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ACTUALIDADE DO FONDO 
Vacacións con 
Traballo en 
Mozambique 
para persoal das 
administracións 
locais

O programa Vacacións con Tra-
ballo ofrece este ano dúas prazas 
para que persoal da administra-
ción local participe dunha expe-
riencia de voluntariado internacio-
nal en Mozambique. Para celebrar 
a reincorporación da Deputación 
de Pontevedra ao Fondo Galego 
de Cooperación e Solidariedade, o 
Pazo Provincial acolleu a presenta-
ción da duodécima edición desta 
iniciativa, que busca perfís espe-
cialistas en igualdade e traballo 
social.

A presidenta da Deputación de 
Pontevedra, Carmela Silva, ani-
mou ao funcionariado tanto do 
ente que dirixe coma dos conce-
llos a apuntarse ás Vacacións con 

Traballo, xa que “poden aportar un 
enorme valor como expertos nas 
súas diferentes áreas”, ao tempo 
que apuntou “a responsabilidade 
que teñen as administracións 
na construción dun mundo me-
llor e máis xusto”, un compromiso 
que se pode canalizar sumándose 
ao Fondo Galego.

Son precisamente as traballadoras 
e traballadores das deputacións e 
concellos socios quen poden par-
ticipar no programa de volunta-
riado internacional, como en 2015 
fixo María José Villar, bibliotecaria 
do Concello de Redondela que 
compartiu as súas vivencias coas 
e cos asistentes á rolda de pren-
sa. Segundo a técnica municipal, 
“a oportunidade que supón este 
tipo de viaxe é grandísima, por-
que non é o mesmo coñecer un 
país como turista que traballando 
cóbado a cóbado” coa poboación 
local. Villar asegura ter aprendi-
do moito da experiencia, na que 
tamén comprobou os bos resul-
tados dos proxectos de coopera-
ción internacional cofinanciados 
desde o Fondo Galego.
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O acto contou asemade coa pre-
senza da deputada de Cohesión 
Social e Xuventude, Digna Rivas, 
e da edil do Concello de Ponteve-
dra e tesoureira do Fondo Galego, 
Carmen Fouces. Pola súa banda, o 
presidente da entidade e alcalde 
de Nigrán, Juan González, explicou 
que as persoas seleccionadas este 
ano para a estadía en Mozambi-
que investirán o seu mes de vaca-
cións colaborando cos parceiros 
en terreo. O programa cubre os 
gastos de desprazamento, aloxa-
mento e manutención da viaxe. 

Ata o 10 de maio permanecerá 
aberto o prazo para o envío de 
candidaturas, na forma que se in-
dica na web, para as dúas prazas 
ofertadas. A Fundação Encontro, 
que atende a menores vulnera-
bles, solicitou o apoio dun traba-
llador ou traballadora social que 
asesorará ao equipo tanto na 
recollida de datos coma no seu 
posterior procesamento, co fin 
de deseñar futuras intervencións 
destinadas a mellorar a calidade 
de vida das comunidades, en base 
ás súas necesidades. A outra va-
cante é para apoiar a Rede de Mu-

lleres Autarcas de Mozambique, 
integrada por alcaldesas e conce-
lleiras e que foi creada no seo da 
Asociación Nacional de Municipios 
Mozambicanos. Unha técnica ou 
técnico de igualdade asesorará 
na implementación de políticas 
municipais de xénero, apoiando a 
elaboración de plans transversais 
e actividades, así como o fortale-
cemento da Rede. 

A presidenta da Deputación de Pontevedra animou ao funcionariado a apuntarse ás Vacacións con Traballo.

