Armando, sobre o terreo, na que me explica o
proxecto máis polo miúdo. O principal obxectivo da iniciativa, que naceu no ano
2010, busca contribuír á mellora do nivel de vida de 235 persoas localizadas en
9 comunidades de Totogalpa e 2 de Somoto.
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Co equipo de TVE máis don Luis, técnico do INPRHU, visitamos varias comunidades: Las Sabanas, San Lucas, Las Lajitas, onde mozos e mozas somoteños
nos amosaron os seus traballos enfocados ao emprendemento.
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Xurdiu o que hoxe coñecemos como a comunidade de San José de Palmira,
onde viven, con esperanza, máis de 300 persoas.

O proxecto que o Fondo Galego de Cooperación e Soliedariedade apoia no
lugar ten que ver co impulso do desenvolvemento turístico sostible en 11 comunidades próximas ao Canón de Somoto, como ferramenta de loita contra a
pobreza.

Coa axuda do INPRHU-Somoto e a cooperación internacional, como a do Fondo
Galego, déuselles ás familias unha oportunidade de mellorar os seus ingresos
a través do proxecto de turismo comunitario. Foi construído o Ecoalbergue
con cabida para vinte persoas. Ademais, dotouse a 16 vivendas dun dormitorio
para acoller aos turistas. O Fondo Galego apoiou a creación do albergue co
seu acondicionamento para unha mellor estadía dos visitantes. Brigadas de
voluntarios e estudantes son, polo momento, quen visita este lugar. Máis dun
milleiro no que vai de ano.

Este é un proxecto que comezou hai anos e que xa vai pola súa última fase. O
seu principal obxectivo é o fomento de alternativas de emprego aproveitando
os recursos que eles posúen, que son moitos. Naturais, culturais e patrimoniais… Contribúe á mellora do nivel de vida das persoas que habitan nas comunidades. Segundo eles me contan, esta é unha oportunidade de complementar
a súa economía familiar, sustentada principalmente no pouco que lles dá o
campo. As colleitas son escasas e os prezos moi baixos.
Os beneficiarios son mozos e mozas capacitados dende o INPRHU para acoller
aos visitantes que se achegan na busca desta modalidade turística. Guías turísticos que acompañan e informan dos recursos que se atopan ao paso; artesáns que tratan de perpetuar a tradición artística do lugar cos seus traballos
feitos con palma, tule, jícara ou cerámica, entre outros; hostaleiros que dan
non só cama e comida nas súas propias casas dotadas dun cuarto para hóspedes. A hospitalidade e amabilidade son a súa maior fortaleza.

Palmira ofrece, ademais dunha fermosa contorna, numerosas actividades
ofertadas pola comunidade: bonitas paisaxes, cultura, tradición, artesanía de
tule, palma, barro ou jícara; servizos de sendeirismo guiado, visitas a lugares
arqueolóxicos, sendeirismo de aventura, paseos en bicicleta, observación de
paxaros, bolboretas e animais silvestres, obradoiros de cerámica e un orquidiario con máis de cen especies de orquídeas (o máis completo a nivel nacional).
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Totogalpa indígena, cultural y aventurera…
Un mundo de emociones. Visítala!

En tan só seis anos, San José de Palmira converteuse nun exemplo a seguir. É,
agora, un lugar visitado por todos os que se achegan a Totogalpa.

11. PEÑABLANCAS. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
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Se falamos de turismo comunitario debemos nomear a Palmira. A historia
deste lugar é un exemplo de superación e cooperación. A súa transformación
comezou no 2008. A través do INPRHU-Somoto máis a cooperación de países
como Irlanda ou Canadá, entre outros, construíronse 24 vivendas. A titularidade das terras déuselles ás mulleres, impulsando así a equidade de xénero.
Cada vivenda dispón dun, non pequeno, terreo dotado con sistema de rego por
goteo. Agora podemos ver eidos cheos de grans básicos, froitas e hortalizas,
que os beneficiarios consomen a diario ou mesmo venden. Construíuse, ademais, unha escola e un parque infantil, e distribuíuse material educativo aos
cativos. Capacitouse ás persoas da comunidade en costura, cerámica, panadería ou construción de bancais.

