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A Irmandade GaliciaCabo Verde conectará os
dous países entre o 9 e o
14 de decembro
O Fondo Galego iniciou a colaboración coa
Asociación Nacional de Municipios Caboverdianos (ANMCV) no ano 2002. Desde entón
transcorreron once anos e 33 proxectos de
cooperación para o desenvolvemento centrados en áreas como a habitabilidade, o xénero, a saúde e a educación, principalmente
nas illas de Santiago, Santo Antão e Maio,
mais tamén con presenza nas illas de Fogo,
São Vicente e Brava .
Neste tempo, os vencellos entre Galicia e
Cabo Verde mediados polo Fondo Galego de
Cooperación e Solidariedade non só atinxen
aos proxectos en terreo, senón que se promoveron múltiples vínculos institucionais.
Entre outras accións, destacan as once asistencias técnicas vinculadas ao programa
Vacacións con Traballo, un seminario sobre
políticas de xénero, a realización de varios
audiovisuais ou distintas misións políticoinstitucionais tanto en Cabo Verde como en
Galicia.
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
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Neste contexto, o Fondo Galego decidiu visibilizar, sistematizar e pór en valor a relación
entre os dous países baixo o paraugas da Irmandade Galicia-Cabo Verde, que culminará en decembro coa visita dunha delegación
procedente do arquipélago africano. O presidente da ANMCV, Manuel de Pina, á súa vez
alcalde de Ribeira Grande, e máis a vicepresidenta da ANMCV e presidenta da Cámara
municipal de Porto Novo, Rosa Lopes, manterán diferentes encontros con institucións e
asociacións a fin de dar a coñecer os resultados da cooperación bilateral realizada durante máis dunha década.

As deputacións de Lugo e da Coruña e os
concellos de Burela, Vigo, Oleiros, Cambre,
Redondela e Allariz son algúns dos lugares
que visitarán entre o 9 e o 14 de decembro.
Na Mariña lucense aproveitarán para reunirse coas caboverdianas e caboverdianos
residentes na zona, mentres que en Vigo
atoparanse coas ONGD. Manterán asemade
un encontro co municipalismo galego na Fegamp e achegaranse ata a Dirección Xeral de
Relacións Exteriores e coa UE (Cooperación
Galega) da Xunta de Galicia. Tamén participarán en actos co voluntariado de Vacacións
con Traballo e coa comunidade escolar.

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
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A comitiva africana participará asemade nas
VIII Xornadas organizadas polo Fondo Galego para o Día Internacional dos Dereitos Humanos. Durante a Irmandade presentarase
tamén a exposición coas fotografías que o
gañador do certame Imaxes con Fondo, Rober Amado, realizou durante o mes de outubro en Cabo Verde, visitando os diferentes
proxectos alí cofinanciados.
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AXENDA DE ACTIVIDADES DA IRMANDADE GALICIA-CABO VERDE (DECEMBRO)
Luns 9

Martes 10

Mércores 11

Xoves 12

Venres 13

10:00
Deputación de Lugo.
Visita institucional.

9:30 - 14:30
Deputación da Coruña.
VIII Xornadas do Fondo
Galego: Comunicación
e Cooperación
Internacional.

10:00
Xunta de Galicia e
Dirección Xeral de
Relacións Exteriores
e coa UE. Visita
institucional.

10:30
Concello de Vigo. Visita
institucional ao Concello
e rolda de prensa.

11:00
Concello de
Redondela. Visita
institucional ao Concello
e encontro co tecido
asociativo local.

19:00
Concello de Oleiros,
no Castelo de Santa
Cruz. Inauguración da
exposición fotográfica
sobre Cabo Verde de
Rober Amado, gañador
do certame Imaxes con
Fondo 2012.

11:30 - 14:30
Fegamp. Visita
institucional, rolda de
prensa e Encontro co
municipalismo galego.
“O municipalismo en
Cabo Verde: realidade
e desafíos”.

12:30
Espectáculo de
contacontos “Antía,
Wamba e o regato
pequeno” da Tropa
de Trapo. Na Casa
da Cultura, cos tres
colexios do Concello
de Burela. Saúdo de
apertura da delegación
caboverdiana e
autoridades locais.
13:30
Concello de Burela.
Visita institucional.
18:00
Encontro/Coloquio
coa comunidade
caboverdiana en
Burela na Casa da
Cultura.

17:30
Concello de Cambre.
Visita institucional e
visita guiada ao Museo
romano e a Igrexa de
Cambre.

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
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12:00
Espectáculo de
contacontos “Antía,
Wamba e o regato
pequeno” da Tropa de
Trapo. No auditorio
municipal con colexios
do Concello. Saúdo de
apertura da delegación
caboverdiana e
autoridades locais.
19:00
“Encontro da
sociedade civil galega
con Cabo Verde”
co-organizado co
Consello Municipal
de Cooperación do
Concello de Vigo, no
Centro social de Coia.

