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Xa está aberta a 
convocatoria de 
proxectos 2013

O Fondo Galego de Cooperación e Solidarie-
dade destina este ano un mínimo de 70.000 
euros a proxectos dos axentes galegos de 
cooperación nos países do sur a través dun-
ha convocatoria de subvencións que perma-
necerá aberta ata o 31 de agosto. Amais de 
incrementar o orzamento total da convoca-
toria que podería chegar até os 100.000€ en 
función da calidade dos proxectos presenta-
dos, ascende a 30.000 euros o máximo posi-
ble da achega por proxecto. O requisito de 
realizar unha actividade de sensibilización 
vinculada ao proxecto presentado en Galicia 
é outra das novidades.

Terán preferencia as intervencións nos paí-
ses menos adiantados, naqueles prioritarios 
para o Fondo Galego (Cabo Verde, Cuba, 
Nicaragua e Perú), nos países lusófonos e 
nos sinalados no II Plan Director da Coope-
ración Galega. Amais incorpóranse enfoques 
transversais coma a loita contra a pobreza, 
os Dereitos Humanos, a igualdade de xénero 
e a protección do medio ambiente.

O ámbito de actuación deberá estar vincula-
do co eido local. Os parceiros locais han de 
responsabilizarse da execución, que contará 
coa participación das persoas beneficiarias. 
Ao tempo, as organizacións solicitantes te-
ñen que acreditar dous anos de presenza 
real en Galicia e outros tantos de experiencia 
no país e no sector de destino.

Podes consultar as bases da convocatoria no 
seguinte enlace: http://www.fondogalego.org/
web/ano_2013_convocatoria

Consello Municipalista da 
Cooperación
A Comisión Executiva do Fondo Galego pre-
sentou as bases ante o Consello Municipa-

lista de Cooperación, órgano consultivo ao 
que están convidadas as organizacións non 
gobernamentais, sindicatos e demais axen-
tes do sector. Na xuntanza mantida o 4 de 
xullo incorporáronse asemade boa parte das 
alegacións presentadas pola Coordinadora 
Galega de ONGD. No transcurso do encon-
tro analizáronse tamén posibles sinerxías 
entre o Fondo Galego e o tecido solidario en 
materia de sensibilización, especialmente na 
organización de exposicións e outras activi-
dades arredor do Día Internacional para a 
Erradicación da Pobreza, que se conme-
mora o 17 de outubro.

ONGD e sindicatos participan do Consello Municipalista da Cooperación.
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Nace en Portugal a 
Rede Intermunicipal de 
Cooperaçao asesorada 
polo Fondo Galego

O Fondo Galego de Cooperación e Solida-
riedade vén de apoiar a creación da Rede 
Intermunicipal de Cooperaçao ao Desenvol-
vemento en Portugal, integrada por trece 
municipios lusos para traballar dun xeito 
máis estruturado e eficaz na loita contra a po-
breza nos países de lingua oficial portuguesa. 
O proceso de constitución da rede contou co 
expertise do Fondo Galego a través de ‘Redes 
para o desenvolvemento’, un proxecto cofi-
nanciado pola Unión Europea no que tamén 
se asesorou a entidades alemás.

Os municipios de Amadora, Faro, Grândo-
la, Loures, Maia, Marinha Grande, Miranda 
do Corvo, Moita, Odivelas, Oeiras, Palmela, 
Seixal e Setúbal formalizaron a mediados de 
marzo a Rede Intermunicipal de Cooperaçao 
ao Desenvolvemento, tras tres anos de sen-
sibilización e capacitacións nas que o Fondo 
Galego de Cooperación achegou a súa expe-
riencia de tres lustros no sector. O Instituto 
Marquês de Valle Flôr foi quen concibiu o 

proxecto, que tamén implicou a ONGD ale-
má Fine+p. 

