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INTRODUCIÓN: 
DE GALICIA 
A CABO VERDE

00 INTRODUCIÓN: 
DE GALICIA 
A CABO VERDE

Na historia do Fondo Galego sempre 

promovemos a idea de sabermos coo-

perar entre nós, desde os concellos e 

as institucións galegas, para sabermos 

cooperar cos demais. O desexo desta 

fórmula nace de presentar e multiplicar 

desde o municipalismo a solidariedade 

galega no mundo. 

Desde a mesma idea de aprendermos 

a cooperar e poder facelo entre todas, 

o Fondo perseverou no 2013 na idea 

de fuxir dos personalismos e da batalla 

partidista, para promover compromisos 

serios e reflexivos co sistema internacio-

nal de cooperación, desde as particulari-

dades que desde Galicia somos quen de 

achegar. Pensamos ademais que desde 

o local achegamos interesantes doses 

de calidade á propia acción exterior da 

nosa comunidade. 

Así as cousas, no 2013 o Fondo amo-

souse ademais resistente á mudanza de 

escenarios. Tras a celebración do noso 

décimo quinto aniversario a finais do 

2012, o 2013 comezou coa mudan-

za da Secretaría (Igadi) a Baiona tras o 

paso pola Illa de San Simón, xunto coa  

comunicación de que a colaboración 

histórica coa Xunta de Galicia debía ser 

adaptada. 

Tamén no seo da Confederación de 

Fondos, no mes de febreiro, promove-

mos a Declaración de Valencia como 

documento representativo de máis de 

1.000 concellos españois que defenden 

a cooperación descentralizada e local, 

fronte ás incertezas que nos obriga a ter 

en conta a reforma da administración 

local. 

Pese a estes atrancos, o Fondo despre-

gou durante o ano pasado a mesma 

enerxía en achegar a nosa cooperación 

e coñecemento xunto aos nosos distin-

tos socios. 

No mes de maio pechouse o proxecto 

europeo Networking for Development 

(2011-2013) coa constitución da Rede 

Intermunicipal de Cooperaçao Portu-

guesa e a propia organización en rede 

de concellos alemáns irmandados con 

concellos de Nicaragua. Que o noso mo-

delo de traballo axude a inspirar novos 

labores de cooperación municipal no 

marco da UE semella indicar que a nosa 

fórmula ten sentido.

Ademais, centramos o ano en seguir 

profundando no traballo ao redor das 

Liñas estratéxicas da asociación para 

esta lexislatura municipal (2011-2015). 

Primeiramente dando sentidos ás nosas 

intervencións no exterior por medio de 

proxectos, visibilizándoos e inseríndoos 

no traballo acumulado da asociación. 

En Galicia, reforzando a convocatoria 

indirecta de proxectos coas ONGD e 

con Cabo Verde, promovendo unha 

Irmandade que puxera en valor máis 

dunha década de traballo continuado 

coa Asociación Nacional de Municipios 

(ANMCV).

Neste contexto, o Plan de Comunica-

ción que presentamos na Asemblea de 

resolución de proxectos de outubro é 

unha peza chave para encher de sentido 

as Liñas 2011-2015, nas que a vontade 

de aproximarse máis á cidadanía e aos 

concellos é unha permanente transver-

sal. Tamén porque como é de lóxica, 

para reforzar o sentido e a pertinencia 

da cooperación municipalista debemos 

falar dela, das súas vantaxes e resulta-

dos, como tamén das súas limitacións. 

Repetimos tamén no 2013 a experien-

cia ao redor do 17 de outubro, Día In-

ternacional contra a Pobreza, en cola-

boración coa Coordinadora Galega de 

ONGD, facilitando a entrada nos nosos 

concellos da sociedade civil que perse-

vera en que non desaparezan da axenda 
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as crises crónicas de pobreza que saco-

den o planeta.

Deste xeito, a Rede Municipalista Solida-

ria demostrou de novo a súa capacida-

de para ser motor dun espazo galego, 

desde o local, de educación para a ci-

dadanía global. A xira da Tropa de Tra-

po, as exposicións, os ciclos de cine, os 

obradoiros de radio e Dereitos Humanos 

e os obradoiros sobre compra pública e 

consumo responsable, despregaron ac-

tividades en máis de 70 concellos gale-

gos involucrando decenas de miles de 

persoas.

