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VACACIÓNS CON TRABALLO

Unha realidade distinta pero tamén achegada, coa que puideron conectar a través dunha lingua común e dunha apertura de miras reservada para aquelas e
aqueles que son quen de regalar o seu tempo e os seus saberes sen máis moeda de cambio que aprender da experiencia. Así de xeneroso é o voluntariado
das Vacacións con Traballo, que nesta duodécima edición suma xa 42 técnicas
e técnicos municipais cuxo compromiso cos Dereitos Humanos está fóra de
toda dúbida, como tamén é incuestionable a defensa que deles fan os concellos

socios do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade cando facilitan a participación no programa.
A entidade cumpriu neste 2017 vinte anos de andaina loitando polo desenvolvemento dos países empobrecidos e a concienciación da cidadanía galega
fronte as desigualdades. Dúas décadas nas que o programa de voluntariado
internacional propiciou unha maior receptividade a este tipo de políticas entre
as administracións locais e que este ano adquiriu unha dimensión de ida e volta coas Vacacións con Traballo en Galicia. A través desta nova iniciativa, dúas
técnicas municipais de Mozambique e Cabo Verde formáronse canda os seus
homólogos en deputacións e concellos socios do Fondo Galego. Complétase
así o valioso círculo da colaboración mutua.

Juan González
Presidente do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
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Os máis de 8.000 quilómetros que separan Galicia de Mozambique non se fan
tan distantes unha vez sobre o terreo. Sábeno ben as dúas técnicas municipais
que este ano participaron no programa Vacacións con Traballo e que pasaron
un mes colaborando cos parceiros do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade no país africano. Magui Docanto, traballadora social do Concello de
Cabana de Bergantiños, apoiou á Fundação Encontro na área de Acción Social,
mentres que Uxía Cespón, educadora social do Concello de Rianxo, cooperou
co Municipio de Mandlakazi en materia de igualdade de xénero. Ambas as
dúas dan mostra nas páxinas que seguen de que non só compartiron os seus
coñecementos profesionais, senón que tamén se empaparon dunha realidade
diferente sobre a que agora están a sensibilizar en centros educativos e outros
espazos.

Vacacións con traballo · Experiencias Solidarias 2017

fONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE - www.fondogalego.org
Vacacións con traballo · Experiencias Solidarias 2017

6

PRÓLOGO
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Nome oficial: República de Mozambique.
Capital: Maputo (aproximadamente 2.000.000 millóns de habitantes).
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Superficie: 799.380 km2 (Instituto Nacional de Estatística de Mozambique, 2016). Localizado na costa sueste de África, limita con Tanzania (norte);
Malawi, Zambia e Zimbabue (oeste); e África do Sur e Swazilandia (sur).
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Poboación: 27.128.530 habitantes (Instituto Nacional de Estatística de Mozambique, 2017). Un 43% da súa poboación é menor de 15 anos. A densidade
demográfica está en 24,28 hab/km2.
Alfabetización: 58,8% (UNICEF e Banco Mundial, 2015); 58,8% (Banco Africano de Desenvolvemento, 2017); 44,9% (UNESCO, 2015-2016).
Esperanza de vida ao nacer: 57,6 anos (Banco Mundial, 2015); 53,7 anos
(PNUD, 2016 e CIA World Factbook); 54,4 anos (Instituto Nacional de Estatística
de Mozambique).
Índice de Desenvolvemento Humano (IDH): 0.327 (PNUD, 2016). Posto 179
sobre 186 países (Banco Africano de Desenvolvemento, 2017).

Linguas: Portugués (idioma oficial), falado aproximadamente polo 70% da
poboación. Tamén coexisten linguas e dialectos da familia lingüística bantú
(tsonga, makua, elomwe, shona, ronga).
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Datos básicos

Configuración racial: Existe unha marcada diversidade étnica e racial,
igualmente determinada pola composición lingüística, que define unha sociedade basicamente mestiza. Os grupos étnicos maioritarios son os makua,
sena, ndau, shangaan. Igualmente existe un 1% de poboación de orixe europeo,
principalmente portugués.
Relixións: Católicos (28%); protestantes evanxélicos (27%); musulmáns
(18%); ateos ou non relixiosos (18%); crenzas aborixes (8%); outros (1%).
Moeda: Novo Metical Mozambicano (NMM). A convertibilidade é de 100 NMM =
2,35 €; e de 1 € = 70,95 NMM (decembro de 2017).
PIB per cápita: US$ 640,13 (PNUD, 2016); US$ 417,3 (Fondo Monetario Internacional, 2016); US$ 411,2 (Instituto Nacional de Estatística de Mozambique).
Crecemento económico: O crecemento do PIB foi do 3,5% en 2016 (Instituto
Nacional de Estatística de Mozambique). O crecemento estimado do PIB para
2017 é de 4,5% (Fondo Monetario Internacional). Mozambique está a experimentar un prolongado ciclo de crecemento económico e de investimentos estranxeiros, principalmente en infraestruturas e explotación de recursos naturais.
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VACACIóNS CON TRABALLO en mozambique
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División do PIB: agricultura (25,3%); industria (19,8%); servizos (54,9%) (CIA
World Factbook, 2016).
Inflación: 17,4 % (Fondo Monetario Internacional, 2017); 12,7% (Banco Africano de Desenvolvemento, 2017); 16,6% (Instituto Nacional de Estatística de
Mozambique, 2017).
Principais socios comerciais: África do Sur, China, India, Unión Europea
(Italia, España).
Principais recursos: Aluminio, algodón, azucre, cítricos, lagosta, anacardios.
Independencia: Tras cinco séculos de colonización portuguesa (s. XVI), Mozambique alcanzou a súa independencia o 25 de xuño de 1975, logo dunha década de guerra de guerrillas impulsada pola marxista Fronte de Liberación de
Mozambique (FRELIMO). Alcanzada a independencia, Mozambique viviu unha
prolongada guerra civil (1977-1992) entre o FRELIMO, baixo apoio da URSS e
Cuba, e a opositora Resistencia Nacional Mozambicana (RENAMO), principalmente apoiada por África do Sur, que culminou cun proceso de pacificación
auspiciado pola ONU (1992). Con todo, as secuelas do conflito seguen a estar
presentes: estímanse en mais de dous millóns as minas antipersoais aínda
existentes, principalmente nas zonas rurais.
Forma de Estado: República presidencialista. Conta cunha Asemblea da
República de carácter unicameral, composta por 250 membros mais dous representantes da diáspora mozambicana, electos para períodos de cinco anos.
Desde 2015, o presidente da República é Filipe Jacinto Nyussi (FRELIMO).