‘Redes para o desenvolvemento’ apostou 
pola xeración de sinerxías como estratexia 
para reducir a pobreza e avanzar na conse-
cución dos Obxectivos do Milenio, á vez que 
se creaban novas canles de comunicación 
entre autoridades locais a nivel estatal e in-
ternacional. De feito, o obxectivo específico 
consistía en reforzar o papel das autoridades 
locais portuguesas e alemás como axentes 
activos da cooperación para o desenvolve-
mento. Para acadar os resultados agardados, 
organizáronse seminarios, presentacións, 
obradoiros, debates, etc.

Seminario internacional en Lisboa: 
Novas parcerías novas alianzas
A presidenta do Fondo Galego, Teresa París, 
e a tesoureira, Pilar Gallego, desprazáronse 
a mediados de maio a Lisboa para asistir á 
xornada de conclusións, onde o secretario 
da asociación, Daniel González Palau, ex-
puxo o papel do Instituto Galego de Análise 
e Documentación Internacional (Igadi) como 
Secretaría Técnica. Participou asemade no 
Seminario Internacional de Cooperación 
Descentralizada ‘Novos desafíos, novas par-
cerías’ para moderar o debate sobre ‘Opor-
tunidades na cooperación triangular’, unha 
modalidade que promove alianzas entre tres 
países con distinto nivel de desenvolvemen-
to nas que o intercambio e o coñecemento 
gañan relevancia.
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O Fondo Galego participou na clausura do proxecto ‘Redes para o desenvolvemento’.
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Persoal dos concellos 
de Ourense e Ferrol 
cooperará coas Vacacións 
con Traballo

O técnico de Turismo do Concello de Ouren-
se Emilio Cuiñas e a directora da casa de aco-
llida de mulleres do Concello de Ferrol, María 
Jesús Olivares, son as persoas elixidas para 
participar este ano en Vacacións con Traba-
llo, o programa de voluntariado internacio-
nal dirixido ao persoal das administracións 
locais e provinciais socias do Fondo Galego 
de Cooperación e Solidariedade. Cuiñas co-
laborará en Nicaragua co proxecto turísti-
co liderado polo Instituto de Promoción 
Humana-Somoto, mentres que Olivares  co-
operará en Cabo Verde coa Cámara Muni-
cipal do Porto Novo na promoción da igual-
dade de xénero.

A Comisión Executiva do Fondo Galego de 
Cooperación e Solidariedade resolveu a co-
mezos de xullo o proceso de selección, que 
contou con nove candidaturas doutros tan-
tos municipios e no que resultaron suplen-
tes Carmen Nieto, administrativa do Con-
cello de Cambre, e Serezábel Rodríguez, 

empregada dos Servizos Sociais do Concello 
de Bergondo. No derradeiro trimestre do 
ano realizaranse os desprazamentos a te-
rreo deste programa de sensibilización que 
promove o intercambio de coñecementos 
cos parceiros do Fondo Galego nos países 
empobrecidos.

Encontro dixital e caderno de 
experiencias 2012
A oitava edición de Vacacións con Traba-
llo presentouse oficialmente en Vigo o 3 de 
xuño, nunha rolda de prensa encabezada 
polo alcalde da cidade, Abel Caballero, na 
que tamén participou a concelleira de Polí-
tica de Benestar e vicepresidenta do Fondo 
Galego, Isaura Abelairas. Catro días despois 
celebrábase ademais un encontro dixital 
con Diego Sánchez, que en 2011 participou 
deste programa como técnico de Turismo 
do Concello de Castrelo de Miño. O ouren-
sán respondeu en tempo real ás preguntas 
formuladas nas redes sociais sobre a súa co-
laboración co Inprhu-Somoto en Nicaragua 
(pódese consultar en: http://www.fondogale-
go.org/web/node/1431) . 