Ao tempo, as Vacacións con Traballo e 

a viaxe a Cabo Verde do fotógrafo Ro-

ber Amado como gañador do certame 

Imaxes con Fondo, achegáronnos desde 

o terreo os resultados dos nosos esfor-

zos, á vez que reforzaron as pontes que 

construímos con Cabo Verde e Nicara-

gua.

Camiñamos por medio de todas estas 

accións no obxectivo de vincular os tres 

eixos do noso labor: o financiamento 

de proxectos, a sensibilización social e 

a comunicación con enfoque de Derei-

tos Humanos. Neste sentido, as xorna-

das celebradas o 10 de decembro sobre 

comunicación e cooperación internacio-

nal, durante as actividades da Irmanda-

de Galicia-Cabo Verde, quixeron apun-

talar todo este proceso.

Como conclusión podemos sinalar que 

tentamos transformar as dificultades 

coas que arrancamos o ano en novas 

oportunidades, achegando fortes doses 

de ilusión e insistindo nunha fórmula 

institucional de traballo que converteu 

ao Fondo nun modelo referente da coo-

peración descentralizada europea, e na 

rede sectorial máis ampla, plural e activa 

do municipalismo galego. 

Máis alá de triunfalismos, as dificultades 

seguen presentes, polo que vos pedimos 

que desde a humildade e austeridade 

que sempre nos acompañou sigades 

perseverando desde os vosos espazos. 

Acompañando a consolidación desta 

experiencia institucional tan particular, 

empeñada en que os Dereitos Huma-

nos non só non desaparezan da axen-

da local, senón que na liña que marca a 

nosa historia como transmisores destes 

valores continuemos a proporcionar ao 

mundo local do Norte e do Sur pontes 

novas de solidariedade e cooperación, 

onde contan por riba de todo as persoas.

Teresa París 

Presidenta do Fondo Galego de 

Cooperación e Solidariedade
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O 2013 deu continuidade ás tendencias 

detectadas na vida e tecido asociativo 

do Fondo Galego nos últimos exerci-

cios.

Dunha banda destacou moi positiva-

mente a maior participación por parte 

da cidadanía dos concellos e deputa-

cións socias, implicando nas actividades 

do Fondo a decenas de miles de persoas 

por todo o noso territorio. Doutro lado, 

o descenso continuado aínda que non 

fortemente intenso, do número total de 

socios desde o ano 2009, constitúese 

coma unha dinámica clara das dificul-

tades que a crise económica xera para 

todas e todos nós.

Pese aos atrancos e como política pú-

blica de libre adscrición, a asociación 

remata o 2013 con 90 concellos asocia-

dos, xunto as deputacións da Coruña e 

Lugo, o que fai un total de 92 socios de 

pleno dereito.

Do Fondo seguen a facer parte socios 

das catro provincias 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 go-

bernan 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 coopera-

ción ao desenvolvemento por parte das 

administracións públicas.

Facemos agora un repaso polo funcio-

namento dos distintos órganos formais 

e informais da asociación.

Comisión Executiva

A Comisión Executiva é o órgano de go-

berno do Fondo segundo os Estatutos 

da asociación. É un órgano 

plural que reflicte a filoso-

fía de consenso coa que 

naceu o Fondo Galego.

Durante o 2013 reuniuse 

en dez ocasións, a ex-

cepción dos meses de 

agosto e decembro. A 

composición da mesma 

sempre foi plural, 

como tamén continúa 

a selo nesta lexislatu-

ra. Fan parte dela os 

concellos de Redon-

dela, Vigo, Allariz, 

Oleiros, A Coruña, Viveiro e Cambre 

xunto á Deputación de Lugo e a Secre-

taría do Fondo: o Instituto Galego de 

Análise e Documentación Internacional 

(Igadi), think tank promotor da asocia-

ción durante os anos 90.

A Comisión Executiva saída das elec-

cións locais de maio de 2011 segue a 

darlle forma ás Liñas Estratéxicas 2011-

2015. Se no 2012 apostou por centrar 

a súa actividade usando como fío con-

dutor a conmemoración dos 15 anos de 

vida da asociación, no 2013 sistemati-

zou e presentou o traballo acumulado 

de máis dunha década coa ANMCV.

