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 A proposta de reordenación de competencias no eido 
local suxire, segundo algúns, unha alargada sombra 

sobre o futuro da cooperación ao desenvolvemento que den-
de hai máis de trinta anos veñen impulsando as entidades 
locais ao abeiro, dende o punto de vista inspirador e norma-
tivo, de instrumentos como a Carta Europea de Autonomía 
Local (1985) e tamén de documentos como a Declaración de 
Colonia (1985) ou a de Bulawayo (1990), entre outros.

Non obstante, cabe recordar que na vixente Lei 7/85 de 
2 de abril de Bases do Réxime Local tampouco figura ex-
presamente asignada esta competencia, o que non impediu 
a súa asunción (en función do establecido no artigo 25.1.). 
Polo tanto, de manterse así, non habería variación algunha 
no plano estritamente formal.

A reforma do poder local está orientada a clarexar compe-
tencias e evitar duplicidades, pero resultaría nun xigantes-
co paso atrás se nos catapulta ata o localismo máis rancio, 
erguendo valados entre os concellos e o mundo exterior. A 
asunción dunha política pública no eido local relacionada 
coa cooperación ao desenvolvemento non é un problema de 
competencias. Tampouco éo de recursos, sempre tan mo-
destos que en pouco ou case nada poden contribuír a cadrar 
os orzamentos. Éo de compromiso ético, un valor transver-
sal que involucra a institucións e cidadáns. Os municipios 

son espazos de convivencia especialmente idóneos para 
asentar actitudes solidarias.

A non mención expresa da cooperación ao desenvolve-
mento como competencia local no reformado artigo 25.2. 
non sería escusa en modo algún para xustificar desenten-
dementos neste eido pois seguirán facultadas as entidades 
locais para actuar neste e noutros campos relacionados coa 
acción exterior na dimensión e coa estratexia que consi-
deren oportuna. Pola contra, de optaren por levar adiante 
de modo expreso a imposición da insolidariedade e do illa-
mento atopariámonos ante outra mostra máis dese proceso 
recentralizador que ameaza con converter os entes munici-
pais en meras delegacións locais do goberno sen autonomía 
efectiva e marxinados das grandes tendencias universais 
que recoñecen as proximidades e interaccións do local e o 
global. 

Esta reforma, pola contra, representa sen dúbida unha 
oportunidade para gañar eficiencia e optimizar e mellorar a 
calidade da cooperación descentralizada desde o eido local. 
Esta debe lograrse a través da superación plena do localismo 
e a potenciación das redes locais, do fomento da especializa-
ción, da coordinación e da complementariedade, auténticos 
reclamos que deberan erixirse en principios de actuación 
universalmente observables. 

Non estamos neste caso ante desbaldes nin excentricida-
des senón ante a asunción dunha elemental responsabilidade 
para acabar coa pobreza e as desigualdades que en moitos 
casos serve de modelo a nivel europeo e global, unha bagaxe 
e traxectoria positiva da que podemos presumir e que sería 
absurdo liquidar. Calquera reformulación debera pasar polo 
seu mantemento e non a súa disolución coa recorrente escu-
sa das duplicidades ou as limitacións orzamentarias. 

Xulio Ríos é director do IGADI

Poder local: A 
solidariedade non é 
unha competencia

Obradoiro de alfabetización no marco dun proxecto financiado polo Fondo Galego á ONGD Escaes Perú no 2010.



Conclúen os proxectos 
de habitabilidade en 
Nicaragua e Cabo Verde

O Fondo Galego de Cooperación e Soli-
dariedade vén de pechar o proceso de 

xustificación dos proxectos iniciados en 2011 
para mellorar as condicións de habitabilidade 
en vilas de Nicaragua e Cabo Verde. 

No arquipélago africano, colaborouse coa 
Cámara Municipal de Paúl para rehabilitar 17 
vivendas na localidade de Lombo Comprido 
con enfoque de xénero, aínda que finalmente 
o proxecto puido ampliarse a 21 casas, catro 
delas erguidas de raíz. O Fondo Galego de ma-
neira conxunta destinou 2.000 euros a este 
proxecto, aos que se lle sumaron as achegas 
do Concello da Coruña con 20.000 euros, o 
de Vigo con 15.000 e o de Pontevedra con 
11.000.

