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Novenoel e Eva
Seoane gañan o
certame ‘Muros
que unen’

As obras gañadoras do I Concurso
de murais arredor dos Obxectivos
de Desenvolvemento Sostible ‘Muros que unen’ xa ilustran as rúas
da Coruña. O rianxeiro Novenoel
e a ferrolá Eva Seoane son os premiados polo xurado, integrado
polos artistas Mon Devane, Brais
Rodríguez e Jano Viñuela, canda

unha representante do Fondo Galego e outro do Concello. Ao concurso presentáronse 18 muralistas, dos que 11 eran mulleres, e
un total de 21 obras.
A proposta ‘Ningures’ de Novenoel, resultou seleccionada para
representar o ODS1: Pórlle fin a

A concelleira de Igualdade e Diversidade da Coruña, Rocío Fraga, entregou os premios aos galardoados.
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pobreza en todas as súas formas
en todo o mundo, e plasmouse no
viaduto da avenida de Oza sobre
a rúa Posse, preto dun dos principais eixos de consumo da cidade.
Segundo o autor, “transmite a idea
de que en ningún sitio falte o máis
básico, a idea de camiñar e compartir, pero tamén deixando que
cadaquén interprete a mensaxe
ao seu xeito e saque as súas propias conclusións”. “O muralismo
é unha potente arma de comunicación e resullta moi interesante ese diálogo nas rúas, habitualmente invadidas por publicidade”,
conclúe Novenoel.
Eva Seoane foi a escollida para
representar o ODS5: Lograr a
igualdade entre os xéneros e
empoderar a todas as mulleres e
nenas, pola obra ‘O lavadoiro de
Falperra’, que se materializou no
muro de contención das escaleiras que ascenden a este lugar desde a rolda de Nelle. Neste caso, a
obra representa o lavadoiro que
había antano no lugar porque a
ilustradora “quería poñer en valor o traballo anónimo das mulleres desta zona” e a memoria do
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barrio. Ademais, a autora coincide
en sinalar que “o espazo público é
para a xente, e a veciñanza acolle
cada vez mellor este tipo de intervencións artísticas”.
A través destes dous murais, premiados con 2.000 euros cada
un, preténdese comezar a difundir a través da arte urbana os 17
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible fixados polos Estados
membros da ONU a finais de 2015
para erradicar a pobreza, protexer
o planeta e asegurar a prosperidade para todas as persoas no
horizonte de 2030. Co fin de fomentar ademais o pensamento
crítico e a participación cidadá
na construción de cidades inclusivas, a primeira edición de ‘Muros
que unen’ encádrase no convenio
asinado entre o Fondo Galego e o
Concello da Coruña, que destina
deste xeito 20.000 euros á realización de actividades de sensibilización fronte as desigualdades.

‘Ningures’, de Novenoel . FOTO: Alba Sotelo.

‘O lavadoiro de Falperra’, de Eva Seoane. FOTO: Alba Sotelo.
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Unha técnica
da Asociación
de Municipios
Mozambicanos
fórmase en tres
concellos
Unha técnica da Asociación Nacional de Municipios de Mozambique
pasou o mes de setembro inter-

cambiando coñecementos con
persoal de tres concellos socios do
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Na segunda edición do
programa de colaboración técnica
Vacacións con Traballo en Galicia, a
especialista en traballo social Elsa
Dimande visitou os concellos de
Ames, Nigrán e Rianxo para coñecer a súa experiencia nesta área. O
obxectivo era reforzar as capacidades dos municipios do Sur, ao
tempo que se contribúe a sensibilizar sobre a súa difícil situación e a
visibilizar as súas potencialidades.

A igualdade de xénero, o traballo social con nenas e nenos, o
urbanismo para o benestar da
infancia e o orzamento participativo nestas materias, así coma o
asociacionismo feminista, eran os
principais temas de interese da
convidada. Elsa Dimande pasou
unha semana en cada vila, favorecendo deste xeito a implicación
das administracións locais galegas na solidariedade internacional. Nos últimos días, aproveitou
para coñecer experiencias concretas sobre urbanismo sostible en

Elsa Dimande visitou un centro de recuperación para vítimas da violencia de xénero da man do Concello de Ames.