No Fondo funciona a solidariedade

17:00
Concello de Allariz.
Visita institucional ao
Concello e encontro co
tecido asociativo local.

INFÓRMATE A FONDO : 132º · www.fondogalego.org

2

Vinte concellos
conmemoraron o Día
contra a Pobreza #17O
Unha vintena de concellos socios do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
conmemoraron con distintas actividades o
Día Internacional para a Erradicación da
Pobreza que a ONU fixou para o 17 de outubro. Vilas das catro provincias galegas acolleron exposicións, contacontos e obradoiros
arredor desta data para concienciar sobre
as desigualdades e promover a loita por un
mundo máis xusto.

sumo responsable impartidas por Amarante.
Outra decena de concellos asociados ao Fondo Galego acolleron neses días exposicións
de organizacións non gobernamentais sobre
temas como o comercio xusto, a igualdade
de xénero, os dereitos da infancia ou a xestión da auga, en virtude da colaboración establecida coa Coordinadora Galega de ONG para
o Desenvolvemento.
O Fondo Galego difundiu ademais as mensaxes da campaña Impórtanos!, promovida polo
Consello Local de Cooperación do Concello de Vigo, que xunto coa Coordinadora impulsou accións de sensibilización e denuncia
baixo o lema “Maniféstate contra a riqueza que empobrece!”.

O espectáculo “Antía, Wamba e o regato
pequeno” chegou da man da Tropa de Trapo
ao Concello de Xove, onde tamén se amosou a exposición “Influír no global desde o
local”. No IES de Poio permaneceu a mostra
de viñetas “A paz cuestión de fondo”, mentres que o Multiusos de Redondela albergou
outra sobre “Os Obxectivos do Milenio” e as
fotografías de “Imaxes con Fondo” puideron
verse no Centro Cívico de Malpica. Na Estrada, O Porriño e Oleiros desenvolvéronse os
obradoiros radiofónicos sobre música e valores canda Agareso e no Concello de San Sadurniño houbo charlas sobre compra e conFondo Galego de Cooperación e Solidariedade

Photocall da campaña ‘Maniféstate contra
a riqueza que empobrece’

O IES de Poio albergou a mostra ‘A paz cuestión de fondo’
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A ferrolá María Jesús
Olivares e o ourensán
Emilio Cuiñas conclúen
as súas Vacacións con
Traballo
#vacacionscontraballo
María Jesús Olivares traballou sobre a igualdade en Cabo Verde

Emilio Cuiñas, técnico da Concellería de Turismo de Ourense, e María Jesús Olivares,
directora da casa de acollida de mulleres de
Ferrol, pasaron o mes de outubro colaborando con parceiros do Fondo Galego en
Nicaragua e Cabo Verde, respectivamente,
a través do programa de voluntariado internacional Vacacións con Traballo. Ambos os
dous compartiron a súa experiencia a través
dun blog, co que tamén sensibilizan sobre a
situación dos países empobrecidos e visibilizan os resultados da cooperación do Fondo
sobre o terreo.
María Jesús Olivares cooperou coa Cámara de
Porto Novo na promoción da equidade de xénero, a través do intercambio de experiencias
cos diversos actores que traballan a prol da
igualdade e analizando datos para deseñar
propostas conxuntas. Ao tempo, puido su-

pervisar in situ o último proxecto cofinanciado polo Fondo Galego no municipio, cunha importante achega do Concello de Vigo,
para mellorar a calidade de vida mediante un
correcto tratamento dos residuos urbanos.

participado en Vacacións con Traballo ao
longo das súas oito edicións en colaboración
cos socios estratéxicos do Fondo Galego. Na
canle da entidade en Youtube están dispoñibles os vídeos que dan conta da ollada colectiva das experiencias do programa.

Pola súa banda, Emilio Cuiñas tamén comprobou a andaina do modelo de desenvolvemento rural impulsado polo Instituto
de Promoción Humana-Somoto co apoio
do Fondo Galego, no que o turismo constitúe un factor clave. Amais de achegar os seus
coñecementos técnicos ao respecto, puido
participar en diferentes obradoiros encamiñados a mellorar as condicións de vida das
comunidades campesiñas.
Con Emilio Cuiñas e María Jesús Olivares
son xa 28 as técnicas e técnicos que teñen

