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Declaración institucional do Fondo
Galego: “A crise non poderá coa
solidariedade do municipalismo”
A Comisión Executiva do
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade aprobou a
declaración institucional “A crise
non poderá coa solidariedade do
municipalismo galego”. A entidade avoga por evitar que os actuais recortes orzamentarios
afecten ás partidas destinadas
polos Concellos e Deputacións á
cooperación internacional, que
pola súa xa escasa contía individual non poderían resolver en
Galicia problemas substanciais,
mentres que para os países do
Sur perder esa suma de achegas
significaría agrandar enormemente os déficits nas necesidades máis básicas.
O texto sostén que o actual
contexto económico non debe
Comisión Executiva: os vogais Antonio Outeiro (Deputación de Lugo) e Marga Figueroa (en substitución do
converter a solidariedade nun
alcalde de Oleiros), a tesoureira Pilar Gallego (Concello de Allariz), a presidenta Teresa París (Concello
gasto prescindible e que a crise
de Redondela), a vicepresidenta Isaura Abelairas (Concello de Vigo), a vogal María Jesús González
non pode ser unha escusa para
(Concello de Cambre), o vogal José Luis Quintela (Concello da Coruña) e a vogal Isabel Rodríguez
(Concello de Viveiro).
que as Administracións locais
e provinciais galegas deixen de
cooperar no modesto nivel en que o veñen facendo. Ese esforzo colectivo vén amosando desde 1997 a súa efectividade
tanto para contribuír a mellorar as condicións de vida nos países empobrecidos como para concienciar a cidadanía galega
sobre esoutras realidades. Un avance continuo canalizado a través do Fondo Galego no que agora se pretende evitar dar
pasos atrás e lograr manter o compromiso solidario coas sociedades do Sur na loita contra a pobreza e as desigualdades.
Un compromiso con resultados en Cabo Verde, Nicaragua, Cuba e boa parte de América do Sur.
Liñas estratéxicas
No entanto, as Liñas Estratéxicas 2011-2015 do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade apostan ao tempo pola
flexibilidade á hora de esixirlles ás Deputacións e Concellos socios o pagamento das cotas correspondentes. Analizarase
cada caso de xeito individualizado e estudarase a posibilidade de aprazar os cobros, mentres a organización medra por
dentro gañando cohesión e eficiencia. Incidir na sensibilización, reforzar a colaboración institucional e coas ONGD, involucrar a iniciativa privada e concentrar os proxectos son outras das pautas que marcarán a actuación ata o remate da
lexislatura.
Publicación polo 15º aniversario
O documento estratéxico cita como unha oportunidade para reivindicar a cooperación descentralizada local o 15º
aniversario do Fondo Galego, que se celebra en 2012 con diferentes iniciativas. A primeira delas é a publicación ‘15 anos
de andaina, a rede solidaria do municipalismo galego’, que vén de saír do prelo. A historia, os máis de 140 proxectos
apoiados no Sur e a infinidade de actividades de sensibilización realizadas no Norte son algúns dos temas que se abordan,
xunto coa propia declaración institucional. Os textos compleméntanse con páxinas gráficas que permiten comprobar en
imaxes o labor do Fondo Galego de Cooperación.

A ONGD Inprhu-Somoto
explica en Galicia os
proxectos apoiados
en Nicaragua
A ONGD nicaraguana Instituto de Promoción
Humana-Somoto visitou Galicia na última semana de xaneiro co fin de dar a coñecer o seu proxecto de
desenvolvemento humano para a rexión de Madriz,
apoiado polo Fondo Galego. A delegación do Inprhu
percorreu os Concellos de Vigo, Gondomar, Tomiño,
Oleiros, Ferrol, A Coruña, Monforte, Sarria e a Deputación de Lugo.
Persoal político e técnico recibiu ao coordinador
do Programa de Desenvolvemento Rural do Inprhu,
Armando Rodríguez, e á coordinadora do Centro de
Educación Alternativa Rural Telpochcalli, Marta Álvarez. Ambos os dous impartiron ademais conferencias
en varios institutos. A viaxe concluíu coa súa participación no Encontro ‘Institucións locais e solidariedade’,
que se celebrou co PSdeG.
Trátase dunha das Visitas ao Norte que se organizan
para visibilizar as iniciativas cofinanciadas no Sur pero
tamén para sensibilizar á cidadanía. Coa última actuación executada para a construción de vivendas, son xa
11 os proxectos de cooperación directa entre o Fondo
e o Inprhu, aos que se suman outros 12 subvencionados a ONGD galegas en Nicaragua.

Armando Rodríguez e Marta Álvarez ofreceron unha rolda de
prensa no Concello de Vigo canda a vicepresidenta do Fondo
Galego, Isaura Abelairas.