TESTEMUÑO DE MAGUI DOCANTO
Traballadora social no Concello de Cabana de Bergantiños.
Fundação Encontro.
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Pobreza: 54,7% da poboación (PNUD, 2016). Un 70% da poboación vive en
áreas rurais.

INTRODUCIÓN
Que o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade ofertaba todos os anos
unhas Vacacións con Traballo ás que podía presentarse o persoal das deputacións e concellos socios sabíao dende hai anos por compañeiras traballadoras
sociais que mo comentaban, xa que son coñecedoras doutros proxectos de
voluntariado nos que participei.
Durante anos non puiden presentarme, xa que o Concello onde traballo non
era socio do Fondo. No ano 2016 Cabana de Bergantiños asociouse e no ano
2017 ofertaron unha praza de traballadora social para Vacacións con Traballo en Mozambique, polo que decidín optar. Pensei que sería imposible
resultar elixida, simplemente porque me parecía moita sorte “chegar e encher”, pero fun seleccionada para participar no programa de coa Fundação
Encontro.
A miña preparación para a viaxe centrouse case exclusivamente nas recomendacións que Sanidade Exterior aconsella cando se viaxa a algún país con risco
de contaxio dalgunha enfermidade e no testemuño da persoa que o ano ante-
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Desemprego: 17% (PNUD, 2015).
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Actualmente, e xa de volta, teño que dicir que eu aprendín moito máis do que
puiden aportar, xa que cando vas a un país tan diferente en todos os aspectos
o mellor é desfacerse das ideas preconcibidas e deixarte sorprender polo día a
día. Cando a traballadora social da Fundação Encontro me presentaba, sempre
dicía: “esta é a miña colega española”. E engadía: “e vou aprender dela…”, ao
que eu sempre contestaba: “non, non, aquí a que vai a aprender son eu”. Penso que non entendían por que o dicía, xa que eles están no seu medio e nada
lles sorprende nin lles chama a atención.
A miña estadía en Mozambique foi durante o mes de setembro e, aínda que un
mes parece moito tempo, a miña experiencia é que voltamos cando realmente
estamos adaptadas aos costumes, ao clima, ás comidas, á xente... En definitiva, a un día a día diferente do noso habitual.
A miña morada durante ese mes foi a Casa do Gaiato, orfanato masculino do
distrito de Boane no que a miña estancia foi marabillosa, sobre todo pola súa
hospitalidade. Aos dous días de estar alí xa te sentes como na túa casa, aínda
que con moita máis xente: 154 nenos, as persoas responsables, as traballadoras e traballadores, o voluntariado... e alguén máis que sempre aparece.

Cheguei ao aeroporto de Maputo ás 8:00 horas e, despois de recoller a miña
equipaxe, avistei un home moi delgado e de ollos vivarachos cun cartel que
poñía “Casa do Gaiato” e que estaba alí agardando pola voluntaria española.
Rapidamente me presentei e el tamén. Era Zacarías, un antigo “gaiato” que
agora prestaba alí os seus servizos .
Sorprendentemente, e tendo en
conta que facía máis de 24 horas
que saíra da miña casa, non me
atopaba cansada, aínda que penso que sería froito da emoción.
Maputo, capital do país, pareceume unha cidade desordenada
e destrozada: beirarrúas rotas,
terra nas estradas...
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Cando viaxo nunca penso na posibilidade de que me poida pasar algo ou en
contraer ningunha enfermidade, aínda que a maioría da xente case é o único
que che pregunta: non tes medo de coller algo? Pois non, senón non iría. Tamén hai quen pensa que es valente por ir a estes países; pois tampouco, non
fai falla valentía senón soamente querer aportar o que ti saibas e aprender o
que che ensinen.

A CHEGADA

A medida que iamos saíndo da
cidade, a paisaxe parecíame máis
desoladora: chabolas ao longo da
estrada, postos de venda feitos
con paus, árbores que facían de
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rior xa participara neste mesmo proxecto. O que máis seguridade me daba era
que ía facer o meu traballo, aínda que tan pronto como pisei unha aldea deime
conta de que a realidade social era moi distinta, a súa cultura, o seu entorno,
os seus hábitos e os seus obxectivos son moi diferentes aos nosos. A todo iso
haille que sumar a falta de recursos puntuais para poder resolver situacións
tan fáciles na nosa sociedade e que se fan tan difíciles naquel medio, como por
exemplo dispoñer dunha ambulancia para o traslado dun enfermo ao hospital,
entre outras moitas.

13

◘◘ Crianzas orfas e vulnerables (COV)
Pouco despois de abandonar a cidade, e xa a medio camiño entre a capital e o
noso destino, volveu sorprenderme a contorna, pois agora as estradas eran de
terra e o seu firme moi irregular. Un torrente de preguntas abarrotaba a miña
cabeza: Terán auga nas casas? Terán luz? Como vivirán? No medio de todos
estes pensamentos, chegamos a unha gran finca con moitas construcións. Aí
estaba o que sería a miña morada durante este mes: a Casa do Gaiato.

O PROXECTO
A Fundação Encontro é unha organización mozambicana sen fin de lucro e de
utilidade pública dotada de personalidade xurídica dende marzo de 2011. Xorde a partir da experiencia do Programa de Desenvolvemento Rural Integral,
impulsado pola Casa do Gaiato durante 20 anos nas comunidades dos distritos
de Boane (Massaca e Mahenhane) e Namaacha (Mahelane e Changalane), co
obxectivo de fortalecer e facer partícipe do seu desenvolvemento ás comunidades. Ao longo destes anos, os membros da FE foron adquirindo as habilidades e destrezas necesarias para identificar, deseñar e executar intervencións
que melloren as condicións de vida das poboacións rurais nestas zonas.