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
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Emilio Cuiñas prestou asesoramento turístico en Nicaragua
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A Asemblea xeral
de socios resolve
a convocatoria de
proxectos para
ONGD
O pasado xoves 14 de novembro
o foro común dos Concellos e Deputacións socias do Fondo Galego,
a súa Asemblea xeral, resolveu a
convocatoria de proxectos que iniciara o seu camiño coa xuntanza
do Consello Municipalista da Cooperación do 5 de xuño e a apertura
pública das bases da convocatoria
de proxectos entre o 9 de xullo e o
31 de agosto.
A resolución da convocatoria que
partía cun mínimo de 70.000€ foi
proposta pola Comisión Executiva
do Fondo á Asemblea xeral de socios tralo ditame da Comisión Avaliadora de proxectos (conformada
polas técnicas e técnicos da RMS
dos Concellos de Vigo, Ourense,
Cambre, Xove e a Deputación da
Coruña) e a decisión de non repe-

A Asemblea aprobou o cofinanciamento de proxectos en Mozambique, El Salvador e Cuba

tir financiamento ás ONGD beneficiarias da convocatoria de proxectos do ano pasado.
Finalmente foron seleccionados
tres proxectos de ONGD galegas
en Mozambique, El Salvador e
Cuba. Asemblea xeral de socios
celebrada o 14 de novembro en
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
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Santiago de Compostela aprobou as propostas presentadas
por Ecos do Sur, Agareso e Asemblea de Cooperación pola Paz para
desenvolver áreas como a educación ou a prevención de riscos en
países empobrecidos.
Así as cousas a resolución da con-
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vocatoria de 2013 contempla destinar 18.000 euros ao proxecto
de Ecos do Sur en Mozambique
para mellorar os servizos educativos e sanitarios nunha escola de Maputo, a través de diversas accións orientadas á mellora
do sistema de auga e saneamento
do centro. A intervención encádra-
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se nun programa máis amplo coa
organización Adane Moçambique,
que coa cooperación española
construíu este colexio para 1.200
estudantes. Na actualidade acolle
a máis do dobre, o que provoca o
deterioro das instalacións.
O proxecto presentado pola Asociación Galega de Reporteiros
Solidarios (Agareso) coa ONGD
salvadoreña Cordes subveciónase con 29.345 euros destinados a

de Belén, que realizará un labor
pedagóxico sobre as tormentas
tropicais e furacáns que afectan
a Cuba. A actuación, en colaboración coa Oficina do Conservador
de La Habana, encádrase nunha
iniciativa posta xa en marcha con
cofinanciamento español para rehabilitar o edificio a fin de empregalo para diversos servizos.

toria aberta este ano, á que 15
ONGD galegas presentaron un
total de 17 proxectos de cooperación ao desenvolvemento nunha
decena de países, na Asemblea
xeral do Fondo Galego expúxose
asemade un avance do Plan de
Comunicación Online, ao que
cada deputación e concello socio pode contribuír e, á vez, tirar rendemento, aproveitando o
valor agregado que supón formar

Ademais de resolver a convoca-

parte desta rede de institucións e
persoas. O documento parte da
base de que tamén cooperamos
cando comunicamos, por exemplo visibilizando as motivacións e
resultados dos proxectos no Sur
ou das actividades de sensibilización en Galicia. As novas tecnoloxías e as redes sociais permiten
redimensionar o alcance desta
difusión e pór en marcha boas
prácticas ao respecto.

reducir a vulnerabilidade perante
o risco de inundacións en comunidades e centros escolares do Bajo
Lempa. Actuarase na mitigación,

sensibilización e educación ambiental, amplificando os resultados da formación e a capacidade
de reacción nas emerxencias a través da radio comunitaria.
Asemblea de Cooperación pola
Paz, pola súa banda, recibe 29.465
euros para fomentar as capacidades de prevención fronte aos desastres na Habana Vieja e contribuir

á recuperación dun Ben de Interese Cultural mediante a creación dun centro de interpretación
meteorolóxico no antigo convento

Durante o encontro presentouse o novo Plan de Comunicación da entidade

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
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O Fondo Galego
celebra no Día dos
Dereitos Humanos
unhas xornadas
centradas na
comunicación
As VIII Xornadas do Fondo Galego
de Cooperación e Solidariedade
celebraranse este ano na Deputación da Coruña baixo o título
“Comunicación e Cooperación
Internacional” coincidindo co Día
Internacional dos Dereitos Humanos. A cita terá lugar o 10 de decembro, entre as 9.30 e as 14.30
horas, co patrocinio da Xunta de
Galicia. A inscrición é de balde e
pode formalizarse xa no enderezo
electrónico comunicacion@fondogalego.org.

Tras unha charla inaugural sobre
“As estruturas e os desequilibrios da información mundial”
a cargo do profesor da USC Luis
Pousa, o programa continuará
con senllas mesas sobre uso da
linguaxe e a imaxe na construción da realidade internacional.
Xornalistas e fotoxornalistas, investigadoras/es e representantes
das ONGD abordarán as distintas
cuestións que a temática condensa.
O espazo da cooperación internacional en Galicia centrará o
seguinte debate, no que participará o Colexio de Xornalistas, Agareso, o xornal dixital Praza Pública e
o propio Fondo Galego. O encontro rematará cunha ollada desde
o Sur achegada polo xornalista
do Expresso das Ilhas, Vlademiro
Almeida Marçal.