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
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Pontevedra, cidades e infancia en
Ourense ou organización bibliotecaria en Redondela, ademais de
reunirse con representantes da
Federación Galega de Municipios
e Provincias (Fegamp) e da Dirección Xeral de Relacións Exteriores
e coa UE da Xunta de Galicia, que
cofinancia este programa.
Elsa Dimande iniciou a súa estadía
no Concello de Ames, onde percorreu distintas áreas recreativas e
deportivas, visitou as unidades de
traballo social e mesmo un centro
ocupacional para persoas con
discapacidade, alén de asistir a
actividades de empoderamento
para mulleres e atoparse con diversos colectivos. Así mesmo, acudiu en Santiago de Compostela á
presentación da campaña ‘En negro contra as violencias machistas’,
canda representantes de sesenta
administracións locais, e coincidiu
coa secretaria xeral de Igualdade,
Susana López Abella, no centro de
recuperación integral para vítimas da violencia de xénero.
No Concello de Nigrán, a convidada mozambicana achegouse a
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unha entidade que atende a persoas con autismo e mantivo encontros con asociacións feministas ou de diversidade sexual,
amais de visitar varias escolas e o
centro de emerxencia para mulleres en situación de violencia de xénero, ubicado en Vigo, da man do
persoal do Centro de Información
á Muller (CIM). A estadía no Concello de Rianxo, máis centrada na
infancia e a mocidade, permitiulle
tamén coñecer a arquitectura pensada para estas franxas de idade
e manter enriquecedoras charlas
con alumnado dos colexios. Ao
tempo, púidose profundar en as-

pectos como a conciliación laboral
e familiar, medidas de protección
da infancia, preservación da cultura e a lingua propias, etc.
A partir destas Vacacións con Traballo en Galicia, a Asociación Nacional de Municipios de Mozambique agarda fortalecer logo aos
concellos do país lusófono para
que implementen os seus propios plans de igualdade e teñan
en conta ás mulleres e a xente
nova no proceso de gobernación
municipal, incorporando a perspectiva de xénero e as necesidades das nenas e nenos.

A técnica da ANAMM mantivo encontros co alumnado de Rianxo para falarlles da realidade mozambicana.

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

A convidada achegouse en Nigrán á Fundación Menela, centrada no autismo, entre outras entidades.
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Rematan unhas
frutíferas
Vacacións con
Traballo en África
Unha técnica do Concello de Santiago de Compostela e un funcionario da Deputación da Coruña
veñen de concluír as súas estadías
en Cabo Verde e Mozambique, respectivamente, onde estiveron colaborando cos parceiros do Fondo
Galego de Cooperación e Solidariedade a través das Vacacións con
Traballo. O programa de voluntariado internacional dirixido aos
cadros das administracións locais e provinciais socias da entidade levou á especialista en turismo
a cooperar durante o mes de outubro na Cámara Municipal de Santa
Cruz, mentres que o informático
optou por ficar quince días máis
apoiando á Fundação Encontro.
Yolanda Ferro achegou o seu
asesoramento en materia turística ao concello caboverdiano,

Yolanda Ferro, técnica de turismo do Concello de Santiago, asesorou a un municipio caboverdiano.

onde detectou “un verdadeiro afán
de aprender da experiencia de Galicia e España neste sector, no que
‘o país das dez illas’ ten depositadas moitas esperanzas”. Ademais,
a estancia resultoulle “formativa e
satisfactoria”, dado que ao ser emFondo Galego de Cooperación e Solidariedade
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pregada municipal “a adaptación
profesional foi rápida e fluída, polos puntos en común co meu traballo habitual, aínda que tamén
hai contrastes”. “Vacacións con
Traballo supuxo para min a posibilidade de acceder a información, a
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persoas e mesmo lugares doutro
xeito inaccesibles, debido en parte ao consolidado labor do Fondo
Galego no arquipélago”, engadiu a
voluntaria, que asegura saír desta
experiencia “con máis madurez e
fortaleza”.
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Manuel Fuentes, que colaborou
coa Fundação Encontro na organización da base de datos da
súa área de Acción Social, asegura
sentirse “moi satisfeito e agradecido por traballar con estas persoas,
das que recibín un trato extraordinario, e sinto que esta é xa unha
segunda casa para min”. “A vida e
o tempo teñen unha medida distinta, moi diferente da nosa, non
por iso mellor nin peor” e as primeiras semanas fixéronselle “moi
curtas”, motivo polo cal decidiu
prolongar motu proprio a súa estadía para deixar o traballo o máis
avanzado posible. O programador
e analista de sistemas na Deputación da Coruña recoñece que “o
proxecto e a viaxe superaron con
moito as miñas expectativas”, polo
que pensa “voltar a Mozambique
en canto poida”.
As palabras de ambos os dous
participantes dan boa mostra do
enriquecedoras que as Vacacións
con Traballo resultan tanto no
plano persoal como profesional,
ao tempo que para as entidades
acolledoras constitúen un valioso apoio técnico nas especialida-