◘◘ Doentes crónicos
◘◘ Persoas maiores

O grupo de COV: Abrangue a nenas e nenos de 0 a 14 anos cos que se traballa
principalmente nos berçarios (de 0-3 anos), nas escoliñas (educación infantil)
e nas escolas (educación primaria). A asistencia que se lles dá ás COV corresponde a educación, alimentación e saúde. Na educación integran aos nenos na
escola e na saúde proporcionan asistencia médica, medicamentos e coidados
de hixiene. As crianzas benefícianse tamén do material escolar e do uniforme
e comen na escola.
A Fundação Encontro leva traballando seis anos, aínda que as súas actividades, sobre todo na comunidade de Massaca, levan funcionando moito máis
tempo, xa que antes pertencían á Casa do Gaiato. Massaca foi a primeira aldea
onde a Casa do Gaiato empezou a traballar, debido a que a comunidade estaba
sendo asolada polo cólera (anos 2000-2001). A organización preocupouse e
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Na Área da Acción Social, a FE traballa principalmente con tres colectivos:
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expositores de mercadorías... Pero tampouco nada que non tivese imaxinado,
tendo en conta que ía a un dos países mais pobres do mundo.

15
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Persoas maiores: Este colectivo recibe apoio alimentario e asistencia á saúde. A FE ten dous centros
de persoas maiores, nos
que residen aquelas que
non teñen familia ou que
son rexeitadas por ela.
Normalmente carecen de
recursos económicos e
adoitan ter tamén doenzas
crónicas.

Enfermos crónicos: As persoas con enfermidades crónicas benefícianse na
alimentación e na sensibilización sobre a aceptación do seu estado. A alimentación é para os doentes que están nunha situación moi crítica. É importante
destacar o grande labor de sensibilización que fai a Fundação a persoas con
VIH ou con tuberculose que non queren recibir tratamento, aínda sendo gratuíto.

Cómpre facer mención
especial ao grupo Khumbuka, que é un sector da
Fundação formado por un
grupo de persoas mozas
que transmiten información e coñecementos en coidados básicos de saúde e prevención de enfermidades e sobre a importancia de adherirse aos protocolos de saúde. Coñécense
como “activistas”.

Vacacións con traballo · Experiencias Solidarias 2017
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estendeu a súa man axudando a esta comunidade e despois foi implantando o
resto de actividades e programas que actualmente teñen en cada comunidade.
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O meu día a día empezaba co traslado nun todoterreo á comunidade onde
a traballadora social prestase os seus servizos. A miña primeira xornada
transcorreu na comunidade de Mahenhane. Chámanlle comunidade ao lugar
onde se ubican as instalacións da Fundação (berçarios, escolas, centros de
maiores…) e demais recursos dos que a FE dispoña nesa aldea. Cheguei aproximadamente ás 8:30 horas e a miña responsable no proxecto recibiume cun
grande sorriso e unha grande aperta. Rapidamente decidiu presentarme a
todo o persoal: responsable do berçario, profesoras das escolas, cociñeiras,
activistas, etc.
Durante as primeiras horas da mañá tratou e explicarme a organización da
poboación en distritos, provincias, localidades, comunidades, células e cuarteiróns, e mais as funcións de cada unha das persoas que acababa de presentarme.
Pero esta necesaria exposición teórica foi interrompida por unha activista que
expuxo con total claridade a situación dunha nai que ten unha enfermidade
mental e que está sufrindo un brote e rompendo os cristais das casas dos veciños. Engade tamén a activista que, das catro crianzas da muller, dúas están
na escola e outras dúas ficaron na casa co fin de que ela non marchase mentres o seu marido viña avisar do problema.
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A traballadora social pregúntalle se foron os responsables do centro médico e
ela dille que si, que xa foron avisados e que ían para alí. Decidimos deixar pasar unhas horas para valorar a súa evolución. Ao cabo deste tempo, a activista
expón que a nai segue moi alterada e que sería mellor que a visitásemos, así
que decidimos ir ao seu domicilio.
O desprazamento fixémolo nunhas bicicletas das que dispón a Fundação para
o persoal que alí traballa. Foron 25 minutos por pistas de terra e barro ata
chegar ao domicilio.

Vacacións con traballo · Experiencias Solidarias 2017
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O DÍA A DÍA NAS ALDEAS
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No mes de Vacacións con Traballo non houbo ningún día igual ao anterior.
Algunhas vivencias foron duras e, polo tanto, inesquecibles, e outras foron
marabillosas e tamén inesquecibles. Espero que todas elas perduren no meu
recordo.
Non se pode expresar con palabras o que unha sente cando se deixa a un menor nunha institución e cando unha nai renuncia a un fillo e o entrega para a
adopción...
Ademais das intervencións con familias e resultado disto, decidimos que deberiamos tratar de coñecer os recursos existentes, tanto gobernamentais como
non gobernamentais, xa que alí non hai unha guía de recursos que os traballadores poidan consultar para decidir cal é o idóneo para unha intervención puntual. Dedicamos unha xornada a visitar centros de acollemento para menores,
xa que aínda que normalmente estes casos son derivados á Casa do Gaiato ou
a outro orfanato feminino achegado ás aldeas nas que a FE traballa, a realidade é que sobre todo este último ano
os centros de acollida non dispoñían
de prazas libres para poder recibir
máis menores en situación de risco,
abandonados ou calquera outra circunstancia que desencadee o ingreso
nun centro residencial.
A realidade é que se traballa moito,
xa que hai moitas familias en situacións problemáticas e sen recursos,
aínda que chegamos á conclusión de
que á hora de facer unha estatística
non tiñamos unha base de datos que

DEPORTE FEMININO
Na actualidade, a Fundação Encontro está a desenvolver co apoio do Fondo
Galego de Cooperación e Solidariedade un proxecto de promoción da saúde a
través do deporte no medio rural dos distritos de Boane e Namaacha, que ten
entre outros moitos obxectivos retrasar a idade dos embarazos.
O sábado día 16 de setembro asistín xunto con outra voluntaria vasca a un
partido de fútbol feminino entre Mahenhane y Mahelane. Os responsables da
FE comentan que é difícil xuntar rapazas para completar un equipo, pero ao
chegar alí sorprendémonos de que os dous equipos tiveran todas as titulares e
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recolla conxuntamente e por colectivos os programas dos que se están beneficiando. Por este motivo é polo que dedicamos varias xornadas laborais a tratar
de elaborar unha base de datos completa na que se puidesen contabilizar por
colectivos os beneficiarios reais de cada proxecto. Tamén, e tendo en conta
que a Fundação traballa practicamente coa poboación en xeral, elaboramos
proxectos para poder seguir dando apoio aos colectivos cos que actualmente
se está a traballar.
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Esta é unha das moitas intervencións con familias que se fixeron durante a
miña estancia en Mozambique e imaxino que é a que plasmo na miña testemuña por terse dado no meu primeiro día de traballo, cando aínda acababa de
aterrar nesa nova realidade.