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
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FONDO DE ARMARIO

Xuntanza entre a Vicepresidencia da Xunta e o Fondo Galego

Obradoiros de radio, música e valores con Agareso

A presidenta do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, Teresa
París, reuniuse co vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda,
para presentarlle desde a asociación municipalista as actividades
da Irmandade Galicia-Cabo Verde. No encontro tamén se trataron
as relacións de colaboración entre o goberno autonómico e a administración local en materia de cooperación ao desenvolvemento para
o ano 2014.

A Asociación Galega de Reporteiros Solidarios (Agareso) está a impartir
en dez concellos socios do Fondo outros tantos obradoiro de radio para
a formación en valores solidarios a través da música. A actividade busca
sensibilizar a cidadanía sobre os Dereitos Humanos e os Obxectivos
do Milenio, fomentando á vez as habilidades de participación, a través
da comunicación para o desenvolvemento. Nas capacitacións adquírense as destrezas básicas para elaborar unha peza radiofónica na que se
reflexiona arredor de temas como a igualdade, a convivencia pacífica,
as causas da pobreza ou o coidado do medio ambiente. O apartado
musical pode complementarse con entrevistas, enquisas na rúa, etc. A
iniciativa pasará antes de que remate o ano pola Estrada, Abegondo,
Allariz, Boiro, Cambre, Lugo, O Porriño, Oleiros, Sada e Redondela.

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
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Amarante forma en compra pública e consumo responsable

Ciclos de Cine e a Tropa de Trapo no 25 de novembro #25N

Os obradoiros de compra pública ética e consumo responsable impartidos pola ONGD Amarante Setem están a percorrer os concellos de
San Sadurniño, Monforte, Poio, Carballo, Laxe, Culleredo, Pontedeume, Verín, Teo e Tomiño. O persoal técnico e político das entidades
locais é o público obxectivo do obradoiro de compra pública responsable. Búscase así incorporar esta boa práctica na adquisición de
bens e servizos por parte das administracións públicas, tendo en
conta criterios éticos, sociais e medioambientais. Do mesmo xeito, a
charla-obradoiro de consumo responsable avoga por xerar unha conciencia crítica sobre as consecuencias que ten o noso xeito de consumir, tanto na contorna próxima como na máis afastada, ao tempo
que se propoñen alternativas. Senllas actividades compleméntanse
coa exposición “Non te consumas”, que aposta por unha mudanza
de hábitos.

O 25 de novembro conmemórase o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres e son moitas as administracións socias do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade que
conmemoran esta data con diferentes actividades. Entre elas, o espectáculo da Tropa de Trapo ‘Antía, Wamba e o regato pequeno’, que
pasará por Valga o domingo 24 e por Caldas o propio día 25. Tamén os
concellos de Redondela e Sada acollen ao longo deste mes cadanseu
Ciclo de Cine con Fondo para desestruturar os roles de xénero.

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
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Cabo Verde tras o obxectivo
de Rober Amado
@roberamado
“Imaxina que tes que camiñar todos os días da túa vida uns cinco
quilómetros para coller unha garrafa de auga”. Así recolle Rober
Amado no seu blog o testemuño dunha das beneficiarias dos
proxectos do Fondo Galego en
Cabo Verde, concretamente para
levar auga corrente ás casas.
“Campos cheos de arbores verdes,
de follas verdes, de froitos verdes.
Chámanlle a Ribeira Seca”, reflicte
noutra entrada o pequeno milagre da dinamización agrícola mediante o rego por goteo.

Son exemplos das iniciativas cofinanciadas no país africano que o
fotoxornalista vencedor do concurso ‘Imaxes con Fondo’ foi retratar para a próxima exposición do
Fondo Galego de Cooperación e
Solidariedade. A mostra inaugurarase no Concello de Oleiros o 10 de
decembro, ás 19 horas, no marco
da Irmandade Galicia-Cabo Verde.
No seu percorrido por seis das dez
illas que o compoñen o arquipélago, Rober Amado mestura instantáneas da vida diaria que, en
conxunto, nos achegan á realidade do país lusófono. A viaxe forma
parte do premio do certame, do
que as espectadoras e espectadores poden sentirse tamén gañadores ao contemplar as fotografías.

