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IntroducIón: 
soMos unha rede 
de InstItucIóns e 
Persoas

00 IntroducIón: 
soMos unha rede 
de InstItucIóns e 
Persoas

O Fondo Galego de Cooperación e So-

lidariedade despediuse do 2012 coa 

conmemoración dos seus 15 anos de 

traxectoria e experiencia acumulada, 

Para celebralo, Concellos, Deputacións, 

Xunta de Galicia, Coordinadora galega 

de ONGD e demais representantes do 

sistema galego de cooperación partici-

paron nas VII Xornadas do Fondo: 15 

anos comprometéndonos coa solidarie-

dade, o 30 de novembro en Santiago de 

Compostela. 

Esta xornada, que resumiu os logros e 

o bo facer do Fondo Galego nestes 15 

anos de traballo a prol da cooperación 

municipalista galega, foi unha xornada 

festiva, alegre, de reflexión e na que 

non faltaron os parabéns e as palabras 

de recoñecemento, ingredientes indis-

pensables para continuar coa misión na 

que estamos enredados con enerxías 

renovadas. 

Tralo meu primeiro ano na Presidencia 

do Fondo Galego son moitas as leccións 

aprendidas, entre as que destaco espe-

cialmente o enorme valor do traballo en 

rede que se leva a cabo entre as enti-

dades socias, onde prima un clima de 

colaboración que non cae en batallas 

innecesarias: cooperación mancomu-

nada, interinstitucional e de todas/os. O 

respecto e o traballo a prol da promo-

ción e defensa dos Dereitos Humanos 

son a nosa máxima.

Desta maneira comprendemos ao Fon-

do como unha estrutura e modelo de 

xestión que permite desenvolver con 

eficacia e eficiencia a política pública 

mancomunada de cooperación ao des-

envolvemento, cousa que só é posible 

deixando atrás as diferenzas partidarias, 

enfatizando as ansias de solidariedade, 

xustiza e equidade dos nosos Concellos 

e Deputacións socias, en representación 

das súas cidadanías. 

O 2012 foise e deixounos bo sabor de 

boca: foi o ano que máis actividades se 

organizaron nos Concellos que facemos 

parte do Fondo, máis de 100, conse-

guindo tamén continuar a  darlle forma 

aos proxectos de desenvolvemento hu-

mano que alén das nosas fronteiras pro-

movemos como Fondo Galego e tamén 

xunto ás ONGD de Galicia. 

Na área de sensibilización púxose en 

práctica a innovación xunto coa ex-

periencia acumulada, pero sempre co 

obxectivo de concienciar sobre as des-

igualdades e iniquidades a nivel mun-

dial.  O concurso de fotografía ‘Imaxes 

con Fondo’, as exposicións das ONGD 

na Semana mundial contra a pobreza, 

o espectáculo do contacontos da Tropa 

de Trapo, o documental dos 15 anos 

do Fondo Galego, os ciclos de cine, as 

exposicións ou as Charlas contra a in-

diferenza, son exemplos das variadas 

actividades que se ofertaron ao longo 

do ano enchendo patios de butaca de 

teatros, casas da cultura ou colexios e 

moitos IES. A nosa achega dentro dos 

nosos Concellos ten sido ben ampla na 

procura de mellorar a comprensión das 

orixes da desigualdade entre países, e 

tamén dos procesos para favorecer o 

desenvolvemento neles.

En canto aos proxectos, cabe sinalar 

o rescate da convocatoria aberta para 

ONGD galegas ou con delegación en 

Galicia, que non se realizaba dende o 

2010. Coa convocatoria resultaron fi-

nanciados catro proxectos de coope-

ración ao desenvolvemento de ONGD 

moi representativas en Galicia. A nosa 

asociación, desde o sistema de cotas 

mínimas e o control do gasto, ten bases 

sólidas onde asentarse.

En resumo, o 2012 foi un ano non só de 

resistir, tamén de apostar, de medrar, 
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de fortalecer, de flexibilizar e de inno-

var; un exercicio no que o Fondo Galego 

consolidou a súa andaina nun contexto 

pouco amable e cheo de dificultades 

para a cooperación ao desenvolvemen-

to.

Por todo isto, non cabe mais que agra-

decer en nome da Comisión Executiva 

a todos os Concellos e Deputacións e 

as persoas que artellan o noso traballo 

en rede, os bos resultados, o esforzo e 

o ambiente cooperativo que fai posible 

seguir facendo historia despois de 15 

anos. Despois de tres lustros podemos 

dicir que temos oficio. 

Únanse ao Fondo Galego: Somos unha 

rede de institucións e persoas.

teresa París 

Presidenta do Fondo Galego de 

Cooperación e Solidariedade

Encontro ‘Institucións locais e solidariedade’ co PSdeG

O BNG reafirmou o compromiso co Fondo Galego

O primeiro dos Encontros celebrouse co PPdeG
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A crise económica e a forte contracción 

das capacidades orzamentarias e de xes-

tión da administración local e autonómi-

ca, ameazaron con resentir de maneira 

notable o tecido e a vida asociativa do 

Fondo. Sen embargo, pese ao recorte 

orzamentario e o leve descenso do nú-

mero de socios, nunca tantas persoas 

participaron de actos públicos do Fondo 

nin tantas actividades foron organizadas 

ao redor do Fondo polos Concellos so-

cios. Nunca a vida asociativa tivo tanta 

riqueza nin tanta presenza pública.

Con fórmulas imaxinativas e facendo 

fincapé na atención ao socio e ao sen-

tido e finalidade da nosa propia existen-

cia, o 2012 confirmounos como unha 

peza fundamental do sistema galego de 

cooperación e da acción exterior de Ga-

licia, máis alá de sermos un patrimonio 

único do municipalismo galego.

Como política pública de libre ads-

crición, actualmente o Fondo Galego 

conta con 94 asociados, sendo dous 

deles as Deputacións de A Coruña e 

Lugo. Precisamente, foron as baixas das 

outras dúas Deputacións provinciais ga-

legas, a de Pontevedra e a de Ourense, 

as máis dolorosas das recibidas durante 

o 2012 en atención ao peso económico 

das súas achegas, máis sobre todo, polo 

sentido estratéxico dunha decisión que 

non amosa aprecio pola capacidade de 

mancomunar traballo nesta área desde 

o poder local.

Do Fondo fan parte socios das 4 provin-

cias galegas, de todos os tamaños, os 

Concellos medianos e os pequenos, os 

grandes e as cidades, os da costa e os 

do interior. Nos que gobernan uns e nos 

que gobernan outros. 

En total o Fondo representa a máis do 

70% da sociedade galega, dous millóns 

de galegos e galegas que reiteradamen-

te apoian en todas as enquisas de opi-

nión os esforzos en materia de 

cooperación ao desenvolve-

mento por parte das adminis-

tracións públicas.

O Fondo Galego é unha rede 

de institucións e persoas 

que pese as dificultades 

que o 2012 nos presentou, 

amosa unha vivacidade e 

razón de ser irrenuncia-

ble, desde o exercicio da 

democracia local e cun-

ha decidida aposta polo 

seu afianzamento.

Comisión Executiva

A Comisión Executiva é o órgano de go-

berno da asociación desde a súa funda-

ción. É un órgano plural que reflicte a 

filosofía de consenso coa que naceu o 

Fondo Galego.

Durante o 2012 reuniuse en 11 oca-

sións, a excepción do mes de agosto. A 

composición da mesma sempre foi plu-

ral, como tamén o é nesta lexislatura. 

Fan parte dela os Concellos de Redon-

dela, Vigo, Allariz, Oleiros, A Coruña e 

Cambre, a Deputación de Lugo e a Se-

cretaría do Fondo: o Instituto Galego de 

Análise e Documentación Internacional 

(Igadi).

tecIdo e 
vIda asocIatIva
tecIdo e 
vIda asocIatIva

11

O ano iniciouse coa Declaración ‘A crise non poderá coa 
solidariedade do municipalismo galego’
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A Comisión Executiva saída das elec-

cións locais de maio de 2011 seguiu as 

orientacións de traballo presentes nas 

Liñas Estratéxicas 2011-2015. No 2012 

apostou por centrar a súa actividade 

usando como fío condutor a conmemo-

ración dos 15 anos de vida do Fondo e a 

Declaración institucional presentada en 

febreiro “A crise non poderá coa solida-

riedade do municipalismo galego”.

Asemblea Xeral

A Asemblea é o órgano colectivo e so-

berano do Fondo, onde participan todos 

os socios por medio dos seus represen-

tantes políticas/os. 

No 2012 reuniuse en dúas ocasións, as 

dúas de maneira ordinaria.

Na Asemblea xeral de 27 de marzo de 

2012 celebrada en Santiago de Com-

postela, nas instalacións da Fegamp, a 

presidenta do Fondo Galego expuxo o 

primeiro Informe de situación desde a 

súa chegada á CE do Fondo, mentres 

que a Tesoureira presentou o Balance 

contable de 2011. 

Na Asemblea ofi-

cializáronse as 

baixas da Deputa-

ción de Pontevedra, 

e os Concellos de 

Cangas, Castrelo do 

Val e Guitiriz. Ade-

mais, contamos con 

representantes do 

proxecto, Redes para 

o desenvolvemen-

to, tanto da Cámara 

municipal de Loures 

como do Instituto Marqués de Val Flor, 

que nos informaron sobre os avances 

para a constitución dunha rede muni-

cipalista portuguesa a prol da coopera-

ción internacional utilizando como refe-

rencia a experiencia do Fondo Galego.

evolucIón no núMero de socIos
120

100

80

60

40

20

0

97

10

98

28

99

37

00

47

01

54

02

58

03

60

04

67

05

83

06

95

07

102

08

107

09

101

10

99

Fonte: elaboración propia a partir de documentación obrante na Secretaría Técnica.

11

99

12

94

A Asemblea apostou en marzo por fortalecer o 

funcionamento en rede, transpartidario e aberto.
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cargo entidade Provincia Política/o técnica/o datos de contacto

Presidencia Redondela Pontevedra Teresa París Purificación 
Hermelo Iglesias

R/Alfonso XII, 2 - 36800 
Redondela (Pontevedra)
986 400 300

vicepresidencia Vigo A Coruña Isaura Abelairas Rosa Alonso / Jesús 
Núñez Torrón

Praza do Rei, 1 - 36202 Vigo 
(Pontevedra)
986 810 138

secretaría Igadi Daniel González 
Palau

IIlla de San Simón
36693 Cesantes - Redondela 
(Pontevedra)
698 156 127

tesouraría Allariz Ourense Pilar Gallego Cid Carmen Cid Pérez Praza Maior, 1 - 32660 Allariz
988 554 059

vogalía Cambre A Coruña María Jesús 
González Roel

Ricardo Puertas 
Mosquera

Adro, 1 - 15660 Cambre (A 
Coruña)
981 613 128

vogalía A Coruña A Coruña José Luis Quintela Laura Golpe Praza de María Pita, 1 - 15001 
A Coruña
981 184 200 (ext. 33090)

vogalía Viveiro Lugo Isabel Rodríguez Lorena Fernández 
Méndez

Praza Maior, 1 - 27850 Viveiro 
(Lugo)
982 560 128

vogalía Deputación 
de Lugo

Antonio Veiga 
Outeiro

Esther López 
Rodríguez

San Marcos, 8 - 27001 Lugo
982 260 262

vogalía Oleiros A Coruña Ángel García 
Seoane

Marga Figueroa Praza de Galicia, 1 - 15173 
Oleiros
981 610 000
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A 12 de 

setembro de 2012 o Fondo Galego re-

uniu de novo á súa Asemblea de socios 

para ratificar a proposta de resolución 

de proxectos elaborada pola Comisión 

Executiva, previo informe da Secretaría 

do Fondo e a Comisión de represen-

tantes técnicas/os dos Concellos. Desta 

maneira concluíase o proceso da con-

vocatoria de proxectos para ONGD con 

presenza en Galicia que o Fondo abri-

ra no mes de maio, trala xuntanza do 

Consello Municipalista da Cooperación 

en abril.

Consello Municipalista da Co-

operación

O CMC é o órgano de asesoramento e 

diálogo do Fondo Galego co tecido soli-

dario en Galicia. No 2012 reuniuse o 12 

de abril para presentar as Bases da con-

vocatoria de proxectos para ONGD con 

p r e -

senza en Galicia. O CMC 

serviu para designar a 

José Luis Quintela, repre-

sentante do Concello de 

A Coruña, como vogal 

de relacións coas ONGD. 

Integráronse nesta nova 

andaina do CMC un total 

de 14 ONGD galegas.

Desde abril de 2012, o CMC conta cun 

boletín informativo mensual para as 

asociacións e ONGD integradas, que 

serve para abrir unha canle de comuni-

cación permanente entre o Fondo e o 

terceiro sector galego. Para facer parte 

do CMC tan só hai que demandar a alta.

Rede Municipalista Solidaria 

A Rede Municipalista Solidaria é o meca-

nismo organizativo do Fondo no que se 

vincula a Secretaría da entidade cos téc-

nicas/os das entidades socias para a súa 

comunicación interna e a organización 

de actividades de sensibilización nas en-

tidades socias.

Durante todo o ano o método é o te-

letraballo por medio de comunicacións 

electrónicas semanais, mais a RMS ten 

dúas paradas físicas ao ano. No 2012 

reuniuse nas 

convocatorias 

do primeiro se-

mestre, durante 

o mes de marzo 

nos Concellos 

de: Vilagarcía, 

Lugo, Santiago, 

Fene, Mos e na 

Deputación de 

Ourense.

Na convocatoria do 

segundo semestre e 

co obxectivo de avaliar de maneira co-

lectiva o ano 2012, a RMS convocouse 

nunha única data en Santiago de Com-

postela, nas instalacións da Fegamp. 

Rede de comunicadoras/es soli-

darias/os

Desde o 2010, o Fondo activou unha 

política sistemática ao respecto da co-

municación da organización coa pers-

pectiva de que comunicar ben os nosos 

esforzos e as nosas actividades é tamén 

sensibilizar. Desta maneira identificáron-

se ao interior das entidades socias aos 

equipos de comunicación ou aos téc-

nicas/os encargados da comunicación, 

para vinculalos ao traballo de comunica-

ción do Fondo.

Como resultado deste traballo acumu-

lado ao longo de máis de dous anos, 

contamos cunha serie de 10 pressbooks 

ou dossieres de prensa, que deixan ob-

servar a crecente presenza dos contidos 

do Fondo nos medios de comunicación 

galegos, e unha mellor información das 

actividades e eventos que o Fondo xes-

tiona, destacando a evolución acumulu-

tiva das mesmas, en especial durante o 

2012.

O Consello Municipalista da Cooperación  reuniuse despois de dous anos

En setembro a Asemblea aprobou a resolución de proxectos

No segundo semestre, a Rede Municipalista Solidaria 

 xuntouse en Compostela
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O Fondo Galego é unha rede de institu-

cións e de persoas que mutuamente se 

reforzan procurando un espazo propio, 

construído no local, para entroncar coas 

correntes mundiais de defensa e promo-

ción dos Dereitos Humanos.

Desde a filosofía fundacional de colocar 

a solidariedade internacional por riba 

dos localismos e partidismos, o Fondo 

construíuse con vontade de formar par-

te da rede institucional  que conforma a 

Autonomía de Galicia, como peza que 

contribúe desde o local á conexión e 

comprensión do global. 

O Fondo é expresión dun compromiso 

municipalista, que nace da convicción 

de que o desenvolvemento humano 

brota no local 

do mesmo xeito que a transfor-

mación do mundo será re-

sultado da transformación 

de todas e cada unha das 

persoas que nel habitan. 

Un compromiso que na-

cendo galego foi capaz de 

proxectar o seu modelo no 

contexto comunitario.

Xunto ás institucións cabe si-

nalar a entrega e vontade de 

todas aquelas persoas que ao 

longo dos 15 anos participa-

ron e apoiaron desde o seu 

compromiso a construción do 

Fondo Galego.

 | Xunta de 
Galicia

O Fondo Galego e a Xunta 

de Galicia manteñen rela-

cións de colaboración desde 

a fundación da entidade. 

Desde o ano 2000 así-

nanse Convenios anuais 

ou bianuais para a rea-

lización de actividades 

de sensibilización, que 

axudaron a conformar 

o que hoxe é o motor 

organizativo do Fondo, a Rede Munici-

palista Solidaria e a articulación de acti-

vidades por Galicia.

Así as cousas, o 10 de maio de 2012 asi-

nouse o convenio de colaboración entre 

a Consellería de Presidencia, Adminis-

tracións públicas e Xustiza e o Fondo 

Galego de Cooperación e Solidariedade, 

baixo o título “Plan de Sensibilización 

2012: 15 anos administrando a Solida-

riedade desde o local” que foi a base 

das actividades levadas a cabo en sensi-

bilización e comunicación.

22 relacIóns
InstItucIonaIs
relacIóns 
InstItucIonaIs

A presidenta do Fondo co subdirector xeral  

de Educación, Manuel Vila

Teresa París e o director xeral de Xuventude e 

Voluntariado, Ovidio Rodeiro
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Mantivéronse xuntanzas coa Dirección 

xeral de Xuventude e Voluntariado e coa 

Consellería de Educación para procurar 

sinerxías e comunicacións estables que 

permitiran abrir novas oportunidades en 

base á capacidade e presenza notable 

do Fondo nos Concellos galegos.