21
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A CASA DO GAIATO (A OBRA DA RÚA)

22

A Obra da Rúa, máis coñecida como Casa do Gaiato, é unha institución particular de solidariedade social fundada polo Padre Américo en 1940 e que ten
como obxectivo acoller, educar e integrar na sociedade nenos que, por calquera motivo, estean privados dun medio familiar normal.

Os nenos senten que a directora do orfanato é a súa “mamá”
e así se dirixen a ela, mentres
que a toda a outra xente lle
chaman tíos ou tías, para dar a
entender o seu respecto. Chama enormemente a atención
cando alguén se presenta con
orgullo como “gaiato” e é cando entendes a maxia desa casa, onde os que xa
marcharon volven as fins de semana para colaborar no que faga falla, adestrar
os equipos de fútbol, colaborar na organización dun acto, acompañar aos máis
pequenos a unha saída ou simplemente vir ver como está a súa familia (mamá
Quiteria, tía María José, tío Raúl... e os seus irmáns).

A Casa do Gaiato de Mozambique está ubicada no distrito de Boane e ten capacidade para 150 rapaces, aínda que durante este ano chegaron a estar acollidos ata 170.

Considérome unha privilexiada porque puiden palpar dúas realidades moi
distintas, xa que polas mañás acudía á Fundação Encontro, onde percibía a
vida das aldeas: crianzas desnutridas, doentes crónicos, persoas sen recursos
e sen vivenda, enfermos mentais... e pola tarde convivía con nenos que tiñan
cubertas as súas necesidades de alimentación, de vestido, saúde e educación.

Os nenos fan case todo na súa casa: serven as mesas, recollen e limpan o comedor, recollen a cociña e fregan os pratos... aínda que para outras tarefas hai
xente contratada (cociña, lavandería). Os rapaces acoden ao colexio todos os
días en quenda de mañá ou de tarde. O colexio forma parte da Casa do Gaiato e
veñen alumnos de aldeas próximas.

Non quero rematar sen facer mención dos bebés que chegaron no último mes
e aos que coidei ata o día da miña volta e dos que agora sei que teñen unha
familia que os quere, que os coida e que sairán adiante nun novo fogar.
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Na casa cada neno ten a súa
responsabilidade, e os maiores
coidan dos pequenos. O modelo da casa é a familia, algo
que rapidamente percibe unha
cando chega, posto que no momento da chegada xa es parte
desa familia. Os rapaces séntena como a súa e todos teñen
unha “mamá” (Quiteria) que os
educa con rixidez e moito, moito, cariño, e que por enriba de
todo os quere como son.
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algunha suplente. Foi un partido moi igualado, ao que acudiu moitísima xente.
Houbo entrega de equipacións, refrixerio e testemuñas nas que as rapazas
trasladaban as súas ganas de estudar e formarse para o mundo laboral e
deixar a maternidade para máis adiante, un dos obxectivos do programa.
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Neste documento trato de contar a miña experiencia tanto profesional como
persoal. No profesional, ademais das intervencións coas familias, que loxicamente non se poden plasmar neste texto, colaborei na realización de bases de
datos, na redacción de informes sociais e na implantación da ficha social. No
persoal, teño a satisfacción de poder axudar tanto tecnicamente como persoalmente no día a día da xente das aldeas e no orfanato, e de que tras a miña
volta sigo en contacto co equipo de Acción Social da Fundação Encontro, pois
continuamos a apoiarnos para tratar de buscar solucións conxuntas.

TESTEMUÑO DE UXÍA CESPÓN
Educadora Social do Concello de Rianxo.
Municipio de Mandlakazi.
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CONCLUSIÓNS
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Cando participas nun proxecto de cooperación mergúllaste nunha sociedade
cunha realidade distinta e con recursos moi escasos ou inexistentes e todo iso
fai cambiar o teu xeito de ver a vida e de vivila, polo que vos animo a que participedes, xa que cada un vive unha experiencia diferente.
Xa por último, dar as grazas a todas as persoas traballadoras, voluntarias
e directivas da Fundação Encontro pola súa xenerosidade en mostrarme as
realidades sociais sen panos quentes, aos habitantes da Casa do Gaiato por
aceptarme na súa familia e por ser como son e, como non, ao Fondo Galego
por darme a oportunidade de participar nesta inesquecible experiencia que,
espero, non sexa a última. Así que: grazas, kanimambo, obrigada.
Blog da experiencia:
https://vacacionscontraballo.wordpress.com/category/blogs-2017/

