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PRESENTACIÓN

Antes de facer unha breve valoración

esixible un maior apoio ao municipalis-

As dificultades para traballar no Haití

do traballo da nosa asociación duran-

mo por parte, entre outros, do goberno

sabiamos que ían ser moitas: un país

te 2010, paréceme necesario comezar

autonómico. Non só para preservar o

cheo de vulnerabilidades, o idioma, a

cunha reflexión que me preocupa. No

equilibrio a que antes me refería, senón

falta de experiencia e coñecemento do

sistema de cooperación internacio-

tamén para compensar o grave desfa-

terreo pola nosa parte… e, a pesar de

nal galego destácanse tres axentes: as

se entre as moitas competencias que os

todo, decidimos que debiamos facer o

Deputacións e Concellos cooperantes,

municipios asumen e a súa escasa ca-

esforzo e aos poucos días do terremo-

representados no Fondo Galego, as

pacidade fiscal e financeira. Un desfase

to abrimos a Conta de Emerxencia do

ONGDs, maioritariamente representa-

que en boa medida se debe á asunción,

Fondo Galego. Recibíronse doazóns de

das na Coordinadora Galega de ONGDs

inevitable e necesaria, de competencias

moitos particulares e de socios, en moi-

e a Xunta de Galicia, sendo este último

impropias que, por tanto, corresponde-

tos casos grazas a esforzos persoais de

de quen dependen a maioría dos recur-

ría desenvolver ás Administracións auto-

polític@s e funcionari@s locais. Para a

sos económicos destinados a coopera-

nómica e estatal.

escolla e financiamento do proxecto,

ción no país. Cada un destes axentes

do que se pode encontrar información

pode pór en valor singularidades es-

O ano 2010 comezaba de forma dra-

no apartado correspondente desta Me-

pecíficas tanto no traballo cos países

mática, co terremoto no Haití. As conse-

moria 2010, o Fondo Galego aliouse co

do Sur como en Galicia, de modo que

cuencias eran devastadoras, en boa me-

Fons Català, con experiencia no traballo

entendo que todos eles son fundamen-

dida, porque a institucionalidade do país

co municipalismo do país caribeño.

tais e que se debera manter un certo

era débil, incapaz de sentar as bases dun

equilibrio. A chave dese equilibrio é a

verdadeiro desenvolvemento, sustenta-

No apartado de proxectos aínda convén

Xunta de Galicia, por recursos manexa-

ble humana e ambientalmente; incapaz

destacar o primeiro proxecto financiado

dos e tamén polo papel de lideranza

de atender e priorizar convenientemen-

por membros da Comisión de Cidades e

que naturalmente lle corresponde. Non

te as necesidades da súa poboación e

Deputacións. Un órgano novo no Fon-

obstante, nos últimos tempos o apoio

máis atenta a satisfacer intereses forá-

do Galego, conformado polas 7 cidades

á cooperación municipalista caeu de

neos e das elites. Haití é a constatación

e as 4 Deputacións e que quere pór a

modo notable.

de que os esforzos das ONGDs e outros

andar aquela segunda velocidade da

axentes de cooperación han de ir acom-

cooperación das Administracións locais

É evidente que o Fondo Galego ha de

pañados do Bo Goberno no país, ou es-

galegas que aparece recollida nas Estra-

aspirar a que os seus socios fagan un

tarán destinados a fracasar. Aí é onde o

texias 2007-2011 da nosa asociación,

esforzo cada vez maior en cooperación

Fondo Galego pode facer unha achega

cun programa especificamente pensado

e a que canalicen ese esforzo ao seu tra-

cargada de máis valía, dirixíndose a for-

para os socios con maior capacidade.

vés. Mais do mesmo modo é lexítimo e

talecer as Administracións locais.

Nesta primeira experiencia só 4 dos 11

membros se adheriron, a Deputación de

(AGARESO), comezou a súa andaina en

localidades nin do planeta. Que diría iso

Lugo e os Concellos da Coruña, Ponte-

2010 un novo programa de radio do

de nós?

vedra e Vigo. Quero facer un chamado

Fondo Galego, Voces con Fondo, que

a todos os demais membros da Comi-

vos animo a escoitar e difundir. Toda

Este é un ano de comicios locais, o que

sión: trátase de cumprir o asinado polas

a actualidade da nosa asociación fica

implicará mudanzas nas corporacións

7 cidades na Declaración das Cidades

aí recollida con testemuños do maior

locais e tamén a entrada dunha nova

de 2001 e o establecido nas Estratexias

interese. AGARESO, ademais, aceptou

Comisión Executiva no Fondo Galego.

2007-2011, aprobadas pola Asemblea

a proposta do Fondo Galego de prepa-

En relación ao primeiro, quero desexar

do Fondo Galego.

rar unha serie de materiais audiovisuais

moita sorte a quen deixedes a políti-

sobre o programa TeatrAcción 2010-

ca local e ánimo para a nova etapa; e

En 2010, con apoio da Xunta de Gali-

2011, que culminarán na edición dun

a quen cheguen a este apaixonante

cia, desenvolvemos un Plan de Sensibi-

documentario.

mundo, quero desexarlles moito com-

lización ambicioso, cada vez máis cons-

promiso humano, na consciencia de

cientes de que para podermos traballar

En 2010 visitaron Galicia 4 dos nosos

que traballar polas nosas localidades, no

no Sur precisamos de mudar actitudes

parceiros, nun exercicio de rendición

mundo global, esixe non actuar só a ni-

e condutas no Norte. Contou con dúas

de contas, transparencia e intercambio

vel local. Sempre desde o local e para o

novidades fundamentais: a xira dunha

de experiencias que valoramos moi po-

local, nunca só no local.

compañía de contadores de historias,

sitivamente e que nos parece obrigado.

con 20 actuacións por todo o país, que

Recibimos a Carmen Quintana, da UN-

En relación ao segundo, quero desexar

procuramos que fixesen parte de pro-

RWA, Antonio Zurita, da Iniciativa ART

moito ánimo á nova Comisión Executiva.

gramas de actividades máis completos.

do PNUD, Rosario Huamán e Óscar Al-

Pola miña parte, foi unha honra presidir

E a posta en andamento dun departa-

mendáriz, do Concello de Atavillos Alto

desde os seus inicios o Fondo Galego e

mento de comunicación, cunha xorna-

e a ONGD CEPRODE, ambos do Perú,

un orgullo velo crecer; unha asociación

lista traballando a tempo parcial, que

e finalmente a Vera Almeida, alcaldesa

que nos homologa coas mellores prác-

nos permitiu mellorar a visibilidade pú-

da Cámara Municipal do Paúl, en Cabo

ticas de cooperación municipalista do

blica da asociación e as súas mensaxes,

Verde. Tamén nos visitou José Mansilla,

mundo. Aínda queda moito por facer,

e ofrecer unha imaxe máis homoxénea

novo coordinador da Confederación de

pero o camiño percorrido é respectable.

e profesional nas nosas comunicacións

Fondos de Cooperación e Solidariedade.

externas.

Oleiros, 4 de febreiro de 2011
Son consciente das dificultades econó-

Sen ser novidades, sempre é oportuno

micas que as Administracións locais ga-

destacar o programa Vacacións con

legas confrontan durante 2011. Mais,

Alfredo Novoa

Traballo, pola xenerosidade e profesio-

mesmo así, chámovos a non dar pasos

Presidente do Fondo Galego

nalidade que cada ano achegan as e os

atrás. Temos unha sociedade solidaria,

participantes, a enorme demanda que

e ben se está a ver na campaña que

tivo o Seminario do programa TeatrAc-

durante xaneiro e febreiro estamos a

ción (máis que triplicou a oferta de pra-

desenvolver a través de redes sociais e

zas), coorganizado coa Escola Superior

medios de comunicación. As institucións

de Arte Dramática de Galicia, e a nota-

han de ser fiel reflexo do pobo que re-

ble mobilidade das tres exposicións que

presentan. A crise, orixinada pola am-

durante este ano estiveron a disposición

bición de, fundamentalmente, grandes

das entidade socias.

entidades financeiras, co permiso dos
poderes públicos que as debían ter vixia-

Froito da colaboración coa Asocia-

do, non podemos deixar que a paguen

ción Galega de Reporteir@s Solidari@s

as persoas máis vulnerables das nosas
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TECIDO E
VIDA ASOCIATIVA

O Fondo Galego terminou o 2010 con 99
socios, 95 Concellos e as 4 Deputacións
CONCELLOS SOCIOS POR PROVINCIA

provinciais. No noso tecido asociativo participan as sete cidades galegas, a maioría

Total
Concellos

Asociados
ao Fondo

% por
provincia

Deputacións
asociadas

A CORUÑA

94

36

38,30%

Si

LUGO

67

14

20,90%

Si

OURENSE

92

19

20,65%

Si

PONTEVEDRA

62

26

41,94%

Si

315

95

30,16%

4

Provincia

dos concellos medianos, e unha importante e plural representación de Concellos de
menor tamaño. En total, os municipios do
Fondo Galego representan o 70% da poboación galega. Dous millóns de galegas
e galegos, por medio dos seus Concellos,
participan nesta rede solidaria, froito do
esforzo das institucións locais do país.

TOTAL

Durante 2010 producíronse 2 baixas, de

95+4 (dep.)

Bueu e Lalín, ratificadas pola Asemblea
xeral en marzo e decembro, respectiva-

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do Padrón Municipal de xaneiro de 2010.

mente.

REPRESENTATIVIDADE CONCELLOS SOCIOS ATENDENDO Á SÚA POBOACIÓN
Provincia

Poboación

Poboación Concellos socios

% Poboación Concellos socios

A CORUÑA

1.146.458

876.870

76,49

LUGO

353.504

183.639

51,95

OURENSE

335.219

171.114

51,05

PONTEVEDRA

962.472

719.168

74,72

2.797.653

1.950.791

69,73

TOTAL

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do Padrón Municipal de xaneiro de 2010.
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EVOLUCIÓN NO NÚMERO DE SOCIOS
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Fonte: elaboración propia a partir de documentación obrante na Secretaría Técnica.

Asemblea Xeral:

Comisión Executiva:

Durante o ano 2010, o órgano sobera-

As xuntanzas da Comisión Executiva

no do Fondo Galego reuniuse en catro

foron 12 durante 2010 e tiveron lugar

ocasións. En convocatoria ordinaria os

mensualmente, coa excepción do mes

días 30 de marzo, 28 de maio e 10 de

de agosto e téndose celebrado dúas

decembro e, en convo-

no mes de abril, para abordar conve-

catoria

extraordinaria,

nientemente os resultados da misión de

tamén o 10 de decem-

identificación realizada en Mozambique

bro, coincidindo co Día

por Estratega Consulting. A xuntanza de

Internacional dos Dereitos

decembro foi aberta cunha intervención

Humanos.

da alcaldesa da Cámara Municipal do
Paúl, Vera Almeida.