Manuel Fuentes, informático da Deputación da Coruña, decidiu prolongar a colaboración en Mozambique.

des que demandan. Ademais, o
programa ten unha importante
compoñente de sensibilización,
xa que o voluntariado se mergulla nunha realidade diferente e vai
compartindo as súas vivencias a a
través do blog https://vacacionscontraballo.wordpress.com, mentres que á volta protagoniza diversas actividades de concienciación
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
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fronte as desigualdades e a prol
da solidariedade.
Un total de 44 técnicas e técnicos das deputacións e concellos
socios do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade participaron desde 2006 nesta iniciativa,
que permite intercambiar coñecementos nunha contorna novidosa,
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entrar en contacto con outras culturas e favorecer así a transformación cara sociedades máis xustas
e inclusivas. Ademais, durante as
estadías supervísanse sobre o
terreo os proxectos de cooperación internacional cofinanciados,
ao tempo que se poden identificar
outros novos.
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Ames afonda na cooperación técnica

Formación sobre finanzas na Confederación

O programa Vacacións con Traballo tende pontes para novas fórmulas de cooperación técnica entre municipios do Norte e do Sur. Así o
demostra o feito de que o técnico de deportes do Concello de Ames,
Alberto Viaño, pasara dúas semanas na Cámara Municipal do Tarrafal
colaborando na posta en marcha dunhas escolas deportivas con carácter social e con perspectiva de xénero. A irmandade xorde tras o
voluntariado que a técnica municipal de Turismo, Sonia Moure, realizou
en 2016 no país lusófono da man do Fondo Galego de Cooperación e
Solidariedade. O convenio asinado contribuirá a fortalecer as capacidades do concello caboverdiano na planificación e xestión de diversas actividades relativas á igualdade de xénero e políticas públicas municipais
orientadas á infancia, principalmente.

O Fondo Galego participou en Eivissa nunha formación organizada pola
Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad, rede estatal
na que a entidade galega exerce a Presidencia. O encontro, que xirou
arredor da xestión económica e financeira da cooperación descentralizada, contou cun relatorio no que o presidente da Fundación Musol, Rafael García Matíes, expuxo as novidades normativas aplicables
ao sector. Por outra parte, a Confederación tamén mantivo en Madrid
unha xuntanza coa Federación Española de Municipios y Provincias,
na que ambas as dúas entidades coincidiron na importancia de reivindicar o papel da cooperación descentralizada, a través de accións conxuntas nas que se fortaleza e defenda o papel desta e dos gobernos locais
na consecución dos ODS.

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
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Visita autonómica no Igadi

Xornadas da Coordinadora de ONGD

O director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, Jesús
Gamallo, achegouse ata Pontevedra para coñecer a sede do Instituto
Galego de Análise e Documentación Internacional, que exerce a Secretaría do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. O responsable
autonómico amosou o seu interese polas distintas liñas de traballo do
Igadi, especialmente en relación á Estratexia Galega de Acción Exterior
e a outras iniciativas que impulsa, como a Casa da Lusofonía. O representante da Xunta tamén avogou por profundar na colaboración co
Fondo Galego, sobre todo no referente á implementación dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible por parte das administracións locais,
tema que centrará o novo convenio entre ambas as dúas partes.

O presidente do Fondo Galego participou nas xornadas ‘Os Obxectivos
de Desenvolvemento Sostible en Galicia: O papel da sociedade civil organizada’, impulsadas pola Coordinadora Galega de ONGD. Juan González interveu na mesa sobre ‘O futuro dos ODS en Galicia: o papel da
Xunta de Galicia e os concellos’, canda investigadores da Universidad
Complutense e representantes da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático. Ademais, a secretaria do Fondo Galego asistiu
na Deputación Pontevedra á clausura da mostra ‘Tecedoras do cambio’,
que pon rostro a mulleres lideresas da transformación social nos países
en vías de desenvolvemento. Dúas activistas guatemaltecas achegaron
o seu testemuño.