Varios anos mirando opcións para realizar un voluntariado internacional e
descoñecía o programa do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade para
persoal municipal. Fai dous anos, a miña compañeira do Concello de Rianxo
Ana Piñeiro faloume das Vacacións con Traballo, nas que ela participaba ese
mesmo ano pasando o seu mes de vacacións en Cabo Verde. Empecei a seguir
o seu blog e a ver as outras experiencias que estaba desenvolvendo o Fondo
Galego, e decidín estar atenta a vindeiras edicións.
O ano pasado, unha das prazas para o programa era o de técnica en igualdade
en Mozambique e, en canto a vin, pensei que debía presentarme. Cando estaba
na universidade cursando Educación Social, todos os traballos que tiña que
presentar sobre cooperación internacional sempre os facía sobre a muller en
Mozambique.
O ano pasado non resultei elixida, pero este ano volvín candidatarme e desta
volta si, fun seleccionada para participar no programa en Mozambique, concretamente no Municipio de Mandlakazi, situado a 300 quilómetros de Maputo.
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Chamei a Malena, técnica do Concello de Ourense que participara a ano anterior nas Vacacións con Traballo en Mozambique. Durante a nosa conversa de
case dúas horas, Malena contoume as súas vivencias, advertiume das diferenzas culturais, de todos os obstáculos que se atopara, pero tamén me insistiu
en que por nada deixara de participar na experiencia, máis ganas aínda de ir!!
Todos os días buscaba Mozambique en Google e navegaba mirando noticias,
sitios, vía documentais, películas, púxenme a ler libros, escoitar música... Toda
a miña vida empezou a ter África e Mozambique como centro.
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Cheguei a Maputo vía Lisboa o sábado 2 de setembro, e alí estaban esperándome a concelleira de Asuntos Sociais, Carmina Massingue, e mais o concelleiro
Jojo e a súa dona Carolina. Despois de recibimentos e fotos, fomos ver a cidade de Maputo, mais foi unha visita curta porque aínda tiñamos que percorrer
os 300 quilómetros que separan a capital de Mandlakazi.
O camiño fíxose ameno e fomos aproveitando para comprar polos mercados e
postos de venda que atopamos. Ao chegar, recibiume a presidenta do municipio, María Helena Langa, e obsequioume cunha fermosa capulana, o agasallo
mozambicano por excelencia. Xa estaba en Mandlakazi e todo estaba por empezar!!!

O meu labor durante a estancia estaba distribuído en catro bloques: traballo
cos foros de xuventude, infancia e muller, traballo cos barrios do municipio,
traballo coa mocidade nun parque infantil e intercambio de experiencias. Os
temas a tratar serían a sensibilización da comunidade en materia de xénero,
saúde sexual e reprodutiva, a prevención da violencia de xénero, combate de
embarazos precoces e casamentos prematuros.
Partiamos dese plano e o meu labor íase desenvolver na área de Asuntos
Sociais do Municipio de Mandlakazi, sendo a vereadora Carmina Massingue a
miña acompañante e guía.
Os primeiros días estiven no Concello, coñecendo as instalacións, recursos,
ao persoal e o funcionamento do municipio: organigrama, asembleas, barrios,
fórums...
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O traballo
Tamén empecei a preparalo todo: idioma, xeografía, situación política, informes sobre a situación da muller, da mocidade, organismos que traballan en
materia de xénero... E outras cuestións loxísticas da viaxe: vacinas, moeda,
voos...

Esta experiencia ía permitirme vivir en primeira persoa todo o que levaba investigando e imaxinando dende facía tanto tempo. Ía coñecer outro país, outra
cultura, outra realidade moi distinta á miña. Ía coñecer de primeira man a vida
das mulleres alí, ía ver como era realmente a cooperación en terreo. Todo me
resultaba interesante, pero tamén tiña medo, dúbidas... Que me ía encontrar?
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DURANTE...

Ao mesmo tempo, fun preparando as miñas primeiras actividades de interacción coa poboación, as cales consistiron en participar nas xuntanzas coas mulleres do barrio 25 de Setembro e do barrio da Liberdade, facendo actividades
de sensibilización sobre igualdade e sobre prevención da violencia de xénero.
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Que emoción cando me deron a noticia! Dende ese momento, non fixen máis
que pensar e imaxinar como sería a experiencia.
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Durante os días que estiven alí, acudín en varias ocasións a supervisar os traballos: arranxo de estradas, limpeza e plantación de cajueiros (anacardios). O
que máis me chamou a atención foi os poucos recursos materiais dos que dispoñían, tendo que chegar a estender a terra das estradas coas propias mans.
Tamén comprobei de primeira man unha das maiores problemáticas que atopan as mulleres: a falta de conciliación laboral e familiar, xa que era habitual
velas traballando na estrada, no campo ou na limpeza cos seus nenos e nenas
pequenas ás costas, ou deixalos durmindo debaixo dunha árbore mentres traballan, posto que non teñen nin con quen nin onde deixalos.
Outro programa, o cal aínda estaba empezando, é o Plan de Traballo Produtivo
para persoas con capacidade de traballo limitada: doentes, persoas con capacidades diferentes, terceira idade, etc. Naquel momento o programa estaba en
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Esa mesma semana realicei o encontro co fórum da mocidade. Son moitos os
temas que lles preocupan á xente nova de Mandlakazi: a igualdade de xénero
e a violencia baseada no xénero, a VIH-Sida, os matrimonios prematuros e os
embarazos non desexados. A participación foi moi alta, ao igual que a súa implicación. Despois da miña exposición sobre a igualdade e prevención da violencia de xénero, tivemos un longo debate sobre o tema, no que os participantes amosaban ser conscientes da gran problemática que supón a desigualdade
de xénero para o desenvolvemento das comunidades, da importancia de que
as mulleres -xa sexan as súas fillas, esposas, irmáns, etc.- vaian á escola e se
formen, do papel que eles e elas deben desempeñar para loitar contra esas
desigualdades. Pero nesta xuntanza si houbo algo que foi moi significativo,
posto que participaron sobre un cento de mozos e mozas, repartidos case ao
50%, mais as rapazas non interviñeron no debate, non se pronunciaron en ningún momento. Eu pedín saber a súa opinión, pero ningunha quixo manifestala.