Durante os 15 anos de vida da asocia-

ción a Xunta, tamén foi un dos colabo-

radores económicos máis relevantes me-

diante convenios de cofinanciamento en 

proxectos a prol do desenvolvemento 

humano no Sur, especialmente en Cabo 

Verde. Froito da grave crise económica 

actual estas achegas diminuíron progre-

sivamente desde o ano 2010, sendo o 

2012 un ano no que o financiamento 

conxunto de proxectos foi conxelado.

 | FeGamp

A relación de colaboración entre o Fon-

do e a Fegamp é moi próxima, actuando 

o Fondo como unha especie de axencia 

especializada no eido local en materia de 

cooperación internacional ao desenvolve-

mento. A relación entre as dúas organiza-

cións aséntase no propio proceso consti-

tutivo do Fondo Galego nos anos 90.

A relación actual da Fegamp co Fondo 

Galego enmárcase no Acordo de 2005 

asinado entre as dúas entidades e a día 

de hoxe vixente. 

No 2012 déronse pasos para a forma-

lización dun novo marco de relacións 

que gañara en sinerxías para as dúas 

organizacións. Froito deste camiño, ac-

tualmente o Fondo Galego conta cunha 

páxina propia na revista trimestral da Fe-

gamp, Concellos Galegos.

Todas as Asembleas Xerais e Comisións 

Executivas celébranse nas instalacións ad-

ministrativas da Fegamp, e a sede social 

do Fondo atópase na sede da Fegamp.

 | coordinadora 
GaleGa de onGd

Unha das dimensións transversais pre-

sentes nas Liñas Estratéxicas 2011-

2015 do Fondo Galego é a de manter 

máis e mellores relacións co conxunto 

do terceiro sector en Galicia. Froito 

desta decisión aprobouse a convo-

catoria de proxectos para axentes de 

cooperación galegos e reforzouse a 

comunicación coa propia Coordina-

dora e demais ONGD do sector; entre 

outras cousas participando no Xurado 

do Concurso Imaxes con Fondo sendo 

difundido desde os canais propios da 

Coordinadora.

Ademais, cómpre destacar o apoio 

mutuo entre as dúas entidades duran-

te a Semana galega contra a pobreza, 

ao redor do Día internacional contra a 

pobreza (17 de outubro), mobilizando 

recursos de ONGD entre os Concellos 

interesados.

Na liña de refozar sinerxías entre o te-

cido solidario galego e o Fondo, parti-

cipamos activamente cedendo os nosos 

recursos á campaña Impórtanos, do 

Consello Local de Cooperación Interna-

cional do Concello de Vigo (conformado 

por 14 ONGD con presenza na cidade).

José Manuel Rey e Teresa París afianzaron a colaboración  

entre a Fegamp e o Fondo Galego

Presidentas e presidentes da Confederación de  
Fondos reuníronse antes da Asemblea Xeral
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Ademais, o Fondo traballa directamen-

te con ONGD galegas como aGareso 

(Asociación Galega de Reporteiros Soli-

darios), coa que producimos un progra-

ma mensual de radio ou realizamos un 

documental audiovisual;  solidarieda-

de Galega, con quen mobilizamos a ex-

posición Nicaragua: Unha realidade viva; 

ou amarante, coa que regularmente 

implementamos accións de divulgación 

sobre a compra pública responsable e o 

comercio xusto.

 | conFederación de 
Fondos

O 15 de outubro de 2012 renovouse en 

Badaxoz o Consello Confederal, o órga-

no de dirección da Confederación, por 

medio da súa Asemblea xeral. A Presi-

dencia foi renovada polo Fons Català, a 

Vicepresidencia recaeu no Fons Valencià 

e a Tesourería e coordinación xeral no 

Fondo Andaluz.

O Fondo Galego asumiu unha vogalía, 

ao igual que o resto de membros da 

Confederación: Euskal Fondoa, Fondo 

Estremeño e os Fondos das Illas Balea-

res, o Mallorquí e o Pitiús (Ibiza).

Na mesma Asemblea aprobouse un Plan 

de actividades que se desenvolverá du-

rante o 2013 e que xirará en torno á 

lexitimación da cooperación descentrali-

zada e o modelo de xestión dos Fondos.

 | unión europea/
redes para o 
desenvolvemento/

No 2011, o Fondo Galego comezou a 

súa andaina no proxecto: Redes para 

o desenvolvemento, proxecto financia-

do pola Comisión Europea, impulsado 

desde Portugal polo Instituto Marqués 

de Val Flor de Lisboa, e a ONGD alemá 

FINE+P.

O Fondo ten un rol no proxecto de 

asesor, ao ser Redes para o des-

envolvemento unha aposta por 

mellorar a calidade e a organización da 

cooperación descentralizada alemá e 

portuguesa. O Fondo e a súa metodo-

loxía organizativa teñen un modelo que 

presentar en canto a coherencia e visión 

de longo prazo, xunto á calidade e a 

sustentabilidade da acción, e esa é a súa 

función no proxecto, xunto ao IGADI, 

no seu día animador da idea en Galicia.

Unha delegación portuguesa presentou os avances no  

proxecto europeo ‘Redes para o desenvolvemento’

O Fondo Galego compartiu con alcaldías alemás a súa experiencia de 

cooperación en Nicaragua
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Durante o 2012 o Secretario do Fondo 

participou no mes de abril nunha xun-

tanza interna e organizativa entre os 

socios do proxecto na localidade ale-

má de Esslingen. No mes de setembro 

participou na cidade de Wuppertal nun 

Seminario sobre cooperación descen-

tralizada alemá e os irmandamentos 

Alemaña/Nicaragua. O noso represen-

tante presentou ao Fondo Galego, o 

seu modelo de xestión e os resultados 

conseguidos. 

En Galicia contamos coa participación 

dunha delegación portuguesa na As-

emblea xeral do 28 de marzo e na con-

memoración dos 15 anos do Fondo. A 

comitiva, composta por técnicas e po-

líticos/as, ilustrounos sobre os distintos 

avances da xa constituída Rede intermu-

nicipal de cooperaçao para o desenvol-

vimento froito dos dous anos de camiño 

conxunto.

Finalmente e aproveitando a conme-

moración dos 15 anos do Fondo Gale-

go distribuíuse un IAF especial UE, o nº 

129, que ofrece unha visión panorámica 

das motivacións, obxectivos e resultados 

do proxecto.

A Confederación renovou a Directiva na Asemblea de Badaxoz

A Coordinadora Galega de ONGD e o Fondo  

apoiáronse en diversas actividades

A relación coa Federación Galega de Municipios e  
Provincias reforzouse en 2012

O proxecto cofinanciado pola Unión Europea reúne  

entidades de Alemaña, Portugal e Galicia
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cooPeracIón dIrecta 

localIzacIón 
Municipalidade de Totogalpa, Departamento de Madriz. 
Nicaragua

duracIón 6 meses (xullo-decembro 2012)

Persoas beneFIcIarIas 72 persoas

ParceIro local Instituto de Promoción Humana - INPRHU-Somoto

custe total do Proxecto 77.916,19€

acheGa do concello de vIGo 53.661,15€

acheGa do Fondo GaleGo 1.000€

acheGa das Persoas beneFIcIarIas 18.401,54€

acheGa do InPrhu 4.853,20€

Melloradas as condIcIóns de habItabIlIdade e salubrIdade 
de 10 FaMIlIas choroteGas de totoGalPa, MadrIz (nIcaraGua)

resuMo

O Concello de Vigo, principal financiador deste proxec-

to e animador do mesmo, iniciou o traballo co INPR-

HU a través do Fondo Galego no ano 2008, e dende 

entón leva financiadas un total de 36 vivendas, que 

son moito máis que vivendas, xa que o Dereito á 

vivenda en Nicaragua está fortemente relacionado 

co Dereito á saúde  (especialmente para mitigar o 

mal de chagas) e o Dereito á alimentación. Así, 

este proxecto dá continuidade ao apoiado no 

2011 polo propio Concello de Vigo, e ao traballo 

acumulado da nosa asociación de Concellos e Deputacións no norte ni-

caraguano, unha das zonas máis vulnerables do planeta.

O Instituto Nacional de Promoción Humana-Somoto (INPRHU-Somoto), parceiro clave do Fondo Galego en Nicara-

gua,  é unha ONGD creada no 1990 e emprazada no Departamento de Madriz, ao norte de Nicaragua. Desde os 

primeiros proxectos, baseados na Defensa dos Dereitos Humanos, o INPRHU foi multiplicando as súas posibilida-

des de transformación social introducindo técnicas de agroecoloxía e especializándose na construción de vivendas 

Familia no proceso de construción da súa vivenda
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e asentamentos tralo furacán Mitch en 1997, emerxencia na que o INPRHU xogou un rol central no traballo coor-

dinado na rexión polas Nacións Unidas. 

Actualmente, o seu Plan estratéxico dispón de tres programas, que se interrelacionan entre si: Defensa de Dereitos 

Humanos, Desenvolvemento rural e Educación alternativa rural. 

A experiencia de INPRHU en proxectos de vivendas é ampla, polo que cando falamos dun proxecto de vivendas 

estamos dicindo tamén que é un proxecto no que se está traballando a defensa dos Dereitos Humanos e o desen-

volvemento endóxeno sustentable. Falamos dun plan de desenvolvemento humano integral na rexión de Madriz, 

dadas as  capacidades e o traballo acumulado do Inprhu en toda a rexión.

Nos últimos anos o Inprhu executou este tipo de proxectos no Departamento de Madriz, consolidando experien-

cias e fortalecendo alianzas internacionais de cara a mitigar as necesidades de vivenda da poboación. 

O Fondo Galego apoiou xunto co Inprhu o dereito inherente ás persoas de habitar nunha vivenda digna dende o 

ano 2007, sendo máis de 80 as construídas co noso financiamento. 

O presente proxecto, planificado para cubrir as necesidades de vivenda de 10 familias da comunidade de San José 

de Palmira, acabou por cubrir a 12, dúas máis do inicialmente agardado. Esta modificación levouse a cabo trala 

forte necesidade doutras dúas familias que inicialmente quedaran excluídas do proxecto. Inprhu levou a cabo un 

estudo de viabilidade, tras o que concluíu que reducindo lixeiramente a área das vivendas e substituíndo algúns 

materiais (metais por madeira) se poderían cubrir dúas vivendas máis sen verse danada a calidade das constru-

cións. O Fondo Galego aceptou a proposta, polo que finalmente foron 12 familias as envolvidas no proxecto, un 

total de 72 persoas. 

obxectIvo xeral

Mellorar a calidade de vida da poboación rural chorotega da Municipalidade de Totogalpa.

obxectIvo esPecíFIco

Mellorar as condicións de habitabilidade e salubridade de 10 familias chorotegas da comunidade de San José de 

Palmira, na municipalidade de Totogalpa. 

resultados obtIdos

1.   Facilitado o acceso a un vivenda digna a 12 familias Chorotegas.

2.   Mellora das capacidades das comunidades en materia de autoconstrución e rehabilitación de vivendas.

3.   Modificación dos hábitos hixiénico-sanitarios das comunidades beneficiarias do proxecto.

4.   Mellora das capacidades das comunidades en materia de agricultura biolóxica.
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actIvIdades:

O Inprhu emprega unha metodoloxía participativa para a execución dos proxectos, polo que a implicación do 

conxunto da poboación beneficiaria dáse desde a identificación dos  problemas e das posibles solucións até a súa 

participación activa nas capacitacións e na construción das novas vivendas. A metodoloxía de retroalimentación 

constante facilitou que os/as habitantes das comunidades teñan pleno dominio do 

seu contexto e poidan establecer as súas propias propostas de 

desenvolvemento local. Para a consecución dos re-

sultados e obxectivos leváronse a cabo as seguintes 

actividades: 

elaboración do diagnóstico Inicial: 

Procedeuse durante o primeiro mes ao levantamento 

dun diagnóstico que permitiu dispor de información ac-

tualizada sobre a situación das vivendas na  comunidade.

Proceso asembleario: 

Realizouse un proceso asembleario coa comunidade en tres 

momentos distintos coa finalidade de devolver a información obtida e promover a toma de decisión en conxunto. 

A través deste proceso foron seleccionadas as familias beneficiarias, segundo os criterios establecidos pola propia 

comunidade. Estas comprometéronse a  achegar para a construción das súas  vivendas o materiais para a cons-

trución, man de obra e auga. 

construción de 12 novas vivendas: 

Previo á construción, realizouse unha super-

visión dos lugares onde se construirían as 

vivendas, atendendo aos criterios de INETER 

(Instituto Nicaraguano de Estudos Territoriais) 

e Defensa Civil do Exército de Nicaragua. O 

modelo de vivenda rural que executa INPR-

HU-Somoto é o resultado dun proceso de 

investigación de anos que permite responder 

ás demandas da familia campesiña. Ditas 

vivendas contan cunha superficie de cons-

trución duns 62-60 m2. O modelo baséase 

nunha construción de adobe que conta cun 

centro, un corredor e unha cociña. A este 

modelo sumáronselle melloras de suma im-

portancia, tales como a instalación dunha cociña mellorada, unha latrina e o sistema de captación e alma-

cenamento de auga de choiva. 

Vivendas case rematadas

Plano vivenda
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Impartíronse 2 cursos de capacitación en autoconstrución de vivendas: 

Os cursos de capacitación en autoconstrución de vivendas tiveron unha duración de 5 horas cada un e foron rea-

lizados no primeiro mes de execución do proxecto. Abordáronse temas relacionados coa elaboración dos adobes, 

cimentación, levantamentos de paredes e teitos, colocación de portas, xanelas, fregadeiros e fogóns mellorados.

Impartíronse 2 cursos de capacitación sobre agricultura orgánica ás familias beneficiarias: 

Realizáronse 2 sesións de 5 horas cada unha. Proporcionouse ás/aos participantes material impreso que lles serviu 

como texto de consulta e estudo para que o/a agricultor/a adquira os coñecementos mínimos no manexo da súa 

terra. Os temas a tratar foron: fertilización orgánica, conservación de chans, sementes, chans, manexo de pragas, 

métodos de colleita e almacenamento así como alimentarse mellor gastando menos.

Impartíronse 3 cursos de capacitación sobre  cambios de hábitos hixiénico-sanitarios e saúde ambiental 

a familias beneficiarias: 

Cada curso constou de 5 horas cada un. Os co-

ñecementos impartidos permiten mellorar as 

prácticas hixiénico-sanitarias da comunidade, en 

relación á hixiene persoal, hixiene dos alimentos, 

control de lixos, residuos líquidos, limpeza da vi-

venda, uso e tratamento da auga, uso e mante-

mento da latrina, etc. 

Plano vivenda

Cartel colocado na área do proxecto
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cooPeracIón IndIrecta 

localIzacIón 
Municipalidade de Totogalpa, Departamento de Madriz. 
Nicaragua

duracIón 9 meses (novembro 2012- agosto 2013)

entIdade beneFIcIarIa ONGD Taller de Solidaridad

Persoas beneFIcIarIas 35 persoas

ParceIro local Instituto de Promoción Humana - INPRHU-Somoto

custe total do Proxecto 37.858,60€

acheGa Fondo GaleGo 16.983,58€

acheGa Persoas beneFIcIarIas 17.328,03€

acheGa InPrhu 2.424,33€

acheGa MunIcIPalIdade 122,66€

Melloradas as condIcIóns de habItabIlIdade e salubrIdade 
de 6 FaMIlIas choroteGas de totoGalPa, MadrIz (nIcaraGua)

resuMo

taller de solidaridad ten a súa orixe nunha iniciativa da Congregación das Servas de San Xosé, no ano 2001, 

como unha ONG de ámbito estatal, independente e sen ánimo de lucro. Ten como fin impulsar a xustiza social, 

a dignidade das persoas e a mellora das súas condicións de vida, transformando a sociedade e optando polos 

colectivos pobres e excluídos de mulleres, crianzas e mocidade dos países do Sur. 

Taller de Solidaridad iniciou o seu traballo co INPRHU, parceiro estratéxico do Fondo Galego, no ano 2003, e den-

de entón levan desenvolvidos en pacería 10 proxectos de cooperación ao desenvolvemento. 

Este proxecto, que recibiu financiamento a través da Convocatoria de proxectos para ONGD,   redunda no traballo 

establecido entre o Fondo Galego e o INPRHU-Somoto en Nicaragua nos últimos anos. Mais, o presente proxecto, 

a pesares de contar coa mesma metodoloxía que o proxecto financiado de xeito directo ao INPRHU, diríxese a 

mellorar as condicións de habitabilidade e salubridade de 6 familias da comunidade de La Muta, a través do seu 

acceso a unha vivenda segura. 

Taller de Solidariedade fai fincapé, sobre todo, na mellora das condicións de saúde da poboación rural, xa que as 
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inadecuadas condicións de habitabilidade contribúen á aparición de epidemias, como a enfermidade do chagas, 

e ao aumento do nivel de morbilidade e mortalidade da poboación, así como a problemas de tipo psicolóxico. 

A pesar de que a poboación é consciente da necesidade de habitar nun espazo físico apropiado para o desen-

volvemento da vida cotiá, a falta de emprego e de acceso á terra, os baixos ingresos das familias rurais e a non 

existencia de aforro ou sistemas de crédito, dificultan que estas poidan asumir por si soas o custo que leva consigo  

rehabilitar ou autoconstruír a súa vivenda. Iso provoca en moitas ocasións a decisión dos campesiños de emigrar 

á cidade en busca de mellores condicións de vida, coas consecuencias que isto ten respecto á descapitalización 

humana do campo, na creación de cintos de pobreza nas principais cidades e, en definitiva, nas posibilidades de 

desenvolvemento da rexión. 