María José Villar, traballando co bibliotecario do municipio caboverdiano de Santa Cruz.
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ACTUALIDADE DO FONDO 
O Fondo Galego, 
referente en 
Barcelona e 
Bruxelas

O Fondo Galego de Cooperación e 
Solidariedade vén de desenvolver 
un papel de referencia en senllos 
encontros celebrados en Barcelo-
na e Bruxelas. En Bélxica, persoal 
da entidade participou canda os 
socios de distintos países na xun-
tanza de avaliación do proxecto 
Redes para o Desenvolvemento, 
centrado na promoción da educa-
ción para a cidadanía global, men-
tres que en Cataluña foi acollida 
con grande interese a experiencia 
das Vacacións con Traballo, expos-
ta pola Secretaría e por unha bi-
bliotecaria do Concello de Redon-
dela participante neste programa 
de voluntariado internacional.

María José Villar compartiu os re-
sultados da súa colaboración na 
biblioteca municipal de Santa Cruz, 
en Cabo Verde, coas e cos asisten-

tes ás Xornadas de Cooperación 
Técnica que o Fons Català de Coo-
peració al Desenvolupament or-
ganizou en Sant Cugat del Vallès. 
O testemuño de primeira man 
achegado pola bibliotecaria re-
dondelá sobre o apoio prestado 
en terreo e sobre a realidade cabo-
verdiana converteu o seu relatorio 
nun dos máis exitosos do encon-
tro, no que tamén se expuxeron 
experiencias de Bolivia, Senegal, 
Líbano ou Marrocos. Pola súa par-
te, a secretaria do Fondo Galego, 
Andrea García Corzo, presentou 
a asociación e o propio programa 
Vacacións con Traballo, co que na 
última década corenta técnicas e 
técnicos municipais achegaron 
os seus coñecementos en países 
empobrecidos.

De xeito paralelo, tiña lugar en 
Bruxelas a avaliación da segun-
da fase do proxecto Redes para o 
Desenvolvemento, no que o Fon-
do Galego participa compartindo 
as súas boas prácticas en mate-
ria de sensibilización fronte as 
desigualdades con socios de Por-
tugal, Alemaña e Holanda. A en-
tidade presentou principalmente 

os resultados do foro internacio-
nal celebrado en Pontevedra para 
intercambiar materiais e metodo-
loxías, así como da súa participa-
ción no seminario organizado en 
Lisboa arredor dos Obxectivos de 

Desenvolvemento Sostible (ODS). 
A viaxe permitiu ademais afianzar 
a relación co Programa de Des-
envolvemento de Nacións Unidas 
(PNUD).

María José Villar compartiu en Sant Cugat a súa experiencia nas Vacacións con Traballo.
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A avaliación do proxecto europeo Redes para o Desenvolvemento tivo lugar en Bruxelas.
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http://www.fondogalego.org/web/comunicados/mais_de_vinte_concellos_intercambian_experiencias_de_sensibilizacion_con_portugal_aleman
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ACTUALIDADE DO FONDO 
Refuxio e xénero, 
entre as temáticas 
de sensibilización 
no XX aniversario

Un espectáculo de clown sobre 
fronteiras e refuxio, un obradoiro 
teatral para reflexionar sobre xé-
nero, unha exposición arredor dos 
Obxectivos de Desenvolvemento 
Sostible, ou a propia conmemo-
ración do vixésimo aniversario do 
Fondo Galego son algunhas das 
novas propostas que incorpora o 
Plan de Actividades 2017 da en-
tidade. Baixo o título “20 Anos a 
Fondo coa Solidariedade”, o do-
cumento inclúe accións de fortale-
cemento, de sensibilización fronte 
as desigualdades, de cooperación 
internacional e de comunicación. 
Ampliar o número de administra-
cións socias, incrementar a partici-
pación e o recoñecemento ou visi-
bilizar o rigor e a transparencia na 
xestión son algúns dos obxectivos 
que contempla. 