Na actualidade a Comisión Executiva
está composta da seguinte maneira:
A Comisión Ex

ecutiva reuniu
se coa alcaldes
a de Paúl, Vera
Almeida, segu
nda pola esqu
erda
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Comisión Executiva

Cargo

Entidade

Provincia

Política/o

Técnica/o

Datos de contacto

Presidencia

Concello de
Oleiros

A Coruña

Alfredo
Novoa Gil

Marga Figueroa

Praza Galicia 1, 15173-Oleiros
anovoagil@yahoo.es
alcaldia@oleiros.org
981-61-00-00

Vicepresidencia

Concello de
Ferrol

A Coruña

María Concepción
López Fernández

Paula Prados

Sánchez Barcaiztegui 35-47,
15401-Ferrol
mclopez@ferrol.es
solidariedade@ferrol.es
981-94-42-30

Secretaría

IGADI

-

Xulio
Ríos Paredes

Ánxelo González
Vicente

Avenida Joselín 7 portal 4ºB,
36300-Baiona
xrios@igadi.org
agonzalez@igadi.org
986-35-72-38

Tesouraría

Concello de
Baiona

Pontevedra

Mª de los Ángeles
Silva González

María Concepción
Daporta Méndez

Lorenzo de la Carrera s/n,
36300-Baiona
angelessilva6@hotmail.com
tsocial@baiona.org
986-38-50-50

Vogalía 1
(Socios)

Deputación
Ourense

Ourense

Moisés Blanco

Francisco Javier
Rodríguez Novoa

Rúa Progreso 32,
32003-Ourense
moisesblanco@depourense.es
europa@depourense.es
988-38-51-00

Vogalía 2
(Convocatorias e
Proxectos)

Concello de
Vigo

Pontevedra

María Méndez

Rosa Alonso

Praza do Rei s/n, 36202-Vigo
maria.mendez@vigo.org
rosa.alonso@vigo.org
986-81-01-00

Vogalía 3
(Comunicación)

Concello de
Allariz

Ourense

Pilar Gallego Cid

Carmen Cid Pérez

Praza Maior 1, 32660-Allariz
educacion@allariz.com
988-55-40-59

Vogalía 4
(Relación con
ONGDs e actores)

Concello de
Lugo

Lugo

Carmen Basadre
Vázquez

María Jesús López
Vázquez

Praza Maior 1, 27001-Lugo
cbasadre@concellodelugo.org
chus.lopez@concellodelugo.
org
982-29-71-71

Vogalía 5
(Sensibilización e
Formación)

Concello de
Viveiro

Lugo

Isabel Rodríguez

Lorena Fernández
Méndez

Praza Maior 1, 27850-Viveiro
isarodlop@yahoo.es
in_dhia@hotmail.com
982-56-01-28
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Redes Municipalistas Solidarias

o seguimento da súa repercusión nos

financiaron un proxecto de maneira

medios. Está integrado por persoas que

conxunta, pondo así a andar a segunda

Representantes técnic@s e polític@s dos

en cada entidade socia desenvolven ta-

velocidade prevista para as 7 cidades e

socios acudiron a 14 xuntanzas, 7 por

refas de comunicación e é dinamizado

as 4 Deputacións nas Estratexias 2007-

semestre, distribuídas pola xeografía ga-

polo servizo de comunicación do Fondo

2011 do Fondo Galego. O proxecto foi

lega a fin de facilitar a participación de

Galego.

o “Programa de apoio ó proceso de

todos os socios. Como novidade, que se

desenvolvemento económico local para

manterá en 2011, todos os socios foron

Con intención de contribuír a fortalecer

a provincia de Maputo”, no ámbito

convidados a todas as reunións, a fin de

e vertebrar esta nova rede, a partir de

da Iniciativa ART do Programa de Na-

que puidesen escoller os lugares e da-

2011 @s seus integrantes serán convo-

cións Unidas para o Desenvolvemento

tas que máis lles conviñesen. Até agora

cados a participar tamén na Redes Mu-

(PNUD). Os membros participantes fo-

cada socio era convidado a unha única

nicipalistas Solidarias.

ron: a Deputación de Lugo e os Conce-

reunión, en función da súa situación
xeográfica. A participación situouse nun

llos da Coruña, Pontevedra e Vigo.
Comisión de Cidades e Deputacións
Consello Municipalista da Coopera-

43,5%.
Reuniuse en dúas ocasións: o 14 de

ción

Rede Municipal e Provincial de

maio e o 7 de xullo. Na reunión de xullo

Comunicador@s Solidari@s

participou Antonio Zurita, responsable

Integrado por representantes do Fondo

da iniciativa ART do Programa de Na-

Galego e de diversas ONGDs, reuniuse

Trátase dun órgano novo do Fondo Ga-

cións Unidas para o Desenvolvemento

o 5 de febreiro para recoller a opinión

lego co que se pretende reforzar a co-

(PNUD).

doutros axentes do Terceiro Sector en

municación externa da asociación e a capacidade para

relación ás bases da convocatoria de
Este ano, por primeira vez, algúns mem-

proxectos e ofrecer os esclarecementos

bros da Comisión de Cidades e De-

considerados oportunos polas persoas

putacións

asistentes.

Durante 2010 a Confederación
Intersindical Galega (CIG) propuxo ao Fondo Galego formar
parte do Consello Municipalista
da Cooperación. De acordo ao
art. 2 do Regulamento Interno de
Funcionamento do Consello Municipalista da Cooperación, o Presidente
aceptou a proposta, dando conta á
Comisión Executiva na xuntanza mantida o 1 de decembro.

A Com

isión de

facer

Cidade
s e Dep
utación
Art, An
s re
tonio Z
urita, te uniuse co res
ponsab
rceiro p
le da In
ola esq
iciativa
uerda
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PROXECTOS

PERÚ
AMIGOS ESCAES-PERÚ
NICARAGUA
AXUNICA
CABO VERDE
CÁMARA MUNICIPAL DO PAÚL
CÁMARA MUNICIPAL DE BRAVA
CÁMARA MUNICIPAL DE MAIO
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DA
ILLA DE SANTO ANTÓN (AMSA)
MOZAMBIQUE
PROGRAMA DAS NACIÓNS UNIDAS
PARA O DESENVOLVEMENTO (PNUD)
AXUDA DE EMERXENCIA: HAITÍ
SKDK
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MEMORIA | 2 | 0 | 1 | 0 | FONDO GALEGO

PERÚ
PERÚ
AMIGOS ESCAES-PERÚ
TÍTULO

Desenvolvemento de capacidades locais con equidade de xénero
e mellora das condicións de vida en 9 comunidades rurais da
provincia fronteiriza de Ayabaca, Piura (Perú)

PAÍS/ÁREA XEOGRÁFICA

Provincia de Ayabaca, Rexión de Piura (Perú)

PERÍODO DE EXECUCIÓN

Duración:

ORZAMENTO TOTAL

53.458 €

Achega Fondo Galego

35.000 €

Achega d@s beneficiari@s
Achega Amigos Escaes-Perú

12 meses

6.221,05 €
12.236,84 €

DESCRICIÓN RESUMIDA DO PROXECTO
O Proxecto busca promover o desenvolvemento humano das familias que

Nai partici
pando no
programa
alfabetizac
de
ión, explic
án
dolle ás sú
compañei
as
ras o apre
ndido na cl
ase

viven en comunidades rurais en condicións de extrema pobreza a través de tres
liñas de acción:

◘◘ O desenvolvemento de capacidades humanas a través dun Programa de Alfabetización dirixido fundamentalmente a mulleres e
nenas. Con este programa foméntase tamén a súa participación na
comunidade e na propia familia, a equidade de xénero e a mellora
das condicións de vida, promovendo o desenvolvemento integral das
persoas concibido en termos de liberdade e equidade.
◘◘ A instalación de 180 cociñas melloradas, deseñadas para reducir o consumo de leña, para mellorar a saúde das mulleres así como para diminuír a súa carga de traballo.

ción
a constru
rias para
te
a
e
d
m
s
e
do
s na sed
Entrega
ellorada
m
s
a
iñ
aca
das coc
en Ayab
ESCAES

◘◘ Mellorar a dieta alimentaria coa instalación de 9 hortas e crianza de 9
módulos de cuyes a fin de que as familias dispoñan dunha alimentación
máis adecuada co consumo de vitaminas, minerais e proteína animal.

Comunid
ade part
icipando
e planta
no coida
ción de
do
vexetais
nunha d
hortas q
as 9
ue prom
ove o pro
xecto
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NICARAGUA
NICARAGUA
AXUNICA
TÍTULO

Latrinas para Tepalón

PAÍS/ÁREA XEOGRÁFICA

Nicaragua

PERÍODO DE EXECUCIÓN

Duración:

ORZAMENTO TOTAL

8.439,6 €

Achega Fondo Galego

6.751,62 €

Achega Axunica

1.687,89 €

8 meses

Unha nena xunto a unha latrina
construída no marco do proxecto

DESCRICIÓN RESUMIDA DO PROXECTO
Construción de 30 latrinas a fin de contribuír á mellora da salubridade na comunidade de Tepalón, evitando a
proliferación de enfermidades infecciosas na poboación máis vulnerable, que son os nenos/as da comunidade.
Este proxecto forma parte dun más amplo que incluíu na primeira fase a condución de auga potable ás vivendas,
así coma a dous comedores escolares e un preescolar.