Un grupo de beneficiarios directos do proxecto turístico do Fondo Galego viaxou ata Matagalpa para coñecer de preto unha experiencia turística con éxito
en Peñasblancas. Tratábase dun intercambio de experiencias no que, ademais
de gozar dun marabilloso entorno e varias actividades programadas, o grupo
puido coñecer, de preto, unha iniciativa turística que quizais lles dera máis
dunha idea para mellorar as súas perspectivas nas súas propias comunidades.
Esta xornada de intercambio e convivencia pecha a miña estadía en Nicaragua.
Un mes enteiro nun lugar afastado da Terriña, e non só polos quilómetros que
separan o país centroamericano de Galicia.
Volvo coa sensación de non ter aportado nin a cuarta parte do que eles me
achegaron. Dan máis do que reciben. Pero estou feliz de ter aprendido tanto e
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10. PALMIRA: EXEMPLO DE TURISMO COMUNITARIO
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Remato, recordando e agradecendo a todas aquelas persoas que participaron
nesta experiencia, de aquí e de alá.

Blog da experiencia:

VACACIÓNS CON TRABALLO · Experiencias Solidarias 2014

WWW.VACACIONSCONTRABALLO.WORDPRESS.COM
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Un mes nunha realidade distinta non che cambia a vida, pero móstrache diferentes formas de vivila e comprendela. Traio comigo unha chea de recordos,
de amizades e de experiencias que non deixarei de compartir. E con elas agardo cambiar a sensibilidade, polo menos, dos que me rodean.
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coñecido a tanta xente que me mostrou que, aínda que os recursos son moi limitados, pódense facer grandes cousas se a ilusión e a esperanza prevalecen.
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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). Os datos do Censo
Nacional de 2010 identifican unha poboación de 491.875 persoas (Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde, 2010). Segundo o Banco Mundial (2013), a
poboación é de 498.900 habitantes. O crecemento demográfico calculase nun
1,4% e a densidade de poboación é de 132 hab/km2. Segundo o Instituto Nacio-

nal de Estatística, un 61,8% da poboación vive en zonas urbanas (PNUD, 2013).
Un 40% da poboación é menor de 18 anos e un 31% é menor de 15 anos (Datos
de Jeune Afrique/L´Intelligent).
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DATOS BÁSICOS

ALFABETIZACIÓN: 84,8% (PNUD, 2010). Segundo o Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde, este índice é de 82,8% (2013). O índice de escolarización
calcúlase en torno ao 84%.
ESPERANZA DE VIDA AO NACER: 74,2 anos (PNUD, 2011). Para a Organización
Mundial da Saúde (OMS), estes índices cífranse entre 71/78 anos (2012) . 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%).
Índice de Desenvolvemento Humano (IDH): 0,635. Posición 117 de 187 países,
considerado no “nivel de desenvolvemento medio” (PNUD). Entre 2000 e 2010,
este índice pasou de 0,500 a 0,534, unha mellora principalmente enfocada na
alfabetización, a saúde e a esperanza de vida ao nacer (PNUD, 2013). Cabo Verde é o terceiro país de África con 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 dis-
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VACACIÓNS CON TRABALLO EN CABO VERDE
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RELIXIÓNS: Católica (98%). Presenza de credos autóctonos. Tamén existen
comunidades de cristiás protestantes de diversos credos (Igrexa do Nazareno,
adventistas, testemuñas de Xehová, novos apostólicos) e musulmáns (1,8%)
(CIA World Factbook, 2014).
MOEDA: Escudo de Cabo Verde (CVE), dividido en 100 centavos. A convertibilidade é de 1 € = 110,81 CVE e de 100 CVE = 0.90 € (marzo 2015).
PIB PER CÁPITA: 4.100 US$ (CIA World Factbook, 2012). Segundo o Informe
sobre IDH do PNUD (2011), este índice é de 3.402 US$. No Informe sobre Competitividade Global 2013-2014 realizado polo Foro Económico Mundial (2013), o
PIB per cápita é de US$ 3.604. 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: 4,2% (Banco Mundial, 2012). Cabo Verde vén mantendo sólidos niveis de crecemento na derradeira década, en gran medida
grazas ao sector do turismo e os investimentos privados. Debido á ausencia de
recursos naturais e a súa posición estratéxica entre os tres continentes (África, Europa e América Latina), Cabo Verde definiu o turismo e a prestación de
servizos como eixes fundamentais da súa economía, e particular dos servizos
portuarios e aeroportuarios (PNUD, 2013). O país é altamente dependente das
importacións, en especial do petróleo, mentres que o seu desenvolvemento
agrícola enfócase no consumo interno, a pesar dos efectos da seca. A exploración de recursos marítimos constitúe tamén un forte compoñente da economía
caboverdiana.
Cabo Verde ingresou en 2008 na Organización Mundial do Comercio (OMC) e no
mesmo ano oficializouse a súa incorporación aos países con renda económica
intermedia a nivel mundial. Con todo, o país segue dependendo considera-