En Nicaragua contribuíuse ao proceso de 
desenvolvemento local liderado polo Instituto 
de Promoción Humana (Inprhu-Somoto) coa 
construción de once vivendas, e obradoiros en 
autoconstrución, agricultura orgánica e des-
envolvemento comunitario. A poboación rural 
chorotega de San José de Palmira, en Totogal-
pa, foi a beneficiaria desta actuación cofinan-
ciada polo Fondo Galego con  6.190 euros, e 
polo Concello de Vigo, con 52.000 euros. 

Amais de mellorar as condicións de vida e 
reducir a incidencia de enfermidades, este tipo 
de intervencións desincentivan a emigración 
e fortalecen a organización das comunidades, 
á vez que se dinamiza a economía local coa 
compra de materiais. As familias achegan man 
de obra e participan en cursos sobre novos 
hábitos hixiénicos e ambientais.

‘Antía, Wamba e o regato pequeno’, un novo conto para 
crear conciencia solidaria

‘Antía, Wamba e o regato pequeno’ é o novo espectáculo de conta-
contos ideado pola compañía A Tropa de Trapo para o Fondo Galego 

de Cooperación e Solidariedade. Marta Ortiz e Brais das Hortas volven 
apostar polas historias con música en directo, desta volta dirixidas a un 
público infantil e familiar, sen límite de aforo.

O espectáculo xirará a partir da segunda quincena de setembro e ata 
finais de ano por vinte Concellos socios do Fondo: Santiago de Compostela, 
A Coruña, Cambre, Lousame, Pontecesures, Mugardos, Oleiros, Lugo, Vi-
veiro, Riotorto, Castroverde, O Valadouro, Ourense, Sandiás, Manzaneda, 
Vigo, Pontevedra, Redondela, Gondomar e Covelo.

A obra está protagonizada por Antía, unha nena galega, e Wamba, un 
mozo do Congo que se busca a vida vendendo de todo na rúa. Os contos del 
e as merendas dela fundiranse nunha amizade que lle aprenderá a Antía que 
compartir non é dar o que che sobra e que, como din na tribo de Wamba, o 
río énchese con regatos pequenos.

‘Antía, Wamba e o regato pequeno’ tómalle o relevo aos ‘Contos coas 
mas abertas’, que desde 2010 percorreron un total de 61 escenarios de 48 
Administracións socias, colleitando unha excelente acollida. O novo espec-
táculo da Tropa de Trapo volve contemplarse no Plan de Sensibilización, 
cofinanciado pola Xunta de Galicia.

Cristina María Cándida puido rehabilitar a súa vivenda en Lombo Comprido.

A familia de Belkys Elisabeth xa ten casa grazas ao proxecto en Nicaragua.



Avaliación do 
proxecto en Haití

A técnica do Fons Catalá, Victòria Pla-
nas, desprazouse novamente a Haití 

para realizar avaliación intermedia do proxec-
to promovido canda o Fondo Galego, co Cen-
tro para Cultura e o Desenvolvemento de 
Carice (SKDK) como parceiro. Entre o 2 e o 14 
de xullo, visitou os municipios fronteirizos de 
Carice, Vallières e Mombin Crochu para super-
visar a evolución das actuacións financiadas. 

Victòria Planas entrevistouse con gober-
nos locais, organizacións comunitarias, 
asociacións de produtores, construtores, 
estudantes do Centro de Formación Profesio-
nal, mulleres do obradoiro de filtros de auga 
e persoal dos comités de protección civil. Ta-
mén se sondou a opinión da poboación e in-
corporáronse observacións de campo, amais 
do traballo con grupos focais e de discusión.

O obxectivo era comprobar a pertinencia, 
coherencia, eficacia e impacto da actuación, 
así como o nivel de cumprimento e de apro-
piación por parte das persoas beneficiarias, 
xunto co grao de empoderamento e sostibi-
lidade. O proxecto promove a formación en 
agroecoloxía, socioeconomía e construción 
antisísmica. Contempla tamén políticas públi-
cas intermunicipais para a prevención de ris-
cos. Entre outras actuacións, inclúe asemade 
un obradoiro de arxila para elaborar filtros 
potabilizadores.