O proxecto, en execución desde novem-

bro de 2012 ata agosto de 2013, com-

prende dous aspectos básicos: 

a)   A autoconstrución de 6 vivendas.

b)   A capacitación da poboación 

beneficiaria en materia de auto 

construción de vivendas, agricultu-

ra biolóxica e sanidade medioam-

biental.

obxectIvo xeral

Mellorar a calidade de vida da 

poboación rural Chorotega 

da  Municipalidade de Toto-

galpa.

obxectIvo esPecíFIco

Mellorar as condicións de habitabilidade e salubridade de 6 familias Chorotegas da Municipalidade de Totogalpa

resultados aGardados

1.   Facilitar o acceso a un vivenda digna a 6 familias chorotegas.

2.   Mellorar as capacidades das comunidades en materia de autoconstrución e rehabilitación de vivendas.

3.   Modificación dos hábitos hixiénico-sanitarios das comunidades beneficiarias do proxecto.

4.   Mellorar as capacidades das comunidades en materia de agricultura biolóxica.

Dona Gladys, Directora do INPRHU-Somoto, visitando a unha das familias 

beneficiarias no momento da entrega dos materiais de construción
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actIvIdades

As actividades son as mesmas que para o proxecto de 

cooperación directa financiado ao INPRHU-Somoto, 

mais cabe sinalar as que foron executadas neste 2012. 

No 2012 levaron a cabo tres actividades: 

-   A diagnose inicial, para ter información actualizada 

das vivendas na comunidade de la Muta.

-   Proceso asambleario, en tres momentos distintos, 

para presentar e difundir o proxecto, para seleccionar ás 

familias beneficiarias e para a formación dunha estrutura 

organizativa para a execución, seguimento e avaliación do 

proxecto

-   Un curso de capacitación en autoconstrución de vivendas sobre técnicas de construción con adobe. 

Están pendentes de execución no 2013 as seguintes acti-

vidades: 

-   construción de 6 vivendas. 

-   O segundo curso de capacitación en autoconstrución 

de vivendas. 

-   curso de capacitación hixiénico-sanitario. 

-   dous cursos de capacitación en agricultura biolóxi-

ca. 

-   Misión de seguimento ao terreo: Realizarase unha 

misión de seguimento por parte de dous/dúas membros do persoal técnico do Taller de Solidariedade. A duración 

aproximada de esta misión será de 15 días laborais e ten como obxectivo principal dar seguimento e apoio técnico 

ás actividades executadas ate o momento.

Curso de capacitación en saúde e hixiene

Proceso de elaboración de adobes
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localIzacIón 
Municipios de El Viejo e Puerto Morazán, Departamento de 
Chinandega. Nicaragua

duracIón 12 meses (decembro 2012-decembro 2013)

entIdade beneFIcIarIa ONGD Amigos da Terra

Persoas beneFIcIarIas 120

ParceIro local Fundación LIDER

custe total do Proxecto 50.574,25€

acheGa do Fondo GaleGo 20.000,00€

acheGa outras entIdades 
FInancIadoras 

30.574,25€

FortaleceMento das caPacIdades locaIs na xestIón 
aMbIental de dúas Áreas ProtexIdas do GolFo de Fonseca 
(nIcaraGua)

resuMo

amigos da terra é unha é unha asociación ecoloxista de 

carácter internacional que ten como misión o fomento do 

cambio local e global cara a unha sociedade máis respec-

tuosa co medio ambiente, xusta e solidaria. A organización 

comeza a súa andaina en Galicia en 1997. Sempre destacou 

por achegar unha actitude de defensa do medio ambiente, 

realista e construtiva, que axude a mellorar o noso contorno 

desde a práctica e a acción. 

Amigos da Terra inicia ou seu traballo en Nicaragua no ano 

2004 co apoio do Fondo Galego de Cooperación e Solidarie-

dade na área do Golfo de Fonseca, especificamente na área 

protexida Reserva Natural Delta do Estero Real. Desde ese mo-

mento ata a actualidade a presenza en Nicaragua de Amigos da 

Terra foi ininterrompida, acumulando ata a data 8 anos de experiencia e 7 proxectos executados con financiamen-

to de diferentes actores da cooperación galega, principalmente a Xunta de Galicia.

O traballo de Amigos da Terra e da Fundación LIDER seguiu unha liña de sinerxía e continuidade respecto ás ac-

tuacións públicas que se desenvolven en prol da protección e xestión ambiental do Golfo de Fonseca, que é identi-

ficado como un área prioritaria de conservación dos seus ecosistemas desde a década dos 70. Desde o ano 2003, 

Amigos da Terra desenvolveu actividades nesa área, centrando a súa preocupación no desenvolvemento sostible e 

Asemblea do Comité de manexo colaborativo
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a redución da pobreza das comunidades máis vulnerables dos municipios costeiros desta rexión. 

O presente proxecto, que é apoiado polo Fondo Galego a través da convocatoria de proxectos, abranguerá o ano 

de 2013, e ten como obxectivo xeral contribuír ao fortalecemento do desenvolvemento sostible de dúas Áreas Pro-

texidas do Golfo de Fonseca (Nicaragua). Os grupos destinatarios do proxecto serán os dous Comités de Manexo 

Colaborativos das dúas Áreas Protexidas, que estarán conformados polos actores locais, os dous gobernos locais 

e os lideres e lideresas das comunidades situadas 

nas dúas Áreas Protexidas. Contarase coa im-

plicación das municipalidades e centraranse os 

esforzos nas actividades formativas e de sensi-

bilización, para garantir o respecto polo medio 

natural e unha adecuada xestión do mesmo. 

obxectIvo xeral

Contribuír ao fortalecemento do desenvolve-

mento sostible de dúas Áreas Protexidas do 

Golfo de Fonseca sector Nicaragua.

obxectIvo esPecíFIco

Fortalecer as capacidades locais en xestión am-

biental de dúas Áreas Protexidas (Reserva Natural Volcán Cosigüina e Reserva Natural Delta do Estero Real) do Gol-

fo de Fonseca sector Nicaragua, promovendo a participación de mulleres e homes en igualdade de oportunidades.

resultados aGardados

1.   Instalar maiores capacidades técnicas en mulleres e homes membros dous Comités de Manexo Colaborativos 

e das Oficinas ambientais das dúas municipalidades (El Viejo e Puerto Morazán) asociadas ás dúas Áreas Protexidas 

do Golfo de Fonseca sector Nicaragua. 

2.   Mellorar os Plans Operativos (PO) e iniciar as súas accións nas dúas Áreas Protexidas coa participación activa e 

inclusiva de todos os actores locais da zona, tanto homes como mulleres. 

3.   Fortalecer os coñecementos e a sensibilización de líderes e lideresas das comunidades na xestión ambiental 

das súas Áreas Protexidas.

actIvIdades

equipar aos comités de Manexo colaborativo das dúas Áreas Protexidas e ás oficinas ambientais das 

municipalidades. O proxecto dotará os equipos básicos e necesarios ás oficinas ambientais das municipalidades 

para poder acompañar aos Comités de Manexo Colaborativo en todo o proceso de xestión ambiental nas Áreas 

Potexidas. Deste xeito, as Alcaldías xunto ao Ministerio do Ambiente e Recursos Naturais (MARENA) poderán 

Reunión de representantes da comunidade que se 

implicarán no proxecto
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exercer con maiores capacidades o seu rol no acompañamento e liderado nos procesos de xestión ambiental nas 

Áreas Protexidas.

desenvolver un Plan de Formación para os membros do comité de Manexo colaborativo e persoal das 

oficinas ambientais das municipalidades sobre xestión ambiental en Áreas Protexidas. Pola escasa expe-

riencia dos actores locais de ambas áreas protexidas en xestión ambiental compartida, desenvolverase un progra-

ma de formación tanto para integrantes do Comité de Manexo Colaborativo como para as oficinas ambientais das 

dúas municipalidades sobre xestión ambiental en áreas protexidas. 

apoiar aos comités de Manexo colaborativo na elaboración dos Plans operativos baseados nos Plans 

de Manexo. Os Plans Operativos das Áreas Protexidas son ferramentas básicas para a xestión ambiental. Nestes 

instrumentos de xestión destácanse as accións que están contempladas nos Plans de Manexo das Áreas Protexidas 

e deben executarse para darlle seguimento exhaustivo ás accións a desenvolver. O proxecto buscará a elaboración 

conxunta dos Plans Operativos con todos os actores locais da zona, de maneira que todos participen e estean 

involucrados neste proceso. 

Facilitar a xestión de recursos para a execución das accións dos Po. Unha vez elaborados os Plans Operati-

vos buscarase entre os actores locais o artellamento e harmonización das accións que desenvolven. O propósito de 

devandita actividade é levar a cabo a execución das actividades do Plan Operativos cos propios recursos e actores 

da zona. Para isto  realizaranse acordos e compromisos cos actores locais que estean dispostos e poidan contribuír 

na execución de actividades do Plan Operativo.

Implementar accións prioritarias dos Plans de Manexo das dúas Áreas Protexidas. Esta actividade cofi-

nanciarase en parte a través do Proxecto Trinacional EcoPesca no sector Nicaragua do Golfo de Fonseca, o cal 

está sendo executado pola Asociación Amigos de la  Tierra España e Fundación LIDER, e financiado pola Unión 

Europea. O obxectivo é programar accións e iniciativas complementarias e acordes coas actividades establecidas 

neste proxecto, nun exemplo de optimización de recursos e de aliñamento e coherencia coa liñas de traballo es-

tablecidas na zona. Unha destas accións prioritarias a desenvolver é a reforestación de mangle na zona, que está 

sendo afectado severamente polo que require de atención prioritaria. 

Implementar un plan de capacitación e sensibilización aos/as comunitarios/as  en xestión ambiental de 

Áreas Protexidas. A xestión ambiental en Áreas Protexidas require ser comprendida polo funcionariado público e 

os actores comunitarios en xeral. Capacitando á cidadanía, esta poderá facer seguimento e avaliar de xeito perma-

nente o desempeño das accións dos programas incluídos nos Plans de Manexo. Así mesmo, estarán en capacidade 

de participar na toma de decisións para que a mellora continua da xestión ambiental sexa unha realidade. 

deseñar, editar e publicar material educativo como ferramenta para sensibilización. A xestión ambiental 

das Áreas Protexidas e o seu control social é un proceso que involucra coñecementos previos sobre xestión am-

biental en Áreas Protexidas, o cal require acompañamento, capacitacións e disposición para aprender e ensinar por 

parte de tódalas persoas e organizacións interesadas. Para isto o proxecto deseñará, editará e publicará materiais 

de sensibilización para divulgalas entre a poboación das comunidades do entorno  das Áreas Protexidas.
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localIzacIón Municipio de Marcovia. Honduras

duracIón 10 meses (novembro 2012/agosto 2013)

entIdade beneFIcIarIa Enxeñería sen Fronteiras - Galicia

Persoas beneFIcIarIas 8.270

ParceIro local 
Alcaldía municipal de Marcovia, Departamento Choluteca. 
Honduras.

custe total do Proxecto 23.841,50€

acheGa do Fondo GaleGo 18.202,32€

acheGa de enxeÑería sen FronteIras 2.032,80€

acheGa da coParte 1.506,95€

acheGa das Persoas beneFIcIarIas 1.699,56€

acheGa alcaldía 399,99€

Proxecto de FortaleceMento das caPacIdades de xestIón 
dos recursos hídrIcos do Persoal tÉcnIco da MunIcIPalIdade 
de MarcovIa (honduras).

resuMo

enxeñería sen Fronteiras é unha ONGD a nivel 

estatal, aconfesional, apartidista e politizada que 

busca construír unha sociedade mundial xusta e so-

lidaria poñendo a tecnoloxía ao servizo do desen-

volvemento humano. Entende a técnica dentro do 

entorno cultural, político, económico e ambiental 

no que se xera, incorporando nos proxectos téc-

nicas autóctonas e tecnoloxías apropiadas que 

potencien a dignidade das persoas e respecten 

o medio ambiente.

Enxeñería sen Fronteiras Galicia ten seis anos de 

experiencia en proxectos de xestión integral do recurso hídrico, nos que 

se desenvolveron tres proxectos e dous programas de cooperación, nos que sempre aparece como 

actor clave ou parceiro local o municipio de Marcovia. 

Proceso da recollida de datos
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Este proxecto, iniciado en novembro de 2012 e con data de finalización en xullo de 2013, xorde como unha nova 

fase do programa “Redución da vulnerabilidade en áreas empobrecidas, a través do acceso á auga potable, o sa-

neamento e a xestión sostible dos recursos hídricos e do territorio con enfoque de cunca hidrográfica na Alcaldía 

de Marcovia, Honduras”, financiado principalmente pola AECID e a Xunta de Galicia dende o ano 2009 ata o 

2012. Este programa fortaleceu á Alcaldía de Marcovia na utilización de ferramentas informáticas, nembargante, 

detéctanse carencias na súa utilización, o que xustifica facer un esforzo engadido para mellorar o seu uso para 

conseguir un correcto desenvolvemento do Plan de Xestión Integral do Recurso Hídrico. 

O proxecto proposto, apoiado polo Fondo Gale-

go a través da Convocatoria de proxec-

tos para ONGD, ten como obxectivo o 

fortalecemento institucional da alcaldía 

de Marcovia, en Honduras. Farase en 

base a dous piares: o levantamento da 

información técnica e socioeconómica 

necesaria para a elaboración do Plan de 

Xestión Integral do Recurso Hídrico (tamén 

coñecido como Plan Director) da comunida-

de de Monjarás, e transversalmente, a reali-

zación dunha serie de capacitacións e asisten-

cias técnicas relativas as ferramentas empre-

gadas para a elaboración do Plan, que servirán 

para mellorar o aproveitamento dos recursos 

informáticos por parte da alcaldía e aumentar a 

calidade do seu traballo diario.

obxectIvo xeral

Empregar os recursos do territorio de xeito sostible e con enfoque de cunca pola poboación do municipio de 

Marcovia, en correspondencia coas políticas e normas vixentes no país, de cara á mellora da calidade de vida da 

poboación.

obxectIvo esPecíFIco

Fortalecer as capacidades de xestión dos recursos hídricos do persoal técnico da alcaldía de Marcovia.

resultados aGardados

1.   Elaborar o Plan de Xestión Integral do Recurso Hídrico da comunidade semiurbana de Monjarás.

2.   Mellorar as capacidades no uso das ferramentas informáticas empregadas na elaboración do Plan de Xestión 

Integral do Recurso Hídrico.

Coordinadora da elaboración do Plan de xestións Integral do Recurso 

Hídrico de Marcovia
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actIvIdades

No 2012 as actividades desenvolvidas foron as seguintes: 

definición do equipo que se encargará de levar a cabo o levantamento da información na comunidade

elaboración da planificación a seguir para a recollida de datos, tendo previsto ir avanzando por barrios de-

bido ao tamaño relativamente grande da comunidade. 

reunión por teleconferencia co laboratorio de cartografía da universidade de a coruña e coa univer-

sidade autónoma de honduras (unah), na que se concretaron as actividades da asistencia técnica para a 

capacitación en ferramentas informáticas que se empregarán na elaboración do Plan de Xestión Integral do Recur-

so Hídrico. A esta reunión asistiu o técnico informático res-

ponsable da alcaldía, o coordinador de Cartolab para este 

proxecto, a técnica de proxectos en terreo de Enxeñería 

sen Fronteiras e un dos profesores da área de Sistemas 

de Información Xeográfica da UNAH. 

Quedan pendentes de execución no 2013: 

Presentación do Plan de xestión Integral 

do recurso hídrico á comunidades e ins-

titucións que traballan na zona. Á pre-

sentación do proxecto asistirá o equipo 

técnico da alcaldía encargado do proxec-

to, o alcalde, as persoas responsables 

do centro de saúde correspondente á 

comunidade, a Xunta de auga da comuni-

dade e as/os líderes da comunidade. 

levantamento e posta en común da información na comunidade. Des-

pois da definición do equipo, e da elaboración da planificación a seguir, recompilaranse da-

tos poboacionais, sociais, económicos, de acceso a servizos básicos e, por suposto, información relativa 

á auga na comunidade. Nestas recollidas de datos, farase especial fincapé na obtención de datos desagregados 

por sexos, para así poder ter unha visión exhaustiva da actual situación do xénero dentro da comunidade.

Procesado de datos. Toda a información obtida durante a actividade anterior volcouse na aplicación gvSIG-

FONSAGUA, para o que se formará  adecuadamente ao persoal da coparte para o seu manexo.

análise de resultados. A ferramenta gvSIG-FONSAGUA non só servirá para almacenar a información, senón que 

proporcionará relación entre os datos introducidos. Da interpretación destes datos e resultados xurdirán propostas 

de actuación para a comunidade, tanto no ámbito do abastecemento como no de saneamento. 

Mapa da aplicación informática para procesamento de datos
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redacción e entrega de informes á comunidade e institucións locais. Toda a información e conclusións 

quedarán recollidas nun informe, de forma que a comunidade dispoña dos datos necesarios para tomar decisións 

sobre a súa xestión da auga.

obradoiros co persoal técnico sobre o procesado da información utilizando gvsIG-FonsaGua. Formara-

se ao persoal técnico da Alcaldía no uso de esta ferramenta realizando obradoiros de capacitación. 

acompañamento ao persoal técnico sobre o procesado da información utilizando gvsIG-FonsaGua. 