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
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OS PROXECTOS EN
TERREO: Visión xeral ao
desenvolvemento de
2013

mente nos países cos parceiros locais, nesta
ocasión baixo o liderado do Concello de Vigo.
En canto aos proxectos financiados á
ONGD galegas ou con presenza en Galicia,
damos unha imaxe xeral do seu desenvolvemento durante este 2013:
*

Durante este ano o Fondo Galego apoiou
desde un enfoque de Dereitos Humanos seis
proxectos de cooperación en catro países:
Nicaragua, India, Honduras e Cabo Verde.
En total, contribuímos con 85.588,51€ a garantir o dereito a unha vivenda digna e fortalecer as capacidades locais en xestión ambiental de dúas Áreas Protexidas do Golfo de
Fonseca en Nicaragua, á mellora da xestión
do recurso hídrico en Honduras, a loitar contra a violencia exercida contra as mulleres
na India, e a mellorar a xestión de residuos
sólidos e apoiar a soberanía alimentaria en
Cabo Verde.
A axuda concedida a estes seis proxectos
foi canalizada a través da cooperación indirecta, coa convocatoria de proxectos para
axentes galegos de cooperación ao desenvolvemento do ano 2012, e a través da cooperación directa en Cabo Verde, mediante a
que o Fondo Galego apoia proxectos directa-

*

*

*

*

TÍTULO DO
PROXECTO

Melloradas as condición
de habitabilidade e
salubridade de 6 familias
chorotegas de La Muta

ONGD

Taller de Solidaridad

PAÍS

Nicaragua

CUSTO TOTAL

37.858,60 Euros

ACHEGA FONDO
GALEGO

16.983,58 Euros

Nº PERSOAS
BENEFICIARIAS
DIRECTAS

35 persoas

Nº PERSOAS
BENEFICIARIAS
INDIRECTAS

196 persoas

O proxecto, presentado pola ONGD Taller
de Solidaridad, rematou o pasado mes de
xullo, tendo conseguido os obxectivos marcados: facilitar o acceso a unha vivenda digna a 6 familias chorotegas empobrecidas da

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
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comunidade de La Muta, na municipalidade
de Totogalpa (Nicaragua), a través da capacitación en rehabilitación e autoconstrución
de vivendas e da capacitación en hábitos hixiénico sanitarios e en agricultura biolóxica.
Podes ver un vídeo
sobre a metodoloxía
do Inprhu-Somoto (a
contraparte local de
Taller de Solidaridad
neste proxecto), na construción de vivendas
e os motivos da relevancia destas intervencións no beneficio da saúde comunitaria,
froito dun proxecto de cooperación directa
realizado durante o 2012 entre o Fondo Galego e o Concello de Vigo.

O proxecto con Taller de Solidaridad xa está rematado

No Fondo funciona a solidariedade
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TÍTULO DO
PROXECTO

*

*

*

*

Fortalecemento das
capacidades de xestión
dos recursos hídricos
do persoal técnico da
municipalidade de
Marcovia

ONGD

Enxeñería sen Fronteiras

PAÍS

Honduras

CUSTO TOTAL

23.841,50 Euros

ACHEGA DO
FONDO GALEGO

18.202,32 Euros

Nº DE PERSOAS
BENEFICIARIAS
DIRECTAS

8.270 persoas

Nº DE PERSOAS
BENEFICIARIAS
INDIRECTAS

47.971 persoas

Levantamento da información técnica e socioeconómica para a elaboración do Plan de
Xestión Integral do Recurso Hídrico na comunidade de Monjarás.
Capacitación ao persoal técnico da municipalidade sobre ferramentas informáticas relacionadas coa xestión do recurso hídrico.

*

*

*

*

*

TÍTULO DO
PROXECTO

Módulo para a
emancipación social e a
participación política das
mulleres

ONGD

Implicadas/os no
Desenvolvemento

PAÍS

India

CUSTO TOTAL

8.495,02 Euros

ACHEGA DO
FONDO GALEGO

6.730,96 Euros

Nº DE PERSOAS
BENEFICIARIAS
DIRECTAS

1.500 persoas

Nº DE PERSOAS
BENEFICIARIAS
INDIRECTAS

13.417 persoas

A ONGD Enxeñería sen Fronteiras recibiu a
poio para este proxecto de 10 meses de duración e que deu por rematado o pasado
mes de agosto. Leváronse a cabo actividades
destinadas a mellorar a xestión dos recursos hídricos na municipalidade de Marcovia,
e máis concretamente na comunidade de
Monjarás:

Tomando mostras de auga en Honduras

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
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O proxecto da ONGD Implicadas no Desenvolvemento está integrado no Programa
para o empoderamento das mulleres en Tiruchy (Támil Nadu- India). A finais de outubro conclúen as actividades, executadas en
15 suburbios da cidade.