DESEMPREGO: Segundo o Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde
(2010), a taxa de desemprego calcúlase no 10,7% da poboación economicamente activa.
POBREZA: 26,6% 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.
DIVISIÓN DO PIB: Sector primario 8,8%; sector secundario 18,1%; sector terciario 73,1%. Segundo o PNUD (2013), a división sería: servizos (80%), agricultura (11%), e industria e enerxía (9%).
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CONFIGURACIÓN RACIAL: Maioritariamente mestizos (71%), produto da fusión
de negros autóctonos e brancos, principalmente de orixe portuguesa. Negros
africanos (28%). Brancos europeos (1%).

blemente 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).

INFLACIÓN: 2,5% (Banco Mundial, 2012).
INVESTIMENTOS DIRECTOS ESTRANXEIROS: 120 millóns de dólares (2010).
PRINCIPAIS SOCIOS COMERCIAIS: Portugal, Países Baixos, Marrocos, España,
Gran Bretaña, Italia, Costa de Marfil.
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.
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cutir 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.
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TESTEMUÑO DE EMMA TEIXEIRA LÓPEZ
TÉCNICA DE ORIENTACIÓN LABORAL DO CONCELLO DE PONTEVEDRA.
COOPERATIVA A SULADA

A experiencia de Vacacións con Traballo comeza para min o día que abro o
correo electrónico no traballo e descubro o programa (que ata ese intre descoñecía) e observo que existe a posibilidade de investir as miñas vacacións
nun proxecto colaborando cunha cooperativa de mulleres en Cabo Verde como
técnica de igualdade. Dende ese día, poño todas as miñas expectativas nesa
iniciativa, xa que unía para min dous aspectos claves na miña vida: o desenvolvemento local e inserción sociolaboral e o empoderamento e igualdade de
oportunidades para nós como mulleres.
Cando dende o Fondo Galego me comunican que resultei seleccionada, xa eu
tiña soñado varias veces con esa realidade “in situ”, polo que se cumpre un
soño ao darme unha oportunidade e agasallarme cunha experiencia única da
que só teño agradecementos. Agradecementos, por un lado, ao Fondo Galego
de Cooperación, por confiar en min e darme esta marabillosa oportunidade;
agradecementos ao Concello de Pontevedra porque dende o primeiro momento todo foron facilidades, agradecementos á Câmara Municipal de Ribeira
Grande por ser tan ben recibida e facilitarme o traballo, agradecementos á
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1. INTRODUCIÓN

31

Cidade Velha presenta unha das economías mais diversificadas do municipio,
con actividades relacionadas coa pesca artesanal, agricultura, comercio e pesando o turismo, xa que en 2009 foi declarada pola UNESCO como Patrimonio
Mundial da Humanidade.
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O proxecto da Cooperativa de Mulheres A Sulada baséase na creación de rendementos para a loita contra o desemprego. Está coordinado pola Câmara
Municipal de Ribeira Grande de Santiago e pola Associação para a Cooperação
com Cabo Verde (ACCVE) e desenvolveuse do 1 de abril ao 30 de outubro de
2014. O obxectivo xeral deste proxecto era a promoción da equidade e a igualdade de xénero a través do empoderamento socioeconómico dos grupos de
produtoras da zona costeira de Ribeira Grande de Santiago. A miña colaboración tivo lugar na última fase, xa que a miña estancia alá foi do 13 de setembro
ó 12 de outubro, case coincidindo coa finalización do proxecto.