A Asemblea Xeral do Fondo Gale-
go aprobaba a mediados de mar-
zo a devandita planificación anual, 
nun encontro onde ademais tres 
das edís que participaron no in-
tercambio de experiencias en 
Mozambique compartiron as 
súas aprendizaxes. A concelleira 
de Igualdade de Lugo, Ana G. Abe-
lleira; a de Moaña, María Ortega, 
e mais a de San Sadurniño, Ana B. 
Gundín expuxeron os positivos re-
sultados da visita, na que asistiron 

ao encontro da Rede de Mulleres 
Autarcas de Mozambique. Porén, 
tamén tiveron a oportunidade de 
coñecer o funcionamento do mu-
nicipio de Mandlakaze da man da 
súa alcaldesa, María Helena Co-
rreia, ou de supervisar o proxecto 
a prol da saúde infantil e materna 
financiado á Fundação Encontro.

No entanto, a xuntanza abriuse 
ofrecendo o habitual informe de 
situación do Fondo Galego a cargo 

do presidente e alcalde de Nigrán, 
Juan González, para pasar logo á 
aprobación do balance económi-
co de 2016. Deuse conta a seguir 
das últimas altas de socios, que 
inclúen a Cambados, Vilasantar, 
Vilagarcía de Arousa, Cabana de 
Bergantiños, Barro, Silleda e Pon-
teareas, mentres que as baixas 
afectaron a Cedeira, Mondoñedo 
e Neda.

A Asemblea Xeral de Socios deulle luz verde ao Plan de Actividades do Fondo Galego para 2017.
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http://www.fondogalego.org/web/comunicados/catro_concelleiras_comparten_boas_practicas_en_igualdade_de_xenero_con_edis_mozambicanas
http://www.fondogalego.org/web/comunicados/o_fondo_galego_de_cooperacion_promove_a_saude_materna_e_infantil_en_mozambique
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ACTUALIDADE DO FONDO 
Rocío Fraga, vogal 
do Fondo Galego: 
“Os concellos 
precisamos 
innovar nas 
medidas de 
sensibilización 
sobre igualdade”

Rocío Fraga chegou á política pro-
cedente de movementos sociais 
coma o feminismo ou o ecoloxis-
mo. Socióloga de formación, ta-
mén na súa traxectoria profesio-
nal traballou no eido da equidade. 
Hoxe dirixe a Concellería de Igual-
dade e Diversidade do Concello da 
Coruña e ademais participa activa-
mente na Comisión Executiva do 
Fondo Galego de Cooperación e 
Solidariedade como vogal.  

Encabezas a Concellería de 
Igualdade e Diversidade, unha 
denominación pouco habitual 

para este tipo de departamen-
tos. Por que facer énfase nesa 
segunda palabra?

Vimos necesario atopar un nome 
para a Concellería que afrontase 
as cuestións de igualdade desde o 
enfoque da diversidade. Aínda que 
parezan termos contrarios, é nece-
sario falar desde a perspectiva da 
equidade, e así visibilizar que os 
colectivos tanto minoritarios coma 
os minorizados son en si colecti-
vos diversos. Non podemos abor-
dar, por exemplo, as violencias 
machistas se non partimos de que, 
tanto quen as exerce como quen 
as padece, están atravesadas por 
diferentes características persoais, 
sociais, culturais que o fan moito 
máis complexo que falar de violen-
cia de homes sobre mulleres. 

A Área de Igualdade e Diversidade 
ocúpase tanto de todo o relativo 
ás desigualdades por cuestións de 

xénero como á atención e empo-
deramento de todas esas indivi-
dualidades e colectividades que, 
polas súas diversidades, sofren as 
diferentes opresións que a socie-
dade patriarcal, racista, clasista, 
normativa... exerce sobre elas e 
eles.

Estivestes mantendo encontros 
participativos coa veciñanza a 
fin de elaborar un Pacto Social 

por unha Cidade libre de Violen-
cias Machistas, en que punto 
está o proceso?