Amigos da Terra leva desde o 2003 desen-

A través da metodoloxía que emprega Implicadas no Desenvolvemento, os grupos de
axuda mutua, traballouse a autoestima de
1.500 mulleres. Outras actividades complementarias incidiron na redución das barreiras da participación social e política das
mulleres.

O proxecto financiado, de 12 meses de
execución, rematará o vindeiro mes de decembro. Namentres, continúan coas actividades planificadas, centrando os esforzos
na formación e sensibilización en aspectos
medioambientais e na dotación de equipamentos aos Comités de Manexo Colaborativos
das dúas Áreas Protexidas, conformados por
representantes dos principais actores locais,
dos dous gobernos municipais e os lideres e
lideresas das comunidades.

*
TÍTULO DO
PROXECTO

*

*

*

*

Fortalecemento das
capacidades locais na
xestión ambiental de
dúas áreas protexidas
do Golfo de Fonseca

ONGD

Amigos da Terra

PAÍS

Nicaragua

CUSTO TOTAL

50.574,25 Euros

ACHEGA DO FONDO
GALEGO

20.000,00 Euros

Nº DE PERSOAS
BENEFICIARIAS
DIRECTAS

120 persoas

Nº DE PERSOAS
BENEFICIARIAS
INDIRECTAS

1.200 persoas

volvendo actividades en áreas do Golfo de
Fonseca, centrando a súa preocupación no
desenvolvemento sostible e na redución da
pobreza das comunidades máis vulnerables
dos municipios costeiros.

Ademais da cooperación indirecta, é importante destacar os dous proxectos de
cooperación directa apoiados este ano polo
Fondo Galego, principalmente coa colaboración e financiamento do Concello de Vigo,
que achega 54.600€. Estes dous proxectos
estanse a executar con dúas cámaras municipais caboverdianas e darán remate ás actividades programadas con anterioridade ao
31 de novembro.
*

[
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TÍTULO DO
PROXECTO

Mellora na xestión de
residuos

CÁMARA
MUNICIPAL

Cámara Municipal de Porto
Novo

CUSTO TOTAL

29.672,64 Euros

ACHEGA DO
FONDO GALEGO

1.598,23 Euros

ACHEGA DO
CONCELLO DE
VIGO

25.000 Euros

Nº DE PERSOAS
BENEFICIARIAS
DIRECTAS

9.430 persoas

Nº DE PERSOAS
BENEFICIARIAS
INDIRECTAS

23. persoas

No Golfo de Fonseca estase a promover
a protección ambiental

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

*
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Este proxecto ten como obxectivo unha mellor xestión dos residuos sólidos do centro
da localidade de Porto Novo, desprovisto
de contedores e papeleiras e de equipamento para o persoal de limpeza do concello, o
que provoca a sucidade das rúas, insalubridade e enfermidades infecto contaxiosas.
Adquiriranse os materiais necesarios para
mellorar na limpeza da vila e levarase a
cabo unha campaña de sensibilización para
a poboación que resultará clave para o éxito
do proxecto.

*

*

*

*

*

TÍTULO DO
PROXECTO

Dinamización da
agricultura para promover
un desenvolvemento
sustentable

CÁMARA
MUNICIPAL

Cámara de Santa Cruz

CUSTO TOTAL

37.855 Euros

ACHEGA DO
FONDO GALEGO

1.936,57 Euros

ACHEGA DO
CONCELLO DE
VIGO

29.600 Euros

Nº DE PERSOAS
BENEFICIARIAS
DIRECTAS

30 persoas

Nº DE PERSOAS
BENEFICIARIAS
INDIRECTAS

2.000 persoas

A dinamización da agricultura é un aspecto
fundamental para loitar contra a pobreza, xa
que se garantirá que as familias con menores recursos poidan xerar os seus propios
alimentos e incluso obter algún beneficio da
venda dos mesmos nos mercados locais.
A través deste proxecto serán formados 30
agricultoras e agricultores na instalación,
mantemento e práctica do rego “gota a gota”
co que tamén se estará mellorando a situación socioeconómica das persoas beneficiarias.

Agricultoras e agricultores beneficiarios do proxecto en Santa Cruz.

Recollida de lixo na Cámara de Porto Novo

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

O propósito deste proxecto é o da revitalización da práctica agrícola e contribuír á
xestión eficiente e eficaz da escasa auga
potable da que dispón o municipio, eminentemente rural.