Un dos programas máis importantes que desenvolve a área de Asuntos Sociais
de Mandlakazi é o Plan Social Produtivo. Este plan, subvencionado polo Goberno de Mozambique, ten como obxectivo mellorar as condicións de vida da
poboación mozambicana, ofrecéndolles un traballo. No concello contratáronse
sobre 1.000 persoas, na súa maioría mulleres, e teñen que realizar diferentes
tarefas por todo o municipio: limpeza, xardinería, horticultura, plantacións arbóreas, arranxo de estradas, camiños, etc. A área de Asuntos Sociais ten que
organizar os traballos, supervisar os labores que realizan, subministrarlles os
materiais necesarios e levar o control dos empregados e empregadas.
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Nestes encontros as asistentes foron moi participativas e entre todas analizamos as principais problemáticas das mulleres en Mandlakazi: a falta de traballo, de formación, o teren que facerse cargo de toda a familia, o VIH-Sida e a
violencia de xénero. Tiven algunhas dificultades co idioma posto que, aínda que
se fale portugués, moitas das mulleres, sobre todo as que non foron a escola,
só falan shangana, que é o idioma africano, o que levaba a que me tiveran que
traducir, e nesa tradución perdía moita información e contacto directo con
elas.
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A miña participación foi facer unha troca de experiencias, falando das medidas
de protección á infancia en España. Esta xornada serviume non só para coñecer as medidas de protección a infancia en Mozambique e Mandlakazi, senón
tamén para entrar en contacto coas asociacións e organismos que traballan
nos asuntos sociais do municipio, aínda que non sexan municipais. O certo é
que coñecelos espertou en min moita curiosidade por ver o seu labor sobre o
terreo e durante a miña estancia fun traballar varios días con eles.
O primeiro que visitei foi o Servizo Distrital de Saúde, Muller e Acción Social de
Mandlakazi. Este é un organismo dependente do Ministerio de Saúde e atende
unha área cunha poboación estimada dunhas 195.000 persoas. Os seus eidos
de actuación son: protección á infancia, atención ás familias -con especial incidencia na muller-, atención a idosos (terceira idade), atención a presos, atención a persoas con discapacidade e programa de asistencia sanitaria.
Son moitas as áreas de acción, mais traballan conxuntamente coas asociacións e organismos que actúan na zona. Realizan un seguimento dos casos
e procuran os recursos necesarios para solventar as necesidades das e dos
usuarios. Un dos seus proxectos é o Centro Comunitario Aberto para Idosos.
Este centro abre os martes e venres e esta destinado a maiores con poucos
recursos. Alí sérvese o matabicho (almorzo) e a comida, fanse actividades
como costura ou cestería e tamén conversan, cantan e bailan en compañía.
Durante os días que estiven colaborando alí, axudei a servir as comidas e participei nas actividades socioculturais pero, sobre todo, compartín conversas e
moito cariño con eles e elas. Tiñan moito interese en que lles contase como

Este centro aberto non só resultaba insuficiente para atender a demanda,
senón que as instalacións eran máis que deficientes para o grupo que alí se
achegaba: era unha finca cerrada, cun pequeno alpendre para almacenar os
alimentos e os aparellos de cociña. As persoas maiores estaban fóra, sentadas no chan. Nin tan sequera había cuarto de baño. Se en xeral a poboación
carecía de servizos, as e os maiores eran os máis prexudicados, tanto a nivel
familiar como institucional.
Outra das asociacións coas que traballei foi a Elizabeth Glaser Pediatric AIDS
Foundation (Egipaf). É unha organización sen ánimo de lucro, dedicada á
prevención da infección pediátrica do VIH e á eliminación da Sida pediátrica
mediante programas de investigación, promoción e prevención, coidado e
tratamento. Fundada en 1988, Egipaf apoia actividades en 19 países de todo o
mundo, entre eles Mozambique. Os programas de actuación baséanse en: prevención da transmisión do VIH ás crianzas, probas de VIH, coidado e tratamento para nenos e adultos, fortalecemento de sistemas de saúde e compromiso
comunitario.
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Outra das actividades nas que participei foi unha xornada de traballo coas
organizacións e asociacións que actúan na área municipal sobre a protección
á infancia. Nesta xornada, coa que se pretendía coñecer todas as accións e
programas que se desenvolven no municipio para protexer ás nenas e nenos,
participaron Acción Social, Equipaf, Muchefa, etc. Nela tratouse o VIH-Sida e
as medidas de prevención e tratamento que hai para os máis pequenos, pois
son gran parte dos afectados.

viven as persoas maiores aquí, que servizos teñen, como esta o país... Tamén
lles gustaba moito contarme a historia de Mozambique, contarme lendas, mais
non lles gustaba falar de como era nin como foran as súas vidas, das súas propias vivencias.
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fase de selección de beneficiarios e esta escolma realizábase por barrios, de
xeito democrático, posto que son os propios veciños e veciñas quen elixen as
persoas beneficiarias.
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Para mellorar as súas vidas contaron coa axuda da Gender Links, que lles deu
apoio e formación para autoempregarse e saber xestionaren os seus negocios,
ademais de apoio social, tratando de mellorar a súa autoestima. Hoxe en día
elas forman parte da organización en Mandlakazi e apoian igualmente a mulleres en situacións como a que elas pasaron, ademais de facer campañas de
sensibilización sobre a igualdade de xénero e a violencia de xénero.
A última asociación coa que traballei foi a Asociación de Mulleres Empresarias e Executivas de Mozambique - Activa. Esta entidade fundouse en 1990 co
obxectivo de apoiar o papel das mulleres no desenvolvemento económico do
país. Mais hoxe en día os seus proxectos son numerosos, posto que procuran
unha atención integral das familias, mediante diversos programas que abarcan todas as etapas da vida e todas as comunidades. Traballan directamente
coas familias, nas súas casas e comunidades, vendo cales son as necesidades
que teñen en canto a saúde, educación, vivenda, etc. E buscando os recursos e
medios que precisan para mellorar as súas vidas. O persoal desta asociación
encóntrase con moitas dificultades para realizar o seu traballo, como a falta
de recursos ou o non ter medios de transporte.
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Con esta asociación participei nun programa de prevención, no que realizaban
actividades socioculturais nas comunidades para concienciar sobre a prevención do VIH-Sida e da importancia de seguir os tratamentos. Unha das actividades consistía nunha obra de teatro, animación musical con sorteo de agasallos e a exhibición dun documental, destinado sobre todo a infancia. Sorprendeume que, a pesar de tratarse dun tema tan duro, os nenos e nenas estaban
moi concienciados coa súa prevención e con animar ás súas nais e outros
familiares que o padecen a tomar os tratamentos. O certo é que o VIH-Sida alí
está moi estendido, e as crianzas son a parte máis vulnerable e afectada; para
elas é o seu día a día, que afrontan con total normalidade.
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Tamén estiven visitando Gender Links, organización que loita pola igualdade
de xénero en África. Entrevisteime con tres das principais activistas desta
asociación en Mandlakazi. Elas foron abandonadas polos seus maridos e tiveron que saír adiante soas, cos seus cativos: Marta Manhica, de 40 anos, nai
de catro fillos, que se dedicou á venda e hoxe en día ten unha tenda na que
vende produtos diversos. Ademais é cantante e actriz. Yudit Cosc, nai de cinco
fillos, abandonada polo seu marido cando estaba embarazada de dous meses
da súa filla máis nova. Montou o seu negocio vendendo animais como porcos e
galiñas. Gloria Titos, nai de tres fillos, montou un negocio de venda de sopa e
almorzo. É a presidenta da asociación e unha figura importante pola súa loita
en prol da sensibilización para a igualdade de xénero.