O Pacto Social por unha Cidade 
libre de Violencias Machistas ten 
que ser froito dun traballo par-
ticipativo no que os diferentes 
axentes sociais e a cidadanía se 
impliquen nun obxectivo común. 
As administracións temos res-
ponsabilidades e competencias 

A concelleira de Igualdade e Diversidade da Coruña é vogal da Comisión Executiva do Fondo Galego.

“Cómpre visibilizar que 
tanto os colectivos 
minoritarios coma os 
minorizados son diversos 
en si mesmos”
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 >
na materia, e debemos compro-
meternos para loitar contra as 
violencias machistas coas nosas 
ferramentas, pero as verdadeiras 
ferramentas de transformación 
están na sociedade civil. 

O Pacto está agora mesmo rema-
tando de desenvolver a primeira 
fase, na que a través de diferentes 
fórmulas de participación quere 
acadar diferentes obxectivos: defi-
nir colectivamente que son as vio-
lencias machistas, como e a quen 
afectan, mais alá da violencia de 
xénero; marcar os compromisos 
de cada unha das partes que poi-
dan incorporase ao Pacto, redac-
tar o documento de compromisos 
e obrigas, definir como se mate-
rializa a adscrición ao mesmo, etc. 
A primeira fase rematará en maio 
cunha xornada cidadá, a seguinte 
será xa a de captación e capacita-
ción dos axentes que se queiran 
sumar.

Desde o concello temos claro que 
un proxecto así require de com-
promiso real para non quedar en 
papel mollado. Desde o goberno 
municipal existe ese compromiso. 

Sen ser un proxecto cunha gran 
dotación orzamentaria, convér-
tese nun dos mais relevantes do 
mandato, e estamos nun bo mo-
mento para poñelo en marcha e 
demostrar ese compromiso.

Cal cres que debe ser o rol dos 
municipios na consecución da 
igualdade de xénero?

Os concellos somos a administra-
ción máis próxima á cidadanía. 
Malia que temos as competencias 
moi limitadas e non temos capaci-

dade lexislativa, temos outras fe-
rramentas moi importantes para 
traballar en igualdade. Desde os 
concellos podemos incorporar 
moitas medidas sensibilizadoras, 
pero precisamos innovar. Para iso 
é moi importante sermos capaces 
de avaliar o que se está a facer 
desde hai anos, e promover, con 
participación cidadá, novos xeitos 
de acceder, por exemplo, á xente 
moza, e decatarnos de que os pro-
cesos socializadores danse cada 
vez máis fóra dos centros de ensi-
no, traballar noutros espazos, pro-

mover relacións interxeracionais 
e interculturais onde se traballen, 
desde unha perspectiva intersec-
cional, temáticas de igualdade.

Ademais temos a obriga de aten-
der á cidadanía, tamén cando se 
ven vulnerados os seus derei-
tos, como a  igualdade, debemos 
atender ás persoas desde unha 
perspectiva empoderadora e que 
fomente a súa autonomía, máis 
cando atendemos a grupos mino-
ritarios ou minorizados, e poñen-
do en valor a diversidade.

Rocío Fraga defínese no seu perfil de Twitter como “socióloga, feminista e rabuda”. 
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 >
Por outra banda, tamén temos a 
obriga, creo, de reclamar ao resto 
de administracións competentes 
a mellora lexislativa. O avance da 
sociedade sempre vai por diante 
da lexislación, pero as adminis-
tracións teñen que seguir o ritmo 
da realidade, como exemplo a Lei 
Integral contra a Violencia de Xé-
nero, que no seu momento tivo 
gran relevancia, malia as súas ca-
rencias, pero que a día de hoxe 
está totalmente obsoleta. Desde 
os concellos temos que apoiar as 
demandas cidadás e empurralas 

aproveitando a lexitimidade que 
nos foi conferida.

A Coruña declarouse tamén Ci-
dade Acolledora, seguindo o 
exemplo de Barcelona entre ou-
tras. Trátase dunha declaración 
de intencións, máis ca unha ac-
ción real? 