TECIDO E 
VIDA ASOCIATIVA
TECIDO E 
VIDA ASOCIATIVA

11

Na primeira Asemblea de 2013 aprobouse  o plan de actividades
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Asemblea Xeral

A Asemblea é o órgano colectivo e so-

berano do Fondo, onde participan todos 

os socios por medio dos seus represen-

tantes políticos/as. 

No 2013 reuniuse en dúas ocasións, as 

dúas de maneira ordinaria.

Na Asemblea xeral do 29 de abril de 

2013 celebrada en Santiago de Com-

postela, nas instalacións da Fegamp, a 

presidenta do Fondo Galego expuxo o 

segundo informe de situación desde a 

súa chegada á CE, mentres que a tesou-

reira presentou o balance contable de 

2012. Na Asemblea oficializáronse as 

baixas da Deputación de Ourense e dos 

concellos de Cambados, Samos, Monte-

rroso, Melide e Entrimo.

O 14 de novembro de 2013, o Fondo 

Galego reuniu 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 da Comisión de 

representantes técnicas/os dos conce-

llos. Deste xeito 

concluíase o proce-

so da convocatoria 

de proxectos para 

ONGD con presen-

za en Galicia que 

o Fondo abrira no 

mes de xullo, tras a 

xuntanza do Conse-

llo Municipalista da 

Cooperación.

Destacou na AX de 

novembro a presen-

tación do Plan de Comunicación Online 

da entidade, que sistematiza tres anos 

de traballo ao redor da Rede de Comu-

nicadoras/es Solidarias/os e o seu traba-

llo no eido dixital.

EVOLUCIÓN NO NÚMERO DE SOCIOS
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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

Avenida Joselín, nº7, Portal 3, 
4ºB, 36300, Baiona
698 144 536

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 
981 613 128

Vogalía A Coruña A Coruña José Luis Quintela Isabel Fraga Praza de María Pita, 1 - 15001
981 184 200 (ext. 33090)

Vogalía Viveiro Lugo Isabel Rodríguez Lorena Fernández 
Méndez

Praza Maior, 1 - 27850
982 560 128

Vogalía Deputación 
de Lugo

Lugo Antonio Veiga 
Outeiro

Esther López 
Rodríguez

San Marcos, 8 - 27001
982 260 262

Vogalía Oleiros A Coruña Ángel García 
Seoane

Marga Figueroa Praza de Galicia, 1 - 15173
981 610 000
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Consello Munici-

palista da Cooperación (CMC)

O CMC é o órgano de asesoramento 

e diálogo do Fondo Galego co tecido 

solidario en Galicia. No 2013 reuniuse 

o 4 de xullo para presentar as bases da 

convocatoria de proxectos para ONGD 

con presenza en Galicia, previa consulta 

sobre as mesmas coa Coordinadora Ga-

lega de ONGD. 

Participan do CMC durante esta le-

xislatura un total de 14 ONGD ga-

legas ás que regularmente se lles 

informa vía electrónica do estado, 

proxecto e actividades da asocia-

ción. Para facer parte do CMC, tan 

só fai falla comunicar a vontade 

de pertencer ao mesmo. 

Rede Municipalista 

Solidaria 

A Rede Municipalista 

Solidaria é o mecanismo 

organizativo do Fon-

do no que se vincula a 

Secretaría da entidade 

cos técnicos/as das enti-

dades socias para a súa 

comunicación interna e a 

organización de activida-

des de sensibilización.

Durante todo o ano o mé-

todo é o teletraballo por 

medio de comunicacións electrónicas 

semanais, mais a RMS ten dúas para-

das físicas en cada exercicio. No 2013 

reuniuse nas convocatorias do primeiro 

semestre, durante o mes marzo, nos 

concellos de Redondela, Ourense e Teo 

e nas deputacións da Coruña e Lugo.

Na convocatoria do segundo semestre e 

co obxectivo de avaliar de maneira co-

lectiva o ano 2013, a RMS 

convocouse en catro citas diferenciadas: 

nas deputacións da Coruña, Lugo e Ou-

rense, e no Concello de Soutomaior. 

Rede de Comunicadoras/es Solida-

rias/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, identifi-

cáronse ao interior das entidades socias 

aos equipos de comunicación ou aos 

técnicos/as encargados da comunica-

ción, para vinculalos ao traballo de co-

municación do Fondo.