[
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A OLLADA
EXTERNA
Uxía: “Desde
a lingua galega
téndense pontes
que nos achegan
a culturas
emerxentes, á vez
que sitúan a nosa
no mundo”
Uxía é unha namorada de Cabo
Verde. A partir da mestizaxe musical e coa lingua como vínculo
de unión, a artista de Mos pon en
valor a lusofonía, pero tamén a
amizade, a loita das mulleres, os
dereitos dos pobos e a conciencia cívica. Tras editar o disco ‘Meu
canto’, no que combina novos temas con pezas fundamentais do
seu repertorio, agora áchase en
plena xira de “Rosalía pequeniña”,

un proxecto musical para achegar
a poesía ás cativas e cativos. Pese
a súa apertada axenda, Uxía non
dubidou en colaborar coa Irmandade Galicia-Cabo Verde a través
desta entrevista para o boletín informativo do Fondo Galego.
A que se debe a forte aposta de
Uxía pola mestizaxe musical na súa
carreira artística?
Creo que é importante que a nosa
música dialogue con outras músicas do mundo. Por outro lado, a
mestizaxe é algo natural en nós
porque somos un pobo viaxeiro
que construíu unha cultura “de ida
e volta”, con ritmos importados e
exportados e moita pegada dos
lugares onde os galegos e galegas
emigraron e crearon unha simbiose moi interesante.
Cando te ves fóra é cando mellor
te recoñeces, como que a túa identidade se reforza máis. Iso de que
ten que se conservar aquí a cultura de xeito moi puro... Eu creo no
contrario. Sempre nos mesturamos, desde que os galegos foron a
Salvador de Baía e se contaxiaron
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
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dos sons africanos. Nunca houbo
músicas xenuínas, hai trazos autóctonos, pero a identidade vaise
construíndo ao longo do tempo.
Nunca será o mesmo dentro de
dez anos cando a inmigración nos
contaxie doutros ritmos, por iso
agora de súpeto na música galega
hai outras sonoridades. A vida é
así.
Non se é menos galego así, ao
contrario, quizais se reforce a
nosa identidade con todas esas
achegas.
O festival Cantos na Maré é un
exemplo desa interculturalidade,
que valores se agochan detrás dos
concertos protagonizados polas
voces destacadas da lusofonía?
Cantos na Maré, Festival Internacional da Lusofonía, é un proxecto cultural pioneiro no estado
español, que a través da lingua e
da música traza un mapa común
entre os territorios lusófonos
que comparten raíces. E ser nós
anfitrións tiña e ten un sentido...
Como dicía Carlos Santiago na segunda edición, son voces que vol-

“A mestizaxe é natural
en nós porque somos
un pobo viaxeiro que
construíu unha cultura
de ida e volta”
ven a casa, que regresan a porto,
ao útero materno...
Cantos na Maré ten servido non
só para situar Galiza no mundo,
senón tamén para evidenciar que
coa nosa lingua estamos no mundo. O proxecto amosa que desde
a lingua galega se poden tender
pontes que nos acheguen a outras
culturas emerxentes, á vez que
sitúan a nosa cultura no mundo.
É importante afianzalas, que sexan sólidas e ben construídas, e
eu creo no contacto humano, na
música como vehículo ideal para
construílas con bo “concreto” (cemento).
Xa é unha cita obrigada e consolidada pero o noso compromiso
é sorprender cada ano, lograr a
fusión das voces lusófonas nunha
soa a través da música, da amizade e da festa. O mellor xeito de
activar e impulsar esta irmandade
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

[

non ten segredo, é o coñecemento mutuo, as melodías, a lingua
común e os ritmos nosos que nos
van guiando para lograr que Cantos na Maré sexa especial, máxico
e inesquecible. Tamén ten sentido
fundir os diversos xéneros musicais e ritmos fillos da galeguía ou
lusofonía como se fosen da familia: samba, morna, choro, alalá,
rumban e baião aproveitando o
legado musical que os galegos levaron alén mar.

dese país, con bágoas nos ollos
por ter que partir. É como se o seu
ritmo se amoldase ao meu, unha
sensación de familiaridade, un
amor “a primeira vista”. Xa coñecía moita xente de Cabo Verde en
Lisboa, sobre todo a Tito París ou
Jon Luz, dos que aprendín tanto
de Cabo Verde e que me acompañaron no disco “Eterno navegar”
nunha morna que me atrevín a
compoñer dedicada a esta terra
amada.

Entre esas terras atlánticas, que
lugar ocupa Cabo Verde para Uxía,
no persoal e no profesional?

Que diría que fai posible esa conexión entre dous lugares tan afastados como son Galicia e o arquipélago africano?