As competencias en materia de 
asilo e refuxio non permiten aos 
concellos xestionar nada nesa 
materia. A declaración de Cidade 
Refuxio foi unha declaración po-

lítica. Desde ese momento, hou-
bo diferentes accións impulsadas 
por esta rede informal de cidades 
reclamando capacidade de inter-
vención. Actualmente só entida-
des privadas, a través de conve-
nios co Ministerio, poden realizar 
funcións dentro do programa do 
Goberno (en Galiza ACCEM e Cruz 
Vermella). Desde o Concello da 
Coruña, ademais de colaborar de 
diferentes xeitos con esas entida-
des (cesión de pisos para o progra-
ma, colaboración en actividades, 
etc.) queremos estar preparadas 

para ese momento no que as per-
soas que veñan no marco do pro-
grama do Ministerio queden sen 
cobertura do mesmo, tentando 
ampliar a UAMI (Unidade de Ase-
soramento a persoas Migrantes) 
na medida en que a Lei Montoro 
o permita.

A Coruña acolleu a exposición sobre Cabo Verde e a actuación de Batuko Tabanka  
para promover a interculturalidade.A edil está a elaborar canda a veciñanza o Pacto Social por unha Cidade libre de Violencias Machistas.

“Seguiremos reclamando 
que nos deixen formar 
parte dos procesos de 
acollemento, xa que non se 
están cumprindo”
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 >
Ademais, seguiremos reclamando 
que nos deixen formar parte dos 
procesos de acollemento que é 
evidente que non se están cum-
prindo por parte das administra-
cións competentes na materia nin 
polas súas delegacións nos territo-
rios. Desde o Concello da Coruña 
facemos todo o posible por ir ac-
tuando coas persoas que buscan 
asilo e refuxio, así como con ou-
tras persoas migrantes, por exem-
plo incorporando na Renda Social 
Municipal estes perfís, mesmo da-
quelas persoas que se achan en 
situación irregular.

O Fondo Galego está a colaborar 
con Acnur na atención a persoas 
refuxiadas nos Balcáns pero son 
só medidas paliativas, de onde 
debe vir a solución?

Desde logo a solución é responsa-
bilidade da comunidade interna-
cional e dos gobernos nas diferen-
tes instancias. O principal é parar 
as guerras, todo o demais son, 
efectivamente, medidas paliativas. 
Ademais, podemos ir mais alá de 
culpar ao sistema capitalista, etc. 
pero debemos sinalar aos gober-

nos non só europeos que soste-
ñen as relacións internacionais 
baseadas na creación dos diferen-
tes niveis de mundos en función 
das capacidades de acceso ás fon-
tes de suposta riqueza segundo o 
sistema capitalista. 

Á marxe disto, e en vista de que os 
gobernos non están respostando, 
si creo que hai que esixir a solu-
ción dos conflitos e das situacións 
inxustas de éxodos humanos des-
de a sociedade civil. Todas somos 
responsables de colocar gober-
nantes cómplices nos diferentes 
estados, e igual que as poñemos 
debemos quitalas ou esixirlles que 
actúen. O voluntariado e a coope-
ración internacional son parches, 
que nalgúns casos tamén son 
cómplices, noutros non. Nestes 
úĺtimos, á parte de realizar accións 
humanitarias, deben ser os nosos 
ollos alá onde está a realidade xa 
que os medios, moitas veces, nos 

A Coruña declarouse Cidade Refuxio para reclamar unha solución para as persoas desprazadas.

A cidade conta cunha Unidade de Asesoramento a persoas Migrantes (UAMI).

“Hai que esixir a solución 
dos conflitos e das 
situacións inxustas de 
éxodos humanos desde a 
sociedade civil”
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 >
evitan conscientemente o acceso 
á información real. A cidadanía 
ten dereito a coñecer o que acon-
tece, a información é poder, temos 
que ter unha cidadanía informada 
para que sexa quen de propoñer 
e esixir solucións que, á vista está, 
outros non acertan ou non queren 
acertar.