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
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OS PROXECTOS
EN TERREO:
Facer realidade o dereito
humano á auga en
Honduras
A auga está recoñecida coma un dereito humano, de xeito que “toda persoa ten dereito a dispoñer de auga suficiente, salubre,
aceptable e accesible para o uso persoal e
doméstico”. Ademais, os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible recollen como ODS 6
“garantir a dispoñibilidade de auga e a súa xestión sustentable e o saneamento para toda a
poboación”. Neste marco encádrase o proxec-

to que o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade financia con 36.740 euros á ONGD
Enxeñería Sen Fronteiras no sur de Honduras,
co obxectivo de fortalecer as capacidades
técnicas de sete municipios para mellorar
estes servizos.
Deste xeito, búscase ampliar o abastecemento e o saneamento en áreas rurais, mediante
unha xestión integrada que contemple enfoques de transparencia e participación cidadá,
entre outros. Para conseguilo, estanse a levar
a cabo diversas accións a fin de mellorar as capacidades municipais neste senso, comezando
por formar ao persoal no manexo de programas onde integrar os datos e realizar a
planificación hídrica, para o que tamén se lles
dotará de equipamentos informáticos.

Ademais, impartirase un Diplomado en Hidráulica coa colaboración da universidade, de xeito
que as técnicas e técnicos municipais poidan
deseñar e executar sistemas de abastecemento, adquirindo os coñecementos necesarios
para realizar os cálculos de tubaxes, materiais
precisos, etc. para evitar as habituais avarías e
os costes da súa reparación. Por último, estase a elaborar un manual que recolla a metodoloxía para a construción de sistemas de
auga rurais por parte dos concellos.
Estas son algunhas das accións que seis alcaldes e unha alcaldesa da mancomunidade
Nasmar compartiron entre o 27 e o 28 de novembro no seu percorrido por catro concellos galegos para intercambiar experiencias
arredor da xestión pública da auga e o sa-

O presidente do Fondo Galego, Juan González, abriu o Foro de intercambio de experiencias na EGAP.

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
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neamento. A xestión municipal da auga é unha
cuestión que afecta tanto aos países do Norte
coma os do Sur, e moitas das problemáticas e
solucións que se presentan son comúns aos
distintos territorios.
A delegación hondureña foi recibida nos concellos de Arteixo, Castrelo de Miño, Teo e Santiago de Compostela, cidade onde tamén se
celebrou o Foro Aberto ‘O dereito humano
á auga desde a xestión municipal. Experiencias desde Honduras e Galicia’. Alén das citas
coorganizadas polo Fondo Galego, a axenda
completouse con encontros na na UDC, na Deputación da Coruña e na Xunta de Galicia, que
cofinancia o proxecto.
San Lorenzo, Amapala, Nacaome, Marcovia,
Goascorán, Namasigüe e El Triunfo son as vilas costeiras que integran a mancomunidade
Nasmar, no Golfo de Fonseca. Suman máis de
200.000 habitantes, dos que aproximadamente o 70% non dispoñen dunha traída en
condicións axeitadas. Na zona rexístranse ademais altos índices de desigualdade e pobreza,
por enriba da media do Estado que se sitúa no
65%.
Cómpre ter en conta asemade que Honduras é
un país altamente vulnerable ao cambio climático, debido á súa degradación medioambiental, e está considerado un dos máis afecta-

dos por fenómenos meteorolóxicos extremos,
como furacáns e secas. De feito, a visita a Galicia das autoridades locais hondureñas, prevista inicialmente para outubro, houbo de ser
adiada por mor da tormenta tropical Michael,
que provocou a perda de colleitas e vivendas
no Golfo de Fonseca e media ducia de falecementos en todo o país.

Representantes das distintas forzas políticas recibiron á delegación no Concello de Santiago.

As autoridades locais hondureñas visitaron as instalacións de
tratamento da auga potable no Concello de Teo.

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
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A empresa pública da Deputación de Ourense que asesora
aos concellos participou no encontro en Castrelo de Miño.
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SOCIOS DO FONDO GALEGO Concellos: A Coruña, A Estrada, A Guarda, A Laracha, A Pastoriza, A Pobra de
Trives, A Pobra do Caramiñal, Abegondo, Alfoz, Allariz, Ames, Arteixo, As Neves, As Pontes, Barro, Bergondo,
Betanzos, Boiro, Brión, Bueu, Burela, Cabana de Bergantiños, Cabanas, Caldas de Reis, Cambados, Cambre,
Carballo, Cariño, Cartelle, Castrelo de Miño, Castroverde, Corcubión, Covelo, Culleredo, Cuntis, Dumbría,
Fene, Ferrol, Gondomar, Guitiriz, Laxe, Lousame, Lugo, Malpica de Bergantiños, Manzaneda, Miño, Moaña,
Moeche, Mondoñedo, Monfero, Monforte, Moraña, Mugardos, Muros, 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.