Despois da realización de obradoiros de capacitación en gvSIGFONSAGUA realizarase un acompañamento na 

utilización da ferramenta, tanto con asistencia técnica a través de correo electrónico ou skype, como co  despraza-

mento a Marcovia dun experto para dar seguimento ao desenvolvemento do persoal técnico da coparte.

obradoiros co persoal técnico sobre o uso de ferramentas ofimáticas. Para fortalecer as capacidades do 

persoal técnico da coparte na utilización de ferramentas ofimáticas realizaranse obradoiros técnicos sobre o uso 

de procesadores de texto, follas de cálculo, etc.
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localIzacIón Estado de Támil Nadu (India)

duracIón 12 meses (novembro 2012- outubro 2013)

entIdade beneFIcIarIa ONGD Implicadas/os no Desenvolvemento

Persoas beneFIcIarIas 1.500 persoas

ParceIro local People´s Development Initiatives (PDI)

custe total do Proxecto 8.495,02€

acheGa Fondo GaleGo 6.730,96€

acheGa IMPlIcadas 1.761,06€

Módulo Para a eMancIPacIón socIal e PartIcIPacIón PolítIca 
das Mulleres, dentro do ProGraMa Para o eMPoderaMento 
das Mulleres en tIruchY  (IndIa)

resuMo

Implicadas no desenvolvemento é unha ONGD ga-

lega, apartidaria e aconfesional que leva 15 anos tra-

ballando desde unha perspectiva política e de xénero 

no campo da cooperación, mantendo que o primeiro 

paso para falar de desenvolvemento é a superación 

das desigualdades e discriminación que sufrimos as 

mulleres en tódalas culturas e países do mundo. Im-

plicadas no Desenvolvemento leva desenvolvidos 

cinco programas de cooperación ao desenvolvemen-

to na India co parceiro local, PDI, dende o ano da súa fundación, 1998.

Este proxecto, iniciado en novembro de 2012 e con data de finalización en outubro de 2013,  enmárcase no 

Programa de Empoderamento de Mulleres no distrito de Tiruchirapalli que foi posto en marcha no ano 2008. O 

programa incide no empoderamento das mulleres e tamén na necesidade de abordar o tema da discriminación de 

xénero como primeiro paso de cara ao desenvolvemento. 

O proxecto, apoiado polo Fondo Galego a través da Convocatoria de proxectos para ONGD, é un módulo que 

complementa ao resto de intervencións do programa, e ten por obxectivo contribuír ao aumento da participación 

social e política das mulleres na cidade de Tiruchy, no estado de Támil Nadu (India). O proxecto será levado a cabo 

en 15 suburbios desta cidade.

Acto de presentación do proxecto
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A través da metodoloxía que emprega Implicadas 

no Desenvolvemento en tódolos seus proxectos, os 

grupos de axuda mutua (ou tamén chamados gru-

pos de aforro), trabállase a autoestima das 1.500 

mulleres integrantes dos mesmos, ademais de 

ser unha ferramenta indiscutible para a acadar o 

seu empoderamento económico e social. Outras 

actividades complementarias incidirán na redu-

ción das barreiras da participación social e polí-

tica das mulleres, promovendo un entorno de 

maior equidade de xénero, e no incremento 

da información e formación das mulleres so-

bre o marco político. 

obxectIvo xeral

Contribuír ao empoderamento global das mulleres máis desfavorecidas no estado de Támil 

Nadu (India) e en particular na cidade de Tiruchirapalli

obxectIvo esPecíFIco

Contribuír ao aumento da participación social e política das mulleres no distrito de Tiruchirapalli

resultados aGardados

1.   Reducir as barreiras de participación social das mulleres promovendo un entorno de maior equidade de xénero 

no que se poñan en cuestión os estereotipos e papeis de xénero existentes.

2.   Incrementar a sensibilización e información das mulleres dos suburbios incluídos no proxecto sobre o marco 

político existente e poñer os medios para activar a súa participación neste, tanto en institucións de tipo formal 

coma non formal local.  

actIvIdades

As acción levadas a cabo durante o 2012 foron: 

Presentación do proxecto á comunidade beneficiaria: o 24 de novembro de 2012 tivo lugar o acto de pre-

sentación do proxecto ante as mulleres integrantes dos grupos de axuda mutua que están envolvidos no proxecto. 

A esta presentación acudiron representantes do parceiro local, PDI, representantes da municipalidade e mulleres 

clave no movemento feminista na zona. 

sesión de sensibilización en xénero para a mocidade. A finais de decembro tivo lugar a primeira sesión de 

sensibilización en xénero para a mocidade, co obxectivo de poñer en marcha a actividade do teatro de rúa. 

Curso de capacitación en elaboración de alfombras a partir do 
reciclado de tea
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xuntanza con representantes de todos os clubs 

de xénero para planificar as actividades vindei-

ras. Tivo lugar o día 28 de decembro. 

sesións de formación para o persoal do parceiro 

local, PdI, sobre a emancipación social e a participa-

ción política das mulleres. Estas sesión de formación ti-

veron como obxectivo capacitar ao persoal local e elaborar 

a planificación das sesións de sensibilización. 

As actividades a desenvolver ao longo do 2013 son: 

sesións de sensibilización de xénero. Impartiranse dife-

rentes sesións de sensibilización sobre igualdade de xénero en 

función dos grupos meta, como son 1.200 mulleres sobre a importancia da participación pública, 300 homes 

sobre a igualdade de xénero e a mocidade recibirá sensibilización específica para a creación de grupos mixtos de 

voluntariado de xénero, encargados de contribuír á transformación dos roles tradicionais nas súas comunidades e 

denunciar calquera tipo de violencia exercida contra as mulleres. 

teatro de rúa. O teatro de rúa permite realizar pequenas representacións accesibles para todos os públicos en 

lugares centrais dos suburbios e despois activar un debate ao redor dos temas que presentan as obras. Está previs-

to realizar 45 sesións de teatro, asumindo a comunidade o custo de 15 representacións. Formarase un grupo de 

teatro afeccionado e desenvolverase un guión para poder realizar as sesións de teatro de rúa nos suburbios selec-

cionados. A temática centrarase na igualdade de xénero con especial énfase nos aspectos relativos á participación 

política das mulleres e as dificultades que se atopan para estes procesos. 

creación de empresas por mulleres dos grupos de axuda mutua para aumentar a súa independencia 

económica. O primeiro paso para acceder ao espazo público é sen dúbida o traballo remunerado fóra do fogar. 

Este acceso aos ingresos tamén promove unha independencia necesaria das mulleres á hora de poder dispoñer 

dunha voz propia dentro e fóra do fogar. Así, esta actividade inclúe un curso formativo sobre aspectos empresa-

riais básicos para 160 mulleres. Ademais, 120 mulleres recibirán formación en capacidades laborais que poden 

axudalas a poñer en marcha negocios. Para apoiar a formación, o proxecto contará cun fondo de creación de 

empresas que ofrecerá capital semente a 50 mulleres co obxectivo de que poidan poñer en marcha os seus propios 

negocios. 

Formación para aumentar a participación das mulleres dos consellos de suburbio. O programa de Empo-

deramento de Mulleres formou 15 Consellos de suburbio con representación democrática de diferentes grupos 

beneficiarios co fin de que xestionen todas as actividades do programa ao remate deste. Cada Consello conta con 

12 integrantes, a maioría mulleres (de 180 representantes só 4 son homes). Estas 180 persoas recibirán formación 

sobre as estruturas políticas existentes para poder pasar da participación política nun sistema non formal como 

é o Consello de suburbio a institucións de carácter formal. Deste grupo xeral, 150 mulleres recibirán formación 

específica sobre maneiras de participación política co obxectivo de que activen a participación política do resto das 

mulleres da comunidade. 

Xuntanza de representantes dos clubs de xénero
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PosteMerxencIa

localIzacIón 
Municipios de Carice, Vallières e Monbin Crochu, no noreste de  
Haití.

duracIón 17 meses (de novembro de 2010 a abril de 2012)

Persoas beneFIcIarIas 63.900

ParceIro local SKDK

socIo estratÉxIco FONS CATALÁ DE COOPERACIÓ

custe total do Proxecto 271.192,91€

acheGa Fondo GaleGo 171.192,91€

acheGa Fondo GaleGo 100.000€

FortaleceMento do desenvolveMento local Para dar unha 
resPosta sostIble e solIdarIa tras o terreMoto do 12 de 
xaneIro en haItí

resuMo

O proxecto, iniciado en novembro de 2010 e 

finalizado en xullo de 2012, tivo como meta 

crear capacidades para mellorar as condicións 

de vida da poboación haitiana e así diminuír 

os riscos e desastres provocados polos fenó-

menos naturais na illa, coma os terremotos 

e os ciclóns. Consistiu en apoiar aos tres 

concellos envolvidos no proxecto (Carice, 

Vallières e Monbin Crochu) e ás organi-

zacións sociais para fortalecer a súa ca-

pacidade de desenvolver plans de acción 

que disipen esa vulnerabilidade.

A fase de identificación, consistente en  elaborar unha radiografía do contexto e da poboación foi realizada 

de novembro de 2010 a xaneiro de 2011. Ao longo do 2011 desenvolvéronse as principais actividades planifica-

das, sufrindo lixeiros retrasos por circunstancias do contexto alleas ao control do parceiro local, SKDK, coma o in-

cendio intencionado da sede de SKDK e varias vivendas familiares, e a epidemia de cólera posterior ao terremoto. 

Nova sede de SKDK tras o terremoto
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No 2012 as actividades do proxecto chegaron ao seu fin, destacando a avaliación final e proceso de auditoría 

externa que se levou a cabo do mes de xuño de 2012 e que nos amosa o éxito acadado polo mesmo, que pode 

comprobarse na relación de resultados conseguidos que se describen a continuación. 

Cómpre lembrar que o proxecto de postemerxencia en Haití é froito da conta de emerxencia aberta polo Fondo 

Galego diante do dramático terremoto haitiano de 2010, e que de maneira colectiva desde os propios Concellos, 

pero tamén desde as propias traballadoras e traballadores, os grupos políticos, e a propia cidadanía achegouse a 

cantidade de 171.192,91€. A decisión de participar xunto ao Fons Catalá ten que ver coa capacidade do mesmo 

de intervir en Haití de maneira directa en terreo.

 obxectIvo xeral

Contribuír ao fortalecemento de capacidades 

para mellorar as condicións de vida 

da poboación de tres municipios 

fronteirizos da rexión de Valliéres, na 

xestión de riscos e desastres en harmo-

nía coa natureza e o respecto ao medio 

ambiente.

obxectIvo esPecíFIco

Conseguir que gobernos locais, dirixentes e 

líderes das organizacións sociais e asociación 

de produtoras/es dos tres municipios (Carice, 

Valliéres y Monbin Crochu) conten con capa-

cidades que lles permitan adquirir un maior 

compromiso de traballo na rede para fortale-

cer as acción de prevención e control de riscos 

e desastres.

resultados

1.   Publicouse unha ordenanza municipal na municipalidade de Mombin Crochu sobre a prevención e control de 

riscos e desastres. 

2.   Plan de Estudos Plans do Centro de Formación Profesional de Carice foi completado coas disciplinas de: 

agroecoloxía, construción local adaptada e economía social, e validado polo Ministerio de Educación haitiano. O 

profesorado do centro de Formación Profesional de Carice está capacitado para a aplicación do Plan de Estudos. 

3.   Deseñado e construído un centro de interese intercomunal de desenvolvemento local en Carice, construído 

polo alumnado do Centro de Formación Profesional de Carice aplicando as novas tecnoloxías atisísmicas, antici-

clónicas e culturalmente adaptadas, como modelo de construción alternativa na rexión.  

Capacitación ás asociacións do territorio sobre xestión do solo, medio 

ambiente e xestión de riscos e desastres
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4.   Posta en marcha dun taller de arxila no centro de Formación Profesional de Carice para elaborar filtros de auga 

que permita á poboación mellorar a potabilidade da auga, e grupo de mulleres organizadas capaces de operalo. 

5.   Sistema de Información sobre a vulnerabilidade en riscos e desastres e Comités de Protección Civil reactivados 

e preparados para empregar o Sistema de Información.

actIvIdades executadas

Sensibilizar ás autoridades locais e líderes de asociacións sobre a importancia de coñecer o territorio e de actuar 

de maneira coordinada para a sustentabilidade do medio ambiente, o uso da terra e a prevención de riscos e 

desastres. 

Elaboración do Plan de prevención de riscos e desastres en coordinación cos tres municipios, e tras coñecer as súas 

prioridades en canto á xestión do solo e prevención de desastres.  

validación e aprobación do Plan polas colectividades territoriais: Realización de capacitacións coas institu-

cións locais e as asociacións máis notables sobre xestión do territorio, o medio ambiente e a xestión de riscos e 

desastres cun enfoque intermunicipal. Unha vez aceptados os plans por parte da cidadanía, o Concello de Mombin 

Crochu aprobou unha ordenanza municipal sobre a prevención e control de riscos e desastres. Prevese que haxa 

reprodutividade nos outros dous concellos. 

adaptar e elaborar os plans de estudo do centro de Formación Profesional de carice: A actividade consis-

tiu en realizar talleres de traballo con dirixentes locais, responsables do Centro de Formación Profesional de Carice 

e coa persoa correspondente do goberno haitiano para 

a adaptación do plan de estudos de albanelería en tres 

disciplinas: agroecoloxía, construción local adaptada e 

economía social. Así mesmo, foron realizados cursos 

de reciclaxe e de formación para o persoal docente 

co fin de fornecer as súas capacidades para a apli-

cación do plan de estudos e o desenvolvemento de 

materiais.

validación e aprobación do plan de estudo: 

Presentación do plan de estudos ao Instituto de 

Formación Profesional do Ministerio de Educa-

ción para a súa aprobación e validación. Man-

tivéronse reunións co Instituto de Formación 

Profesional do Ministerio de Educación para 

que aceptasen as prácticas do alumnado no 

municipio de Restauración, en República Do-

minicana, onde teñen moi desenvolvido o eido da xestión e ocu-

pación do solo. 

Alumnado do Centro de Formación Profesional de Carice no novo 

centro construido a partir de técnicas antisísmicas e anticiclónicas



36 MeMorIa | 2 | 0 | 1 | 2 |  Fondo GaleGo

elaboración dun proxecto de construción modelo en carice: Como parte da formación do alumnado do Cen-

tro de Formación Profesional de Carice elaborouse un proxecto de construción dun local polivalente intermunicipal 

que integra as novas técnicas aprendidas, que pretende servir de referencia ao resto das futuras construcións da 

zona. Contouse co apoio do arquitecto colombiano Rubén Darío Espinosa, que identificou o bambú guadua como 

o máis apropiado para as construcións na zona, moi abundante nos tres municipios.  

Identificación e motivación das mulleres que asumirán a montaxe e funcionamento do taller de filtros 

de arxila: A partir da epidemia de cólera que asolou Haití dende outubro de 2010 ata abril de 2011 identificouse 

unha arxila na zona que cumpre tódolos requisitos para potabilizar auga. O seguinte paso foi identificar á asocia-

ción de mulleres que tivese vontade de traballar na elaboración dos filtros de arxila. 

deseño, construción e funcionamento do taller de filtros: Para a construción do taller de filtros foi necesaria 

a implicación dos tres concellos e do municipio dominicano de Restauración, que doou madeira. As mulleres que 

xestionan a actividade recibiron formación e capacitación sobre a fabricación dos filtros de auga, que ademais 

se converterá nun pequeno negocio que permitirá que teñan uns ingresos. Unha vez a infraestrutura creada e as 

mulleres capacitadas iniciouse a produción dos filtros, que son vendidos a un baixo prezo, asumible para calquera 

familia haitiana. Os beneficios van destinados ás propias mulleres, ao mantemento da fábrica e unha pequena 

parte a SKDK. 

coordinar  e elaborar o sistema de información sobre riscos e desastres co apoio dos comités de Protec-

ción civil: Os municipios non contaban ao inicio do proxecto cun sistema de información adecuado sobre riscos 

e desastres que orientase a toma de decisións en casos de emerxencia. Nembargante, cada un dos tres municipios 

contaba cun Comité de Protección Civil cunha actividade moi residual. Esta actividade implicou a elaboración 

dunha base de datos a partir do coñecemento das propias comunidades, e a coordinación e colaboración entre os 

Comités de Protección Civil dos tres municipios. 
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A sensibilización social é a ferramenta que permite ao Fondo 

Galego proxectarse e facerse presente no país, achegándonos 

directamente a miles de cidadáns  por medio de innumerables 

actividades como exposicións, contacontos, espectáculos tea-

trais, cursos de formación, foros de análise e debate, ou o pro-

grama de voluntariado internacional, Vacacións con Traballo.

O Plan anual 2012 de sensibilización Fondo Galego/Xunta de 

Galicia: “15 anos administrando a solidariedade desde o 

local” tivo como eixo central unha reflexión colectiva ao re-

dor da historia da asociación e dos seus resultados, e do 

propio sentido desta no interior do sistema galego de co-

operación. No contexto orzamentario dunha restruturación 

abrupta dos financiamentos do Fondo e de cuestionamento 

institucional da cooperación descentralizada, sermos capa-

ces de explicarnos a nosa utilidade e sentido parecía da maior 

pertinencia, tanto diante dos nosos socios como diante da ci-

dadanía á que representan.