A Coruña tamén é unha cidade 
moi diversa no que se refire á 
presenza de diferentes naciona-
lidades, como definirías a convi-
vencia coas persoas migrantes?

En xeral, a convivencia na cidade 
é bastante pacífica con respecto á 
sociedade diversa, o cal non qui-
ta que que o racismo non marque 
moitos comportamentos sociais. 
Sen dúbida estamos nunha cidade 
na que a día de hoxe non existe, 
digamos, unha problemática de-
masiado visible con respecto a 
comportamentos xenófobos, pero 
si hai dificultades na convivencia. 
Creo que ademais é o momento 
de abordalos desde a prevencióń, 
porque non podemos dicir que 
non pasen veladamente e que 
non vaia ir a máis, como acontece 

noutras cidades do estado ou de 
Europa.

Como exemplo, desde que se puxo 
en marcha o protocolo de deli-
tos de odio coa policía local non 
se recibiron casos denunciados 
pola cidadanía, senón rexistrados 
de oficio pola propia policía sen 
que as persoas implicadas decidi-
ran materializar a denuncia. Polo 
tanto, semella que somos unha 
sociedade aberta e conciliadora, 
pero que non estamos exentas de 
que as cousas poidan ir a peor se 
non tentamos previr e evitar que 
se desenvolvan. Os vimbios estáń, 
tanto pra unha cousa como para  
a outra... Debemos traballar para 
que tendamos a ser unha socie-
dade que valore positivamente a 
diversidade.

O Concello vén de incrementar 
a súa achega ao Fondo Galego 
ata os 60.000 euros. Que lles 

dirías ás cidades que aínda se 
manteñen na cota mínima para 
animalas a ampliar a súa cola-
boración?

Creo que o Fondo Galego de Coo-
peración é un instrumento útil e 
necesario para canalizar moita da 
aposta que se quere facer desde 
os concellos en materia de coo-
peración. Creo que se o dotamos 
dunha capacidade grande de xes-

tión pode ser un espazo que vaia 
mais alá do que é actualmente, 
que non é pouco, abrindo novas 
liñas de traballo como o propio 
asesoramento.

Rocío Fraga participa activamente no Fondo Galego, mesmo dinamizando  
xuntanzas da Rede Municipalista Solidaria.

“Somos unha sociedade 
conciliadora pero non 
estamos exentas de que
 as cousas vaian a peor se 
non previmos”

“Se o dotamos dunha 
capacidade grande de 
xestión, o Fondo Galego 
pode ser un espazo que vaia 
mais alá”
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Localizando os ODS en Madrid

Persoal do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade participou en 
Madrid no obradoiro ‘Localizando os Obxectivos de Desenvolvemen-
to Sostible’, organizado entre outras pola Rede Mundial de Cidades e 
Gobernos Locais e Rexionais (UCLG) e diversas axencias de Nacións 
Unidas. Tratábase dunha “formación de formadores” para contribuír 
á consecución dos 17 ODS desde o eido local e trasladar logo estas 
aprendizaxes ás deputacións e concellos socios. Os gobernos munici-
pais son chave para implementar a axenda internacional de desen-
volvemento que busca erradicar a pobreza e a desigualdade en 2030, 
entre outras metas como a de acadar comunidades e cidades sosti-
bles. Neste senso, apostouse por aliñar os plans de desenvolvemento 
local cos ODS e reportar os indicadores conseguidos. Países coma Ho-
landa ou Brasil expuxeron as súas boas prácticas como exemplo.