Está dispoñible ademais a publicación dixital 
que recompila os testemuños das catro téc-
nicas que en 2012 investiron o seu mes de 
vacacións colaborando en Nicaragua, Cabo 
Verde e Cuba: Lucía González (Concello de 

Ourense), Cristina Santos (Concello de Mal-
pica), Cristina Vázquez (Concello de Souto-
maior) e Sara Besada (Concello de Vilagar-
cía). A través de textos e fotografías, as catro 
memorias achégannos a sociedades diferen-
tes e aos valores da cooperación para o des-
envolvemento (pódese consultar en: http://
www.fondogalego.org/web/sites/default/files/
files/compartir/VCT2012.pdf). 
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Abel Caballero, no centro, e Isaura Abelairas presentaron en 
Vigo o programa Vacacións con Traballo.
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Rober Amado,  
gañador do  
concurso 
fotográfico 
‘IMAXES CON FONDO’

“No caso de estar coa auga ata o 
pescozo, gustaríame que alguén 
contase a miña historia”

Logo de resultar gañador do con-
curso fotográfico Imaxes con Fon-
do, o fotoxornalista Rober Ama-
do ultima os preparativos da súa 
próxima viaxe a Cabo Verde, onde 
estará durante o mes de outubro 
para dar testemuña dos proxec-
tos realizados pola entidade mu-
nicipalista no país lusófono. Aos 
seus 28 anos, este ferrolán defí-
nese como “buscador de historias 
persoais” ás que lles pon cara e 
voz “porque podo, tamén porque 
debo”, sinala, e por coherencia éti-
ca: “No caso de estar coa auga ata 
o pescozo, gustaríame que alguén 
contase a miña historia”.  

Para Imaxes con Fondo, esco-
lleu a especulación alimentaria 
como tema principal das súas 
instantáneas, atendendo á inxus-
ta política de prezos existente en-
tre produtores e distribuidores. 
Este non é o único certame que fi-
gura no currículo de Amado. Entre 
outros galardóns, vén de recibir o 
Tiflos 2013 da Once na categoría 
de Xornalismo Dixital xunto á xor-
nalista María Sanz. 

- Por que decidiches participar 
en Imaxes con Fondo?

Para ser honestos, participo re-
gularmente en concursos, tanto 
sobre fotografía coma xornalis-
mo. Porén, escollo aqueles que se 
axeitan á filosofía que persigo. 

- A especulación é o tema cen-
tral do traballo que presenta-
ches ao certame. Que che levou 
a escoller este asunto?

Porque foi una realidade que se 
me presentou diante. Estaba tra-
ballando para un periódico coma 
redactor en Lalín, e decateime, 
nun período moi curto, de que 
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O fotoxornalista Rober Amado.
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esas fases dábanse de cando en 
vez. Vin a xente traballar coas súas 
mans produtos que logo non lles 
daban beneficios, vin a xente ma-
nifestarse para mellorar as súas 
condicións de vida, por manter 
una política de prezos que se axus-
tase aos gastos, por una defensa 
do agro e da Galicia rural; e máis 
tarde, coma un mes despois, che-
gaban as caixas de comida doa-
das pola UE para abastecer aos 
máis necesitados. Coido que ás 
veces un mesmo, cando comeza 
a pensar en temas para traballar, 
o primeiro que lle vén á cabeza 
son cousas distantes, que só con 
pensalas soan interesantes. Pero 
dinme conta de que diante de nós 
temos unha realidade á que non 
podemos darlle as costas.

- Como afrontas a túa próxima 
viaxe a Cabo Verde?

Coma un reto profesional e per-
soal enorme. Dende mozo, sem-
pre tiven a idea de traballar fóra 
nestes temas. Agora o Fondo Gale-
go dáme a oportunidade de facelo, 
e penso que é unha ocasión única 
que non podo desaproveitar.

- Que traballo fotográfico dos 
que realizaches até hoxe te 
marcou máis a nivel persoal?