3. CONTEXTUALIZACIÓN. RIBEIRA GRANDE DE SANTIAGO
O concello de Ribeira Grande é un dos máis empobrecidos da illa de Santiago
e o que rexistra a taxa máis baixa de alfabetización no país (62,2%). É un dos
cinco municipios novos de Cabo Verde, do total de 22 concellos que posúe.
Conta cuns 8.000 habitantes, cunha predominancia do sexo feminino sobre o

As localidades de Gouveia e Porto Mosquito son das máis empobrecidas de
Cabo Verde, pois foron abandonando paulatinamente a actividade da pesca
artesanal. Un bo número de mulleres destas localidades traballa na extracción de inertes (grava e area) para obra civil, actividade totalmente manual e
cunhas condicións físicas moi duras. O proxecto pretende, neste senso, que
vaian deixando esta actividade paulatinamente, xa que é moi dura para a saúde
das mulleres e resulta moi agresiva coa costa caboverdiana.
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Ribeira Grande conta coas localidades de Gouveia, Cidade Velha, Porto Mosquito e Salineiro, onde se desenvolveu o proxecto.

2. FUNDAMENTACIÓN DO PROXECTO
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masculino. Trátase dun municipio fundamentalmente rural ao que a electricidade chegou de forma tímida hai anos e que aínda hoxe en día ten moitas dificultades, vivenciadas en primeira persoa xa que tiñamos apagóns case diarios.
A taxa de monoparentalidade feminina ascende ao 66,6% mentres que a masculina é do 7,7 %. A proporción de menores de 15 anos está no 42%.

As xentes de Salineiro, a segunda das localidades máis poboadas, obteñen o
sustento maioritariamente da agricultura e da cría de animais.
VACACIÓNS CON TRABALLO · Experiencias Solidarias 2014
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ACCVE, agradecementos a Luzía Oca por ser a persoa que fixo posible este
proxecto e abrirme as portas á Ribeira Grande e, como non, agradecementos
á Cooperativa de Mulheres A Sulada por permitirme aprender tantas cousas e
compartir tantos momentos únicos e irrepetibles.
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No momento en que o Fondo Galego Galego de Cooperación aposta por este
proxecto, a cooperativa precisa un acompañamento institucional para a xestión
da produción e da propia cooperativa, e de fortalecemento da autoestima das
mulleres e da confianza nas súas capacidades ante este novo reto. O proxecto foi acompañado por dúas entidades: A Associação para a Cooperação com
Cabo Verde e a Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago, encargadas
de coordinar e executar as diferentes accións.
As actividades inicialmente previstas no proxecto foron as seguintes:
1.

Formación en xestión, contabilidade, marketing, internet, etc.

2.

Acompañamento da produción para mellorar a calidade dos produtos.

3.

Alfabetización das produtoras mozas e adultas nas comunidades do
proxecto.
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O meu día a día desenvolveuse entre Cidade Velha, onde está situada a Câmara
Municipal de Ribeira Grande, e Gouveia, onde a Cooperativa de Mulheres ten o
local no que realizan as actividades de artesanado, onde se acha o espazo no
que se imparte a alfabetización e mais varias formacións previstas no proxecto, como marketing e contabilidade.
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4. O PROXECTO CREACIÓN DE RENDEMENTOS PARA A LOITA CONTRA
O DESEMPREGO
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Desde o ano 2006, varias organizacións teñen apoiado a un grupo de 60 mulleres das localidades de Gouveia, Cidade Vella, porto Mosquito e Salineiro, que
tras capacitarse na produción de diversos artesanados participaron en experiencias conxuntas de produción e comercialización, creando o Espazo Artesanado Sulada e dando lugar a un proceso de empoderamento socioeconómico
que nos leva ata os nosos días. As mulleres formadas convértense en produtoras e tentan paliar necesidades antes cubertas con outro tipo de actividades.
Cada muller produtora, polo xeral, sustenta a unha media de dez persoas. Os
pais dos seus fillos ou compañeiros, ou son emigrantes ou non asumen os
deberes da súa paternidade. O grupo de mulleres produtoras, convertido actualmente en cooperativa, está integrado na actualidade por trinta persoas.

5.

Sesións de sensibilización e de educación en áreas de reforzo da cidadanía, da democracia, da autoestima, saúde reprodutiva, etc.

6.

Adquisición de materia prima.

7.

Creación dun negocio complementario para reforzar os beneficios da cooperativa.

8. Promoción do programa de voluntariado entre as mulleres das comunidades para facer de axente de vendas na illa, con un apoio económico mensual.
9.