Rede Municipalista Solidaria en seis vilas 

Os concellos de Ourense, Ponteareas, Santiago de Compostela, Lugo, 
Vilagarcía de Arousa e Sada acolleron as xuntanzas da Rede Munici-
palista Solidaria, conformada por persoal das administracións locais 
e provinciais integradas no Fondo Galego de Cooperación. A Secreta-
ría Técnica da entidade deu conta dos proxectos de desenvolvemento 
apoiados en países do Sur coas cotas que achegan as deputacións e 
concellos socios, ao tempo que informou das actividades que poden 
implementar en 2017 para concienciar fronte as desigualdades. Estes 
encontros celébranse cada seis meses co obxectivo de render contas 
e favorecer un contacto directo que garanta correcto funcionamen-
to da asociación. O intercambio de ideas e opinións que se xera permi-
te unha boa circulación da información, a comunicación e a transpa-
rencia, imprescindibles para realizar un traballo eficaz.

FONDO DE ARMARIO
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Cita na Dirección Xeral de Relacións Exteriores

O presidente do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade e al-
calde do Concello De Nigrán, Juan González, reuniuse en Santiago de 
Compostela co director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús 
Gamallo, e coa subdirectora xeral de Cooperación Exterior, Pilar Rome-
ro. O novo Decreto de Cooperación da Xunta de Galicia, que entrou 
en vigor o 12 de abril, foi unha das cuestións comentadas na xuntanza, 
na que tamén se acordou renovar o convenio anual polo que a admi-
nistración autonómica financia distintas actividades de sensibilización 
a implementar nas deputacións e concellos socios do Fondo Galego. 
Tamén se abordou o IV Plan Director da Cooperación Galega, a elaborar 
no último trimestre do ano, proceso no que participará o Fondo Galego, 
canda o resto dos axentes de cooperación. En relación ao novo Plan Di-
rector comentouse a vontade por parte da Xunta de Galicia de manter 
Cabo Verde como país prioritario, así coma os restantes países de lingua 
oficial portuguesa, estratéxicos para a administración autonómica tras 
a aprobación da lei Paz Andrade.

Comisión de Cidades e Deputacións

Integrantes da Comisión de Cidades e Deputacións do Fondo Galego de 
Cooperación e Solidariedade mantiveron unha xuntanza para dar im-
pulso a novos proxectos promovidos polos socios con maior capaci-
dade orzamentaria. O encontro contou coa presenza de representantes 
das deputacións da Coruña e Lugo, e mais dos concellos de Lugo, San-
tiago de Compostela e A Coruña. A COCIDE supón unha dobre vía de 
participación das cidades e deputacións no Fondo Galego. Sendo cons-
cientes de que nestas entidades locais os recursos económicos e técni-
cos son moi superiores ao resto dos municipios, o impulso das cidades 
e deputacións resulta esencial para abrir unha dinámica máis ambiciosa, 
diferente e de maior valor engadido. No ano 2017, a Comisión sentará as 
bases do seu funcionamento interno, que será definido nunha próxima 
xuntanza no mes de setembro. Por outra banda, e para dar inicio a un 
novo período de actividade da COCIDE, as administracións que a com-
poñen acordaron elaborar unha nova Declaración das Cidades na que 
se amose o seu compromiso coa solidariedade e os Dereitos Humanos.
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OS PROXECTOS EN 
TERREO: Convocatoria en 
Mozambique e para ONGD 
galegas
Seguindo a folla de ruta marcada polas liñas 
estratéxicas para a presente lexislatura, en-
camiñadas a profundar na colaboración cos 
países lusófonos, o Fondo Galego de Coopera-
ción e Solidariedade lanzará no mes de maio 
unha convocatoria de proxectos dirixida aos 
municipios mozambicanos. Por un total de 
25.000 euros, financiarase unha acción a des-
envolver nun máximo de doce meses, nalgun-
ha área de actuación vinculada ás competen-
cias da administración local. 