As fort

es choiv

as no m
es de a
gosto d
demora
e 2010
na exec
ocasion
ución d
aron a
o proxe
cto.
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CABO VERDE
CABO
VERDE
CÁMARA MUNICIPAL DO PAÚL
TÍTULO

Recalificación urbana da localidade de Eito

PAÍS/ÁREA XEOGRÁFICA

Cámara municipal do Paúl, Illa de Santo Antón (Cabo Verde)

PERÍODO DE EXECUCIÓN

Duración:

ORZAMENTO TOTAL

6 meses

59.992,81 €

Achega do Concello de Vigo

55.000 €

Achega da Cámara de Paúl e
persoas beneficiarias

4.992,81 €

DESCRICIÓN RESUMIDA DO PROXECTO
O obxectivo deste proxecto é mellorar as condicións de vida das
persoas máis empobrecidas da localidade de Eito, así como a
estética do lugar, a través das intervencións que a seguir se
describen:

Vivenda en

proceso d

e rehabilita

ción

◘◘ Reparación de fachadas.
◘◘ Construción de cuartos de baño e cociñas.
◘◘ Construción de pequenas canles de condución das augas pluviais.
◘◘ Empedrado de varios camiños da vila a fin de
evitar a acumulación de augas residuais.
◘◘ Recuperación e rehabilitación de espazos verdes
e de lecer, impulsando a valorización do medio
ambiente.
◘◘ Actividades de información e sensibilización
ambiental ás 120 familias residentes en Eito.
ez, e a
aría Ménd
de Vigo, M
al
ci
So
roxecto
r
p
ta
o
es
ntación d
ira de Ben
se
lle
re
p
ce
a
n
n
co
a,
A
era Almeid
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CABO VERDE

CÁMARA MUNICIPAL DE BRAVA
TÍTULO

Extensión da rede de auga e ligazón aos domicilios no municipio
de Brava, en Cabo Verde

PAÍS/ÁREA XEOGRÁFICA

Localidade de Baleia, Cámara Municipal de Brava, Illa de Brava (Cabo Verde)

PERÍODO DE EXECUCIÓN

Duración:

ORZAMENTO TOTAL

16.190 €

Achega do Concello de
Vilagarcía

6.000 €

Achega Fondo Galego

6.840 €

Achega das persoas
beneficiarias

3.350 €

3 meses

DESCRICIÓN RESUMIDA DO PROXECTO
Obra

Con este proxecto levouse auga a todas as residencias da

s de

localidade de Baleia. Desenvolvéronse outras actividades

cana

lizac

encamiñadas a promover hábitos hixiénicos e compatibles

ión d

a au

ga

cun uso responsable da auga. Tamén se prestou atención ao
xénero, na medida en que o problema de abastecemento
de auga acostuma aparecer vinculado á discriminación
feminina. En concreto, desenvolvéronse as seguintes
actividades:

◘◘ Realizar obras de canalización e ligazón domiciliaria
da auga.

A orografía di

◘◘ Formación en horticultura e microirrigación.

ficultou levar

a auga á vila

◘◘ Campaña de sensibilización sobre prácticas hixiénico-sanitarias, sobre os dereitos das mulleres e a
igualdade de xénero, e sobre o coidado medioambiental e o
uso responsable da auga.
◘◘ Formación das mulleres en confección de encaixes e bordados.
◘◘ Campañas de formación de líderes/esas comunitarios/as.

o
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d
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CABO VERDE

CÁMARA MUNICIPAL DE MAIO
TÍTULO

Apoio á construción de cuartos de baño na illa de Maio

PAÍS/ÁREA XEOGRÁFICA

Localidades de Figueira e Ribeira Dom João, na Cámara Municipal de Maio, Illa
de Maio (Cabo Verde)

PERÍODO DE EXECUCIÓN

Duración:

ORZAMENTO TOTAL
Achega Xunta de Galicia
Achega Fondo Galego

9 meses

151.667,76 €
48.708 €
492 €

Achega Cámara de Maio

80.225,64 €

Achega das persoas
beneficiarias

22.241,88 €

Con

struc

ión d

unh

a fo

sa sé

ptica

DESCRICIÓN RESUMIDA DO PROXECTO
Instaláronse cuartos de baño en 53 vivendas da illa do Maio co obxectivo de reducir a incidencia das
enfermidades derivadas de inadecuados hábitos hixiénicos. O proxecto implicou ás familias beneficiarias, ás que
se lles facilitou o material e o acompañamento técnico necesario para a construción dos baños. En colaboración
coas asociacións comunitarias, leváronse a cabo campañas de sensibilización para a saúde mediante charlas
e representacións dun grupo de teatro. A práctica popular de realizar as necesidades fisiolóxicas ao aire
libre deriva en afeccións da pel e doenzas diarreicas, que deixan ás persoas afectadas en condicións máis
vulnerables a outras enfermidades. Como consecuencia, unha das principais causas
de mortalidade infantil no Maio é a deshidratación. A
iniciativa do Fondo Galego de Cooperación,
que entronca directamente cos Obxectivos de
Desenvolvemento do Milenio, pretendeu reducir
nun 30% a incidencia deste tipo de doenzas. De
maneira colateral, mellorouse a privacidade e a
dignidade das persoas.
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CABO VERDE

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DA ILLA DE SANTO ANTÓN (AMSA)
TÍTULO

Elaboración do III Plan de Desenvolvemento na Illa de Santo
Antón

PAÍS/ÁREA XEOGRÁFICA

Illa de Santo Antón (Cabo Verde)

PERÍODO DE EXECUCIÓN

Duración:

ORZAMENTO TOTAL

71.359 €

Achega Xunta de Galicia

40.000 €

Achega Fondo Galego
Achega AMSA

7 meses

1.475 €
29.884 €

DESCRICIÓN RESUMIDA DO PROXECTO
O proxecto derivou nun documento que define a estratexia de
desenvolvemento da Illa de Santo Antón, elaborada a partir dun
diagnóstico no que participaron as tres Cámaras Municipais da
illa e asociacións comunitarias. Deuse deste modo continuidade á
planificación estratéxica insular, paralizada desde 2001 por falta de
financiamento e que tan bos resultados deu durante os anos 90.

17
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MOZAMBIQUE
MOZAMBIQUE
PROGRAMA DAS NACIÓNS UNIDAS PARA O DESENVOLVEMENTO
(PNUD)
TÍTULO

Programa de apoio ao proceso de desenvolvemento económico
local para a provincia de Maputo

PAÍS/ÁREA XEOGRÁFICA

Provincia de Maputo, Mozambique

PERÍODO DE EXECUCIÓN

Duración:

ORZAMENTO TOTAL

62.343,04 €

Orzamento Total
(Concellos da Coruña,
Pontevedra e Vigo e
Deputación de Lugo)

62.343,04 €

7 meses

DESCRICIÓN RESUMIDA DO PROXECTO

Axencia

O Programa de Apoio ao Proceso de Desenvolvemento

de Desen

volvemen
to Econó
mico
Local en
Maputo

Económico Local en Mozambique insírese na Iniciativa
ART (Apoio a Redes Territoriais), do Programas das Nacións Unidas para o
Desenvolvemento (PNUD). O proxecto pretendeu facilitar a creación de
condicións que permitan á poboación máis pobre saír dun nivel
de subsistencia para outro de xeración de rendemento e
riqueza. Foron desenvolvidas as seguintes actividades:

◘◘ Impulso de iniciativas económicas locais emerxentes.
◘◘ Realización de estudos de viabilidade para o establecemento de incubadoras de empresas.
◘◘ Capacitación dos Gobernos Locais e Consellos Consultivos
na identificación de potencialidades, cadeas de valor e marketing territorial.
◘◘ Capacitación e asistencia técnica ao empresariado local.
◘◘ Financiamento de proxectos concretos, priorizando as capas vulnerables da poboación e particularmente as mulleres.
◘◘ Elaboración de materiais pedagóxicos en colaboración coa ADEL-MAPUTO para facilitar a inserción do DEL nos currículos locais.
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AXUDA DE
HAITÍ
AXUDA
DEEMERXENCIA:
EMERXENCIA:
HAITÍ
SKDK
TÍTULO

Fortalecemento do desenvolvemento local para dar unha
resposta sostible e solidaria tras o terremoto do 12 de xaneiro en
Haití

PAÍS/ÁREA XEOGRÁFICA

Municipios de Carice, Vallières e Monbin Crochu. Haití

PERÍODO DE EXECUCIÓN

Duración:

12 meses

Data de inicio:

1 de Agosto 2009

Data de finalización:

31 de Decembro 2009

ORZAMENTO TOTAL

234.371,93 €

Achega Fondo Galego

171.261,43 €

Achega Fons Català

100.000 €

Xuntanza

de SKDK
no proce
so de
planificaci
ón do pro
xecto

DESCRICIÓN RESUMIDA DO PROXECTO
O proxecto de apoio ao desenvolvemento local, iniciado en novembro de
2010, actúa en varias frontes co fin de crear capacidades rexionais para
mellorar as condicións de vida da poboación e así disipar os riscos e mitigar
os desastres provocados polos fenómenos naturais na illa. Trátase de apoiar
ás institucións e ás organizacións sociais para fortalecer a súa capacidade
de desenvolver plans de acción que disipen esa vulnerabilidade, aplicando
políticas para un bo uso e ocupación do solo. Para conseguilo lévanse a cabo as
seguintes accións ao longo do ano 2011:

◘◘ Impulso dun programa intermunicipal de concertación de políticas públicas en: ordenación do territorio, sustentabilidade ambiental, crecemento

ades para
comunid
s
a
co
o
o
d
liza
o proxect
Taller rea
ades que
d
si
ce
e
n
r as
establece
r
ía aborda

económico e prevención de riscos.
◘◘ Adaptación dos plans de estudos do Centro de Formación Profesional de
Carice, de modo que as novas promocións estean preparadas na construción de edificacións resistentes a terremotos e furacáns e na reacción
perante catástrofes.
◘◘ Construción dun centro intermunicipal con estruturas e materiais resistentes aos terremotos e os furacáns que terán en conta a recuperación
do medio ambiente.
◘◘ Impartición dun obradoiro sobre economía social e fortalecemento das
capacidades dos produtores coa plantación de bambú, a transformación da arxila ou a reciclaxe de materiais para a construción.

Imaxe do ba
mbú que se
vai a
empregar pa
ra a construc
ión do cent
ro
intermunicip
al
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RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS

CONFEDERACIÓN
DE FONDOS DE
COOPERACIÓN E
SOLIDARIEDADE

||

FEDERACIÓN GALEGA
DE MUNICIPIOS E
PROVINCIAS

mento ou a realización dunha xornada
formativa sobre avaliación ex-ante de
proxectos.

Na asemblea celebrada o 17 de decem-

O Fondo Galego ten sido reiteradamente

Durante o ano 2010 produciuse un au-

bro ratificouse a baixa dos 3 Fondos ba-

recoñecido como a axencia municipalista

mento da actividade da Confederación

leares e a entrada, como socio, do Fondo

de cooperación pola Federación Galega

de Fondos, particularmente no que se re-

Canario de Solidariedade Internacional,

de Municipios e Provincias. As súas ins-

fire aos encontros de tipo técnico. Cabe

e, como entidades colaboradoras, do

talacións en Santiago de Compostela fan

destacar a celebración dunhas xornadas

Fondo Cantabria Coopera e a Fundación

tamén as veces de sede oficial do Fondo

de Intercambio de Experiencias, a posta

Castelán-Manchega de Cooperación.