A viaxe a Chibuto aconteceu na metade da miña estadía e quedei abraiada con
recibimento que me fixeron: vereadores, secretarios dos barrios, mulleres activistas... Estaban todos esperándome cantando e danzando. A visita consistiu
nunha presentación, na que me explicaron como era o municipio e en concreto
o traballo en Asuntos Sociais e na área da muller. Eu expuxen como estaba
sendo a miña experiencia de Vacacións con Traballo, falei da situación da muller en Galicia e no meu concello, e das medidas para favorecer a igualdade
de xénero en Galicia. As mulleres que acudiron á xuntanza montaran unha
exposición dos produtos que elas realizaban: roupa, calzado, bolsos, artigos de
decoración, e xa aproveitei para realizar algunha compra.
O último día da miña estancia no país acudín a coñecer a Asociación Nacional de Municipios de Mozambique, na cidade da Matola, preto de Maputo. A
programación do encontro era a presentación, un relatorio sobre a miña experiencia nas Vacacións con Traballo en Mandlakazi e outro relatorio sobre
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Máis a miña estancia ”laboral” non se desenvolveu unicamente en Mandlakazi,
posto que tamén fun a coñecer o traballo no Municipio de Chibuto e mais na
Asociación de Municipios de Mozambique (Maputo).
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Chamoume a atención que os terreos son maioritariamente municipais e que,
cando unha familia quere facer unha casa, solicita un terreo. O espazo que lles
dan é de 30mx40m e, dentro del, cada familia constrúe a súa vivenda segundo
as súas posibilidades: cemento, madeira, canas, ramas...
No municipio non hai industria, soamente un criadeiro de polos que, a pesar
da súa recente construción, xa vai ampliar as súas instalacións. Unha boa
nova para a vila. A realidade é que apenas hai traballo, só algo na construción
e na madeira. Na propia vila de Mandlakazi tamén viven moitos empregados e
empregadas do concello e do goberno do distrito, que ten a súa sede alí, como
tamén persoal do hospital, centros de saúde e das organizacións sociais.

Despois do mes, a experiencia laboral foi moi interesante e enriquecedora, en
xeral; mais quedei, no miúdo, coa sensación de que podía ter sido máis produtiva. A organización, o ritmo e a forma de traballo foron, xunto coa falta de
transporte, freos para o bo aproveitamento do tempo e das actividades. Desde
unha óptica positiva, quero salientar a experiencia colaboradora con todas as
organizacións e asociacións coas que traballei e coas que sigo mantendo contacto.
A ESTANCIA
O Municipio de Mandlakazi está situado a 300 quilómetros de Maputo, na provincia de Gaza. Está formado polos barrios de Cimento, Eduardo Mondlane,
Josina Machel, Barrio Alto, Liberdade, Macabe, 25 de Junho e 25 de Setembro.
É moi extenso, rural, con moítisimo campo e cunha lagoa de auga salgada.
Estímase que viven no concello cerca de 35.000 persoas, pero a realidade é
que son máis, posto que moitas non están censadas.

Pero é moi habitual, sobre todo en homes que non teñen formación, emigrar a
traballar a outros lugares, como Maputo ou Sudáfrica. Tamén se van a Maputo
ou a outras capitais de provincia os mozos e mozas que teñen posibilidade de
estudar. O resto, sobre todo as mulleres, sobrevive con pequenas plantacións
de horta e froitos, os cales ademais de consumir, venden en postos ambulantes na estrada ou no mercado. Tamén é habitual a venda de leña e carbón que
se recolle nos montes.
Aínda sendo un municipio con poucos recursos, grazas ás xestións do seu goberno e a colaboración popular, conseguiron varios servizos municipais, como
a biblioteca, pistas deportivas, parques ou prazas que sempre están cheos.
O que máis resaltaría de Mandlakazi é que é un lugar cheo de vida, con xente
orgullosa da súa cultura, dos seus cantos e bailes. Durante a miña estancia
participei en moitas actividades culturais, turísticas e incluso relixiosas. O primeiro día acudín á Igrexa Presbiteriana coa presidenta María Helena Langa e
foi toda unha experiencia: cantos, bailes e, sobre todo, o cariño co que a xente
me recibiu. Tamén participei nos actos de celebración do Día da Vitoria e o Día
dos Heroes Mozambicanos. En ambos os dous actos, a xente dos barrios, das
asociacións, nenos e nenas das escolas, etc. preparaban actuacións culturais
para participar nos festexos e todo o pobo acudía ás celebracións.
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A estrada principal que atravesa o municipio era a única asfaltada, pero agora
están asfaltando varios treitos máis. Tamén están preparando varias rúas con
ladrillos de cemento. O resto das vías son de barro e area.
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as políticas de xénero en Galicia, con intercambio de experiencias. O encontro
resultou moi produtivo, realizamos propostas para mellorar próximos programas de Vacacións con Traballo, ideas para traballar en rede entre os municipios de Mozambique e Galicia, intercambiamos programas e plans sobre as
políticas de xénero, pero sobre todo fixemos contactos que seguimos mantendo para intercambiarnos documentación, ideas, asesoramento, etc.

35

Vacacións con traballo · Experiencias Solidarias 2017

Lembro tamén con moito cariño un xantar de confraternidade coa mocidade
do municipio, no que as charlas, danzas e cantos se estenderon ata altas horas.
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Houbo tempo para o turismo, aínda que era complicado porque non había moitos medios de transporte, pero aínda así puiden visitar Nwadjanahane, que é a
aldea na que naceu o presidente do partido político Frelimo, Eduardo Mondlane. Nela está a súa casa natal, a casa que construíu pouco antes de falecer, o
cemiterio familiar e un monumento dedicado á súa figura. É un lugar de culto
para a poboación mozambicana.
E non podía irme sen visitar o mar, sen mergullarme no Océano Índico, e tiven a sorte de visitar o paraíso de Chindenguele, unha impresionante zona de
praia, en estado natural.
Durante o mes que pasei alí mantiven contacto con toda a poboación: maiores,
mulleres, mocidade, crianzas, pero prestei especial atención ao papel da muller. A muller en Mandlakazi é a figura principal da familia, adoitan ter cinco
ou máis fillos e moitas veces han de afrontar o crialos e sobrevivir soas, posto
que os homes emigran a buscar traballo noutros lugares de Mozambique e en
Sudáfrica.