Estudantes dos tres IES de Monforte de Lemos acudiron á charla
impartida por representantes do Inprhu e organizada polo
Concello.

Ciclos de Cine con Fondo para concienciar
fronte as desigualdades
O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade ten a disposición das Administracións socias o VideoFondo,
unha colección de 69 películas e documentais que resultan moi atractivas para dar a coñecer outras realidades e sensibilizar a cidadanía galega. Para tirarlle maior rendemento a este arquivo fílmico, proponse a actividade
Ciclos de Cine con Fondo, co fin de concienciar sobre as desigualdades, favorecer unha visión crítica e solidaria e
fomentar a interculturalidade.
Cada ciclo consta de varias películas que se agrupan en trece temáticas: migracións e interculturalidade, a loita
das mulleres do Sur pola equidade, desigualdades de xénero, ecoloxismo, educación para o desenvolvemento, o
colonialismo do continente americano, globalización capitalista e efectos colaterais, historia actual de América
Latina, refuxiadas/os políticas/os, pobreza e desigualdades sociais, pacifismo e tolerancia, conflitos actuais e mais
dereito á educación.
Tras o visionado de cada filme, realizaríase un debate. Propóñense asemade algunhas accións complementarias
e recoméndase organizar canda o ciclo unha das exposicións que oferta o Fondo Galego ou ben unha conferencia
con ONGD expertas no tema. A formulación completa da actividade pode consultarse en www.fondogalego.org.

Nova convocatoria de Vacacións con Traballo
para persoal da Administración local
As traballadoras e traballadores das Deputacións e Concellos socios poden participar un ano máis, e xa van
sete, no programa de voluntariado internacional Vacacións con Traballo. O prazo de inscrición ábrese o 1 de
abril e pecharase o 25 de maio. Cabo Verde, Nicaragua e Cuba son os destinos nos que catro persoas poderán
colaborar durante un mes cos parceiros do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.
A Cámara Municipal do Paúl solicita unha técnica ou técnico en igualdade, mentres que para a Cámara de Ribeira
Grande requírese unha arquitecta ou arquitecto. O mesmo perfil precisaríase para a Oficina do Conservador de
Santiago de Cuba. Por último, o Inprhu-Somoto necesita unha técnica ou técnico de turismo, praza para a que se
valorarán os coñecementos en creación e edición de vídeo.
No entanto, estes perfís son os prioritarios, mais en función da participación poden non ser eliminatorios, polo
que se recomenda a todas as persoas interesadas en Vacacións con Traballo que presenten a súa solicitude. No
web www.fondogalego.org atoparán o folleto coa ficha de inscrición, que deberán remitir canda o currículum vitae,
unha carta de motivación e copia do DNI a dpalau@igadi.org.

O PSdeG
comprométese
coa cooperación
municipalista
no Encontro
‘Institucións locais
e solidariedade’
O PSdeG-PSOE reafirmou o seu
compromiso co Fondo Galego de
Cooperación no Encontro ‘Institucións
locais e solidariedade: Cal vai ser o teu
papel?’, celebrado o 28 de xaneiro no
Parlamento de Galicia. A asociación
municipalista está a promover con
cada un dos tres grandes partidos -PPRepresentantes do PSdeG e das ONGD reafirmaron o compromiso co Fondo Galego no
Encontro ‘Institucións locais e solidariedade’.
deG, PSdeG e BNG- estes foros dirixidos a representantes políticos das
Deputacións e Concellos socios, co fin de consolidar o seu apoio á cooperación para o desenvolvemento.
O secretario de Organización do PSdeG-PSOE, Pablo García, a vicepresidenta do Fondo Galego e concelleira
en Vigo, Isaura Abelairas, e a portavoz socialista de Igualdade e Cooperación no Parlamento de Galicia, Carmen
Cajide, abriron o Encontro co PSdeG. Tamén interviñeron a ex deputada Margarita Pérez Herráiz ou a xornalista
e escritora María Xosé Porteiro, canda representantes de distintos Concellos que compartiron a súa experiencia.
Na cita participou asemade a Directiva da Coordinadora Galega de ONGD e membros de distintas ONG, amais da
delegación do Inprhu-Somoto.
Os Encontros ‘Institucións locais e solidariedade’ enmárcanse no Plan de Sensibilización do Fondo Galego,
como unha fórmula de diálogo cos tres partidos políticos maioritarios en Galicia, piares do proceso de nacemento
e consolidación da propia entidade. Tras o cambio de lexislatura municipal, preténdese reflexionar sobre o compromiso das institucións locais coa solidariedade e muscular a implicación dos partidos políticos co Fondo Galego
de Cooperación, despois de quince anos de andaina. Proximamente daranse a coñecer as datas para as xuntanzas
con PP e BNG.