Galego: todas as xuntanzas da Comisión

en funcionamento do grupo de Finan-

Executiva, das Asembleas e aínda outras,

zas, Recursos Humanos e Financia-

tiveron lugar nas dependencias da FEGAMP.

||

FONS CATALÀ DE
COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT

Fondo Galego e Fons Català estableceron
unha alianza para a identificación, cofinanciamento e seguimento compartido
dun proxecto de cooperación no Haití,
tralo terremoto padecido polo país caribeño o 12 de xaneiro. O proxecto comezou a implementarse a finais de 2010.

Con esta alianza o Fondo Galego

iouse co PN
utacións al
ep
D
e
es
zambique)
n de Cidad
aputo (Mo
A Comisió
local en M

to

envolvemen

do des
UD a prol

quería asegurarse o desenvolver un
proxecto municipalista e de garantías, nun territorio difícil e no que
non contaba con experiencia previa.
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Por estas razóns, acudiuse ao Fons Català, de solvencia técnica máis que contrastada e con experiencia en cooperación municipalista no Haití.

|| NACIÓNS UNIDAS
En 2010 o Fondo Galego acolleu a visita de Carmen Quintana, directora de
proxectos do Comité Español da Axencia
de Nacións Unidas para @s Refuxiad@s
Palestinian@s (UNRWACE), que participou en diversas actividades para a divulgación do traballo desenvolvido pola
entidade con apoio do Fondo Galego.

Tamén visitou Galicia Antonio Zurita,
responsable da Iniciativa ART do Progra-

s para os
óns Unida
ci
a
N
e
d
a
rencias en
Axenci
nllas confe
intana, da
u
se
Q
u
n
ce
e
e
fr
rm
Ca
ina, o
s de Palest
Lugo
Refuxiado
Cambre e

ma das Nacións Unidas para o Desenvolvemento (PNUD), que se reuniu coa
Comisión de Cidades e Deputacións do
Fondo Galego para explicar o proxecto
financiado pola asociación entre 2010 e

Alto, Rosario Huamán, o responsable do

exercicio, máis alá das inicialmente pre-

2011 en Maputo, Mozambique.

Centro de Promoción e Desenvolvemen-

vistas no Plan Anual 2010; en decem-

to (CEPRODE), Pedro Almendáriz, e o

bro, ao non se ter atendido convenien-

responsable da Iniciativa ART do PNUD

temente tal compromiso e ao preverse

a nivel estatal, Antonio Zurita.

un apoio ao Fondo Galego inferior ao de

|| XUNTA DE GALICIA

anos anteriores e ao considerado adeA Dirección Xeral de Relacións Exteriores

Ademais, o Fondo Galego é membro de

cuado, a Comisión Executiva acordou

e coa Unión Europea, a través da Sub-

2 dos 3 órganos asesores da Xunta de

votar en contra do Plan Anual 2011.

dirección Xeral de Cooperación Exterior,

Galicia en materia de cooperación inter-

cofinanciou dous proxectos de coopera-

nacional, a Comisión Interterritorial de

ción directa do Fondo Galego en Cabo

Cooperación para o Desenvolvemento

Verde, centrados na planificación estra-

e o Consello Galego de Cooperación,

téxica local e no apoio ao desenvolve-

que se reuniron o 5 de marzo e o 21 de

mento das competencias municipais.

decembro. En marzo, o Fondo Galego

Dando continuidade a unha parcería ini-

apoiou o Plan Director 2010-2013 e o

ciada no ano 2003, tamén cofinanciou o

Plan Anual 2010 da cooperación galega

Plan de Sensibilización de 2010.

propostos polo Executivo galego, ao se
teren atendido, de modo total ou par-

Foron mantidas 4 reunións durante o

cial, as emendas propostas pola asocia-

exercicio, contándose en 2 delas coa

ción e ter asumido o Goberno o com-

participación de diversos parceiros do

promiso de aumentar as súas achegas

Fondo Galego: a alcaldesa de Atavillos

á cooperación internacional durante o
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||

SENSIBILIZACIÓN

REDE MUNICIPALISTA
SOLIDARIA (RMS)

e o 6 de maio, nas localidades de: Ponteareas, Cabanas, Teo, Outes, Rodeiro,
Lugo e Manzaneda. Participaron 44 en-

A RMS é un espazo para o impulso de

tidades socias.

||

VACACIÓNS CON
TRABALLO

É o programa de voluntariado especiali-

actividades na área de sensibilización, o

zado do Fondo Galego: unha funciona-

intercambio de ideas e experiencias, con

No segundo semestre, desenvolvéronse

ria ou funcionario local pasa o seu mes

especial atención a aquelas que se con-

entre o 14 de outubro e o 3 de novem-

de vacacións colaborando con algún

sideran mellores, e a mellora da coordi-

bro, realizándose nas entidades socias

parceiro da asociación no Sur. Os obxec-

nación técnica entre as entidades socias

de: Ourense, Dumbría, O Porriño, Be-

tivos fundamentais son dous: achegar

e a Secretaría.

tanzos, Santiago de Compostela , Cam-

coñecemento técnico específico aos no-

bados e a Deputación de Lugo. Partici-

sos parceiros no Sur e potenciar a sen-

paron de 43 entidades socias.

sibilidade nas nosas entidades locais cos

As 7 reunións da RMS do primeiro semestre realizáronse entre o 27 de abril

países empobrecidos.

En 2010 foron editados e distribuídos
600 exemplares do caderno Experiencias Solidarias, que recollen os testemuños das persoas que participaron na
edición 2009 do programa. Coa presentación pública dos cadernos abriuse a
convocatoria, á que se presentaron 23
persoas.

3 dos participantes mantiveron activo
un blog durante as súas respectivas estadías, recollendo as súas impresións e

As Redes

se dúas ve

ias convócan

tas Solidar
Municipalis

ces ao ano

experiencias. Os blogs están dispoñibles
na páxina web do Fondo Galego.
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Participantes de Vacacións con Traballo 2010

País e parceiro: Perú, Alcaldía de Atavillos Alto.
Datas: Do 6 de setembro ao 5 de outubro.
Tarefas realizadas: Obradoiros de capacitacións con nen@s
e mulleres en diferentes centros educativos e institucionais.
Asesoramento á Asociación de Mulleres do Huaral.
Técnica enviada:
Carolina Iglesias Vázquez
Psicóloga do CIM de Nigrán

País e parceiro: Cabo Verde, Asociación Nacional de Municipios
Caboverdianos. Cámara Municipal de São Filipe.
Datas: Do 17 de outubro ao 20 de novembro.
Tarefas realizadas: Asesoramento organizativo na Cámara de São
Filipe por medio do plan de contabilidade xeral.
Con Gonzalo Alonso viaxou tamén a técnica de medioambiente
Técnico enviado:
Gonzalo Alonso
Interventor do Concello de Ourense

do Concello de Ourense, Cristina Moreiras que, financiada polo
seu Concello, asesorou en normativa ambiental ao departamento
correspondente da Cámara de São Filipe.

País e parceiro: Nicaragua, Instituto de Promoción HumanaSomoto.
Datas: Do 4 de novembro ao 5 de decembro.
Tarefas realizadas: Participou no deseño dunha ruta de turismo
rural para a rexión de Somoto
Técnico enviado:
Brais García
Técnico do Museo provincial de Lugo, da
Deputación de Lugo

País e parceiro: Cuba, Oficina do Conservador de Santiago de
Cuba.
Datas: 12 de decembro ao 31 de decembro.
Tarefas realizadas: Monitorización do Plan Maestro de Santiago
de Cuba, financiado polo Fondo Galego. Asesoramento en técnicas
de rehabilitación, charlas e conferencias de formación sobre novas
Técnica enviada:
Patricia Varela
Arquitecta do Centro Histórico de Verín

técnicas de rehabilitación.
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|| A XIRA DA TROPA DE TRAPO
A Tropa de Trapo, conformada por unha contadora e un contador de historias con
ampla experiencia, preparou para o Fondo un espectáculo titulado Contos coas Mans Abertas, pensado para un público maior de 16 anos de idade.

Desenvolvéronse 20 actuacións noutras tantas entidades socias:
◘◘ Ramirás, 6 de xuño.
◘◘ Arteixo, 15 de xuño.
◘◘ Porto do Son, 20 de agosto, abrindo as Xornadas Solidarias do Concello.
◘◘ Xove, 24 de agosto, ás 20:00.
◘◘ Ferrol, 4 de setembro, no III Certa Solidario de
Ferrol.
◘◘ Sada, 18 de setembro, no marco da II Xornada
de Voluntariado e Solidariedade en Familia.
◘◘ Cambre, 21 de setembro, no Día internacional
pola Paz.
◘◘ Salceda de Caselas, 1 de outubro, na Casa da
Cultura, pechando un ciclo de cinema solidario e
a Exposición dos ODM.
◘◘ A Estrada, 5 de outubro.
◘◘ Culleredo, 15 de outubro.
◘◘ Ames, 18 de outubro, no Día Internacional da
Pobreza.
◘◘ Nigrán 20 de outubro.
◘◘ Mos, 29 de outubro.
◘◘ Verín, 16 de novembro, no Día Internacional da
Tolerancia.
◘◘ Cangas, 25 de novembro, no Día internacional para
a eliminación da violencia contra a Muller.
◘◘ Carballo, 26 de novembro, na Feira de Asociacións
do Concello.
◘◘ Burela, 10 de decembro, no Día dos DD.HH.
◘◘ Abegondo, 15 de decembro.
◘◘ O Valadouro, 21 de decembro.
◘◘ Poio, 22 de decembro.

Elaborouse un completo Informe de seguimento, coa axuda dos técnicos e técnicas
que acolleron nos seus Concellos as representacións, do que se desprende unha moi
boa valoración da actividade. Razón esta pola que se decidiu dar continuidade a esta
actividade, que se desenvolvía por primeira vez en 2010, durante o ano 2011.

a de Trapo
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ar
lid
So
s
irá
no Ram
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||

VISITA AO NORTE:
CEPRODE

vinculadas á defensa da muller. A dele-

18-20/02/2010 No Ateneo de Ferrol.

gación, ademais, abriu a Asemblea Xe-

Exposición A Paz cuestión de Fondo.

ral do Fondo, celebrada o 28 de maio,

Neste 2010 o parceiro escollido para

dando conta do traballo desenvolvido

03/03/2010-03/04/2010 En Burela. No

a Visita ao Norte foi a ONGD peruana

no Perú con apoio do municipalismo

IES Montecastelo, Exposición A Paz

CEPRODE, coa que o Fondo comezou

galego. A alcaldesa de Atavillos Alto,

Cuestión de Fondo.

a traballar en 2004. A delegación compuxérona Óscar

4-25/4/2010 En Burela. Na Casa do

Pedro Almendáriz, Director fi-

Concello Exposición A Paz cuestión

nanceiro da ONGD, e Rosario

de Fondo.