Outro dos grandes problemas é o VIH-Sida, unha enfermidade que se padece
en todos os fogares, que se contaxia na práctica sexual sen protección, e que
as nais lles transmiten ao nenos e nenas co leite materno. As diversas ONG
que traballan na zona procuran sensibilizar tanto na súa prevención como na
medicación, mais a pesar deste gran esforzo, de que o tratamento é gratuíto,
segue a ser unha praga que lastra a vida de homes e mulleres, e tamén de
moitos nenos e nenas, que non só a padecen senón que quedan orfos a moi
curta idade.
Mais a desigualdade de xénero e as súas consecuencias, principalmente a violencia de xénero, están presentes no día a día das mulleres. A cultura patriarcal e a relixión son os freos máis fortes na loita a prol da equidade pero, aínda
que o camiño por andar é moito e con moitas trabas, os primeiros pasos xa se
deron.
O meu aloxamento era unha fermosa casa na beira da lagoa, na que había
moitos animais: pavos, ocas, patos, porcos, cabras e avestruces. Compartía a
vivenda con Talia, muller mozambicana que se encargaba do coidado da casa,
dos animais e da horta. Talia foi unha gran acompañante para min, posto que
me axudaba en todo na casa, e ademais acompañábame a camiñar pola mañá,
a facer compras, etc. Aínda que día a día a miña rutina era ben distinta, intentaba comezar pola mañá cun paseo, acompañada de Talia, no que iamos por
distintos sitios para que eu fora coñecendo. Nestes paseos coñecía xente nova
cada día, posto que me paraban a saudar pola rúa, a preguntar que estaba
facendo por alí e moitos a convidarme aos seus fogares. Despois tomaba o
matabicho (almorzo), e xa ía para o municipio para empezar a xornada laboral.
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As principais problemáticas que me sinalaron as mulleres nos diferentes encontros que tiven con elas foron a falta de traballo, dificultades para autoemprender, a falta de conciliación laboral e familiar ou o feito de que o peso das
súas familias e fogares recaia sobre elas. Nas mulleres mozas, os embarazos
non desexados e os casamentos prematuros lévanlles a ter que deixar os estudos e a súa progresión profesional.
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Mais a muller non só se encarga da casa e da crianza dos fillos, senón que
tamén busca autoempregos cos que poder aportar diñeiro ao fogar. O traballo
na horta, venda nos mercados ou costura, son algunhas das actividades máis
habituais ás que se dedican.
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A comida adoitaba facela na casa oficial da presidenta da Cámara Municipal
e as súas cociñeiras estaban ben atentas aos meus gustos: arroz, polo, peixe
e ensalada eran os pratos máis habituais, pero tamén me preparaban outras
comidas mozambicanas para que fose probando: o cocido mozambicano, shima, freixoada... e algún doce como o flan, aínda que non gustaban moito dos
sabores doces alí.
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Pola tarde, se non tiña ningunha ocupación laboral, ía ata o mercado, visitaba
algún sitio próximo e, sobre todo, gustaba de estar na lagoa, especialmente no
momento da posta de sol, un momento de paz e beleza.
As fins de semana pasaban con máis calma, descansando, aínda que os sábados era habitual xuntarse para cear e bailar ata altas horas.
Bailei marrabenta, danza tradicional mozambicana, apañei mandioca, castañas e minues (anacardios e cacahuetes), fun a festas de aniversario, comprei
nos mercados e nas loxas, probei comidas mozambicanas... Vivín un mes totalmente integrada na vida da vila, onde me fixeron sentir unha máis, compartín experiencias, coñecín familias, visitei casas... Todo este cariño da xente é o
que sei que nunca esquecerei.

Vacacións con Traballo vai quedar na
miña vida coma unha
experiencia inesquecible, da que tanto
e tanto aprendín,
na que rin, chorei,
sufrín, disfrutei, cantei, dansei... Nunca
pensei que a palabra
que máis ía repetir en canto me preguntasen pola experiencia ía ser “intenso”, porque así foi
como o vivín todo: os sentimentos vívense fortemente, as alegrías, os enfados,
todo se multiplica, o mesmo que a felicidade...
Empezou sendo un pouco duro, todo se me facía estraño, mesmamente tiña a
impresión de estar vendo unha película. Cando me preguntaban como estaba
sendo a miña experiencia só falaba do que era diferente con respecto a Galicia: a paisaxe, as casas, as rúas... Pero, sobre todo, era distinta a vida en si: os
hábitos, costumes, o trato coas persoas, a forma de vida, etc.
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Cando dixen que ía
participar en Vacacións con traballo
en Mozambique todo
o mundo me dicía o
que me ía cambiar
a vida esta experiencia, e non, a vida
non cambia, mais
a aprendizaxe e a
comprensión é tanta
que pasado xa un
tempo sigo reflexionando, aprendendo,
comprendendo...
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Á VOLTA
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A medida que ía pasando a miña
estancia, fun coñecendo rostros,
nomes e historias de vida, tan
reais como emocionantes, o que
me levou a mirar con outros
ollos... a comprender!!! Xa non
encontraba diferenzas, dábame
conta de que aínda que vivamos
no outro lado do mundo, a esencia das nosas vidas é a mesma:
a familia, o amor, a amizade, a
veciñanza, todos procuramos o
mesmo, un mundo mellor. Se
ao principio me fixaba nas súas
carencias, ao final só vin vendo as
carencias que teño e temos nas
nosas vidas.
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Foi unha viaxe na que vivín tan
unida a persoas que teñen unha
vida tan distinta á miña, pero
esencialmente, tan parecida. O
que nos diferenza son as oportunidades.
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Blog da experiencia:
https://vacacionscontraballo.wordpress.com/category/blogs-2017/