Técnicas e técnicos están
convidados a participar
en marzo nas Redes
Municipalistas Solidarias
As xuntanzas da Rede Municipalista Solidaria celebraranse este semestre entre o 20 e o 23 de marzo en seis
vilas de Galicia. As técnicas e técnicos delegados do Fondo Galego de Cooperación en cada una das Administración socias
están chamados a estes foros, que non exclúen a participación
de representantes políticos.
Os Concellos de Fene, Santiago de Compostela, Lugo, Vilagarcía de Arousa, Mos, e mais a Deputación de Ourense acollerán as xuntanzas, que darán comezo ás 12.30 horas. As e os
asistentes poden escoller a cal reunión acudir segundo a data
e a localización que prefiran. Nesta ocasión, a participación é
fundamental, xa que se presentará o plan de actividades de sensibilización para 2012.
As RMS constitúen unha posta en común dos recursos de
que se dispón, das actividades que se poden desenvolver e de
exemplos de boas prácticas. Estes encontros entre as entidades socias con membros da Secretaría Técnica cumpren una
función informativa primordial, de transparencia e de comunicación interna.
Na semana seguinte, o martes 27 de marzo celebrarase na
sede da Fegamp, en Santiago de Compostela, a Asemblea xeral
de socios do Fondo Galego, á que están convidados os representantes políticos dos Concellos e Deputacións que o integran.

Teresa París reúnese
co presidente
da Fegamp
O presidente da Federación Galega
de Municipios e Provincias (Fegamp), José Manuel Rey, e a presidenta
do Fondo Galego de Cooperación, Teresa
París, mantiveron en Compostela un primeiro encontro para afianzar e renovar a
colaboración entre ambas asociacións.
Os dous amosaron a súa disposición a estreitar relacións entre senllas entidades.

José Manuel Rey e Teresa París

Fondos destacados
Yentl: O musical, ambientado nun país de Europa
oriental nos primeiros anos do século XX, versa
sobre unha moza, Yentl, xudía e educada na máis estrita
disciplina relixiosa. Por ela mesma comprobará como o
seu futuro está totalmente condicionado polo feito de
ser muller. A súa relixión tamén a fai estar nun segundo
plano. Tras o pasamento de seu pai decide disfrazarse
de home para poder acceder á educación intelectual
que, pola súa condición de muller, ten vetada de por
vida. Así é como consegue entrar nun bo colexio, onde
coñece a Avigdor, un mozo co que chegará a manter
nunha gran amizade.

Bordados: Este cómic está ambientado nun dos
países nos que a virxindade segue a ser un valor.
Cando a muller a perde sendo solteira pode recorrer a
que un cirurxián lle faga un cosido vaxinal para recuperar o hime e chegar “enteira” ao matrimonio. A esta operación chámanlle “facerse un bordado”. As protagonistas
son mulleres de diferentes idades, dende a avoa ata a
neta (a propia autora), que sentan a charlar e tomar té
mentres os homes dormen a sesta. Elas falan das súas
vidas, dos seus soños, das súas frustracións e, por suposto, dos homes que en todas as historias aparecen
como brutais e estúpidos ou ambas cousas á vez.

Séguenos en
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Socios do Fondo Galego
Concellos: A Coruña, A Estrada, A Guarda, A Laracha, A Pobra de Trives,
A Pobra do Caramiñal, A Teixeira, Abegondo, Allariz, Ames, Arteixo, As
Pontes, Baiona, Bergondo, Betanzos, Boiro, Brión, Burela, Cabanas,
Caldas de Reis, Cambados, Cambre, Cangas, Carballo, Cartelle,
Castrelo de Miño, Castroverde, Cedeira, Corcubión, Covelo,
Culleredo, Cuntis, Dumbría, Entrimo, Fene, Ferrol, Gondomar,
Laxe, Lousame, Lugo, Malpica de Bergantiños, Manzaneda,
Melide, Moaña, Mondoñedo, Monforte, Monterroso, Moraña,
Mos, Mugardos, Narón, Neda, Nigrán, Noia, O Barco, O Irixo,
O Porriño, O Valadouro, Oímbra, Oleiros, Ourense, Outes, Poio,
Ponteareas, Pontecesures, Pontedeume, Pontevedra, Porto do
Son, Ramirás, Redondela, Rianxo, Ribeira, Riotorto, Rodeiro, Sada,
Salceda de Caselas, Samos, San Cibrao das Viñas, Sandiás, Santiago
de Compostela, Sarria, Soutomaior, Teo, Tomiño, Triacastela, Valga,
Verea, Verín, Vigo, Vilagarcía de Arousa, Vilar de Santos, Vilardevós,
Viveiro, Xove. Deputacións: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra.
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