Huamán Castillo, Alcaldesa
de Atavillos Alto, beneficiaria

26/4/2010 - 21/5/2010 En Xove. Na

do proxecto executado en

Casa do Concello Exposición A Paz

2009: “Xestión do desen-

cuestión de Fondo.

volvemento sustentable en
municipios rurais andinos”.

A Visita realizouse entre o

26/05/2010 - 07/06/2010 En Viveiro. Na
Rosario Huamán e Pedro
Almendáriz
participaron nunha das Ase
mbleas Xerais

Casa do Concello, Exposición A Paz
cuestión de Fondo.

22 e o 29 de maio e incluíu
actividades cos Concellos de Riotorto,

ademais, fixo referencia ás

01/06/2010 - 13/06/2010 En Ramirás,

Burela, Baiona, Fene, A Guarda, A Co-

aprendizaxes concretas que posibilitou a

no Centro cultural e social do Picouto,

ruña, Pobra de Trives, Manzaneda e a

súa visita a Galicia, e que traduciu nun-

Exposición dos Obxectivos de Des-

Deputación de Pontevedra. Ademais,

ha listaxe de accións concretas a desen-

envolvemento do Milenio.

mantívose un encontro coa Subdirec-

volver desde a municipalidade que dirixe

tora Xeral de Cooperación da Xunta de

no país andino.

||

01-19/07/2010 En Lousame, na Casa da
Cultura, Exposición A Paz cuestión de
Fondo.

AS EXPOSICIÓNS DO
FONDO GALEGO.

Desde o inicio do ano, o Fondo Galego

20-29/07/2010 En Noia, na Casa da
Cultura, Exposición A Paz cuestión
de Fondo.

tiña a disposición das entidades socias
dúas exposicións: A Paz cuestión de

27/09/2010 ao 08/10/2010 En Bergon-

Fondo e Os Obxectivos de Desenvolve-

do. No CPI Cruz do Sar, Exposición A

mento do Milenio, que contan cunha

Paz cuestión de Fondo, encadrada no

unidade educativa en formato CD-Rom.

Bergondo Cooperación Internacional.

Calendario de desprazamentos das ex-

27/09/2010 ao 08/10/2010 En Salceda

Galicia, Pilar Romero, a

posicións A Paz Cuestión de Fondo e

de Caselas. Na Casa da Cultura, Exposi-

fin de darlle a coñecer o traballo realiza-

Os Obxectivos de Desenvolvemento do

ción Obxectivos de Desenvolvemen-

do pola nosa asociación no Perú.

Milenio

to do Milenio.

A axenda incluíu encontros con repre-

14/12/2009 a 07/01/2010 En Lousame.

12/10/2010 ao 12/11/2010 En Caldas

sentantes da colonia peruana en Galicia,

Exposición de A Paz cuestión de Fon-

de Reis. Exposición A Paz cuestión de

con cooperativas rurais e asociacións

do.

Fondo, no IES Aquis Celinis.

A delegación peruana mantivo encontros con
asociacións de mulleres
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Unha das fotos da exposición Nicaragua:
Unha Realidade Viva”

17/11/2010 ao 30/11/2010 En

do’
de Fon
s
estión
u
C
z
galega
a
vincias
ra ‘A P
t
o
r
s
p
o
o
m
s catr
eis da
se pola
Os pan
ibíndo
h
x
e
n
uaro
contin

Vilar de Santos, na Casa da Cultu-

A exposición sobre

ra: Exposición, A Paz cuestión de

guez, entre as que se encontran

Fondo.

algúns momentos do proxecto

‘Os Obxectivos do
Milenio’ sintetiza
os ODM fixados po
la ONU

cofinanciado.
12/11/2010 ao 19/11/2010 Na Coruña,

socias a que continúen facendo circular

no IES Menéndez Pidal, Exposición Os

Calendario de Nicaragua: Unha Realida-

as exposicións polo país, involucrando

Obxectivos do Milenio.

de Viva

centros educativos locais coas unidades
didácticas que as acompañan, podendo

23/11/2010 ao 29/11/2010 Na Coruña,

26/07/2010 a 11/08/2010 En Xove,

usalas de modo independente ou facén-

no IES Adormideras, Exposición Os

na Casa da Cultura. Exposición ‘Nicara-

doas coincidir coa celebración doutras

Obxectivos do Milenio.

gua: Unha realidade Viva’.

actividades.

30/11/2010 ao 17/12/2010 En Laxe,

16/08/2010 a 30/08/2010 En Burela,

Unha suxestión para que as exposicións

no CPI Cabo da Area, Exposición Os

na Casa do Concello. Exposición ‘Nica-

gañen en atractivo e dinamismo e para,

Obxectivos do Milenio.

ragua: Unha realidade Viva’.

á vez, facer máis visibles outras actividades do Fondo Galego, consiste en acom-

13/12/2010 ao 30/12/2010 En Vilar de

03-23/09/2010 No Valadouro, na

pañalas dun fío sonoro (o programa de

Santos, na Casa da Cultura: Exposi-

Casa da Cultura Exposición “Nicaragua:

radio Voces con Fondo pode ser idóneo)

ción, Os ODM.

Unha realidade viva”.

ou dunha proxección permanente dalgún dos nosos vídeos. Pedide máis in-

01/12/2010 ao 31/12/2010 En Tomiño,

27/09/2010 ao 14/10/2010 En Mon-

no IES de Tomiño, Exposición A Paz

doñedo. Na Casa da Xuventude, Expo-

cuestión de Fondo.

sición “Nicaragua: Unha realidade viva”.

formación á Secretaría!

tal (Nueva Segovia) e Puerto Cabezas,

15/11/2010 ao 28/11/2010 En Allariz,

|

Nicaragua”, comezou a circular durante

no Fogar dos Maiores, Exposición Nica-

O 2010 comezou coas últimas 4 repre-

o verán a Exposición, Nicaragua: Unha

ragua: Unha realidade viva.

sentación da obra Os soños de Walla

Froito dun proxecto da ONGD Solidarie-

18/10/2010 a 05/11/2010 En Lugo, na

dade Galega, cofinanciado polo Fondo

Sala Uxío Novoneyra Exposición “Nica-

Galego: “A Formación sociosanitaria

ragua: Unha realidade viva”.

como vía de desenvolvemento, en Oco-

Realidade Viva, con 54 instantáneas
do fotógrafo Eduardo J. Castro Rodrí-

27

TEATRACCIÓN: CURSO
EN TEATRO SOCIAL
PARA A COOPERACIÓN
E O DESENVOLVEMENTO
NO S.XXI.

(sobre a xira, pódese consultar http://
Convén animar a todas as entidades

teatraccion.blogaliza.org/),

pechando
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Os alumnos do curso de
teatro social amosaron o
traballo realizado. Foto: Ma
rcos Canosa (Agareso)
a

así a I edición do programa TeatrAcción, froito da alianza do

PRISIón.
Mesa 1. Os programas de volunta-

Fondo coa Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (ESAD).

Froito dunha colaboración acordada

riado no Sur… ferramentas de sen-

con AGARESO (Asociación Galega de

sibilización?

En 2010 decidiuse dar continuidade ao

Reporteir@s Solidari@s), durante o Cur-

programa, desenvolvendo no 2010 un

so foi iniciada a gravación de diversos

Curso de formación sobre teatro social

materiais audiovisuais que culminarán

e cooperación internacional. A partir das

na edición dun documentario sobre o

e dos participantes no curso será con-

programa teatrAcción.

formado un grupo de voluntarios que
desenvolverán un novo espectáculo durante o 2011, que será levado por todo
o país.

O Curso de Teatro social para a cooperación e o desenvolvemento no
Século XXI recibiu 75 solicitudes de inscrición para un total de 25 vagas. Incluíu

|

◘◘ David Reinero (moderador),
Xornal de Galicia.
◘◘ Adrián Serantes, Amarante Setem.
◘◘ Pilar Gallego, Fondo Galego.

A mesa quería chamar a atención sobre

VI XORNADAS ANUAIS
DE COOPERACIÓN
DO FONDO GALEGO:
“A COOPERACIÓN
GALEGA PERANTE A
CRISE ECONÓMICA E OS
DESASTRES NATURAIS”

o papel de ida e volta que cumpren os
programas de voluntariado. Non se trata
só de achegar recursos humanos e coñecemento aos axentes do Sur, senón
de divulgar as experiencias das persoas
voluntarias ao seu regreso.

Mesa 2. A sensibilización e educa-

sesións específicas sobre teatro social e
tamén sobre a situación dos países do

As VI Xornadas anuais de Cooperación,

ción para o desenvolvemento en

Sur e as diversas estratexias que desde o

tituladas “A cooperación galega pe-

Galicia: diferentes perspectivas nun

Norte se articulan para mudala. Esta úl-

rante a crise económica e os desastres

contexto de crise.

tima parte, coordinada polo Fondo Ga-

naturais”, desenvolvéronse no Salón de

lego, contou coa participación da pro-

actos da Deputación de Lugo o día 25

dor), Asociación Galega de

pia Secretaría da asociación, da ONGD

de xuño, sendo abertas pola Vicepre-

Reporteir@s Solidari@s.

Amarante e da Alcaldesa do municipio

sidenta terceira da Deputación, María

caboverdiano do Paúl. O curso finalizou

Xosé Vega e o Presidente do Fondo Ga-

o día 1 de decembro coa presentación

lego, Alfredo Novoa.

dunha mostra práctica de traballo: Ex—

◘◘ Óscar Vázquez (modera-

◘◘ Helena Capera, Coordinadora
Galega de ONGDs.
◘◘ Enrique López, USC.
◘◘ Daniel González, Fondo Galego.
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Nun contexto de crise económica que

relevancia: Carlos Teijo, coordinador da

CONCLUSIÓNS DAS VI XORNADAS

afecta os países do Norte ponse a proba

avaliación do anterior Plan Director, e

ANUAIS DE COOPERACIÓN

o grao de sensibilidade das súas socie-

Antonio Alonso, coordinador do novo

dades, de modo que cabía preguntarse

Plan.

Dos debates que tiveron lugar durante a

se se trata dun momento para reforzar
o labor sensibilizador do terceiro sector.

Mesa 3. O novo Plan Director da cooperación galega 2010-2013.

celebración das VI Xornadas Anuais de
Mesa 4. A axuda de emerxencia de

Cooperación, celebradas baixo o lema

Galicia.

“A Cooperación Galega perante a crise

◘◘ Emilio Martínez (moderador),
Estratega Consulting.

◘◘ Isabel Rodríguez (moderadora),
Fondo Galego.