Así as cousas, os resultados conseguidos polo Plan 2012 

ofrécenos os datos máis valiosos da historia do Fondo Gale-

go, organizando un total de 113 actividades nun total de 71 

entidades socias, cunha implicación por parte dos socios que 

debe ser valorada en circunstancias excepcionais como as pre-

sentes e que é única na lectura histórica da asociación. 

A implicación dos socios supuxo a participación directa 

de perto de 10.000 persoas en actividades do Fondo 

Galego, desde centros educativos ás casas da cultura e 

teatros municipais.

sensIbIlIzacIón44 sensIbIlIzacIón

Actrices e actores galegos participaron na conmemoración

Destacados persoeiros celebraron co Fondo Galego  
os 15 anos de andaina
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Destacamos neste sentido que a área de 

sensibilización do Fondo Galego desenvolveu nestes 15 anos 

de historia (nun traballo conxunto coa Xunta de Galicia) un 

mecanismo propio de organización, a Rede Municipalista 

Solidaria, que, composta por representantes técnic@s e 

polític@s dos socios do Fondo, é un patrimonio distintivo e 

enriquecedor do sistema galego de cooperación, conseguin-

do introducir na axenda local galega (da costa ao interior, 

dos Concellos pequenos aos grandes) a defensa e promoci-

ón dos Dereitos Humanos universais desde o local.

Cómpre tamén destacar neste contexto o crecemento e 

mellora do plan de comunicación, por primeira vez presen-

te nas formulacións do Fondo no Plan de sensibilización 

2010 e que ten conseguido excelentes resultados ben vi-

sibles nos respectivos dossieres trimestrais. Neste sentido, 

a presenza nas redes sociais, nomeadamente Facebook e 

a campaña: Somos unha rede de institucións e persoas, foi 

unha das actividades fóra de plan que maior percorrido tivo 

xunto ao vídeo-tráiler do documental sobre a historia do 

Fondo no que colaborou a CRTVG. Os resultados do Plan 

de comunicación insírense no punto 6 desta Memoria 2012.

 | visita ao norte: inprHu-somoto

As Visitas ao Norte son xa unha actividade tradicional nos 

15 anos de vida da asociación. Neste 2012 recibimos unha 

delegación de Nicaragua do Inprhu-Somoto, un dos tres so-

cios estratéxicos do Fondo co que traballamos desde o ano 

2002, tanto en proxectos como por medio de Vacacións con 

Traballo.

A visita realizouse entre o 25 e o 28 de xaneiro realizando 

visitas institucionais e informativas  cos responsables políticos 

e técnicos dos concellos de vigo, Gondomar, tomiño, olei-

ros, Ferrol, a coruña, Monforte, sarria e a deputación 

de lugo, nunha axenda que como sempre nestas experiencias 

polo interese desatado, podemos cualificar de fortemente in-

tensa. 

Representantes da Xunta de Galicia e do Concello de  
Santiago asistiron ao acto

Membros do Parlamento acudiron á celebración  
do 15º aniversario

Gondomar é un dos Concellos onde Marta Álvarez e  Armando Rodríguez explicaron os proxectos co Fondo
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Nas visitas a Oleiros, Mon-

forte e a Deputación de Lugo, optouse ademais pola organi-

zación de tres charlas dos nosos convidados nos respectivos 

centros educativos: Ies María casares, Ies nosa señora dos 

ollos grandes, Ies río cabe, Ies Pinguela e Ies daviña 

rey).

Durante a súa estadía en Galicia, a delegación de INPRHU-

Somoto reuniuse ademais de cos representantes políticos das 

entidades visitadas con representantes da ONGD Taller de Soli-

daridad. Finalmente, a delegación do Inprhu-Somoto participou 

no encontro Institucións Locais e Solidariedade, a instancias do 

Fondo e o PsdG-PSOE, celebrado no Parlamento de Galicia o 22 

de xaneiro de 2012.

A visita contou cun dossier de presentación da actividade e 

axenda, elaborado pola Secretaría do Fondo, que foi distri-

buído entre os socios e os medios de comunicación galegos. 

 | as eXposicións itinerantes

Durante o 2012 circularon as Exposicións itinerantes do Fondo 

Galego cos recursos educativos que as acompañan desde hai 

varios anos, froito do traballo acumulado pola área de sensibi-

lización do Fondo.

• Os lugares nos que foi acollida a exposición “a Paz cues-

tión de Fondo” foron:

• Do 15 ao 31 de xaneiro no concello de abegondo, 

no IES de Viós.

• Do 1 ao 21 de febreiro no Porriño, no Centro Cultu-

ral e nos IES de Torneiros e Pino Manso.

• Do 27 de febreiro ao 9 de marzo en cuntis, no CPI 

Aurelio Marcelino Rey García.

• Do 13 ao 21 de marzo no Concello de valga, no Au-

ditorio Municipal da localidade.

• Do 1 ao 24 de maio no concello de teo, no IES de 

Cacheiras.

• Do 28 de maio ao 6 de xuño no concello da estra-

da, pasando polos IES: IES  nº1, IES Antón Losada e IES 

García Barros.

• Do 19 de xuño a 20 de xullo no concello de rodeiro, no 

Centro Cultural Municipal ‘Manuel Lamazares’.

• Do 1 ao 30 de outubro no concello de vigo, no aeropor-

to de Peinador.

• Do 5 ao 16 de novembro en allariz, no CPI Padre Feijoo.

• Do 19 ao 30 de novembro no barco de valdeorras, no 

IES Lauro Olmo.

A xira galega da ONG nicaraguana Inprhu-Somoto  
iniciouse no Concello de Vigo

A exposición ‘A paz cuestión de fondo’ chegou  

a colexios coma o de Cuntis



40 MeMorIa | 2 | 0 | 1 | 2 |  Fondo GaleGo

Os lugares que percorreu a exposición “os obxectivos 

de desenvolvemento do Milenio” foron:

• Do 16 ao 31 de xaneiro no concello de Pontecesu-

res, no CPI da localidade.

• Do 1 ao 21 de febreiro no concello do Porriño, no 

Centro cultural e nos IES de Torneiros e Pino Manso.

• Do 23 de febreiro ao 22 de marzo no concello de 

Monforte, no IES Pinguela, IES Río Cabe e IES Daviña 

Rei.

• Do 26 de marzo ao 20 de abril no concello de cun-

tis, no CPI Aurelio Marcelino Rey García.

• Do 23 de abril ao 2 de maio no concello de valga, no 

Auditorio Municipal.

• Do 7 ao 25 de maio no concello da estrada, no IES Nº1, 

IES Antón Losada e IES García Barros.

• Do 28 de maio ao 29 de xuño no concello de caldas de 

reis, no IES San Fermín.

• Do 1 ao 31 de xullo no concello de Moraña, na Casa 

da Cultura.

• Do 1 ao 31 de agosto no concello de Pontevedra, no 

vestíbulo do Concello.

• Do 5 ao 18 de novembro en Malpica de bergantiños, no 

Centro Cívico de Malpica.

• Do 19 de novembro ao 7 de decembro no concello da 

laracha, no Centro Sociocultural de Paiosaco e no IES 

Agra de Leborís.

A exposición “Influír no global dende o local”, que foi ela-

borada ao longo do 2012 coa participación da Secretaría Téc-

nica do Fondo Galego (contidos) e Pepe Carreiro (imaxes 

gráficas) foi mobilizada tamén ao longo do 2012:

• Do 16 ao 31 de xaneiro no concello de redondela, no 

Multiusos.

• Do 1 ao 15 de febreiro no concello de Mugardos, no 

IES de Mugardos.

• Do 16 ao 29 de febreiro no concello de Ferrol, na Casa 

Solidaria.

• Do 12 de marzo ata o 2 de abril no concello de caldas 

de reis, no IES Aquis Celenis e no CPI Alfonso VII.

• Do 2 ao 31 de maio no concello de Moaña, no IES A 

Paralaia.

A mostra sobre os Obxectivos do Milenio segue  concienciando á mocidade

O alumnado traballou sobre as viñetas creadas por 

 debuxantes de diversos países
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• Do 25 de xuño ao 16 de xullo na deputación de lugo, 

no propio edificio da Deputación.

• Do 1 ao 21 de outubro co concello de Poio, no IES Fon-

tenla.

• Do 15 ao 31 de outubro no Concello de Malpica de ber-

gantiños, no Centro Cívico.

• Do 1 ao 18 de novembro no concello de vigo, na lonxa.

• Do 3 ao 31 de decembro no concello de burela, no IES 

da localidade.

Durante o 2011, o Fondo Galego continuou colaborando coa 

ONGD Solidariedade Galega facendo circular a expo-

sición “nicaragua: unha realidade viva”, froito dun 

proxecto cofinanciado polo Fondo Galego a dita entida-

de: “A Formación sociosanitaria como vía de desenvol-

vemento, en Ocotal (Nueva Segovia) e Puerto Cabezas, 

Nicaragua”. 

• Do 9 ao 29 de febreiro no concello de Malpica, no 

Centro Cívico.

• Do 5 ao 30 de marzo no concello de laxe, no CEIP 

Cabo de Area.

• Do 1 ao 15 de maio no concello de carballo, no Pazo 

da Cultura.

 | as cHarlas contra a indiFerenZa

Na formulación de actividades para o 2012 tomouse en con-

ta unha das demandas, a inclusión de charlas e conferencias, 

detectada nos cuestionarios e comentarios que acostuman 

acompañar as Redes Municipalistas Solidarias. Froito desa 

percepción naceron así as Charlas contra a indiferenza.

As tres charlas propostas para acompañar as exposicións fo-

ron:

‘Son posibles as guerras por cuestións humanitarias?’ Charla 

impartida por Manuel Dios e  Moisés Lozano, do Seminario 

Galego de Educación para a paz, acompañando a exposición 

‘A Paz cuestión de Fondo’.

‘Obxectivos do Desenvolvemento do Milenio e Dereitos Huma-

nos: avanzamos ou retrocedemos?’ por Roberto Mansilla, do 

Igadi (Secretaría do Fondo Galego) acompañando á exposición 

‘Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio’.

‘O Fondo Galego influíndo no global desde o local’ Charla im-

partida por Daniel González Palau, Secretario do Fondo Gale-

go, acompañando á exposición ‘Influír no global dende o local’.

As Charlas desenvolvéronse co seguinte calendario:

concello da estrada. ‘Obxectivos do Desenvolvemento do 

Milenio e Dereitos Humanos: avanzamos ou retrocedemos?’ o 

día 11 de maio no IES Nº1. 

A exposición ‘Influír no global desde o local’  

continuou xirando polos municipios

As fotografías de ‘Nicaragua, unha realidade viva’  

pasaron por vilas como Carballo
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concello de Moraña. ‘Obxectivos do Desenvolvemento do 

Milenio e Dereitos Humanos: avanzamos ou retrocedemos?’ 

o día 6 de xullo na Casa da Cultura.

concello de caldas de reis. ‘Obxectivos do Desenvolve-

mento do Milenio e Dereitos Humanos: avanzamos ou retro-

cedemos?’ o día 19 de xuño no IES San Fermín.

concello de Poio. ‘O Fondo Galego influíndo no global 

desde o local’ o día 1 de outubro no IES Fontenla.

concello de Monforte: “O Fondo Galego influíndo no glo-

bal desde o local’ o día 3 de outubro no IES de Monforte. 

concello de allariz. ‘Son posibles as guerras por cuestións 

humanitarias?’ o día 14 de novembro no cPI Padre Feijoo. 

concello do barco de valdeorras. ‘Son posibles as gue-

rras por cuestións humanitarias?’ o día 20 de novembro no Ies 

lauro olmo. 

concello da laracha. ‘Obxectivos do Desenvolvemento do 

Milenio e Dereitos Humanos: avanzamos ou retrocedemos?’ o 

día 22 de novembro no IES Agra de Leborís.

concello de redondela: ‘Son posibles as guerras por cues-

tións humanitarias?’ no Ies Mendiño, o día 24 de novembro. 

concello de burela. ‘Obxectivos do Desenvolvemento do Mi-

lenio e Dereitos Humanos: avanzamos ou retrocedemos?’, o 10 

de decembro no IES de Burela.

Así mesmo, en relación á exposición de “nicaragua: unha 

realidade viva”, cedida pola ONGD  Solidariedade Galega e 

elaborada a raíz dun proxecto financiado polo Fondo Galego, 

realizouse unha charla en relación á mesma, a cargo de Salva-

dor Antonio Fojón, voluntario  de dita organización. Esta charla 

tivo lugar no concello de laxe, o 15 de marzo no CEIP Cabo 

de Area. 

O Fondo Galego tamén fixo de enlace e axente coordinador 

para a charla de Implicadas no Desenvolvemento no concello 

de redondela, o día 9 de abril, con motivo dos Obradoiros de 

lecer de Semana santa do Concello, que se realizaron no Pazo 

de Pousadouro. 

 | os ciclos de cine con Fondo

Máis de 70 películas e documentais compoñen o VideoFondo, 

videoteca que foi grao a grao collendo xeito grazas ao traballo 

acumulado da área de sensibilización. Froito desta posibilida-

de a Secretaría do Fondo decidiu asociar segundo temáticas 

os distintos fondos audiovisuais para así facer máis atractivo e 

operativo o propio Videofondo.

Roberto Mansilla, analista do Igadi, ofreceu varias  

Charlas contra a Indiferenza

O Seminario Galego de Educación para a Paz  
impartiu unha charla en Allariz
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Desta maneira, os Ciclos de Cine con Fondo consisten na rea-

lización de videofórums sobre diferentes temáticas como a 

desigualdade de xénero, o comercio xusto, a globalización, o 

pacifismo, a tolerancia, a cooperación ao desenvolvemento, a 

solidariedade, a pobreza, a marxinación social, etc, e que as 

fan moi atractivas para incidir na sensibilización e información 

da cidadanía galega e ofrecer unha fotografía das iniquidades 

e desigualdades que se viven en lugares non tan afastados. 

Ao longo do 2012  un total de 10 Concellos/Deputacións 

realizaron actividades filmográficas a partir do videofondo do 

Fondo Galego: 

concello de redondela. Visualización do Ciclo de cine ‘A 

desigualdade de xénero’ xunto coa película Binta e a gran 

idea, no mes de marzo en diferentes centros culturais; e as 

películas de Moolaadé, Clara Campoamor, Maquiladoras e 

Buda explotó por vergüenza no mes de novembro. 

concello de Moaña: Ciclo de cine ‘Globalización capitalista 

e efectos colaterais’ e película Consume con sentido no IES A 

Paralaia no mes de maio. 

concello de tomiño: Ciclo de cine ‘Ecoloxismo’, no Auditorio 

de Goián, no mes de xuño, e películas de Moolaadé e Clara 

Campoamor no mes de outubro. 

concello de riveira: Ciclo de cine ‘Educación para o desen-

volvemento’, no Auditorio Municipal no mes de xuño, e en 

diferentes centros de ensino nos meses de novembro e decem-

bro. Ciclo de cine ‘Dereito á educación’ no mes de outubro en 

diferentes centros de ensino. Ciclo de cine ‘As desigualdades 

de xénero’ no mes de novembro. 

concello de valga: Ciclo de cine ‘Educación para o desenvol-

vemento’, no Auditorio Municipal nos meses de xullo e agosto, 

dentro do programa municipal ‘Valga lúdica e saudable’.

concello de soutomaior: Ciclo de cine ‘As desigualdades de 

xénero’ e películas de Yentl e Ágora, no mes de outubro no 

Multiusos de Arcade. 

concello de Mos: Ciclo de cine ‘Educación para o desenvol-

vemento’, no mes de outubro en diferentes centros de ensino 

da localidade, e películas de 14 quilómetros, Fast Food Nation, 

Cadea de favores e Binta e a gran idea no mes de outubro. 

concello de burela: Película Yentl, visionada no mes de marzo 

na Casa da Cultura para o alumnado dos IES Montecastelo e 

Perdouro. 

deputación de lugo: dentro da actividade ‘Martes de cine 

social’ realizada nos meses de xullo e agosto, foron visualizadas 

as películas 14 quilómetros, Al otro lado, Babel, Memoria del 

saqueo e La escafandra y la mariposa. 

concello de Poio: película Binta e a gran idea no IES Fontenla 

no mes de outubro. 

 | a tropa de trapo

A boa acollida do espectáculo de contacontos de A Tropa de 

Trapo “Contos coas mans abertas”, que xa xirou polas entida-

des socias do Fondo os anos 2010 e 2011, levou á organiza-

ción dunha nova xira cun novo espectáculo, desta vez dirixido 

ao público infantil e familiar, froito da demanda detectada nas 

RMS. “antía, Wamba e o regato pequeno” foi o espectácu-

lo novo proposto.

A selección dos Concellos beneficiarios da actuación de A Tro-

pa levouse a cabo en función da demanda, primando sempre 

aqueles Concellos que aínda non tiveran a oportunidade de 

contar coa actuación de A Tropa de Trapo nos seus Concellos.