Creación dunha rede de vendas online e reforzo da venda tradicional.

10. Definición de puntos estratéxicos para montaxe de puntos de venda.
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4. Formación en mellora da produción de cosméticos e xabóns.
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A miña intervención vai encamiñada ás seguintes tarefas:
◘◘ Visita a todas as actividades en desenvolvemento vinculadas ao proxecto. Seguimento e avaliación da execución das mesmas.
◘◘ Entrevistas cos diferentes axentes e persoas responsables do proxecto,
especialmente centradas nas mulleres da Cooperativa A Sulada, na idea
de transmitir historias de vida en positivo, avaliación de potencialidades
e vivencias en primeira persoa.
◘◘ Avaliar a sustentabilidade da Cooperativa A Sulada post proxecto e potenciais accións a curto e medio prazo coa Câmara de Ribeira Grande e
a propia cooperativa.

◘◘ 1. Elaboración de artesanado
A elaboración de artesanías era unha actividade desenvolvida diariamente e na
que as mulleres investían moitas horas en cada un dos produtos para a venda
posterior. Un dos materiais cos que traballaban era o sisal, unha especie de
rafia coa que fan cestos, bolsos, tapetes, etc. Primeiro é preciso trenzalo para
despois ir cosendo pequenos círculos, que pasan a ser as pezas para elaborar
as diferentes composicións. Tamén traballaban na fabricación de bolsos con
teas, feitos con máquinas de coser.
Os produtos aquí elaborados son vendidos nun posto diario situado na Praza
do Pelourinho, en Cidade Velha, onde as mulleres da cooperativa fan quendas
para atendelo. Cidade Velha é a segunda cidade máis visitada da illa de Santiago, despois da capital, lugar de visita obrigada, pero tamén é verdade que a
na praza hai moitos postos de artesanía, polo que a oferta tan grande limita o
aumento de vendas. Está previsto a curto prazo a instalación dun quiosco estático, o que lles daría máis estabilidade.
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5. O MEU PLAN DE TRABALLO

6. ACTIVIDADES REALIZADAS POLO PROXECTO DURANTE A MIÑA
ESTANCIA
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Realizáronse actividades ao longo de todo o proxecto e accións puntuais ou
de formación de cara á sensibilización e mellora das capacidades de xestión e
venda dentro da cooperativa.

6.1 Actividades desenvolvidas durante todo o proxecto
Como estaba previsto no cronograma do proxecto, houbo tres actividades que
se desenvolveron ao longo dos seis meses de duración do mesmo: elaboración
de artesanado, produción de xabóns e alfabetización. Tiven a oportunidade de
participar en todas e cada unha delas.
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Ao longo da miña estadía, foron moitas as actividades realizadas por parte
do proxecto, xa que debemos ter en conta que se achaba na recta final e que
houbera algunha dificultade á hora da implementación, polo que se contou con
algunha demora que fixo que certas actividades se concentraran nos últimos
meses de execución.

37

Na primeira fase, faise a mestura de ingredientes. Esta amalgama vértese
nuns baldes e agárdase un par de días para que seque (depende un pouco do
nivel de humidade). Unha vez seca, pasamos á segunda fase do artesanado,
que sería o corte e empaquetado de xabóns.

As clases de alfabetización de adultas teñen tres niveis e, ao remate, o Ministerio de Educación emite un certificado de escolarización. Nas aulas hai
mulleres de todas as idades e de todos os niveis. Teñen aulas tres días á semana, tres horas ao día, e para moitas delas supón un especial esforzo, xa que
a maioría traballa tamén na agricultura. En concreto, o mes que eu estiven alí
foi de moito traballo, xa que é o mes da choiva e é cando máis horas precisan
dedicarlle a este labor. As clases son impartidas por Ernestina Rocha, técnica
da Câmara Municipal de Ribeira Grande.
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Á miña marcha, as mulleres tiveron unha formación máis ampla sobre a elaboración e preparación para a venda do produto, actividade tamén incluída
dentro deste proxecto.

A actividade de alfabetización foi desenvolvida durante toda a duración do
proxecto, polo que tamén o foi durante todo o mes da miña estancia. Impartiuse nunha antiga escola, agora inutilizada, en Gouveia.
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Durante a miña estancia tiven a sorte de poder participar en todas as fases de
produción do xabón natural, no obradoiro correspondente. Os xabóns elaborábanse a partir de dous produtos: aloe vera e aceite de purgueira. A purgueira é
unha planta tropical, obxecto de saberes tradicionais por parte sobre todo das
mulleres de Salineiro respecto da súa elaboración e do seu tratamento para
curar doenzas relacionadas coa pel.