En maior ou menor medida, todos 
os traballos que saen dun mesmo 
te marcan. Marcáronme sempre 
todas as persoas coas que traba-
llei ao longo dos anos como volun-
tario da Cruz Vermella, por exem-
plo. Sen dúbida, o que máis me 
cambiou foi o traballo que fixemos 
a miña compañeira María Sanz e 
máis eu coa xente con dano cere-
bral adquirido. Non foi polo tema, 
senón pola circunstancia. Estaba-
mos en Barcelona, case sen cartos, 
estudando e facendo traballos por 
catro duros, e quixemos manter o 
noso compromiso coa función pú-
blica que ten o sermos xornalistas. 
Pero decatámonos de que, malia 
as dificultades, o único que impor-
ta é a integridade. Aprendes máis 
da xente coa que traballas que 
eles de ti, e dáste conta de que a 
túa función é estar presente para 
despois darlle difusión. 

- Os teus proxectos vincúlanse 
moitas veces á cooperación ou 
colectivos minoritarios. Que che 

aportan estas cuestións para 
que decidas centrar a túa carrei-
ra profesional nestes eidos?

A miña nai dicíalles aos meus cole-
gas do instituto que o seu fillo era 
un rebelde porque pensaba que 
algún día faría algo importante 
que axudaría ao mundo. Sempre 
souben que esas palabras eran 
cousa do amor de nai, pero si que 
é ben certo que por outra cousa 
non me interesei. Sempre fun co-
tilla, e metín os fociños en todos 
os lugares. Estudei socioloxía para 
comprender mellor o que me ro-
deaba, pero sentín un certo rexei-
tamento por parecer demasiado 
afastado da rúa. Logo púxenme 
a traballar na cooperación, pero 
non me chegaba con traballar con 
xente. Eu quería contar as súas vi-
das. Quizais porque o único que 
fago ben é escoitar. E a xente fala 
polos cóbados, e eu gravo. Creo 
que dende a miña posición privi-
lexiada, non só é unha necesida-
de, é tamén unha obriga. Porque 
podo, tamén porque debo. No 
caso de estar coa auga ata o pes-
cozo, gustaríame que alguén con-
tase a miña historia.

- Que meta te marcas no teu fu-
turo máis próximo?

Agora estou a traballar con moi-
ta xente en varios proxectos por 
todo o continente, porque esa 
xente que tiñamos ganas de con-
tar historias andamos repartidos 
por todo o mundo. No meu caso, 
ando a seguir buscando detrás 
dos números que hai no terceiro 
sector. Ademais, estou metido nun 
traballo moi longo na miña cidade 
natal, Ferrol, cos afectados pola 
exposición ao amianto nos esta-
leiros, nun grupo de investigación 
social que traballa varias temáti-
cas dende unha perspectiva multi-
disciplinar: xornalismo, sanidade, 
dereito, laboral, etc. E se todo vai 
ben, se cadra gaño algo para as 
facturas e para seguir traballan-
do nisto ata que o corpo aguante. 
Que merece a pena intentalo.

Podes consultar o traballo de Ro-
ber Amado en: 

http://roberamado.wordpress.com
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 ‘O Fondo Galego: compromiso coa solidariedade’
Agareso e o Fondo produciron entre o 2011 e o 2012 o documental 
‘O Fondo Galego: compromiso coa solidariedade’, coma presentación 
audiovisual dos 15 anos de traballo da entidade; amosando as súas 
distintas dimensións de traballo: os proxectos impulsados en Cabo 
Verde, Cuba e Nicaragua, mais tamén as actividades de sensibilización 
realizadas en Galicia; amais de explicar a razón de ser da entidade. 
O Concello de Pontevedra acolleu o 22 de abril a presentación da 
versión definitiva do audiovisual, que está dispoñible para proxectar 
noutras vilas e mesmo emitir nas televisións locais. Podédelo ver na 
Canle de Youtube do Fondo Galego: 
http://www.youtube.com/fondogalego

Nova xira de ‘Antía, Wamba e o regato pequeno’
A Tropa de Trapo iniciou a nova xira do conto solidario ‘Antía, Wamba 
e o regato pequeno’ coincidindo co Día do Libro, que se conmemora 
o 23 de abril. Tras o interese que en 2012 espertou por toda Galicia, a 
proposta ideada para o Fondo Galego volve percorrer este ano vinte 
concellos socios da entidade: Porto do Son, Moraña, Tomiño, Laxe, 
Riveira, Teo, Caldas de Reis, Burela, Culleredo, Bergondo, Valga, 
Corcubión, Cuntis, Monforte, Fene, Poio, Nigrán, Narón, Carballo 
e Pontedeume. Consulta na axenda para saber se aínda os podes ver 
http://www.fondogalego.org/web/axenda