Así as cousas, durante o 2013 a Rede de 

Comunicadoras/es Solidarias/os seguiu 

funcionando de maneira regular, por 

medio de notas de prensa e comunica-

dos segundo a evolución dos proxectos 

e actividades do Fondo, achegando ás 

entidades socias a capacidade de visibi-

lizar a súa pertenza ao Fondo.

Coa presentación do 

Plan de Comunicación 

Online do Fondo na 

Asemblea de novembro, 

ábrese un novo ciclo que 

deberá introducir a visibi-

lización na axenda dixital 

das entidades socias.

A Rede Municipalista Solidaria reuniuse  en marzo e en novembro

Os axentes do sector foron convocados ao Consello 
Municipalista da Cooperación
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O Fondo Galego é unha 

rede de institucións e de 

persoas que mutuamente 

se reforzan procurando 

un espazo propio, cons-

truído no local, para en-

troncar coas correntes 

mundiais de defensa e 

promoción dos Dereitos 

Humanos.

Desde a filosofía funda-

cional de colocar a so-

lidariedade internacio-

nal por riba dos loca-

lismos e partidismos, 

o Fondo constituíuse 

coa vontade de formar parte da rede 

institucional, desde os concellos e as de-

putacións,  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. Un compromiso que na-

cendo galego foi capaz de proxectar o 

seu modelo no contexto comunitario.

Xunto ás institucións cabe sinalar a en-

trega e vontade de todas aquelas per-

soas que ao longo dos 16 

anos da asociación participaron e apoia-

ron desde o seu compromiso a constru-

ción do Fondo Galego.

Desde a fidelidade ao proxecto do Fon-

do, desenvolvemos intensas relacións 

institucionais durante o 2013.

 | XUNTA DE GALICIA

O Fondo Galego e a Xunta de Galicia 

manteñen relacións de colaboración 

desde a fundación da entidade en 

1997. Desde o ano 2000 asínanse con-

venios anuais ou bianuais 

para a realización de 

actividades de sensibili-

zación, que axudaron a 

conformar o que hoxe é 

o motor organizativo do 

Fondo, a Rede Municipa-

lista Solidaria e a articu-

lación de actividades por 

Galicia.

En xaneiro de 2013 comu-

nicóusenos que debido ás 

restricións orzamentarias o 

convenio de colaboración 

para actividades de sensibi-

lización ficaba en suspenso, 

contratando actividades por 

valor de 18.000€. Na mesma xuntanza 

mantida co director xeral de Relacións 

Exteriores e coa UE, manifestóusenos o 

desexo de que o convenio retornaría na 

anualidade de 2014.

En outubro a Presidencia do Fondo re-

uniuse co vicepresidente autonómico, 

Alfonso Rueda, para presentar as activi-

dades da Irmandade Galicia-Cabo Ver-

de e coñecer as perspectivas de 2014, 

onde se confirmou que se retomaría o 

convenio de sensibilización, neste caso 

por valor de 40.000€.

22 RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS
RELACIÓNS 
INSTITUCIONAIS

O vicepresidente da Xunta recibiu á presidenta do Fondo Galego
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Durante os 16 anos de vida da asocia-

ción a Xunta foi un dos colaboradores 

económicos máis relevantes median-

te convenios de cofinanciamento en 

proxectos a prol do desenvolvemento 

humano no Sur, especialmente en Cabo 

Verde. Froito da grave crise económi-

ca actual estas achegas para proxectos 

diminuíron progresivamente desde o 

ano 2010, sendo o 2012 e o 2013 anos 

nos 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 axencia especializada no 

eido local en materia de cooperación 

internacional ao desenvolvemento. A 

relación entre as dúas organizacións 

aséntase no propio proceso constitutivo 

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 2013 continuaron as conversas para 

a formalización dun novo marco de re-

lacións que se concretará en 2014 e que 

gañará na promoción de sinerxías para 

as dúas organizacións. 

Todas as Asembleas Xerais e Comisións 

Executivas celébranse nas instalacións 

administrativas da Fegamp e a sede so-

cial do Fondo atópase na sede da Fe-

gamp. Actualmente o Fondo conta cun-

ha páxina propia na revista trimestral da 

Fegamp, Concellos Galegos.

 | COORDINADORA 
GALEGA DE ONGD

Unha das dimensións transversais das 

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 durante 

o 2012 e 2013 afianzouse a relación de 

colaboración coa Coordinadora Galega 

de ONGD, xa por medio da participa-

ción nos Consellos Municipalistas da 

Cooperación e as bases de convocato-

rias de proxectos de 2012 e 2013.