En xeral, son sectores prioritarios o bo gober-
no, o fortalecemento institucional, os procesos 
de descentralización, desenvolvemento so-
cioeconómico local, participación social, em-
poderamento das mulleres, agricultura, des-
envolvemento rural, abastecemento de auga e 
saneamento e mais servizos e infraestruturas 
sociais. Ao tempo, débense incorporar enfo-
ques transversais coma o de dereitos huma-
nos, xénero ou medioambiental.

Valorarase a atención a sectores dobremente 
oprimidos, como e o caso das mulleres, das ne-

nas e nenos, dos grupos étnicos marxinados, 
etc. O obxectivo é a procura dun desenvolve-
mento sostible, participativo e endóxeno, que 
busque a transformación social contribuíndo á 
loita contra a pobreza e as desigualdades. 

O proxecto que se desenvolva en terreo com-
plementarase cunha actividade de sensibiliza-
ción relacionada que se realizará en deputa-
cións ou concellos socios do Fondo Galego. En 
2018 organizarase tamén unha visita a Ga-
licia dunha representación institucional do 

municipio onde se teña implementado. Ade-
mais, o concello mozambicano acollerá unha 
persoa voluntaria do programa Vacacións con 
Traballo, que achegará o seu asesoramento 
técnico.

Por outra parte, e seguindo tamén a pauta das 
liñas estratéxicas para impulsar accións pluria-
nuais que teñan maior impacto, o Fondo Gale-
go ten previsto lanzar no mes de xuño a con-
vocatoria dirixida a ONGD galegas, dotada 
con 145.670 euros. Concederanse un máximo 
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*

http://fondogalego.org/web/linas_estratexicas_2016_2019
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de 50.000 euros por programa, que terá un pe-
ríodo de execución de entre 18 e 24 meses, a 
partir do 1 de xaneiro do próximo ano. 

Os obxectivos, enfoques e sectores principais 
coinciden cos da convocatoria para Mozambi-
que. En canto aos países prioritarios, os lusó-
fonos, Cuba e Nicaragua son os definidos na 
estratexia do Fondo Galego. A estes súmanse 
os establecidos no III Plan Director da Coope-
ración Galega e mais aqueles que teñen un Ín-
dice de Desenvolvemento Humano (IDH) me-

dio ou baixo, en especial os clasificados como 
Países Menos Adiantados (PMA). 

Os parceiros locais serán os responsables da 
execución do programa e da xestión dos recur-
sos. Tamén se terá en conta a participación dos 
colectivos beneficiarios nas distintas fases e a 
implicación tanto das autoridades locais coma 
doutros espazos de concertación municipal. É 
importante asemade o aliñamento coas políti-
cas públicas da vila e do país.

As bases desta convocatoria serán remitidas ás 
ONGD para que poidan realizar as alegacións 
oportunas, que se analizarán na vindeira xun-
tanza do Consello Municipalista da Coope-
ración, ao que están convocadas diversas or-
ganizacións do sector. O documento será logo 
remitido á Dirección Xeral de Relacións Exte-
riores e coa Unión Europea para a súa revisión, 
trámite obrigado tras a recente aprobación por 
parte da Xunta de Galicia do Decreto de Coope-
ración para o Desenvolvemento.
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*

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170323/AnuncioG0244-150317-0003_gl.pdf
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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, Abegondo, Allariz, Ames, Arteixo, As Pontes, Barro, Bergondo, Betanzos, Boiro, 
Brión, Burela, Cabana de Bergantiños, Cabanas, Caldas de Reis, Cambados, 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, Miño,  
Moaña, Moeche, Mondoñedo, Monforte, Moraña, Mugardos, Narón, 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, San Cibrao 
das Viñas, Sandiás, Santiago de Compostela, San Sadurniño, Sarria, Silleda, Soutomaior, Teo, Tomiño, 
Triacastela, Valga, Verea, Verín, Vilagarcía de Arousa, Vilar de Santos, Vilardevós, Vilasantar, Viveiro, Xove  
Deputacións: A Coruña, Lugo, Pontevedra.
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