FONDO DE ARMARIO
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O Concello de Lugo estrea a exposición “Imaxes con 
Fondo”
A exposición ‘Imaxes con Fondo’, xurdida do concurso fotográfico 
do mesmo nome, estreouse o 21 de maio no marco do VI Encontro 
das Culturas organizado polo Concello de Lugo, que tamén incluíu a 
proxección do documental ‘O Fondo Galego: compromiso coa solida-
riedade’. A concelleira de Benestar Social e Igualdade, Ana González 
Abelleira, inaugurou no Centro de Convivencia de Fingoi esta mostra 
que reúne 19 obras que apostan polas condutas solidarias e respec-
tuosas coa contorna e coas persoas que nela habitan.

O Fondo Galego fica integrado por 91 socios tras a 
Asemblea xeral 
O Fondo Galego de Cooperación quedou conformado por 89 concellos 
e mais as deputacións da Coruña e Lugo tras a primeira Asemblea xe-
ral do ano, na que se ratificaron as baixas solicitadas pola Deputación 
de Ourense e os concellos de Cambados, Samos, Monterroso, Melide 
e Entrimo. No encontro, celebrado o 29 de abril en Santiago de Com-
postela, a Executiva presentou o informe de situación ‘Somos os que 
estamos’. O balance económico de 2012 aprobouse por unanimidade 
e expúxose o plan de acción para o ano en curso, que pese a non con-
tar co convenio de sensibilización que se asinaba coa Xunta de Galicia 
desde o ano 2000, propón un intenso calendario de actividades. 

Podes consultar quen son os que están, os socios do Fondo Galego:  
http://fondogalego.org/web/entidadessocias
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OS PROXECTOS EN 
TERREO

As intervencións apoiadas  
na India e en Centroamérica  
entran na última fase
A convocatoria aberta para axentes galegos 
de cooperación do 2012 deu como resultado 
o financiamento de catro proxectos de ONGD 
galegas ou con presenza en Galicia: Amigos da 
Terra, Enxeñería sen Fronteiras, Implicadas 
no Desenvolvemento e Taller de Solidaridad. 
Nicaragua, Honduras e India son os países 
onde actualmente continúan a desenvolver-
se estes catro proxectos de cooperación ao 
desenvolvemento que se enmarcan en dife-
rentes sectores de actuación: biodiversidade, 
xestión integral do recurso hídrico, vivenda e 
participación democrática, respectivamente. 

A nota común que une as catro iniciativas é o 
traballo feito en coordinación e colaboración 
coas autoridades municipais  locais para pro-
mover o bo goberno, o fortalecemento das 
institucións locais e a participación democrá-
tica da cidadanía. Os proxectos, iniciados a 
finais do 2012 ou principios do 2013, darán 
remate nesta segunda metade do ano, polo 
que xa son moitas as actividades realizadas 
ata o de agora. 

De xeito paralelo, púxose en marcha un in-
tenso plan de visibilización dos proxectos de 
cooperación ao desenvolvemento, que inclúe 
a actualización periódica do seu estado tan-
to na web coma nas redes sociais e mesmo 
álbums fotográficos en Facebook. Ao tempo, 
enviáronse notas de prensa aos medios de 
comunicación, nomeadamente aproveitando 
a conmemoración dos días mundiais relacio-
nados, que deron lugar a varias entrevistas. 
Tamén se lles facilitou ao persoal responsa-
ble da comunicación nas deputacións e con-
cellos socios os modelos para difundir o seu 
apoio aos países empobrecidos.