A súa vez, durante o 2013 repetimos o 

apoio mutuo entre as dúas entidades 

ao redor do Día Internacional contra a 

Pobreza (17 de outubro), mobilizando 

recursos de ONGD entre os concellos 

interesados.

Na mesma liña participamos cedendo os 

nosos recursos e  apoiando a difusión 

da Campaña Impórtanos, do Consello 

Local de Cooperación Internacional do 

Concello de Vigo, conformado por 14 

ONGD con presenza na cidade.

Ademais, o Fondo traballa directamente 

con ONGD galegas como a Asociación 

Galega de Reporteiros Solidarios (Aga-

reso) ou Amarante, coas que durante 

o 2013 organizamos obradoiros de ra-

dio e Dereitos Humanos e de compra 

pública e consumo responsable.

A revista da Fegamp informa en cada número da  

actividade do Fondo Galego Campaña do Consello Local de Cooperación de Vigo 
 e da Coordinadora de ONGD
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 | CONFEDERACIÓN DE 
FONDOS

O 21 e 22 de febreiro representantes do 

Fondo participaron das xornadas orga-

nizadas en Valencia polo Fons Valenciá 

e a Confederación: A cooperación des-

centralizada no contexto de crise. Pos-

teriormente a Confederación promoveu 

para a súa difusión a Declaración de 

Valencia.

A Presidencia da Confederación recae 

no Fons Catalá, a Vicepresidencia no 

Fons Valenciá e a Secretaría no Fondo 

Andaluz (Famsi). O Fondo Galego par-

ticipa na Confederación cunha vogalía, 

ao igual que o resto de membros: Euskal 

Fondoa, Fondo Estremeño e os Fondos 

das Illas Baleares, o Mallorquí e o Pitiús 

(Ibiza).

 | UNIÓN EUROPEA/
REDES PARA O 
DESENVOLVEMENTO

No 2011 o Fondo Galego comezou a 

súa andaina no proxecto Redes para 

o Desenvolvemento, financiado pola 

Comisión Europea e impulsado desde 

Portugal polo Instituto Marqués de Val 

Flor de Lisboa, e a ONGD alemá Finep+, 

xunto a entidades locais dos dous paí-

ses.

O Fondo tivo un rol no proxecto de 

asesor, ao ser Redes para o Desenvol-

vemento unha aposta por mellorar a ca-

lidade e a organización da cooperación 

descentralizada alemá e portuguesa. O 

Fondo e a súa metodoloxía organizativa 

ten 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 proxec-

to, xunto ao Igadi, no seu día animador 

da idea en Galicia.

No 2013, o Fondo asistiu en maio en 

Portugal ao Seminario internacional so-

bre cooperación descentralizada ‘Novos 

desafíos novas parcerías’, coa participa-

ción como moderador do secretario do 

Fondo na mesa sobre Oportunidades na 

cooperación triangular.

En decembro de 2014 comunicóusenos 

que a UE aprobaba a segunda fase do 

proxecto de Redes para o Desenvolve-

mento, nesta edición 2014-2017 cen-

trada na promoción de redes descen-

tralizadas para a difusión da educación 

para a cidadanía global, contando ade-

mais desta volta con concellos holande-

ses, amais de portugueses e alemáns.O Fondo Galego participou na clausura do proxecto  
Redes para o Desenvolvemento

A Confederación de Fondos reivindicou a cooperación  

descentralizada en València
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 | ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE MUNICIPIOS DE 
CABO VERDE (ANMCV)

Entre o 9 e o 13 de decembro de 2013 

recibimos en Galicia a Manuel de Pina, 

presidente da Cámara Municipal da Ri-

beira Grande de Santiago e presidente 

da ANMCV, xunto con Rosa Lopes, pre-

sidenta da Cámara de Porto Novo na illa 

de Santo Antão e única alcaldesa na ac-

tual lexislatura municipal caboverdiana. 

