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Institucións Locais e Solidariedade: Encontros : : 

Cal vai ser o teu papel?



Os Encontros: Institucións locais e Solidariedade

En 2011 e 2012 desenvolveranse en Galicia tres encontros entre o 
Fondo Galego e os tres partidos políticos maioritarios en Galicia, para 
reflexionar sobre a vinculación das institucións locais, Concellos e 
Deputacións, coa corrente histórica de defensa da solidariedade 
universal entre os seres humanos, e a concreción normativa no 
Dereito Internacional desta aspiración: os Dereitos Humanos. 

Institucionalmente, a implicación galega que representa o Fondo 
enmárcase nunha corrente internacional, vinculada ás especificidades, 
en canto a calidade, que a nosa axuda supón. E non só, senón ás 
demandas da cidadanía dos países desenvolvidos ou enriquecidos, de 
activar mecanismos de solidariedade efectivos cos empobrecidos, ou 
subdesenvolvidos.

Os Encontros cos partidos políticos fanse imprescindibles, xa que eles, 
e os seus representantes públicos -que o son da cidadanía-, foron 
axentes centrais da consolidación do modelo de consenso que o 
Fondo Galego foi capaz de crear, e exercer, ao respecto dun modelo de 
dignidade humana hoxe inaprazable.

Renovar ese compromiso tralo cambio de ciclo dos gobernos locais, 
muscular a rede de institucións e persoas desta experiencia única, 
brotar cara dentro, son obxectivos destas xornadas. 

Atopar espazos de encontros e reflexión como cidadáns e como 
colectivos, que transcendan o propio día a día, facilítanos ter proxec-
tos de longo percorrido humano.

Cal
vai ser
o teu

papel?



Os 15 anos do Fondo Galego: 
Unha rede de institucións e persoas

O Fondo Galego de Cooperación e  Solidariedade é a maior 
rede sectorial do municipalismo galego. O Fondo ten hoxe 
98 asociados, 94 Concellos e as 4 Deputacións provinciais. 
Os Concellos vinculados ao Fondo representan a máis do 
70% da cidadanía galega. 

A Comisión Executiva, órgano directivo da asociación, ten 
representantes dos tres partidos políticos maioritarios en 
Galicia, de concellos grandes, medianos e pequenos, da 
costa ou do interior: a Comisión Executiva é plural. A Secre-
taría recae no Instituto Galego de Análise e Documentaci-
ón Internacional (IGADI), impulsor do modelo cooperativo 
da entidade municipalista, e peza da sociedade civil que 
axuda a enmarcar o proxecto nun horizonte estratéxico.

O Fondo é unha rede que, dunha banda, abre espazos de 
colaboración e diálogo coas ONGD´s e o movemento 
asociativo de base local, e, doutra, estende as súas relaci-
óns institucionais, cun forte vínculo coa Xunta de Galicia, 
coa Confederación española de Fondos, ou como asesor 
experto nun proxecto europeo, onde o modelo galego 
serve de referencia á cooperación descentralizada de 
Portugal e Alemaña. 

O Fondo é unha rede que capacita para o século XXI, e 
debe reivindicarse como un dos maiores esforzos manco-

munados e de calidade, da administración local galega.

Mais detrás das institucións, e dando vigor ás axendas das 
mesmas, hai persoas que toman decisións a respecto de 
implicarse, e elas son o motor e a vida do movemento do 
Fondo Galego nestes case 15 anos.

Por qué o Fondo Galego? 
Por qué a cooperación municipalista ?

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade naceu en 
1997 como expresión da vontade de cooperación dos 
municipios e deputacións de Galicia, na procura dunha 
maior eficiencia e recursos, cunha visión de longo prazo no 
noso compromiso solidario. 

O Fondo serviu de axente plural, desde os Concellos e as 
Deputacións, para enriquecer, desde o brote do local, o 
sistema galego de cooperación. E aí, no brote do local, é 
onde as relacións humanas comezan a enraizarse, paso 
primeiro de calquera desenvolvemento humano. 

A cooperación internacional das entidades locais é de calida-
de porque implica transferencias directas ás comunidades, 
evitando intermediarios e circuítos non sempre proveitosos, 
que acostuman afectar os trazos gordos das políticas dos 
Estados. Apostar por saber estar nela trala experiencia 
acumulada é unha aposta pola eficiencia e a eficacia, e unha 
peza consolidada da acción exterior de Galicia.



A cooperación municipalista en Galicia e no resto do plane-
ta responde aos chamados das institucións globais para o 
desenvolvemento, que ven nas especificidades da mesma, 
un selo de calidade definitivo.