Nicaragua: Amigos da Terra
A ONGD Amigos da Terra puxo en marcha 
en xaneiro deste ano un proxecto para con-

tribuír ao desenvolvemento sostible de dúas 
áreas protexidas do Golfo de Fonseca, en Ni-
caragua, que ascende a 54.500 euros e con-
ta cunha achega do Fondo Galego de 20.000 
euros. Nos primeiros seis meses, leváronse a 
cabo actividades de identificación, apoio, ava-
liación e formación dos Comités de Manexo 
Colaborativos das dúas áreas, conformados 
polos actores locais, os gobernos municipais 
e os lideres e lideresas das comunidades. 

Entre estas actividades destaca o ‘Taller de 
futuro’ con representantes de todos os CMC 
para identificar os principais problemas e 
tratar de atopar de xeito democrático e par-
ticipativo as solucións mellor acaídas. A inter-
vención rematará en outubro e para entón 
estarán elaborados os plans operativos das 
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Comité de Manexo Colaborativo dunha das áreas protexi-
das do Golfo de Fonseca.

Reunión entre as Xuntas de Auga da comunidade de Monja-
rás e a Alcaldía de Marcovia.
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dúas áreas protexidas, os CMC ficarán equi-
pados e a poboación amosará meirande sen-
sibilidade no respecto medioambiental. 

Honduras: Enxeñería sen Fronteiras
Enxeñería sen Fronteiras está a desenvolver 
un proxecto en Honduras para fortalecer as 
capacidades de xestión dos recursos hídri-
cos do persoal técnico da municipalidade de 
Marcovia. A iniciativa, de nove meses de du-
ración, rematará en agosto e está orzamen-
tada en 23.800 euros, dos que o Fondo Gale-
go achega en torno a 18.000 euros. 

O proxecto ten como obxectivo o fortalece-
mento institucional da alcaldía de Marcovia, 
en base a dous piares: elaborar o plan de 
xestión da auga na comunidade de Monja-
rás e mellorar o aproveitamento dos recur-
sos informáticos por parte da alcaldía para 
aumentar a calidade do seu traballo diario. 
Nos sete meses de execución levouse a cabo 
a planificación e levantamento de datos, veri-
ficando que os datos de poboación do INE de 
Honduras estaban desactualizados, e come-
zouse a introducilos nunha aplicación infor-
mática que agora se empregará tamén para 
outras xestións. Na actualidade e ata a fin do 
proxecto, estase a formar o persoal munici-
pal para o procesamento destes datos. Resta 
ademais analizar os resultados e compartilos 
coas autoridades locais e coa comunidade.

India: Implicadas no 
Desenvolvemento
A ONGD Implicadas no Desenvolvemento 
continúa coa execución do proxecto a prol 
da emancipación social e participación po-
lítica das mulleres en Tiruchy (Támil Nadu-
India). A intervención, de 12 meses de dura-
ción,  rematará en outubro e ascende a 8.500 
euros, sendo a achega do Fondo Galego de 
6.700 euros. O proxecto incide no empodera-
mento das mulleres, facendo fincapé nas in-
teraccións entre a situación de pobreza rural 
e urbana e tamén na necesidade de abordar 
a discriminación de xénero como primeiro 
paso cara o desenvolvemento. 

Ao longo destes meses realizáronse varias 
das actividades planificadas que inciden na 

concienciación dos homes en materia de 
igualdade e na sensibilización e capacitación 
das mulleres en xénero e participación polí-
tica. Así mesmo, foron formados e constituí-
dos os grupos de  voluntariado de xénero 
(denuncia e sensibilización) nos quince su-
burbios que atinxe o proxecto e capacitouse 
laboralmente a mulleres na elaboración de 
felpudos a partir de telas usadas, bixutería 
e compresas hixiénicas. A iniciativa segue 
adiante para reducir as barreiras de partici-
pación social das donas e para incrementar 
a sensibilización e información das mulleres 
dos suburbios sobre o marco político exis-
tente e as formas de participación.  