Os Ciclos de Cine con Fondo colleitaron  
unha boa acollida ao longo do ano
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concello de lousame, venres 21 de setembro, no Día inter-

nacional da Paz, na Casa da Cultura.

concello de Manzaneda, domingo 23 de setembro, no Cen-

tro cultural.

concello de redondela, venres 28 de setembro, no escenario 

do Centro Multiusos.

concello de ourense, sábado 22 de setembro, no Centro Cí-

vico Colón.

concello de Pontecesures, sábado 29 de setembro, na Casa 

da Cultura.

concello de sandiás, sábado 6 de outubro, na Casa da Cul-

tura.

concello de oleiros, mércores 17 de outubro, no Día in-

ternacional para a erradicación da pobreza, no Centro 

Cultural As Torres.

concello de cambre, xoves 18 de outubro, no IES Afonso 

X O Sabio.

concello de Gondomar, venres 19 de outubro no Audito-

rio municipal.

concello de covelo, 24 de outubro, na Biblioteca do Con-

cello, con alumnos do CEIP Antonio Blanco Rodríguez, no 

día da Biblioteca.

concello de castroverde, sabado día 27 de outubro, 

na festa do Concello.

concello de a coruña, mércores14 de novembro,  no 

Centro Cívico Municipal de San Diego.

concello de vigo, 17 de novembro no Auditorio mu-

nicipal, xunto a Campaña Impórtanos.

concello de Pontevedra, martes 20 de novembro, 

no Día mundial dos dereitos do neno, no Teatro Prin-

cipal.

concello de santiago de compostela, sábado 24 de novem-

bro, para celebrar o Día mundial dos dereitos das nenas e os 

nenos, en horario de tarde.

concello de riotorto, sábado 15 de decembro, no centro so-

ciocultural de Riotorto, en horario de tarde.

concello de Mugardos, 7 de decembro,  na Sociedade ami-

gos da Paisaxe galega.

concello de lugo, 18 de xaneiro (2013), Centro de conviven-

cia Fingoi.

concello do Porriño, 21 de xaneiro (2013), no Colexio Antón 

Palacios.

concello de viveiro, 15 de febreiro (2013), no CEIP Lois To-

bío.

A Tropa de Trapo puxo en marcha o novo espectáculo  ‘Antía, Wamba e o regato pequeno’

O público de Poio e de toda Galicia gozou coas  

historias contadas pola Tropa
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 | vacacións con traBallo

O programa Vacacións con Traballo (VcT) enfiaba no 2012 a 

súa sétima edición. Enmarcado no 15 aniversario da nosa en-

tidade, precisaba dun momento de reflexión sendo un meca-

nismo fundamental do Fondo para a visibilización e proxección 

entre as/os traballadoras/es da administración local.

Seguindo os ritmos do programa e o resto de actividades do 

Fondo, o primeiro paso para a apertura da convocatoria de 

2012 consistiu na edición e impresión de 600 cadernos ilustra-

tivos das experien-

cias dos participan-

tes de VcT en 2011. 

Facendo coincidir a 

estrea da publicación 

é xa tradición abrir a 

convocatoria da anu-

alidade en curso. 

No 2012, Vacacións 

com Traballo presen-

touse no Concello de 

Redondela o 17 de 

abril coa presenza das 

participantes de Va-

cacións con Traballo 

2011, a Presidencia do 

Fondo e a Alcaldía de 

Redondela. O prazo de 

inscrición mantívose aberto ata o 25 de maio, téndose recibido 

23 solicitudes para a participación no programa (o que contras-

ta moi positivamente coas 8 solicitudes da anualidade 2011). 

Para a selección dos participantes valorouse tanto o CV como 

a carta de motivación que presentaron os diferentes solicitan-

tes, así como as demandas das organizacións parceiras do SUR. 

As estancias sobre o terreo definíronse en función dos intere-

ses dos participantes e dos parceiros do SUR, situándose as 4 

estadías para despois do verán, entre os meses de outubro e 

decembro.

As persoas finalmente participantes foron as seguintes:

- Cristina Vázquez, arquitecta do Concello de Soutomaior para 

a praza como arquitecta na Cámara municipal de Ribeira Gran-

de en Cabo Verde.

- Cristina Santos do Concello de Malpica para a praza como 

técnica de igualdade na Cámara municipal de Paul en Cabo 

Verde.

- Lucía González, coma técnica de xestión do Concello de Ou-

rense no departamento de turismo co Inprhu-Somoto de Ni-

caragua.

- Sara Besada, como 

arquitecta da Oficina 

de rehabilitación do 

Concello de Vilagarcía, 

coa Oficina do Conser-

vador de Santiago de 

Cuba

As viaxes de VcT 2012 

realizáronse entre os 

meses de outubro e 

novembro, desenvol-

véndose con normali-

dade e éxito a excep-

ción da viaxe a Cuba, 

que ante as severas 

consecuencias do fu-

racán Sandy tivo que 

ser adiada co obxectivo acompañado de darlle 

á viaxe o valor engadido dunha misión técnica na idea de im-

pulsar durante o 2013 un proxecto de reconstrución.

No primeiro trimestre do 2013 editarase en formato dixital o 

Caderno de experiencias das participantes no programa no 

2012.

encontro cos participantes de vacacións con traballo 

(2006-2011)

Vacacións con Traballo estivo presente nos plans de sensibi-

lización do Fondo Galego desde o ano 2005, o que lle dá á 

actividade unha orientación programática e estratéxica na vida 

asociativa do Fondo, ao conectarnos aos parceiros por medio 

da vinculación de coñecemento, mentres que como programa 

A sétima convocatoria de Vacacións con Traballo  

presentouse en Redondela
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visibiliza o traballo do Fondo dentro 

do colectivo de empregados e empregadas da administración 

local galega.

Desta maneira, decidiuse dentro do Plan 2012 a organización 

dun grupo de discusión, como técnica cualitativa de investiga-

ción que nos achegase distintas reflexións colectivas, desde a 

propia utilidade práctica en terreo do programa ao rexistro da 

experiencia, pasando por unha tormenta de ideas que reforza-

se a pertinencia da cooperación local e descentralizada galega, 

máis alá dalgunha pregunta aberta sobre os límites estruturais 

dos nosos obxectivos como asociación en defensa e promo-

ción dos Dereitos Humanos.

Nos meses de xuño e xullo coordinouse por medios telemá-

ticos unha data para o encontro, sendo marcado finalmente 

o 14 de setembro. Finalmente, acodiron 14 dos 21 partici-

pantes nas sete edicións do programa. Para a organización 

do grupo de discusión contouse coa colaboración da Fun-

dación Illa de San Simón. 

Contouse tamén coa produtora Danga Danga, que desde 

unha perspectiva informal de Responsabilidade Social Cor-

porativa, gravou e produciu distintos vídeos sobre o grupo 

de discusión.

Os vídeos froito da Xornada atópanse dispoñibles na Can-

le do Fondo Galego no Youtube.

 | semana GaleGa contra a poBreZa

A Coordinadora Galega de ONGD vén promovendo a Semana 

Galega contra a pobreza desde hai anos. É un reflexo local dun 

esforzo mundial por visibilizar os masivos niveis de pobreza a 

nivel planetario e á súa vez, polo tanto, lembrar a relevancia do 

sistema internacional de axuda para modificar esta situación. 

Este ano, e na liña de procurar sinerxías dentro do sistema gale-

go de cooperación, o Fondo incentivou ás entidades municipais 

á organización de actividades específicas nesa semana concreta 

para visibilizar o traballo das ONGD de Galicia, sumando esfor-

zos e aproveitándonos do patrimonio que significa a RMS. 

O voluntariado de Vacacións con Traballo  

protagonizou un interesante grupo de discusión

Cristina Santos incorporouse ao gabinete de apoio  
á muller da Cámara de Paúl

As actividades propostas polas ONGD chegaron ás e aos escolares
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Cabe destacar o traballo de coordinación entre a Secretaría do 

Fondo e a Coordinadora Galega de ONGD para levar a cabo 

esta actividade, xa que a través da mesma 10 ONGD cederon 

un total de 20 exposicións para que fosen instaladas nos con-

cellos socios ao longo do mes de outubro.  

Foi elaborado e distribuído, así mesmo, un cartel no que se 

reivindica o papel fundamental dos gobernos locais na defensa 

dos Dereitos Humanos a través da súa pertenza  á rede. 

En total foron 12 os Concellos que acolleron exposicións das 

ONGD durante o mes de outubro: 

concello de valga: exposición Igualdade para o Desenvolve-

mento: se as mulleres avanzan o mundo tamén, da ONGD Inte-

red, no Auditorio Municipal, do 1 ao 31 de outubro.

concello de cuntis: exposición As mulleres alimentan o Mun-

do, da ONGD Panxea, na Casa da Cultura ‘Roberto Blanco Tor-

res’ do 15 ao 31 de outubro. A ONGD ademais ofreceu unha 

charla totalmente de balde.

concello de caldas de reis: exposición Educación Inclusiva, 

de Intered, no IES Aquis Celenis e no CPI Alfonso VII nos que 

ademais se proxectaron documentais.

concello de Pontevedra: exposición Auga con Fronteiras, da 

ONGD Enxeñería sen Fronteiras, no vestíbulo do Concello do 

16 ao 31 de outubro. 

concello do Porriño: exposición O comercio xusto é… da 

ONGD Panxea, do 1 ao 31 de outubro no IES Pino Manso, IES 

Ribeira do Louro e no Centro Cultural.

concello de bergondo: exposición As mulleres como garante 

da soberanía alimentaria, da ONGD Panxea, na Casa da Cul-

tura. E exposición Camiños de Paz: Outras Voces de Israel e 

Palestina, da ONGD Asemblea de Cooperación pola Paz, no CPI 

Cruz do Sar, do 22 de outubro ao 15 de novembro. 

concello de carballo: exposición As mulleres, o futuro dun 

continente, da ONGD Axuda en Acción, do 5 ao 15 de novem-

bro no Pazo da Cultura. 

concello de Fene: exposición Comercio Xusto, da ONGD En-

xeñería sen Fronteiras, do 1 ao 31 de outubro no CEIP Jorge 

Juan.

concello de narón: exposición Mundo Solidario, de Panxea, 

do 1 ao 31 d eouturbo na Biblioteca Municipal.

concello de laxe: exposición Comercio con sentido, da 

ONGD Solidariedade Internacional, do 16 ao 31 de outubro no 

CEIP Cabo de Area.

concello de burela: exposición O teu café, bo para todo o 

mundo, da ONGD Panxea, do 1 ao 31 de outubro en catro 

cafeterías da localidade.

Varios Concellos amosaron en outubro  exposicións cedidas por ONGD galegas

O Fondo colaborou coa Coordinadora Galega de ONGD  

na Semana Galega contra a Pobreza



48 MeMorIa | 2 | 0 | 1 | 2 |  Fondo GaleGo

concello do barco de valdeorras: exposición O son das bu-

guinas, da ONGD Implicadas no Desenvolvemento, do 10 ao 

31 de outubro no IES Divina Pastora. 

 | concurso FotoGrÁFico: imaXes 
con Fondo

No mes de abril fixéronse públicas as bases do concurso, pre-

via participación na súa elaboración de diferentes colectivos de 

fotografía de Galicia: asociación de reporteiros solidarios 

(aGareso), asociación Provincial de Fotógrafos de Pon-

tevedra, asociación Provincial de Fotógrafos de lugo, 

agrupación Fotográfica Galega, asociación Fotográfica 

‘os negativos’ e a asociación Fotográfica Galega ‘Phos-

galicia. O concurso estivo aberto ata o 15 de novembro. 

Imaxes con Fondo contou con dúas categorías. A primeira, en-

tre os 13 e os 18 anos, orientada á participación dos centros 

de ensino, mentres que a segunda ía dirixida aos maiores de 

18 anos.

A temática da categoría xuvenil debía xirar en torno ao título: 

“solidariedade, cousa de tod@s”, na procura de imaxes que 

deran conta dos exercicios de solidariedade e cidadanía do día 

a día, o inevitable apoio mutuo que as persoas precisamos para 

sobrevivir. 

A categoría adulta estivo orientada a toda a cidadanía gale-

ga maior de idade, baixo o título: “cambia, reivindica e 

constrúe”, pretendendo conseguir imaxes que deran 

conta dos efectos da globalización na sociedade gale-

ga, desde a inmigración aos estilos de consumo, ou das 

desigualdades comúns nas nosas sociedades, como as 

de xénero ou abusos ambientais. 

Nas dúas categorías, as fotos tiñan que ir acompañadas 

dun tweet, unha mensaxe que non superase os 140 ca-

racteres. Na primeira categoría, o premio foi unha cámara 

fotográfica e un lote de produtos de comercio xusto. Na 

segunda categoría, o premio era unha viaxe a Cabo Verde 

durante o 2013, debendo o premiado retornar cun conxun-

to de fotos sobre o país africano que sexan susceptibles de 

converterse nunha exposición para o Fondo Galego.

Foron deseñados e impresos carteis e banners para que os Con-

cellos/Deputacións socias pendurasen na súa web para darlle 

maior visibilidade ao concurso. Durante meses, a sección do 

concurso foi o máis visitado da páxina web do Fondo Galego. 

o xurado, quedou configurado polas seguintes persoas:  

- Gabriel Tizón: fotoxornalista

- Sonia Daponte: fotoxornalista

- Rexina Vega: escritora

- Carlos Puga: fotoxornalista

- Gemma Filgueira: Presidenta da Coordinadora Galega de 

ONGD

- Teresa París: Presidenta do Fondo Galego de Cooperación e 

Solidariedade

- Marga Figueroa: Concelleira de Oleiros

Tras unha presentación pública do xurado o día 12 de setem-

bro ás 12:30h na sede da FEGAMP (Santiago de Compostela), 

o día 20 de novembro o xurado reuniuse novamente, esta vez 

na Illa de San Simón para a deliberación das fotografías gaña-

doras do concurso. Así, os gañadores foron: 

Tres fotoxornalistas formaron parte do xurado do  

concurso Imaxes con Fondo
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Categoría XUVENIL: 

xiao aller cristobo, coa serie fotográfica  ‘Chegando á 

casa. O ferido. A ferida’. Tweet: A solidariedade non só se 

practica con persoas, senón tamén cos animais. Aquí pódese 

ver un burro ferido que atopamos en Santiago, levámolo 

para a casa e estámolo curando. 

O xurado valorou moi positivamente que fose a única serie 

presentada na categoría xuvenil así como a temática, o re-

xeitamento do maltrato animal. 

Categoría ADULTAS/OS: 

Serie ‘Mentres uns cardan a la outros levan a fama’, de ro-

berto amado Pazos. Tweet: Producimos a baixo custo 

mentres o mercado especula cos alimentos. Manifestámo-

nos mentres se especula coa dignidade dos traballadores 

do mundo. 

Un total de 7 persoas participaron na categoría xuvenil, e 40 

na categoría adultas/os. Un claro éxito de participación para 

ser a primeira vez que se leva a cabo o concurso. Así mesmo, 

a calidade dos traballos recibidos derivaron na elaboración 

dunha exposición fotográfica que recolle as mellores fotogra-

fías presentadas e que comezará a circular no 2013.

Os premios entregáronse durante a conmemoración dos 15 

anos do Fondo Galego.

 | vii 
Xornadas anuais: 15 anos 
comprometÉndonos coa 
solidariedade

As Xornadas anuais do 2012 quixeron servir como balance 

compartido dos resultados e retos para o futuro do sistema ga-

lego de cooperación ao tempo que para pór en valor a coope-

ración descentralizada. Tamén en base ao calendario de 2013 

como colofón a un ano en torno á reflexión da nosa propia 

historia.

As Xornadas estableceron dúas quendas. A primeira seguíu o 

formato clásico das Xornadas do Fondo Galego por medio de 

Xiao Aller gañou o concurso de fotografía na categoría xuvenil

Os avances e límites do sector centraron unha das mesas das VII 
Xornadas de Cooperación

Expertas e expertos debateron sobre o sistema galego de 

cooperación na encrucillada da crise
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mesas-debate plurais, e nesta ocasión coa participa-

ción de representantes de Catalunya e Portugal. 

A segunda foi un acto conmemorativo sobre os 15 

anos de historia do Fondo, presentado pola actriz 

Mariana Caraballal no que tras unhas palabras da 

presidenta, Teresa París,  proxectouse o documental 

realizado por Agareso sobre a historia do Fondo, en-

tregáronse os premios do Concurso Imaxes con Fondo 

e tamén o público gozou dunha actuación de A Tropa 

de Trapo cun dos seus relatos de “Contos coas mans 

abertas”.

A participación nas Xornadas reflectiu unha plurali-

dade de compromisos froito da propia filosofía de 

acción do Fondo Galego como realidade institucio-

nal da Autonomía, desde os propios representantes 

dos Concellos, tanto políticos como técnicos, repre-

sentantes parlamentarios de todas as forzas políti-

cas, os sindicatos, ou unha representación plural e 

numerosa de parte do terceiro sector galego e a Co-

ordinadora Galega de ONGD.

Santiago de Cuba precisa de importantes labores  de reconstrución tras o furacán Sandy

Lucía González colaborou en Nicaragua co  

Instituto de Promoción Humana

Sara Besada participou na planificación  
da reconstrución da escola de Cayo Granma

A arquitecta Cristina Vázquez cooperou coa  

Cámara Municipal de Ribeira Grande
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A xestión profesiona-

lizada de todas as cuestións relacionadas coa Comunicación 

posibilita que o Fondo, o seu labor e os seus resultados sexan 

cada vez máis coñecidos entre a poboación dos Concellos so-

cios e a sociedade en xeral. Este traballo de difusión non se 

limita a cumprir cunha función informativa, senón que contri-

búe a garantir a debida transparencia e potencia a dimensión 

sensibilizadora das actividades realizadas. 