◘◘ 3. Alfabetización
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◘◘ 2. Produción de cosmética natural
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◘◘ 1. Educación para a saúde
1.1 Charla de planificación familiar
Dentro das actividades do proxecto impartíronse varias sesións de sensibilización: xornadas de autoestima, xornadas de VBG (Violencia Baseada no Género),
etc. Durante a miña estadía, tiven a sorte de poder participar nunha xornada de
planificación familiar conducida pola ONG Verde Fam no auditorio da Câmara
de Cidade Velha. Na sesión estabamos un total de trinta mulleres e contamos
cunha serie de especialistas que souberon enfocar moi ben a temática. A palestra de planeamento familiar foi impartida por Eunice Moniz (enfermeira)
e Natália Monteiro (psicóloga). Estivemos falando do preservativo feminino e
masculino (camisinha), das pílulas e de diferentes métodos anticonceptivos,
pero tamén abordamos a importancia da educación na igualdade e de coñecernos a nós mesmas. As mulleres valoraron moi positivamente esta actividade.

tivos conseguidos (o tronco) e os nosos desexos futuros (a copa ou pólas da
árbore). Foi moi enriquecedor. A maioría das mulleres coincidían en destacar
logros acadados como aprender a ler, escribir ou facer contas ou aprender a
asinar con letra e non dactilarmente. Os desexos foi algo que nos custou máis,
sempre nos custa, pero despois dun anaquiño falando foron saíndo. Quédome
co desexo de Antonia: poder mercar unha máquina de costura. Esperamos que
se cumpra nun prazo curto de tempo.
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Antes de impartirse esta actividade, as mulleres xa tiveran nos primeiros
meses do transcurso do proxecto a formación en marketing. A capacitación
en contabilidade é moi importante dentro do proxecto, xa que forma parte do
éxito ou non da cooperativa, en termos de organización, de xestión, compra de
materias primas, etc. A actividade desenvolveuse durante dous días á semana
no mes de setembro.

1.2. Impartición dun obradoiro de autoestima
Déronme a oportunidade de impartir unha sesión de formación en autoestima.
A pesar das dificultades en canto ao idioma, xa que a maioría das mulleres non
falan portugués senón que se expresan en crioulo, foi unha experiencia magnífica.
Fixemos a árbore da autoestima, onde cada unha de nós comentamos as nosas cualidades positivas (que conformaban as raíces), os nosos logros e obxec-
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Encargueime de realizar e gravar varias entrevistas a mulleres partícipes da
experiencia, tanto axentes das entidades xestoras coma integrantes da cooperativa. Todo este material foi recompilado coa finalidade de avaliar necesidades, dificultades, aspectos a mellorar e potencialidades do proxecto. Velaquí
parte da recollida:
VACACIÓNS CON TRABALLO · Experiencias Solidarias 2014

“Para min foi unha oportunidade para poder formarme”

Ernestina Rocha, técnica da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago:

7. O PROXECTO DENDE DENTRO
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“A cooperativa foi unha grande oportunidade para a comunidade que non tiñamos”

Chica Ramos, Cooperativa A Sulada, 58
anos:

“A subvención do Fondo Galego de Cooperación foi unha oportunidade para deixar
de traballar na grava”
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No último mes de implementación do proxecto organizouse un curso de internet. Seis persoas asistiron á formación, que se impartiu dous días á semana.
Os contidos traballados complementan a capacitación en marketing e contabilidade, xa que para moitas xestións precisan este tipo de coñecemento.