◘◘ Carmen Díaz-Pache, Cruz Vermella.

◘◘ Carlos Teijo, USC.

económica e os desastres naturais”, na
Deputación de Lugo, a 25 de xuño de
2010, despréndense as conclusións que
se refiren a seguir:

◘◘ Teresa López, Fundación Axen-

◘◘ José Antonio Alonso, Instituto
Complutense de Estudos Inter-

cia Humanitaria da Xunta de

Os programas de voluntariado, máis alá

Galicia.

das innegables virtudes en terreo no

◘◘ Alfredo Novoa, Fondo Galego.

nacionais.

caso de voluntariados con participación
en proxectos, teñen unha potencialida-

Aprobado en 2010, e sendo a guía da

Coa experiencia do Haití ben fresca,

de sensibilizadora de primeiro nivel que

cooperación galega para os próximos

queríase avaliar a capacidade de respos-

convén aproveitar. Para alén dos efectos

anos, era oportuno abordalo en pro-

ta de diversos axentes galegos, ou con

directos nas mesmas persoas volunta-

fundidade, da man de

presenza en Galicia, perante catástrofes

rias, o traslado das súas experiencias,

dous espe-

cialistas de especial

naturais en países do Sur.

contadas en primeira persoa, ao resto
da cidadanía resulta de grande eficacia
no derrubamento de estereotipos e promoción de valores solidarios.

A crise está a ser empregada como escusa para xustificar a redución do esforzo
económico realizado polas Administracións públicas galegas. Neste contexto,
o traballo de sensibilización e educación
Unha

das m

para o desenvolvemento adquiren unha

esas d

e deb
ate q
ue se
putac
desen
ión d
volve
e Lug
ron
o

na De

importancia, se cabe, maior, xa non só
para concienciar as decisoras e decisores polític@s, senón tamén a mesma
cidadanía, a fin de crearse un clima favorable á continuidade do compromiso
público coa cooperación para o desenvolvemento.

A cooperación internacional como ferramenta de empoderamento das comun

inauguraro
Xosé Vega
oa e María
ov
N
ción
o
ed
pe
lfr
A
de Coo ra
das Anuais
as VI Xorna

nidades do Sur e erradicación das desigualdades con respecto aos países do
Norte, non debe limitarse aos proxectos
de desenvolvemento se quere ser efi-
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caz. Ha de incluír cambios no norte: de

países prioritarios; na falta de avances

As Administracións públicas galegas

pautas de consumo na cidadanía e de

no fortalecemento institucional da Xun-

non teñen capacidade para intervir en

pautas de relacionamento cos países do

ta de Galicia en materia de cooperación

situacións de emerxencia internacionais.

Sur por parte das institucións públicas e

(formación do persoal, número de per-

Deste modo, os seus esforzos neste sen-

privadas do norte.

soas, non creación da Axencia Galega

tido só poden ser: ou canalizados a tra-

de Cooperación, coordinación interna e

vés doutros axentes públicos (AECID) ou

Un ano máis volveuse a incidir na nece-

con outros axentes); no divorcio entre a

privados (ONGDs de grande capacidade

sidade de que a cooperación internacio-

cooperación descentralizada galega e a

operativa ou con presenza no terreo an-

nal e as entidades que traballan neste

cidadanía, que non entende que se faga

tes da catástrofe); ou dirixidos á fase de

eido teñan máis presenza nos medios de

cooperación desde Administracións non

post-emerxencia e reconstrución.

comunicación. Para acadar isto é preciso

centrais; na desvirtuación da finalidade

un traballo en dúas liñas: o aumento da

de instrumentos como a convocatoria

sensibilidade nos medios de comunica-

de microproxectos, inicialmente conci-

ción e un esforzo máis sistematizado no

bida non tanto para financiar proxectos

tratamento e difusión da información

pequenos como para apoiar proxectos

por parte do sector cooperante.

de organizacións principiantes, a fin de
que puidesen adquirir experiencia.

Nese labor de comunicación continúa

Baiona, a 28 de xullo de 2010

|| FONDO DOCUMENTAL
O Fondo Galego conta cunha das mellores coleccións audiovisuais e bibliográfi-

sendo fundamental insistir en que se

Como elementos positivos da execución

cas relacionadas co terceiro sector e os

evite amosar imaxes e discursos que

do Plan anterior refírese: a identificación

países do Sur en Galicia. É ampliada e

vulneren os dereitos e a dignidade das

do espazo lusófono africano como área

actualizada cada ano e podedes consul-

persoas do Sur, perpetuando a visión,

de especialización a potenciar; o fortale-

tar unha completa guía dos fondos no

falaz, de superioridade do Norte sobre

cemento do sector cooperante galego;

sitio web da asociación. Están a disposi-

o Sur.

concentración da axuda nos países prio-

ción de calquera persoa interesada.

ritarios; unha boa especialización das
Nesta época de crise a educación para

convocatorias.

o desenvolvemento e a sensibilización

|| COMUNICACIÓN

son ferramentas indispensables para

Estímase que o Plan Director da Co-

potenciar a incidencia política, visibilizar

operación Galega 2010-2013, en xeral,

Durante 2010 púxose a andar o Servi-

as causas da desigualdade, xerar cultu-

aproveita os acertos e adopta boas me-

zo de comunicación do Fondo Galego,

ra solidaria na cidadanía e informar á

didas para a corrección de debilidades

coa contratación dunha xornalista a

sociedade civil para que poida exercer

do Plan anterior.

tempo parcial. O Servizo contribúe a

os seus dereitos. Deben configurarse

unha maior clareza nas comunicacións

como mecanismos de empoderamento

Insístese no carácter prioritario da

internas da asociación e a dar maior vi-

da sociedade civil e non limitarse a dar

creación da Axencia Galega de Co-

sibilidade ás externas nos medios de co-

a coñecer o traballo que se fai en cada

operación, como reforzo institucional

municación galegos. Foron elaborados 3

organización.

notable e como garante da entidade

pressbooks que recollen todas as apari-

atribuída á cooperación polo goberno

cións en medios do Fondo Galego desde

autonómico.

que o Servizo comezou a funcionar. A

En relación á execución do Plan Director
da Cooperación Galega 2006-2009, as

todas as entidades socias foron envia-

principais críticas céntranse: no incum-

Non existe acordo en relación á oportu-

das as táboas de resumo dos pressbo-

primento do aumento do compromi-

nidade da activación da diáspora galega

oks, podendo solicitarse á Secretaría a

so orzamentario previsto, considerado

como axente cooperante nin arredor

versión completa, que inclúe parte das

pouco realista; no excesivo número de

das súas eventuais virtudes.

aparicións en medios audiovisuais.
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O Servizo de comunicación posibilitou a
creación da Rede Local e Provincial de
Comunicador@s Solidari@s, conformada por persoal que en cada entidade socia desenvolve labores de comunicación.
Deste modo, o potencial da asociación
tanto na emisión de mensaxes como na
recollida do seu eco aumenta de modo
notable.

Tamén é desde o Servizo de comunicación que se está a coordinar o novo programa de radio do Fondo Galego, Voces
con Fondo, emitido en Agareso Radio e
ao que podedes acceder a través do sitio
web da nosa asociación.
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BALANCE
ECONÓMICO

INGRESOS
Cotas de afiliados (721)
Cotas de socios (*)

179.933,54 €
179.933,54 €

Subvencións para Cooperación Directa (725)

314.998,59 €

Subv. PCD/2010/MZ/01

62.643,04 €

Subv. PCD/2010/CV/27

48.708,00 €

Subv. PCD/2010/CV/02

55.000,00 €

Subv. PCD/2010/CV/32

6.000,00 €

Subv. PCD/2010/CV/33

40.000,00 €

Subv. Seminario CV

10.000,00 €

Subv. Plan Sensibilización 2010

60.000,00 €

Subv. Concellos Emerxencia Haití (**)

32.647,55 €

Donacións e Legados Afectos a Actividade Propia (726)
Aportacións de Concellos a Emerxencia Haití (**)

69.074,41 €
57.136,30 €

Aportacións de Particulares a Emerxencia Haití

4.398,22 €

Compensación de Gastos por Desprazamentos

6.739,89 €

Aportacións e Donativos

800,00 €

Ingresos financeiros (769)

15,76 €

Xuros Contas Bancarias

15,76 €

Ingresos Extraordinarios (778)
Ingresos Extraordinarios

4.200,00 €
4.200,00 €

(*) Cálculo das cotas dos socios que non están realmente ingresadas na súa totalidade
(**) Existen aínda achegas comprometidas sen liquidar

TOTAL INGRESOS

568.222,30 €
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GASTOS
Traballos realizados por outras entidades (607)
Gasto Secretaría Técnica
Outros Servizos Sensibilización (Mantemento Web)

65.095,19 €
61.555,19 €
3.540,00 €

Mantementos e Conservación (622)
Mantemento da Fotocopiadora

450,35 €
450,35 €

Servizos profesionais independentes (623)

47.481,25 €

Asesoría

2.040,66 €

Outros profesionais

9.947,31 €

Gasto Servizos de Internet e mantemento de Ofimática

405,62 €

Gasto Servizos de Deseño Sensibilización

5.494,68 €

Gasto Servizos de Comunicación Sensibilización

7.732,98 €

Gasto Actividades Sensibilización

21.860,00 €

Servizos bancarios e similares (626)
Comisións

1.893,56 €
1.893,56 €

Outros gastos (629)
Aportacións á Confederación de Fondos
Gasto de Materiais Sensibilización
Gasto de Impresións
Gasto de Impresións Sensibilización
Gasto de Impresións Fondo
Gasto de Impresións Proxectos

67.812,23 €
4.067,60 €
611,44 €
8.552,81 €
6.933,49 €
147,32 €
1.472,00 €

Gasto de Persoal Sensibilización

24.339,76 €

Gasto de Desprazamentos

24.678,28 €

Gasto de Desprazamento Sensibilización

13.109,93 €

Gasto de Desprazamento Proxectos

3.975,24 €

Gasto de Desprazamento Comisión Executiva

7.593,11 €

Desprazamentos Ordinarios

1.302,82 €

Desprazamentos Extraordinarios

6.290,29 €

Gasto de Correos e Mensaxería

1.191,80 €

Outros Gastos

4.370,54 €

Axudas monetarias a proxectos e entidades (651)

250.818,00 €

Prox. Cámara Municipal de Maio - Cabo Verde 2010

44.200,00 €

Prox. Cámara Municipal de Paul - Cabo Verde 2010

49.500,00 €

Prox. PNUD - Mozambique 2010

62.643,00 €

Prox. Amigos ESCAES-Perú - Perú 2010

35.000,00 €

Prox. Cámara Municipal de Brava - Cabo Verde 2010

12.000,00 €

Prox. AXUNICA - Nicaragua 2010
Prox. Haití (***)
Prox. Asoc. de Municipios da Illa de Santo Antón - Cabo
Verde 2010
Amortización inmobilizado (681)
Amortización inmobilizado material

6.000,00 €
41.475,00 €
324,50 €
324,50 €

(***) Debido ás dificultades do traballo no terreo, as transferencias para Haití comezaron a realizarse en 2011

TOTAL GASTOS

433.875,08 €

Saldo positivo 2010

134.347,22 €
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AXENDA

01/12/2010 ao

En Tomiño, no IES de Tomiño, Exposición A Paz cuestión de Fondo.