O proxecto en Haití contempla formación profesional 
para a mocidade da zona de Carice.

Victòria Planas, á dereita, supervisa a construción do centro polivalente.

Asemblea xeral e resolución de proxectos 2012
O 12 de setembro xuntarase a Asemblea xeral do Fondo en Santiago de Compostela, para dar saída á resolu-
ción de proxectos deste 2012, tanto en relación a convocatoria de proxectos para axentes de cooperación 

galegos coma para os proxectos de cooperación directa da asociación municipalista.
Os proxectos presentados á convocatoria deste 2012, polos axentes de cooperación galegos, foron valorados 

previamente por unha comisión avaliadora que se reuníu o 18 de xullo na illa de San Simón. A xuntanza contou coa 
participación do persoal da Secretaría, e de cinco técnicas e técnicos doutros tantos Concellos socios da entidade: 
Ricardo Puertas, de Cambre; María del Rocío Cabrera, do Porriño; Belén Gómez, de Monforte; María José Méndez, 
de Ourense e Patricia González, de Pontevedra.

A técnica pontevedresa salientou a importancia deste tipo de comisións “para que os Concellos se involucren 
máis na cooperación internacional e saiban que se ten en conta a súa opinión á hora de repartir os orzamentos, en 
base a criterios técnicos; é unha garantía de 
transparencia”. Para Patricia González, este 
tipo de convocatorias son necesarias para 
contribuír a solventar as dificultades de 
desenvolvemento desde as ONGD galegas.

Desde Cambre, Ricardo Puertas con-
corda en que a iniciativa non só achega 
visibilización, senón que “é un mecanis-
mo institucional forte para apoiar o finan-
ciamento dos proxectos de cooperación 
promovidos polas ONG de ámbito galego”. 
Ambos os dous coincidiron en destacar a 
redución no número de proxectos presen-
tados, que atribúen ao contexto de crise, 
e en apuntar a calidade e pertinencia da 
maioría das propostas, se ben algunhas 
presentaban carencias na formulación. A comisión técnica reuniuse en San Simón para avaliar os proxectos presentados.
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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, Carballo, Cartelle, Castrelo de Miño, Castroverde, Cedeira, Corcubión, 

Covelo, Culleredo, Cuntis, Dumbría, Entrimo, Fene, Ferrol, Fornelos de Montes, 

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.

Fondos destacados

Globalización a qué precio: el im-
pacto sobre las mujeres del norte 

y del sur (Paloma de Villota, 2001): É una 
análise do proceso globalizador actual desde 
una perspectiva de xénero, tratando de poñer 
de manifesto a voz das perdedoras e perdedo-
res. Para iso, centrouse de forma primordial 
na  desigualdade  de xénero, agravadas por 
cuestión de raza, clase, etnia e nacionalidade. 
En ocasións céntrase no proceso de globaliza-
ción de ámbito económico e sociopolítico, e 
noutras nas áreas xeográficas concretas de 
Iberoamérica, Asia e Europa. É incuestionable 
que Villota ofrece una visión pesimista do pro-
ceso de globalización, anhelando o cambio 
cara outras formas de organización e produ-
ción máis sustentables e equitativas. 

Sin nombre (Cary Fukunaga, 2009): 
Eta película supón un achegamento ás 

operacións, ás regras e á agresividade da chamada ‘Mara Salvatrucha’, estendida por Centroamérica, e que as au-
toridades de varios países non puideron controlar ata a data. A Mara é rexida pola autoridade do máis forte e está 
constituída por grupos que sementan o terror, non apegándose ás normas éticas e morais que a sociedade ten 
imposto. As violacións, os roubos, os homicidios, así coma as violentas cerimonias de iniciación son só algunhas 
das prácticas coas que atemorizan á sociedade centroamericana. Coa idea errónea de dominio e poder sobre as 
persoas desamparadas, a Mara vai gañando terreo, non permitindo a deserción e apoderándose dos individuos 
completamente. Á par da historia que envolve á Mara Salvatrucha, Fukunaga mestura as peripecias de inmigrantes 
hondureñas/os e os abusos que teñen que vivir ata chegar aos EEUU, resultando un film moi interesante para ache-
garnos á realidade social de Centroamérica.
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