Os catro pressbooks trimestrais que recollen a cobertura 

mediática do exercicio 2012 revelan que por segundo ano con-

secutivo se superaron o medio milleiro de impactos. Dos 558 

rexistrados, 3 foron en axencias, 12 en televisión, 37 en radio, 

202 en prensa e 304 en Internet. A obter estas cifras contribúe 

o persoal municipal e provincial que reenvía as notas remitidas 

desde o gabinete de comunicación do Fondo Galego e, á súa 

vez, recompila as insercións nos medios da zona.

Ao longo de 2012 mandáronse preto dun cento de no-

tas de prensa e subíronse 56 entradas na sección de 

noticias da web, algo máis de unha por semana. As 

actualizacións realizáronse con frecuencia diaria no Fa-

cebook, onde tivo especial incidencia a campaña pro-

movida con motivo do 15º aniversario do Fondo Galego, 

baixo os lemas ‘somos unha rede de institucións e 

persoas’ e ‘os dereitos humanos non son unha idea 

lixo’, para a que se promoveron especialmente os víde-

os virais protagonizados por participantes do programa 

Vacacións con Traballo que están pendurados na canle 

do Fondo en Youtube. A entidade tamén abriu o seu 

perfil na rede social Twitter a finais de xuño.

O traballo conxunto con Agareso continuou materializándose 

tamén no programa de radio ‘voces con Fondo’, que pasou 

a ter unha periodicidade bimensual. Doutra banda, cada dous 

meses editouse o boletín ‘Infórmate a Fondo’, que pechou a 

súa edición en papel cun especial sobre o proxecto europeo 

‘Redes para o desenvolvemento’. Outras publicacións supervi-

sadas foron o caderno froito de Vacacións con Traballo ‘expe-

riencias solidarias 2011’ ou a ‘Memoria 2011’ que saíron do 

prelo a comezos de ano.

Mediante a edición destes materiais, o ‘mailing’, as roldas de 

prensa, a documentación fotográfica ou a xestión de entre-

vistas, a Secretaría Técnica e o gabinete de comunicación do 

Fondo Galego visibilizan as actividades e os proxectos nos que 

participan as Deputacións e Concellos socios, que teñen á súa 

disposición modelos de notas, imaxes, contactos de medios, 

etc. 

O Fondo Galego continuou dando pasos  

adiante en cobertura mediática
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Unha acción coordinada no eido da difusión incrementa o 

alcance das actuacións e rendabiliza o esforzo en termos de 

concienciación social. 

 | o Fondo GaleGo: compromiso 
coa solidariedade

Trala viaxe a Cabo Verde do ano 2011 para a filmación dos 

proxectos, e das e dos protagonistas dos mesmos polo equi-

po voluntario de Agareso, o 2012 serviu para modelar o 

guión completo do documental sobre a historia, sentido e 

resultados da nosa entidade, Fondo Galego: Compromiso 

coa solidariedade, contando con imaxes e documentación 

complementaria desde Nicaragua e Cuba, os outros dous 

países estratéxicos do Fondo Galego, e mesmo en Galicia 

completando o material coas entrevistas a aquelas persoas re-

levantes na historia do Fondo.

O voluntariado profesional de Agareso encargado do proxecto 

pasou os meses anteriores traballando na montaxe, para final-

mente levar a cabo a postprodución e edición de 1.000 copias 

dun DVD que inclúe ademais os vídeos sobre Vacacións con 

Traballo encargados á produtora Danga Danga, e o tráiler ela-

borado coa colaboración da CRTVG.

Durante o 2013 o DVD 15 anos comprometéndonos coa 

solidariedade distribuirase entre os socios do Fondo Galego 

organizándose presentacións do mesmo por todo o territorio 

galego.

O Fondo Galego abriu unha conta na rede social Twitter

A canle de Youtube recompila os vídeos sobre o Fondo

O voluntariado de Agareso concluíu o audiovisual sobre o Fondo
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InGresos

cotas de afiliados                 145.549,05 € 

Cotas de socios   145.549,05 €

subvencións para cooperación directa                 40.171,95 €

Sub. Concello Vigo PCD 2012 NI 01 53.661,14 €

Dev. Sub. Dep. A Coruña PCD CV 2008 -5.210,79 €

Dev. Sub. Con. Vigo PCD 2011 NI 01 -8.278,40 €

Ingresos emerxencia                   15,00 €

Ingresos emerxencia Corno África                   15,00 €

subvencións Plan sensibilización 60.000,00 €

Subv. Plan Sensibilización 60.000,00 €

total InGresos              245.736,00 €

Catro ONGD asinaron co Fondo convenios de  

cooperación indirecta en 2012
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Gastos

Gastos correntes 44.018,25 €

Gastos secretaría do Fondo (IGADI) 40.000,00 €

Gastos mantemento fotocopiadora 312,37 €

Gastos Asesoría 1.820,93 €

Servizos bancarios e similares 973,14 €

Servizos de Hosting Web 345,00 €

Amortización inmobilizado 566,81 €

axudas monetarias proxectos de c.d. 45.975,85 €

INPRHU- Nicaragua 2012 54.661,15 €

Reducc. PCD 2011 NI 01 -8.685,30 €

axudas monetarias proxectos de c.I. 61.916,86 €

IND- India 2012 6.730,96 €

TDS-Nicaragua 2012 16.983,58 €

ESF-Honduras 2012 18.202,32 €

ADT-Nicaragua 2012 20.000,00 €

axudas monetarias de emerxencia 10.512,00 €

Misión ident. Proz Haití 2.668,00 €

ACNUR-Corno de África 425,00 €

Avaliación proxecto Haití 7.419,00 €

Gastos Plan sensibilización 72.025,07 €

Material oficina 863,55 €

Correos e mensaxería 236,67 €

Impresions publicacións 7.971,60 €

Compra libros e vídeos 123,16 €

Remuneracion técnico sensibilización 24.800,00 €

Servizo de comunicación 10.600,34 €

DVD 15 anos 3.226,00 €

A Tropa de Trapo 7.000,00 €

Gastos desprazamentos persoal 2799,47 €

Gastos manutención desprazamentos 1.222,66 €

Gastos de viaxes 7.134,35 €

Outros gastos plan sensibilización 1.084,06 €

Servizos profesionais independentes 4.963,21 €

234.448,03 €

11.287,97 €

total Gastos

excedente exercIcIo 2012



55

axendaaxenda77

04-01-2012  Redondela / Reunión con participantes Vacacións con Traballo 2011 / 18:00

20-01-2012  Santiago de Compostela, FEGAMP / Comisión Executiva Fondo Galego / 10:30

23-01-2012  Concello de Cangas / Actuación da Tropa de Trapo na súa xira 'Contos coas mans abertas', no IES de 
Rodeira. / 12:00

25-01-2012  Concello de Vigo / Visita institucional da Delegación do INPRHU-Somoto en Galicia / 11:00

25-01-2012  Concello de Gondomar / Visita institucional da Delegación do INPRHU-Somoto en Galicia / 13:00

25-01-2012  Concello de Tomiño / Visita institucional da Delegación do INPRHU-Somoto en Galicia / 18:00

26-01-2012  Concello de Oleiros / Visita institucional da Delegación do INPRHU-Somoto en Galicia, e charla pública 
para o alumnado do IES María Casares / 10:30

26-01-2012  Concello de Ferrol / Visita institucional da Delegación do INPRHU-Somoto en Galicia / 13:00

26-01-2012  Concello de A Coruña / Visita institucional da Delegación do INPRHU-Somoto en Galicia / 17:30

27-01-2012  Deputación de Lugo / Visita institucional da Delegación do INPRHU en Galicia + Charla para o IES 
Nosa señora dos ollos grandes / 10:00

27-01-2012  Concello de Monforte, Casa da Cultura / Visita institucional da Delegación do INPRHU-Somoto en 
Galicia + Charla cos IES da vila; IES Río Cabe, IES Pinguela e IES Daviña Rey  / 13:00

27-01-2012  Concello de Sarria / Visita institucional da Delegación do INPRHU-Somoto en Galicia / 17:00

28-01-2012  Santiago de Compostela, Parlamento de Galicia / Encontros: Institucións Locais e Solidariedade, 
Fondo Galego-PSdG / 10:30

15-01-2012 - 31-01-2012  Concello de Abegondo / Exposicion 'A paz cuestión de fondo' no IES de Viós. 

16-01-2012 - 31-01-2012  Concello de Pontecesures / Exposición 'Os Obxectivos do Milenio' no CPI de Pontecesures. 

16-01-2012 - 31-01-2012  Concello de Redondela / Exposición 'Influír no global dende o local' no Multiusos de Redondela.  

08-02-2012  Santiago de Compostela, FEGAMP / Reunión Presidencia FEGAMP-Presidencia Fondo Galego de 
Cooperación e Solidariedade / 16:30

10-02-2012  Madrid / Reunión de xerentes da Confederación de Fondos. / 10:00

02-02-2012 - 17-02-2012  Concello de Mugardos / Exposición "Influír no global desde o local", no IES Mugardos 
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17-02-2012  Cabo Verde, Illa de Santo Antao (Cámara da Ribeira Grande) / Presentación pública do III Plan de 
Desenvolvemento da Illa de Santo Antao, proxecto cofinanciado polo Fondo Galego  / 12:00

01-02-2012 - 21-02-2012  Concello do Porriño / Exposicións 'A paz cuestión de fondo' e 'Obxectivos do Milenio', no Centro 
Cultural e nos IES de Torneiros e Pino Manso. O día 02 de febreiro ás 18:00h terá lugar a inauguración 
no Centro Cultural, a cargo da Presidenta do Fondo Galego, Dna Teresa París.  

23-02-2012  Santiago de Compostela, FEGAMP / Comisión Executiva Fondo Galego / 10:30

09-02-2012 - 29-02-2012  Concello de Malpica de Bergantiños / Exposición 'Nicaragua: unha realidade viva' no Centro Cívico.  

02-03-2012  Concello de Caldas de Reis / Actuación da Tropa de Trapo na súa xira 'Contos coas mans abertas' no 
Auditorio Municipal, para alumnado do IES Aquis Celenis e do Centro San Fermín. / 12:00

08-03-2012  Concello de Sada / Actuación da Tropa de Trapo na súa xira 'Contos coas mans abertas', na Casa da 
Cultura Pintor Llorens.  / 19:00

27-02-2012 - 09-03-2012  Concello de Cuntis / Exposición 'A paz cuestión de fondo' no CPI Aurelino Marcelino Rey García.  

20-02-2012 - 09-03-2012  Concello de Ferrol / Exposición "Influír no global desde o local" na Casa Solidaria, rúa velázquez nº 
44, baixo (esq. Avda de Vigo), Edificio Municipal. 

10-03-2012  Concello de Redondela / Visualización da película 'O sorriso da Mona Lisa' no Centro Cultural Chan 
das Pipas, inserida no ciclo de cine 'As desigualdades de xénero'. / 19:00

15-03-2012  Concello de Laxe / Charla no CEIP Cabo de Area por parte dun representante da ONGD Solidariedade 
Galega para complementar a exposición 'Nicaragua: unha realidade viva'.  / 10:00

17-03-2012  Concello de Redondela / Visualización da película' Auga' no Centro Cultural de Saramagoso (O Viso), 
inserida no ciclo de cine 'As desigualdades de xénero'.  / 19:00

18-03-2012  Concello de Redondela / Visualización da película 'Iron Jawed Angels', no Centro Cultural de San 
Esteban, inserida no ciclo de cine 'As desigualdades de xénero'.  / 19:00

12-03-2012 - 21-03-2012  Concello de Valga / Exposición 'A paz cuestión de fondo' no Auditorio Municipal 

21-03-2012  Concello de Vilagarcía de Arousa / Rede Municipalista Solidaria (RMS), no Auditorio Municipal, 
Avenida da Mariña s/n (xunto ó parque Miguel Hernández). / 12:30

21-03-2012  Deputación de Ourense / Rede Municipalista Solidaria (RMS), na  Sala de Xuntas do Centro cultural da 
Deputación de Ourense, r/ Progreso 33 / 12:30

23-02-2012 - 22-03-2012  Concello de Monforte de Lemos / Exposición 'Obxectivos do Milenio' nos IES Pinguela, Riocade e 
Daviña Rei. 

22-03-2012  Concello de Lugo / Rede Municipalista Solidaria (RMS), no Salón de actos do Centro de Convivencia 
Maruja Mallo, Rúa das Hortas s/nº / 12:30

22-03-2012  Concello de Fene / Rede Municipalista Solidaria (RMS), no Salón de Plenos do Concello. Casa do 
Concello de Fene. Avda do Concello s/n / 12:30

23-03-2012  Concello de Santiago de Compostela / Rede Municipalista Solidaria (RMS), no Centro cultural do 
Ensanche, Frei Rosendo Salvado, 14-16  / 12:30

23-03-2012  Concello de Mos / Rede Municipalista Solidaria (RMS), no Edificio C.D.L (Centro de desenrolo local) de 
Mos, Estrada Peinador nº 41,Tameiga – Puxeiros / 12:30

27-03-2012  Concello de Burela / Proxección da película Yentl no IES Montecastelo. / 09:20

27-03-2012  Santiago de Compostela, FEGAMP / Asemblea Xeral do Fondo Galego de Cooperación e 
Solidariedade / 12:00

28-03-2012  Concello de Riveira / Actuación da Tropa de Trapo na súa xira 'Contos coas mans abertas' no 
Auditorio Municipal para alumnado do IES Lileadoura e do Colexio Galaxia.  / 11:00
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29-03-2012  Concello de Redondela / Visualización da película 'Princesas' no Centro Cultural de Cedeira, inserida 
no ciclo de cine 'As desigualdades de xénero'.  / 19:00

30-03-2012  Concello de Poio / Actuación da Tropa de Trapo na súa xira 'Contos coas mans abertas', no IES de 
Poio.  / 11:00

05-03-2012 - 30-03-2012  Concello de Laxe / Exposición 'Nicaragua: unha realidade viva' no CEIP Cabo de Area.  

22-03-2012 - 02-04-2012  Concello de Caldas de Reis / Exposición "Influír no global desde o local", no CPI Alfonso VII 

09-04-2012  Concello de Redondela / Charla da ONGD Implicadas/os no Desenvolvemento, nos Obradoiros de 
lecer de semana santa do Concello, no Pazo de Pousadouro / 13:00

13-04-2012  Madrid, FEMP / Reunión de xerentes da Confederación de Fondos / 11:00

17-04-2012  Concello de Redondela / Presentación pública de Vacacións con Traballo 2012 / 12:30

19-04-2012  Santiago de Compostela, Fegamp / Comisión Executiva Fondo Galego / 10:30

26-03-2012 - 20-04-2012  Concello de Cuntis / Exposición 'Obxectivos do Milenio' no CPI Aurelio Marcelino Rey García  

12-03-2012 - 27-04-2012  Concello de Caldas de Reis / Exposición "Influír no global desde o local", no IES Aquis Celenis 

23-04-2012 - 02-05-2012  Concello de Valga / Exposición 'Obxectivos do Milenio' no Auditorio Municipal.  

02-05-2012 - 04-05-2012  Esslingen, Alemaña / Xuntanza anual do proxecto europeo Redes para o desenvolvemento / 09:00

09-05-2012  Santiago de Compostela, Fegamp / Consello Municipalista da Cooperación (CMC) / 17:00

11-05-2012  Concello de A Estrada, IES nº1 / Charlas contra a Indiferenza: Os Obxectivos do Milenio e os Dereitos 
Humanos, avanzamos ou retrocedemos?, por Roberto Mansilla / 12:30

02-05-2012 - 15-05-2012  Concello de Carballo / Exposición 'Nicaragua, unha realidade viva' no Pazo da Cultura. 

15-05-2012  Santiago de Compostela / Subdirección xeral de educación da Xunta de Galicia-Fondo Galego / 17:00

15-05-2012  Santiago de Compostela / Dirección Xeral de Voluntariado e Xuventude da Xunta de Galicia-Fondo 
Galego / 18:00

22-05-2012  Galicia / Apertura da convocatoria de proxectos para ONGD galegas 

01-05-2012 - 24-05-2012  Concello de Teo / Exposición 'A paz cuestión de fondo' no IES de Cacheiras.  

25-05-2012  Concello de Teo / Actuación da Tropa de Trapo na súa xira 'Contos coas mans abertas' no Centro 
sociocultural A Ramallosa.  / 20:30

07-05-2012 - 25-05-2012  Concello da Estrada / Exposición 'Obxectivos do Desenvolvemento do Milenio' no IES nº1,  IES Antón 
Losada e IES García Barros.  

25-05-2012  Entidades socias do Fondo / Data límite de inscricións da convocatoria Vacacións con Traballo 2012 

02-05-2012 - 31-05-2012  Concello de Moaña /  Exposición 'Influír no global dende o local' e Ciclo de Cine con Fondo 
'Globalización capitalista e efectos colaterais' no IES A Paralaia.  

31-05-2012  Santiago de Compostela, FEGAMP / Comisión Executiva Fondo Galego / 10:30

04-06-2012 - 08-06-2012  Concello de Tomiño / Visualización do Ciclo de cine 'Ecoloxismo' no IES de Tomiño, en 
conmemoración polo Día Mundial do Medio Ambiente (05 de xuño). 