Ana Filuza, Cooperativa A Sulada, 26 anos:

“Con este proxecto conseguimos que once
mulleres aprendan a ler, a escribir e a escribir o seu propio nome”

Margarida Mascarenhas, técnica da ACCVE
e coordinadora:

“A cooperativa foi creada para reducir a
pobreza na comunidade”

“Precisan máis formación en xestión e
administración para poder ter máis autonomía sen precisar de acompañamento
institucional”

“Cando nós temos autoestima, nós podemos andar polo propio pé, sen ninguén
detrás”

“Agora séntense máis seguras, preocúpanse máis por elas mesmas e melloraron
moito o seu produto”
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9. CONCLUSIÓNS FINAIS

A vivencia persoal foi, en todos os sentidos, o máis enriquecedor do proxecto,
e como comentei varias veces aos medios de comunicación, o que alí puiden
deixar é mínimo en relación co que eu recollín. O mellor da experiencia foi poder vivir no país durante un mes e compartilo coas mulleres, mulleres fortes,
intelixentes, cunha capacidade de loita e cunha forza persoal sen palabras.
Con elas tiven a oportunidade de comer varias veces, de viaxar durante un día
enteiro á praia ao norte da illa, a Tarrafal, de velas cantar e bailar o batuko,
abríronme as portas das súas casas, de compartir conversas e esperas interminables polo autobús (ata máis de 5 horas), de falar sobre o papel da muller,
a inmigración, as dificultades, as alegrías, o xeito de ver ó mundo...

A proposta de creación de rendementos para a loita contra o desemprego da
Cooperativa de Mulheres A Sulada é un proxecto de desenvolvemento local
para as mulleres e con perspectiva de xénero en todo o seu artellamento. Elas
son xestoras, autónomas, parte creadora, parte avaliadora e as verdadeiras
protagonistas. As actividades atenden ao traballo de empoderamento tanto
individual coma colectivo: formación en saúde, autoestima, formación en prevención da violencia de xénero, planeamento familiar, xestión dos seus propios
recursos, etc. Valóranse as necesidades formativas das mulleres, dando un
peso importante á alfabetización coordinada co departamento de educación
correspondente para á obtención do certificado. As novas tecnoloxías están
presentes, tendo en conta a sociedade da información e da dixitalización na
que vivimos. O proxecto inclúe a veciñas das cinco localidades do municipio de
Ribeira Grande de Santiago e dá resposta ás dificultades máis grandes no que
ao desenvolvemento local e comarcal da zona se refire.
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Se ben é certo que a cooperativa está fortalecida, no meu ver, penso que aínda
precisa de apoio institucional para poder chegar a ter autonomía propia. Así,
concordo coa coordinadora do proxecto en que existe necesidade de formación
en xestión e administración para que poida andar por si soa, amais dun traballo individual e colectivo para visualizar, sobre todo grupalmente, a viabilidade
dun proxecto futuro.
Vivín en primeira persoa a necesidade de ter a perspectiva da cooperación internacional coma un dereito e non coma unha axuda asistencialista e valorei
moi especialmente este proxecto polo traballo de empoderamento feminino
que en tantas iniciativas de características similares se pasa por alto.
Blog da experiencia:

WWW.VACACIONSCONTRABALLO.WORDPRESS.COM
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No momento en que a Cooperativa de Mulheres A Sulada recibe o apoio do
Fondo Galego, a cooperativa non está pasando polos mellores momentos económicos, co que isto supón o incentivo que precisaba nese intre para a realización de todo o anteriormente comentado e continuar na liña de traballo do
empoderamento e na creación de rendementos.
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EPÍLOGO

O programa Vacacións con Traballo chega en 2015 ao seu décimo aniversario.
Neste tempo, 21 empregadas e 9 empregados da administración local desprazáronse aos proxectos onde o Fondo Galego ten presenza estratéxica, incorporándose a grupos de traballo que, pese a brevidade da estancia, sempre deixan
fluxos de coñecemento compartido, ideas e contactos enredados en algo máis
ca unha viaxe solidaria.
O Plan de actividades da entidade para o presente exercicio xira arredor do
programa de voluntariado en países do Sur, que cumpre dez anos triplicando
o número de prazas das últimas edicións. Cando menos sete traballadoras e
traballadores das deputacións e concellos socios do Fondo Galego poderán
cooperar durante un mes co Inprhu-Somoto ou con municipios caboverdianos.
Como novidade, ademais, unha das vacantes ofértaa a ONGD Enxeñería sen
Fronteiras para colaborar no proxecto impulsado en Honduras co fin de favorecer o acceso á auga potable.
Antigas e novas alianzas retroaliméntanse, pois, co obxectivo común de contribuír á construción dun mundo máis xusto. Unha tarefa na que a solidariedade
global desde o local segue a ter un papel máis que relevante.