A participación activa na promoción e articulación dos 
Dereitos Humanos, por exemplo, mediante a implicación 
en proxectos de cooperación para o desenvolvemento, 
atópase nos eixos transversais, en canto a cidadanía, da 
Unión Mundial de Gobernos Locais, e non só, senón desde 
os chamados ás entidades locais da propia UE, ou as NNUU.

Os resultados do Fondo

A Administración local galega participou desta dinámica 
universal de solidariedade, e de maneira mancomunada, 
xestionou unha política de cooperación para o desenvolve-
mento que executou 142 proxectos. 

Moitos, con orientación e planificación estratéxica que 
agregan calidade, concentrando esforzos con varios resul-
tados notables, como a estratexia compartida coa Asociaci-
ón Nacional de Municipios Caboverdianos, o esforzo 
concentrado en Nicaragua por medio de INPRHU-Somoto, 
o Plan Maestro da cidade de Santiago de Cuba, ou as inter-
vencións de mobilización de recursos en situación de 
emerxencias, como as recentes de Haití e Gaza.

Máis alá dese traballo propiamente municipalista, que 

maximiza e caracteriza os nosos esforzos, o Fondo apoiou 
ao tecido asociativo das ONGD´s galegas, por medio de 
convocatorias anuais de proxectos, que repartidos entre 
América e África, suman máis da metade dos proxectos 
impulsados.

Tamén, e desde o ano 2003, o Fondo executa proxectos 
anuais de sensibilización social, que reparten por todo o 
país, actividades socioculturais, de formación e análise, ou 
de voluntariado internacional para os traballadores das 
entidades asociadas.

O Fondo Galego, que naceu do encontro entre as Instituci-
óns e a sociedade civil galega da década dos 90, representa 
un posicionamento no mundo desde Galicia, a prol dos 
DDHH, dunha comunidade que sentiu na súa propia histo-
ria de emigración, as variabilidades e desigualdades do 
planeta. 

O labor do Fondo Galego na 
lexislatura 2011-2015

O Fondo Galego naceu desde o convencemento de que 
grao a grao (por pouco que sexa), e coas especificidades do 
poder local, a nosa cooperación tiña fondo sentido: alá, 
axudando a desenvolver procesos de desenvolvemento 
humano, e aquí, xerando cultura cívica global desde o local.

Diante da crise económica que estamos a vivir, o Fondo 



actuará con sentido de realismo, mais con argumentacións 
precisas que defendan o patrimonio de 15 anos de expe-
riencia, sen dar pasos atrás no espazo local da solidarieda-
de construído. 

O obxectivo para os próximos anos será medrar por dentro, 
consolidar o proxecto  e preservar a calidade do mesmo. 
Concentrar esforzos no exterior, e diversificar as activida-
des en Galicia, musculando a rede no noso propio entorno 
próximo. 

O futuro obríganos a repensármonos, e a tendencia que 
desde as entidades locais sentimos, é que o noso papel, 
colaborando, coordinándonos e cooperando entre nós, 
constrúe máis eficiente e eficazmente, as tarefas crecentes 
que desde o local cúmprenos asumir. 

Os Obxectivos de Desenvolvemento do 
Milenio, o estado do planeta

Os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio concretá-
ronse coa chegada do século XXI, e representan o maior 
chamado mundial das Nacións Unidas na loita contra a 
pobreza e a desigualdade de oportunidades planetarias.

Os Obxectivos, formulados nun proceso que abarca toda a 
última década do século pasado, procuran aumentar as 
oportunidades para as mulleres e @s nen@s, frear epide-
mias médicas , ou a preservar a ecoloxía do planeta. 

Preséntanse obxectivos concretos, que querían ser cumpri-
dos no 2015.

Na actualidade, sabemos que non serán cumpridos. Hoxe 
máis de 1.000 millóns de persoas atópanse na pobreza 
extrema, o acceso a auga potable está lonxe de ser un 
dereito universal, e as epidemias de enfermidades contro-
lables nas nosas sociedades son devastadoras nas do Sur.

Pese ao grande avance tecnolóxico, seguimos sen ser quen 
de distribuír a riqueza xerada. Mentres, estas desigualda-
des xeran desequilibrios que inflúen en nós mesmos, desde 
o cambio climático, á inmigración, ou  as situacións de 
conflito que xeran ocasións para a guerra.

Virarlle as costas ao planeta, escudándonos na nosa crise, é 
darlle forza a un entorno planetario máis agresivo e 
perigoso, que vive crises crónicas de fame e oportunidades 
desde as épocas dos descubrimentos.



Sede:

Rúa de Varsovia 4C, 6ª planta

Área Central – 15703 - Santiago de Compostela

A Coruña – Galicia – España

Telf. +34 981 555 999

Fax +34 981 565 203

Administración:

Illa de San Simón

36800 Redondela
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Tel. +34 698 156 127

E-mail: info@igadi.org
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