Foi un país que me impresionou
moi favorabelmente pola calidez
das súas xentes e da súa música
morna e sentida. Fun acompañando as Batuko Tabanka para a
gravación dun documental dirixido por Manolo Maseda e foi unha
experiencia única. Vin namorada

“Cabo Verde
impresionoume pola
calidez das súas xentes
e da súa música morna
e sentida”

18 ]
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Son unhas illas moi atractivas, somos terras atlánticas cunha clara
política de expansión no cultural a
través da súa música e onde eu me
sinto na casa. Teño necesidade de
comunicación permanente co que
acontece alí e coa miña xente de
Cabo Verde.
Creo que é posible unha maior conexión a través do coñecemento
e amizade. Teremos que estreitar
lazos e enriquecérmonos mutua-
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mente. Aproveitemos agora que
o ministro de cultura, Mário Lucio,
é músico e pode poñer moito da
súa parte para esta conexión. Pola
miña banda, e da man no noso
Cantos na Maré, abrimos a porta
a unha maior visibilidade da súa
música e do seu potencial cultural.
Uxía é unha artista que destaca
tamén polo seu compromiso, por
exemplo como voceira de Nunca
Máis cando o afundimento do Prestige. Teñen as persoeiras e persoeiros unha responsabilidade social
coa que cumprir?
Creo que si... Como di o escritor
brasileiro Ferreira Gullar: “o canto
não pode ser uma traição à vida, e
só é justo cantar se o nosso canto arrasta consigo as pessoas e as
coisas que não têm voz”.
Temos os artistas unha conciencia cívica que foi crecendo en intención, criterio e compromiso.
O noso deber é, polo tanto, manter a chama acesa, seguir defendendo aquel movemento: Nunca
Máis, que xa nos pertence para
sempre, que serviu para reparar

o dano e pedir respecto ao mar
e a nós mesmos, que nos permitirá pasar á historia polo espertar
dunha conciencia colectiva e pola
exuberante, abafante e brillante
reacción artística que provocou.
Podemos e debemos continuar
para selar ese pacto co mar que
nos fixo máis solidarias e solidarios, e mellores persoas.
Ten destinado ademais os beneficios dalgúns concertos a causas
solidarias en países empobrecidos.
Nestes tempos de crise, que opinión lle merece a cooperación internacional?
É fundamental se queremos un
mundo máis igualitario e facelo
entendendo que é unha especie de xustiza histórica, que cada
pobo teña dereito a unha vida digna e libre.
Tamén as mulleres ocupan un
papel central en moitos dos seus
proxectos artísticos, como a creación do grupo Malvela ou a colaboración con cantantes femininas.
Segue a ser necesario ese apoio
mutuo?
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
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SOMOS NÓS, todas as mulleres
que aínda temos que loitar para
que se realicen os nosos soños,
moi a miúdo ante a adversidade
e en condicións difíciles, mesmo
no ámbito artístico. Por iso temos
o noso propio xeito de interpretar
a música, non nos limitamos a ser
canles dos outros.
Temos sido portavoces e portadoras da palabra cantada. Herdeiras
da tradición cultural feminina, cun
peso tamén relevante nos países
lusófonos. E aportamos á música
toda a nosa forza, a nosa fortaleza

“As e os artistas temos
unha conciencia cívica
que foi medrando en
intención, criterio e
compromiso”
como depositarias da palabra cantada na música tradicional á que
acrecentamos a nosa identidade
como creadoras.
Pretendemos amosar o inmenso
potencial creativo das sucesivas
xeracións de cantoras e escritoras que nos precederon (Rosalía
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de Castro, Amália Rodrígues, Elis
Regina ), que usaron a nosa lingua
e expresaron sen complexos os
seus sentimentos máis profundos.
De procedencia e estilos ás veces
diametralmente opostos, todas
temos un denominador común:
a presenza latente ou explícita da
música tradicional, cun tratamento innovador e persoal, conxugado na maioría dos casos con textos e melodías propios.
Todas asumimos a nosa condición
de mulleres e temos un discurso
propio que plasmamos nas nosas
composicións que, en moitos casos, son bastante explícitas e falan
da loita das mulleres para lograr a
tan ansiada igualdade.
Son cantos que están lonxe do patriarcal discurso musical e que logran reivindicar o recoñecemento
do peso da tradición cultural feminina nestes territorios. Esta ten un
peso relevante tamén na nosa terra, por iso tentamos buscar eses
mesmos referentes nos países de
fala portuguesa.

Tamén queremos contribuír á
consolidación de modos comúns
e reciprocamente aprendidos de
sentir e exercer a vida, realzando coincidencias e matices. Sen
esquecer, naturalmente, o acontecer diario, a actualidade, o que
somos a día de hoxe. Sempre coa

visión moi presente da súa condición de muller e do compromiso implícito que esta condición
supón, achegando letras propias
e de escritoras que falan abertamente da problemática que rodea
as mulleres e das posibles saídas e
solucións. Teño experiencias moi

positivas neste ámbito dirixindo
espectáculos onde a muller era a
única protagonista: “Son delas”,
“O cantar das galegas” con Leilía,
“Afinidades” xunto á portuguesa
Filipa Pais na Expo de Lisboa e
“Sete sereas”.
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“É unha especie de
xustiza histórica que
cada pobo teña dereito
a unha vida digna e
libre”
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