31/12/2010
30/12/2010

En Baiona. Xuntanza Fondo Galego-ALTAIR.

22/12/2010

En Poio. A Tropa de Trapo, no IES de Poio.

21/12/2010

No Valadouro. A Tropa de Trapo, no IES Alfoz- Valadouro.

21/12/2010

En Santiago de Compostela. Xuntanza da Comisión Interterritorial de Cooperación para o
Desenvolvemento.

17/12/2010

En Gran Canaria. Asamblea de Fondos da Confederación de Fondos.

16/12/2010

En Sada. A Tropa de Trapo no IES Díaz Pardo.

15/12/2010

En Abegondo. A Tropa de Trapo, na Festa dos maiores, no Salón de Plenos do Concello.

13/12/2010 ao

En Vilar de Santos, na Casa da Cultura: Exposición, Os ODM.

30/12/2010
10/12/2010

En Burela. Na Casa da Cultura ás 13:00, A Tropa de Trapo, no Día dos DD.HH.

10/12/2010

En Santiago de Compostela. Na sede da FEGAMP, Asamblea xeral de socios do Fondo Galego. A
xuntanza extraordinaria será aberta polo escritor galego Fran Alonso, coa lectura dun manifesto con
motivo do Día Internacional dos Dereitos Humanos.

02/12/2010

En Tomiño. Visita institucional ao Concello da alcaldesa do Paúl (Cabo Verde), Vera Almeida, e
intercambio de experiencias con asociacións de mulleres da vila sobre a erradicación da violencia
machista.

01/12/2010

En Vigo. Na ESAD de Galicia ás 19:00, presentación da mostra de traballo do Curso de Teatro Social.

01/12/2010

En Santiago de Compostela. Xuntanza do Fondo Galego e Vera Almeida, alcaldesa do Paúl
(Cabo Verde), con Dona Marta González Vázquez, Secretaria Xeral de Igualdade, Xunta de Galicia.

01/12/2010

En Boiro. Visita institucional ao Concello da alcaldesa do Paúl (Cabo Verde), Vera Almeida, e
intercambio de experiencias con representantes de asociacións de mulleres da vila.
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30/11/2010

En Vigo. Visita institucional ao Concello de Vigo da alcaldesa do Paúl, Vera Almeida, e rolda de
prensa.

30/11/2010 ao

En Laxe, no CPI Cabo da Area, Exposición Os Obxectivos do Milenio.

17/12/2010
29/11/2010

En Vigo, na ESAD de Galicia. Intervención de Vera Almeida, alcaldesa do Paúl (Cabo Verde), e o Fondo
Galego no Curso en teatro social para a cooperación e o desenvolvemento no século XXI.

29/11/2010

En Lugo. Visita institucional de Vera Almeida, alcadesa de Paúl (Cabo Verde), á Deputación de
Lugo: Encontro e intercambio de experiencias coa cooperativa Moega e a cooperativa Milhulloa.

29/11/2010

En Madrid. Grupo de traballo da Confederación: finanzas, RRHH e financiamento.

29/11/2010

En Madrid. Reunión PNUD-Fondo Galego.

28/11/2010

Chegada a Galicia de Vera Almeida, alcadesa do Paúl (Cabo Verde).

23/11/2010 ao

Na Coruña, no IES Adormideras, Exposición Os Obxectivos do Milenio.

29/11/2010
15/11/2010 ao

En Allariz, Exposición Nicaragua: Unha realidade viva.

28/11/2010
26/11/2010

En Carballo. A Tropa de Trapo no IES Alfredo Brañas, 11:30.

25/11/2010

En Cangas, no IES María Soliño de Cangas ás 11:00, A Tropa de Trapo.

23/11/2010

Inicio das Vacacións con Traballo en Santiago de Cuba.

19/11/2010

En Compostela. Reunión con Cultura Solidaria Galega.

18/11/2010

En Baiona. Reunión coa Fundación Lenca, de Honduras.

17/11/2010 ao

En Vilar de Santos, na Casa da Cultura: Exposición, A Paz cuestión de Fondo.

30/11/2010
16/11/2010
12/11/2010 ao

En Verín. No IES Xesús Taboada Chivite, A Tropa de Trapo.
Na Coruña, no IES Menéndez Pidal, Exposición Os Obxectivos do Milenio.

19/11/2010
12/11/2010
12/10/2010 ao

En Madrid. Sesión técnica da Confederación: avaliación ex-ante de proxectos.
En Caldas de Reis. Exposición A Paz cuestión de Fondo, no IES Aquis Celinis.

12/11/2010
05/11/2010

En Santiago de Compostela. Comisión Executiva.

03/11/2010

Na Deputación de Lugo. Rede Municipalista Solidaria, no Salón de Comisións, San Marcos, 8,
27001, Lugo.

18/10/2010 a

En Lugo, na Sala Uxío Novoneyra Exposición “Nicaragua: Unha realidade viva”.

05/11/2010
29/10/2010

En Mos. A Tropa de Trapo, ás 19:30, no Auditorio do Multiusos de Petelos-Mos.

29/10/2010

En Madrid. Grupo de traballo da Confederación: finanzas, RRHH e financiamento.
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27/10/2010

En Cambados. Rede Municipalista Solidaria, no Centro Cultural A Mercé, r/Coruña s/n, Cambados.

26/10/2010

En Santiago de Compostela. Rede Municipalista Solidaria, na Casa das Asociacións de Benestar
Social, r/ Manuel María nº 6, Salgueiriños-Santiago de Compostela.

22/10/2010

En Betanzos. Rede Municipalista Solidaria, na Sala de xuntas do Edificio Liceo, Praza de Galicia, nº1,
Betanzos. 11:00 da mañán.

21/10/2010

En Vigo. Sinatura de Convenios de proxectos Concello de Vigo-Fondo Galego.

20/10/2010

En Nigrán. A Tropa de Trapo na Escola Proval ás 11:30.

20/10/2010

No Porriño. Rede Municipalista Solidaria, na Casa Cultural, r/ Domingo Bueno, nº9, O Porriño.

19/10/2010

En Dumbría. Rede Municipalista Solidaria, no Centro social de Dumbría, Estrada de Dumbría s/n,
Dumbría.

19/10/2010

En Madrid. Xunta de Presidentes da Confederación de Fondos.

18/10/2010

En Ames. A Tropa de Trapo no Día internacional da pobreza no IES de Ames.

18/10/2010

En Vigo, na ESAD de Galicia. Intervención da ONGD Amarante e o Fondo Galego, no Curso en teatro
social para a cooperación e o desenvolvemento no século XXI.

17/10/2010

Inicio das Vacacións con Traballo en Cabo Verde, Cámara de São Filipe.

16/10/2010

En Santiago de Compostela. Sinatura do Pacto Galego contra a Pobreza, coa participación do
Fondo Galego.

15/10/2010

En Culleredo. No Salón de Actos do IES Cruceiro Baleares, A Tropa de Trapo.

14/10/2010

En Ourense. Rede Municipalista Solidaria, no Centro de Iniciativas empresarias, r/ Padre Feijoo, nº 1
A, Ourense.

07/10/2010

En Vigo, na ESAD de Galicia. Na ESAD de Galicia, ás 11.30 horas, rolda de prensa de presentación
pública do programa TeaTracción 2010-2011.

27/09/2010 ao
08/10/2010
27/09/2010 a
08/10/2010
27/09/2010 ao

En Bergondo. No CPI Cruz do Sar, Exposición A Paz cuestión de Fondo, encadrada no Bergondo
Cooperación Internacional.
En Salceda de Caselas. Na Casa da Cultura, Exposición sobre os Obxectivos de Desenvolvemento
do Milenio.
En Mondoñedo. Na Casa da Xuventude, Exposición “Nicaragua: Unha realidade viva”.

14/10/2010
05/10/2010

Na Estrada. No Teatro Principal, A Tropa de Trapo.

02/10/2010

En Compostela. Xuntanza na Secretaría Técnica para a presentación da versión beta do novo web
do Fondo Galego.

28/09/2010

En Vigo, na ESAD de Galicia. Intervención do Fondo Galego, no Curso en teatro social para a
cooperación e o desenvolvemento no século XXI.

25/09/2010

En Vilagarcía de Arousa. Festa da solidariedade, coa participación do Fondo Galego.
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23/09/2010

En Vigo. Na ESAD de Galicia, inicio do Curso en Teatro social para a cooperación e o
desenvolvemento no século XXI.

03-23/09/2010
21/09/2010
16-17/09/2010

No Valadouro, na Casa da Cultura, Exposición “Nicaragua: Unha realidade viva”.
En Cambre. A Tropa de Trapo no Día internacional pola paz.
En Málaga. Encontro de intercambio de experiencias da Confederación.

13/09/2010

En Santiago de Compostela. Comisión Executiva.

10/09/2010

En Madrid. Reunión presidentes e xerentes dos Fondos da Confederación.

09/09/2010

Comezo das Vacacións con Traballo no Perú.

08/09/2010

En Santiago de Compostela. Pilar Gallego, da Comisión Executiva, participa na presentación do
Rexistro de Cooperantes Galeg@s no Exterior da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e
coa UE.

04/09/2010

En Ferrol. A Tropa de Trapo no III Certame Solidario de Ferrol.

24/08/2010

En Xove. A Tropa de Trapo nas festas locais, 20:00 na Aula Multideportiva.

16/08/2010 a

En Burela, na Casa do Concello. Exposición ‘Nicaragua: Unha realidade Viva’.

30/08/2010
20/08/2010
26/07/2010 a

No Porto do Son. A Tropa de Trapo, nas Xornadas Solidarias do Concello.
En Xove, na Casa da Cultura. Exposición ‘Nicaragua: Unha realidade Viva’.

11/08/2010
03/08/2010
20-29/07/2010
21/07/2010
01-19/07/2010

En Baiona. Reunión ONGD AXUNICA - Secretaría Técnica do Fondo Galego.
En Noia, na Casa da Cultura, Exposición A Paz cuestión de Fondo.
En Baiona. Xuntanza preparatoria do novo web do Fondo Galego.
En Lousame, na Casa da Cultura, Exposición A Paz cuestión de Fondo.