12-06-2012  Concello de Vigo / Consello Local da Cooperación, Centro de servizos sociais de Coia / 18:00

28-05-2012 - 15-06-2012  Concello da Estrada / Exposición 'A Paz cuestión de fondo' no IES nº1, IES Antón Losada e IES García 
Barros.  



58 MeMorIa | 2 | 0 | 1 | 2 |  Fondo GaleGo

19-06-2012  Concello de Caldas de Reis / Charla contra a indiferenza 'Obxectivos do Desenvolvemento do Milenio 
e Dereitos Humanos: avanzamos ou retrocedemos?', no Colexio San Fermín / 10:00

28-06-2012  Santiago de Compostela, sede nacional BNG / Encontro Institucións Locais e Solidariedade: Cal vai ser 
o teu papel? BNG/Fondo Galego 

28-05-2012 - 29-06-2012  Concello de Caldas de Reis / Exposición 'Obxectivos do Desenvolvemento do Milenio' no Colexio San 
Fermín.  

01-06-2012 - 30-06-2012  Concello de Riveira / Visualización do Ciclo de cine 'Educando á infancia en valores'.  

03-07-2012  Santiago de Compostela, Cidade da Cultura / Intervención do Fondo Galego no Congreso "Cultura e 
responsabilidade social empresarial" organizado por FalaRSE / 18:00

04-07-2012  Illa de San Simón / Formación Vacacións con Traballo 2012 / 12:30

06-07-2012  Concello de Moraña / Charla contra a indiferenza 'Obxectivos do Desenvolvemento do Milenio e 
Dereitos Humanos: avanzamos ou retrocedemos?', na Casa da Cultura.  / 20:00

11-07-2012  Illa de San Simón / Xuntanza Fondo Galego-Colectivo artístico MeigArte / 12:30

25-06-2012 - 16-07-2012  Deputación de Lugo / Exposición "Influír no global desde o local" no edificio da Deputación 

18-07-2012  Illa de San Simón / Comisión avaliadora de proxectos convocatoria cooperación indirecta / 10:00

20-07-2012  Fegamp, Santiago de Compostela / Comisión Executiva / 10:30

19-06-2012 - 20-07-2012  Concello de Rodeiro / Exposición 'A Paz cuestión de fondo' no Centro Cultural Municipal 'Manuel 
Lamazares'.  

26-07-2012  Santiago de Compostela / Xuntanza Fondo Galego-MUSOL (Municipalistas por la solidaridad) 

01-07-2012 - 31-07-2012  Concello de Moraña / Exposición 'Obxectivos do Desenvolvemento do Milenio', na Casa da Cultura.  

01-07-2012 - 07-08-2012  Deputación de Lugo / Ciclo de cine 'Martes de cine social', os días 3, 10, 24 e 31 de xullo e 7 de 
agosto, no Salón de actos da Deputación. O ciclo estará integrado polas películas 14 quilómetros, Á 
outra beira, Babel, Memoria do saqueo e A escafandra e a volvoreta.  / 20:15

01-07-2012 - 31-08-2012  Concello de Valga / Ciclo de cine 'Educando á infancia en valores', os venres, no Auditorio Municipal. 
Está dentro do programa 'Valga lúdica e saudable'.  / 11:00

01-08-2012 - 31-08-2012  Concello de Pontevedra / Exposición 'Obxectivos do Desenvolvemento do Milenio', no vestíbulo do 
Concello.  

12-09-2012  Fegamp, Santiago de Compostela / Presentación pública xurado Imaxes con Fondo / 11:30

12-09-2012  Fegamp, Santiago de Compostela / Asemblea xeral de socios / 12:30

12-09-2012  Fegamp, Santiago de Compostela / Comisión Executiva / 10:00

14-09-2012  Illa de San Simón / Encontro/Grupo de discusión participantes Vacacións con Traballo 2006-2011 / 
13:00

21-09-2012  Concello de Lousame / Inicio da Xira 2012 da Tropa de Trapo, "Antía, Wamba e o regato pequeno", 
no Día internacional da Paz, ás 10:15 na Casa da Cultura con alumnos do CPI Cernadas de Castro 

22-09-2012  Concello de Ourense / Xira 2012 da Tropa de Trapo," Antía, Wamba e o regato pequeno" ás 18:00 
no Centro cívico A Ponte 

23-09-2012  Concello de Manzaneda / Xira 2012 da Tropa de Trapo "Antía, Wamba e o regato pequeno", ás 
18:00 no Centro cultural 

27-09-2012  Santiago de Compostela / Participación do Fondo no Curso de Musol: Cambio climático y desarrollo, 
Facultade de Dereito-Campus Sur USC / 09:00
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28-09-2012  Concello de Redondela / Xira 2012 da Tropa de Trapo, “Antía, Wamba e o regato pequeno”, ás 
18:00 no Multiusos 

29-09-2012  Concello de Pontecesures / Xira 2012 da Tropa de Trapo, “Antía, Wamba e o regato pequeno", ás 
20:30 na Casa da Cultura 

03-10-2012  Concello de Poio / Charla contra a indiferenza no IES Fontenla: O Fondo Galego influíndo no global 
desde o local. / 12:00

06-10-2012  Concello de Sandiás / Xira 2012 da Tropa de Trapo “Antía, Wamba e o regato pequeno”, na Casa da 
cultura / 18:00

01-10-2012 - 12-10-2012  Concello de Poio / Exposición "Influír no global desde o local" no IES Fontenla e visualización da 
película 'Binta e a gran idea' con motivo da conmemoración do Día Internacional pola erradicación da 
pobreza.   

15-10-2012  Badaxoz, Extremadura / Asemblea xeral da Confederación de Fondos de Cooperación e Solidariedade, 
na Deputación de Badaxoz / 10:00

17-10-2012  Concello de Oleiros / Xira 2012 da Tropa de Trapo “Antía, Wamba e o regato pequeno”, no Centro 
cultural As Torres polo Día mundial pola erradicación da pobreza / 18:30

18-10-2012  Concello de Cambre / Xira 2012 da Tropa de Trapo “Antía, Wamba e o regato pequeno", no CEIP 
Wenceslao Fernández Flores / 10:30

19-10-2012  Concello de Gondomar / Xira 2012 da Tropa de Trapo, "Antía, Wamba e o regato pequeno" no 
Auditorio municipal Lois Tobío, no marco do Día mundial contra a pobreza / 12:45

18-10-2012 - 20-10-2012  Wupertal, Alemaña / No marco de "Redes para o desenvolvemento" participación do Fondo Galego 
nas "Xornadas sobre Cooperación local Alemaña-Nicaragua" 

15-10-2012 - 21-10-2012  Concello de Mos / Ciclo de cine con Fondo 'Educando á infancia en valores' nos CEIP Petelos, 
Castro Mos, Atin Cela, Mestre Valverde Maio e Pena de Francia; e visualización das películas 14 
quilómetros, Fast food nation, Cadea de favores e Binta e a gran idea no IES de Mos, como actividade 
commemorativa da Semana Galega contra a Pobreza.  

24-10-2012  Concello de Covelo / Xira 2012 da Tropa de Trapo “Antía, Wamba e o regato pequeno”, na 
Biblioteca municipal co alumnado do CEIP Antonio Blanco Rodríguez / 12:30

27-09-2012 - 24-10-2012  Concello de Ourense-Nicaragua, Somoto / Vacacións con Traballo dunha representante do Concello 
de Ourense co Inprhu-Somoto 

24-10-2012  Fegamp, Santiago de Compostela / Comisión Executiva do Fondo Galego / 10:30

29-10-2012  Illa de San Simón, Concello de Redondela / Xuntanza Fondo Galego/ ACPP Galicia-CORDES (El 
Salvador) / 12:30

29-09-2012 - 30-10-2012  Concellos de Malpica e Soutomaior-Cabo Verde, Ilha de Santo Antao / Vacacións con Traballo de 
representantes dos Concello de Malpica e Soutomaior nas Cámaras municipais de Paul e Ribeira 
Grande 

01-10-2012 - 31-10-2012  Concello de Valga / Exposición 'Igualdade para o desenvolvemento: se as mulleres avanzan o 
mundo tamén', da ONGD Intered, no Auditorio Municipal, como actividade commemorativa do Día 
Internacional pola erradicación da pobreza.   

01-10-2012 - 31-10-2012  Concello de Riveira / Ciclo de cine con Fondo 'Dereito á educación', como actividade conmemorativa 
do Día Internacional pola erradicación da pobreza. 

15-10-2012 - 31-10-2012  Concello de Malpica de Bergantiños / Exposición "Influír no global desde o local", no Centro cívico.  

15-10-2012 - 31-10-2012  Concello de Vigo / Exposición do Fondo Galego na Campaña de sensibilización organizada polo 
Consello Local de Cooperación: A Paz cuestión de Fondo, no Aeroporto de Vigo 
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15-10-2012 - 31-10-2012  Concello de Cuntis / Exposición 'As mulleres alimentan o mundo', da ONGD Panxea, na Casa da 
Cultura Roberto Blanco Torres, en commemoración do Día Internacional pola erradicación da pobreza. 
O 31 de outubro realizarase unha proxección dun documental relacionado coa exposición a cargo do 
voluntariado de dita ONGD.  

01-10-2012 - 31-10-2012  Concello de Soutomaior / Ciclo de cine con Fondo 'As desigualdades de xénero', os xoves no 
Multiusos de Arcade, en conmemoración da Sema Galega contra a Pobreza.  

01-10-2012 - 31-10-2012  Concello de Narón / Exposición 'Mundo Solidario', da ONGD Panxea, na Biblioteca Municipal, como 
actividade conmemorativa do Día Internacional pola erradicación da pobreza.  

01-10-2012 - 31-10-2012  Concello do Porriño / Exposición 'O comercio xusto é...', no Centro Cultural, IES Ribeira do Louro 
e o IES Pino Manso, da ONGD Panxea, como actividade conmemorativa do Día Internacional pola 
erradicación da pobreza.  

01-10-2012 - 31-10-2012  Concello de Burela / Exposición 'O teu café, bo para todo o mundo', da ONGD Panxea, será colocada 
en varias cafeterías da vila como actividade conmemorativa do Día Internacional pola erradicación da 
pobreza.  

01-10-2012 - 31-10-2012  Concello de Caldas de Reis / Exposición 'Educación Inclusiva', da ONGD Intered, no IES Aquis Celenis 
e CPI Alfonso VII, como actividade conmemorativa do Día Internacional pola erradicación da pobreza. 
Realizarase a proxección dun documental relativo á exposición en ambos centros de ensino, a cargo 
dunha persoa voluntaria de dita ONGD.  

16-10-2012 - 31-10-2012  Concello de Pontevedra / Exposición 'Auga con Fronteiras' da ONGD Enxeñería sen Fronteiras, no 
vestíbulo do Concello, en conmemoración polo Día Internacional pola erradicación da pobreza.  

01-10-2012 - 31-10-2012  Concello de Fene / Exposición 'Comercio xusto', da ONGD Enxeñería sen Fronteiras, no CPI A 
Xunqueira, como actividade conmemorativa do Día Internacional pola erradicación da pobreza.  

01-10-2012 - 31-10-2012  Concello de Laxe / Exposición 'Comercio con sentido', da ONGD Solidariedade Internacional de 
Galicia, no CEIP Cabo de Area, como actividade conmemorativa do Día Internacional pola erradicación 
da pobreza.  

24-10-2012 - 31-10-2012  Concello de Bergondo / Exposición 'Camiños de paz: outras voces de Israel e Palestina' da 
ONGD Asamblea de Cooperación pola Paz, no Centro Público Escolar Santa Cruz, con motivo da 
conmemoración do Día Internacional pola erradicación da pobreza. O día 30 de outubro terá lugar a 
proxección dun documental e o posterior debate, a cargo dunha persoa voluntaria da ONGD.  

10-10-2012 - 31-10-2012  Concello do Barco de Valdeorras / Exposición 'O son das buguinas', da ONGD Implicadas no 
Desenvolvemento, no colexio Divina Pastora, como actividade conmemorativa do Día Internacional 
pola erradicación da pobreza.  

22-10-2012 - 31-10-2012  Concello de Riveira / Ciclo de cine 'Dereito á educación' en centros de ensino da localidade.  

03-11-2012  Concello de Castroverde / Xira 2012 da Tropa de Trapo “Antía, Wamba e o regato pequeno”, na 
Praza do Concello / 19:00

22-10-2012 - 15-11-2012  Concello de Bergondo / Exposición 'As mulleres como garante da soberanía alimentaria', da ONGD 
Panxea, na Casa da Cultura, como actividade commemorativa do Día Internacional pola erradicación 
da pobreza.  

15-11-2012  Santiago de Compostela, Fegamp / Comisión Executiva Fondo Galego / 12:00

05-11-2012 - 16-11-2012  Concello de Allariz / Exposición "A Paz cuestión de fondo" no CPI Padre Feijoo 

17-11-2012  Concello de Vigo / Xira da Tropa de Trapo 2012 “Antía, Wamba e o regato pequeno”, no Auditorio 
municipal, no marco da campaña do Consello local de cooperación  

05-11-2012 - 18-11-2012  Concello de Malpica de Bergantiños / Exposición 'Obxectivos do Milenio' no Centro Cívico de 
Malpica.  

20-11-2012  Concello de Pontevedra / Xira da Tropa de Trapo 2012 “Antía, Wamba e o regato pequeno”, no Día 
mundial dos dereitos d@s nen@s, no Teatro principal / 20:30
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20-11-2012  Concello do Barco de Valdeorras /  Charla contra a indiferenza no IES Lauro Olmo: Son posibles as 
guerras por cuestións humanitarias? / 10:30

22-11-2012  Concello da Laracha / Charla contra a indiferenza 'ODM e Dereitos Humanos, avanzamos ou 
retrocedemos?', para o alumnado de 4º da ESO do IES Agra Leborís.  / 11:30

01-11-2012 - 23-11-2012  Concello de Vigo / Na Campaña de sensibilización do Consello Local de Cooperación, IMPÓRTANOS, 
Exposición: "Influír no global desde o local" na Lonxa do Concello 

23-11-2012  Concello de A Coruña / Xira da Tropa de Trapo 2012 “Antía, Wamba e o regato pequeno”, no 
Centro cívico municipal de San Diego / 17:30

24-11-2012  Concello de Santiago de Compostela / Xira da Tropa de Trapo 2012 “Antía, Wamba e o regato 
pequeno”, para celebrar o Día mundial dos dereitos d@s nen@s, no Palacio de Congresos 

28-11-2012  Concello de Allariz / Charla contra a indiferenza no CPI Padre Feijoo: Son posibles as guerras por 
cuestións humanitarias? / 15:30

30-11-2012  Concello de Santiago de Compostela / VII Xornadas anuais da cooperación: 15 anos 
comprometéndonos coa solidariedade, no edificio CERSIA, Rúa Alcalde Raimundo López Pol, s/n (San 
Lázaro) / 09:00

19-11-2012 - 30-11-2012  Concello de O Barco / Exposición A Paz cuestión de Fondo, no IES Lauro Olmo 

23-11-2012 - 01-12-2012  Concello de Redondela / Visualización das películas Mooladé, Persépolis, Ágora e 'En un mundo 
libre' nos centros culturais de Vilar de Infesta, Cedeira, Chapela e Cesantes, os días 23, 24 e 25 de 
novembro e 1 de decembro, con obxecto da conmemoriación do Día pola erradicación da violencia 
exercida contra as mulleres.  

19-11-2012 - 07-12-2012  Concello da Laracha / Exposición 'Obxectivos do Desenvolvemento do Milenio' no Centro 
Sociocultural de Paiosaco e no IES Agra de Leborís.  

07-12-2012  Concello de Mugardos / Xira 2012 da Tropa de Trapo, " Antía, Wamba e o regato pequeno", na 
Sociedade amigos da Paisaxe galega de O Seixo / 20:00

10-12-2012  Concello de Burela / Charla contra a indiferenza: cos IES do Concello, "Os Dereitos Humanos e os 
Obxectivos do Milenio, avanzamos ou retrocedemos?" 

11-12-2012  Madrid, FEMP / Xuntanza de coordinación da Confederación de Fondos / 10:00

21-11-2012 - 14-12-2012  Concello de Riveira / Ciclo de cine con Fondo 'As desigualdades de xénero', en conmemoración do 
Día Internacional pola erradicación da violencia contra as mulleres. Os días 21 e 30 de novembro, e 5 
e 14 de decembro, na aula multimedia da Cofradía de Pescadores, inserido nos talleres de animación 
á terceira idade.  

15-12-2012  Concello de Riotorto / Xira da Tropa de Trapo 2012 “Antía, Wamba e o regato pequeno”, no Centro 
sociocultural 

03-12-2012 - 16-12-2012  Concello de Burela / Nos IES do Concello, Exposición "Influír no global desde o local" 

20-12-2012  Santiago de Compostela, Fegamp / Comisión Executiva do Fondo Galego / 10:00

20-12-2012  Santiago de Compostela, Fegamp / Rede Municipalista Solidaria 2º semestre / 12:30

25-10-2012 - 21-12-2012  Concello de Riveira / Ciclo de cine con Fondo 'A educación, dereito universal' nos IES Leiladoura, nº1, 
CPR A Milagrosa, CPR Galaxia; e Ciclo de cine con Fondo'Educando á infancia en valores' no CEIP de 
Artes, CEIP de Oliveira, CEIP de Aguiño, CPR A Milagrosa e CPR Galaxia.  