Nicaragua: Taller de Solidariedade
O outro proxecto desenvolvido en Nicaragua 
corre da man da ONG Taller de Solidariedade, 
que xunto co Inprhu-Somoto está a mellorar 
as condicións de habitabilidade e salubrida-
de de seis familias chorotegas en La Muta 
(Totogalpa), cun custe de 38.000 euros dos 
que o Fondo achega 17.000 euros. A iniciati-
va busca mellorar as condicións de vida coa 
rehabilitación das casas e con capacitacións 
sobre saúde e hixiene, agricultura biolóxica 
e rehabilitación e mantemento de vivendas. 
O proxecto, para o que se solicitou unha 
prórroga de tres meses sobre a planificación 
inicial (nove meses en total), tiña previsto 
iniciar as obras en novembro do 2012, mais 
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O proxecto con Implicadas na India inclúe formación laboral 
para as mulleres.
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quedou á espera dunha posible subvención 
extra por parte do Instituto Nicaraguano de 
Vivenda (INVUR) para ampliar a oito as casas 
rehabilitadas. Con todo, non se conseguiu o 
devandito apoio. 

Ata a data, realizáronse obradoiros sobre re-
habilitación de vivendas, saúde e hixiene e 
agricultura orgánica. Na actualidade están en 
marcha as obras. A intervención virá a mello-
rar as condicións de saúde da poboación be-
neficiaria e tamén a elevar a súa autoestima, 
ao contar cun espazo digno e sen perigo no 
que desenvolver a súa vida.
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A OLLADA 
EXTERNA

Verónica Boquete, 
futbolista 
 “Cada vez hai máis 
equipos femininos, 
estase avanzando 
pero o camiño é 
longo”

A compostelá Verónica Boquete 
convertiuse en todo un referente 
do deporte femenino especial-
mente nos últimos dous anos, 
mais cunha traxectoria especta-
cular desde ben pequena. Se en 
2011 resultou elixida mellor xoga-
dora da liga estadounidense, en 
2012 gañaba o campionato sueco 
co Tyresö FF, o seu equipo actual. 
Aos seus 26 anos, a futbolista des-
taca non só polo seu xogo sendo 
recoñecida como a mellor xoga-

dora de fútbol galego e español 
da historia, senón tamén pola súa 
actitude solidaria.

- Vés de lanzar os produtos da 
marca “Vero Boquete”, coa que 
donas parte dos beneficios á 
ONG Mi Perú. Cres que é unha 
obriga dos personaxes públicos 
levar a cabo accións solidarias?

Non penso que sexa unha obriga, 
pero si que debemos ter en con-
ta que somos “modelos” sociais e 
que chegamos a moita xente. Iso 
danos forza e penso que temos 
a responsabilidade de usala para 
cambiar cousas. 

- Hai uns meses iniciabas en 
Change.org unha petición para 
que os videoxogos de fútbol FIFA 
inclúan a xogadoras. Que outras 
medidas reclamarías para visibi-
lizar o fútbol feminino?

O maior reclamo debe ser o noso 
fútbol, pero é difícil ter un fútbol 
de nivel cando apenas contas con 
apoios e o único que atopas son 
trabas. Esta petición e unha ma-
neira máis de traballar pola igual-

A futbolista Verónica Boquete
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dade desde a educación e o xogo; 
pais, nais, fillos e fillas poden xo-
gar a este videoxogo no que debe-
rían ver máis igualdade. Ademais 
reclamaría un meirande apoio fe-
derativo, institucional, dos clubs, 
dos medios de comunicación... To-
dos temos a nosa parte de traballo 
para difundir, fomentar e mellorar 
o noso deporte.

- “De pequena adestraba cos 
meus compañeiros, pero nos 
partidos deixábanme no banco 
por ser nena”, di unha das frases 
que escribes nesa mesma peti-
ción online. É unha actitude dis-
criminatoria que se atenuou ou 
que se acentuou a medida que 
avanzaba a túa carreira futbolís-
tica? Cónstache se as nenas que 
hoxe en día comezan a xogar so-
fren as mesmas dificultades?