14/07/2010

En Santiago de Compostela, reunión da Comisión de Cidades e Deputacións.

14/07/2010

En Santiago de Compostela, rolda de prensa de presentación do proxecto Art-Papdel Maputo
(Mozambique), coa participación do responsable do programa ART do PNUD no Estado español,
Antonio Zurita e o Presidente do Fondo Galego, Alfredo Novoa.

14/07/2010

En Santiago de Compostela, reunión Fondo Galego – Xunta de Galicia – responsable de ART no
Estado español.

13/07/2010

En Baiona. Xuntanza ESCAES Perú - Secretaría técnica do Fondo Galego.

09/07/2010

En Santiago de Compostela. Comisión Executiva.

06/07/2010

En Baiona. Xuntanza Implicadas no Desenvolvemento-Secretaría técnica do Fondo Galego.

25/06/2010

En Lugo. VI Xornadas anuais de cooperación do Fondo Galego, no Salón de actos da Deputación
de Lugo entre as 10:00 e as 15:00. Rúa San Marcos, 8 (27001) Lugo.

18/06/2010

En Santiago de Compostela. Comisión Executiva.
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15/06/2010
01/06/2010 13/06/2010
26/05/2010 -

En Arteixo, no Centro social do Frixol, A Tropa de Trapo ás 19:00.
En Ramirás, no Centro cultural e social do Picouto, Exposición dos Obxectivos de
Desenvolvemento do Milenio.
En Viveiro. Na Casa do Concello, Exposición A Paz cuestión de Fondo.

07/06/2010
06/06/2010

En Ames, III Encontro gastronómico intercultural, coa participación do Fondo Galego.

06/06/2010

En Ramirás, no Centro Cultural e Social do Picouto, A Tropa de Trapo ás 18:00.

04/06/2010

En Barcelona. Reunión do Consello da Confederación de Fondos.

04/06/2010

En Barcelona. Reunión Fondo Galego – Fons Catalá para estudar posible colaboración no Haití.

29/05/2010 -

En Cambre, I Mostra Intercultural Solidaria, coa participación do Fondo Galego.

30/05/2010
28/05/2010

En Santiago de Compostela. Reunión con Pilar Romero, Subdirectora Xeral de Cooperacion, coa
participación de Óscar Almendáriz, de CEPRODE (Perú), e Rosario Huamán, do municipio de
Atavillos Alto (Perú).

28/05/2010

En Baiona, ás 17:30, na Casa do Concello. Visita de Óscar Almendáriz, de CEPRODE (Perú), e
Rosario Huamán, do municipio de Atavillos Alto (Perú).

28/05/2010

En Santiago. Asemblea Xeral ordinaria, coa participación de Óscar Almendáriz, de CEPRODE
(Perú), e Rosario Huamán, do municipio de Atavillos Alto (Perú).

27/05/2010

Na Deputación de Pontevedra, ás 11:00. Visita de Óscar Almendáriz, de CEPRODE (Perú), e
Rosario Huamán, do municipio de Atavillos Alto (Perú).

27/05/2010

Na Guarda, ás 17:30, na Casa do Concello. Visita de Óscar Almendáriz, de CEPRODE (Perú), e
Rosario Huamán, do municipio de Atavillos Alto (Perú).

23-28/05/2010

Visita de Óscar Almendáriz, de CEPRODE (Perú), e Rosario Huamán, do municipio de Atavillos
Alto (Perú) a Galicia.

26/05/2010

En Fene, ás 16:30, na Casa do Concello. Visita de Óscar Almendáriz, de CEPRODE (Perú), e
Rosario Huamán, do municipio de Atavillos Alto (Perú).

26/05/2010

Na Coruña, ás 13:00, na Casa do Concello. Visita de Óscar Almendáriz, de CEPRODE (Perú), e
Rosario Huamán, do municipio de Atavillos Alto (Perú).

25/05/2010

En Santiago. Reunión Fondo Galego – Xunta de Galicia.

25/05/2010

Na Pobra de Trives, ás 14:30, na Casa do Concello. Visita de Óscar Almendáriz, de CEPRODE
(Perú), e Rosario Huamán, do municipio de Atavillos Alto (Perú).

25/05/2010

En Manzaneda, ás 11:30, na Casa do Concello. Visita de Óscar Almendáriz, de CEPRODE (Perú), e
Rosario Huamán, do municipio de Atavillos Alto (Perú).

24/05/2010

En Burela, ás 12:00, na Casa do Concello. Visita de Óscar Almendáriz, de CEPRODE (Perú), e
Rosario Huamán, do municipio de Atavillos Alto (Perú).

39

40

MEMORIA | 2 | 0 | 1 | 0 | FONDO GALEGO

24/05/2010

En Riotorto, ás 17:00, na Casa do Concello. Visita de Óscar Almendáriz, de CEPRODE (Perú), e
Rosario Huamán, do municipio de Atavillos Alto (Perú).

26/4/2010 -

En Xove. Na Casa do Concello Exposición A Paz cuestión de Fondo.

21/5/2010
11/05/2010

En Manzaneda. Rede Municipalista Solidaria. Na Casa do Concello, Estrada de Raigada, s/n.

07/05/2010

En Santiago. Comisión Executiva.

07/05/2010

En Santiago. Comisión de Cidades e Deputacións.

06/05/2010

En Lugo. Rede Municipalista Solidaria. Na Sala Centro convivencia Uxio Novoneyra, r/ Quiroga
Ballesteros Nº 1 A.

05/05/2010

En Rodeiro. Rede Municipalista Solidaria. No Centro cultural municipal Manuel Lamazares, Rúa A,
nº28.

04/05/2010

En Outes. Rede Municipalista Solidaria. Na Casa da cultura, Avda. San Campio, 1.

30/04/2010

En Baiona. Comisión técnica de avaliación de proxectos.

29/04/2010

En Teo. Rede Municipalista Solidaria. No Salón de actos de Calo, antiga escola da Tomada, r/ A
Igrexa.

28/04/2010

En Cabanas. Rede Municipalista Solidaria. Na Casa do Concello, Avenida Julio Wais, s/n.

27/04/2010

En Ponteareas. Rede Municipalista Solidaria. No Centro multiusos, rúa As Pombas, s/n (estrada das
Neves).

4-25/4/2010

En Burela. Na Casa do Concello Exposición A Paz cuestión de Fondo.

24/04/2010

En Arteixo. Arteixo Solidario coa participación do Fondo Galego.

22/04/2010

En Baiona. Visita á Secretaría Técnica do xerente da Confederación de Fondos, José Mansilla.

20/04/2010

En Baiona. Visita á Secretaría Técnica de Luís Pemán, de AID Social.

16/04/2010

En Santiago. Comisión Executiva.

14/04/2010

En Vigo. Xuntanza ESAD de Galicia-Secretaría Técnica do Fondo Galego

09/04/2010

En Santiago. Comisión Executiva.

09/04/2010

En Santiago. Xuntanza Fondo Galego-Estratega Consulting.

09/04/2010

En Santiago. Participación de Ángeles Silva, da Comisión Executiva do Fondo Galego, no curso
Tecnoloxía e Cooperación para o Desenvolvemento Humano, de Enxeñaría Sen Fronteiras.

03/03/2010

En Burela. No IES Montecastelo, Exposición A Paz Cuestión de Fondo.

03/04/2010
30/03/2010

En Santiago. Asemblea Xeral ordinaria.

26/03/2010

En Santiago de Compostela. Presentación da Convocatoria de Vacacións con Traballo 2010.

25/03/2010

Na Deputación de Lugo no Local social de Caixa Galicia (Pza. de Santa María, Lugo). “A UNRWA en
Palestina: os proxectos apoiados polo Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade”

24/03/2010

En Cambre no Centro Sociocultural do Graxal (Rúa Álvaro Cunqueiro, s/n, O Temple). “Palestina: o
conflito desigual e a paliación das consecuencias”.

22/03/2010

En Santiago de Compostela. Entrevistas aos pre-seleccionados para o Servizo de Comunicación do
Fondo Galego.

15/03/2010

En Xátiva (Valencia). Reunión de xerentes da Confederación de Fondos.

09/03/2010

En Baiona. Xuntanza Tropa de Trapo- Secretaría Técnica do Fondo.

05/03/2010

En Santiago de Compostela. Consello Galego de Cooperación ao Desenvolvemento.

05/03/2010

En Santiago. Comisión Interterritorial de Cooperación para o Desenvolvemento.

04/03/2010

En Santiago de Compostela. Comisión Executiva.

27/02/2010

Na Coruña. No Palacio de Exposicións e Congresos: Espazo Solidario.

22/02/2010

En Vigo. Xuntanza ESAD de Galicia-Secretaría Técnica do Fondo Galego.

22/02/2010

En Baiona. Reunión con Estratega Consulting- Secretaría Técnica do Fondo Galego.

18-20/02/2010
15/02/2010

No Ateneo de Ferrol. Exposición A Paz cuestión de Fondo.
En Barcelona. Reunión de xerentes da Confederación de Fondos de Cooperación e
Solidariedade.

12/02/2010

En Vigo. Entrega do cheque para a Conta de Emerxencia en Haití por Vigolandia, Concello de Vigo.

05/02/2010

En Santiago de Compostela. Comisión Executiva.

05/02/2010

En Santiago de Compostela. Reunión do Consello Municipalista da Cooperación.

04/02/2010

En Baiona. Reunión AGARESO – Secretaría do Fondo Galego.

03/02/2010

En Santiago de Compostela. Reunión con Pilar Romero, Subdirectora Xeral de Cooperación.

30/01/2010

En Baiona. Auditorio Municipal V Centenario. TeatrAcción.

27/01/2010

En Gijón. Participación de Angeles Silva (Comisión Executiva) nas Xornadas sobre Fondos de
Cooperación, organizado pola Coordinadora Asturiana de ONGD´s.

23/01/2010

En Outes. Casa da Cultura. TeatrAcción.

22/01/2010

En Madrid. Xunta de Presidentes da Confederación de Fondos de Cooperación e
Solidariedade.

21/01/2010

En Baiona. Reunión da Secretaría Técnica do Fondo Galego con Solidariedade Galega.

16/01/2010

En Oleiros. Auditorio Gabriel García Márquez. TeatrAcción.

15/01/2010

En Santiago de Compostela. Comisión Executiva.

15/01/2010

En Ribeira. Auditorio Municipal. TeatrAcción.

15/01/2010

En Ribeira. Auditorio Municipal. TeatrAcción.