Iso sucedeu no meu primeiro ano, 
con so 6 aniños. Había unha nor-
ma que prohibía xogar as nenas 
cos nenos, polo que eu ía a ades-
trar e aos partidos pero non podía 
saltar ao campo. Grazas á loita de 
meu pai e do club conseguiuse 
cambiar iso e desde aí as trabas 

serían outras, pero ninguén nin 
nada puido prohibirme gozar do 
fútbol. Na actualidade as nenas 
poden xogar cos nenos hasta cer-
ta idade e cada vez hai máis equi-
pos femininos. Estase avanzando 
pero o camiño e longo.

- Xogaches en Estados Unidos, 
Rusia e agora en Suecia. A que 
motivo de fondo atribúes a falta 
de apoio ás categorías femini-
nas de fútbol e doutros depor-
tes na nosa contorna? Que de-
beriamos aprender neste senso 
desoutros países?

A cultura deportiva é moi diferen-
te. En España e en Galicia temos 
a cultura de ir ver os eventos de-
portivos, de ir ao bar, de ler os xor-
nais... Pero non temos ese apoio e 
esa constancia que teñen noutros 
países. En USA, ser deportista é un 
orgullo para todo aquel que te co-
ñece, sentes o respecto de todos 
e tes todo o que necesitas para 
evolucionar e ser o mellor posible. 
Rusia sempre tratou moi ben aos 
seus deportistas e de aí os seus nu-
merosos éxitos. E Suecia ademais 
do deporte ten a mentalidade da 

igualdade. Deberiamos aprender 
a dar o apoio necesario aos depor-
tistas, a axudalos nos seus retos, 
a acompañalos e seguilos, porque 
non so se trata de deporte, son 
valores de vida, principios que de-
beríamos ter moi presentes e que 
quizás nos axudarían a endereitar 
a situación do noso país.

- Tes compartido vestiario con 
futbolistas de diversas naciona-
lidades, que che aporta esa in-
terculturalidade?

É fantástico, poder achegarte a 
outras culturas, a outras formas 
de ver e entender a vida, a outras 
linguas, outra historia... Enriqué-
ceche moito como persoa e axú-
dache a respectar, a valorar cou-
sas e a entender moitas outras.

- Van xa dúas edicións do Cam-
pus Vero Boquete en Santiago 
de Compostela, que valores 
pensas que o deporte pode fo-
mentar nas nenas e nos nenos?

Un senfín deles.. Esforzo, cons-
tancia, responsabilidade, respec-
to, positividade, amizade, unión.. 

Todo iso e mil cousas máis que po-
des traballar e inculcar mediante o 
xogo, mediante a diversión. 

- E por último, centrándonos no 
ámbito da cooperación para o 
desenvolvemento, que lle dirías 
a alguén que desbota a coopera-
ción internacional, que cree que 
non son tempos para apoiar os 
países empobrecidos?

Que todos temos a responsabili-
dade de facer do planeta un sitio 
mellor, que se temos a sorte de 
estar no lado “bo” debemos cola-
borar e axudar os que non teñen 
esa sorte, e tamén que non hai 
nada que che faga sentir mellor 
que axudar e cooperar con outra 
xente, así que aínda que sexa por 
un motivo egoísta deberiamos fa-
celo.
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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, Cambre, Carballo, Cartelle, Castrelo de 
Miño, Castroverde, Cedeira, Corcubión, Covelo, Culleredo, Cuntis, Dumbría, Fene, Ferrol, Fornelos de 
Montes, Gondomar, Laxe, Lousame, Lugo, Malpica de Bergantiños, Manzaneda, Moaña, Mondoñedo, 
Monforte, 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, San Cibrao 
das Viñas, Sandiás, Santiago de Compostela, San Sadurniño, Sarria, Soutomaior, Teo, Tomiño, 
Triacastela, Valga, Verea, Verín, Vigo, Vilagarcía de Arousa, Vilar de Santos, Vilardevós, Viveiro, Xove 
Deputacións: A Coruña, Lugo.
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