Na súa presenza en Galicia mantiveron 

xuntanzas con concellos da Comisión 

Executiva, a Dirección Xeral de Relacións 

Exteriores e coa UE e mais na Fegamp. A 

nivel institucional, a Irmandade Galicia-

Cabo Verde quería servir de punto de 

inflexión para abrir novas canles de coo-

peración entre os dous países.

O presidente da ANMCV asinou no libro de honra da Fegamp

O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE  

recibiu a comitiva caboverdiana
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33 PROXECTOSPROXECTOS

COOPERACIÓN DIRECTA 

Cámara Municipal de Porto Novo e Cámara Municipal de Santa Cruz (Cabo Verde)

COOPERACIÓN INDIRECTA

Resolución do 13 de setembro de 2012

Resumo do desenvolvemento de proxectos con 

 Implicadas no Desenvolvemento (India)

 Enxeñería sen Fronteiras (Honduras)

 Taller de Solidaridad e Amigos da Terra (Nicaragua)

Resolución do 14 de novembro de 2013

 Ecos do Sur (Mozambique)

 Asociación Galega de Reporteiros Solidarios (El Salvador)

 Asemblea de Cooperación pola Paz (Cuba)

EMERXENCIA

Filipinas
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COOPERACIÓN DIRECTA 

LOCALIZACIÓN 
Cámara Municipal de Porto Novo (Illa de Santo Antão, Cabo 
Verde)

DURACIÓN 6 meses

PERSOAS BENEFICIARIAS
79 traballadoras e traballadores dos servizos de recollida de lixo e 
9.430 habitantes do centro de Porto Novo

PARCEIRO LOCAL Cámara Municipal de Porto Novo

CUSTO TOTAL DO PROXECTO 29.672,24€

ACHEGA DO FONDO GALEGO 1.598,23€

ACHEGA DO CONCELLO DE VIGO 25.000,00€

ACHEGA DAS PERSOAS BENEFICIARIAS 3.074,00€

MELLORA NA XESTIÓN DE RESIDUOS NO CENTRO 
DA CÁMARA DE PORTO NOVO (CABO VERDE)

RESUMO

Situado no sur da Illa de Santo Antão, o municipio do 

Porto Novo é, sen marxe para dúbidas, o maior da illa, cunha 

área de 557 km², correspondente a 2/3 da superficie total da illa, e ocupa un vasto 

territorio semideserto e eminentemente rural. A sede do municipio é a cidade do Porto Novo.

A Cámara de Porto Novo presentou esta proposta a financiamento en vista da problemática no municipio en torno 

á falta de sensibilidade da poboación no tratamento do lixo e dos residuos -o que ocasionaba que foran deposi-

tados nas ribeiras dos ríos, na beira do mar, ou espallados pola propia cidade, xerando malos cheiros e cúmulo de 

insectos-, o cal xeraba problemas de saúde pública e prexudicaba o desenvolvemento turístico. Así mesmo, a Cá-

mara apostou por poñer fin ás pésimas condicións de hixiene e seguridade do persoal do Concello de Porto Novo 

que traballaban cos residuos sólidos sen equipamentos e materiais adecuados, pondo en risco a propia saúde. 

Este proxecto tivo como obxectivo unha mellor xestión dos residuos do centro da localidade de Porto Novo, onde 

viven preto de 9.500 habitantes. As actividades, que se fundamentaron na sensibilización da poboación sobre o 

coidado ambiental, na adquisición de contedores e papeleiras e de uniformes e equipamento para a recollida do 

lixo, redundaron nunha mellora da calidade de vida da poboación, especialmente das traballadoras e traballado-

res, e tamén na imaxe da propia vila. 

Descargando os contedores novos
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OBXECTIVO XERAL

Acadar o equilibrio ambiental, económico e socialmente sustentado na Cámara Municipal de Porto Novo, con boa 

calidade de vida e participación activa da poboación para a salvagarda do patrimonio ambiental.

OBXECTIVO ESPECÍFICO

Mellorar no coidado do ambiente a través dun 

mellor saneamento nos barrios que compoñen 

a Cámara de Porto Novo.

RESULTADO OBTIDO

Mellora na recollida, tratamento e acondicio-

namento dos residuos sólidos no centro urba-

no do municipio.

ACTIVIDADES:

Adquisición de contedores para depositar 

os lixos urbanos: Adquiríronse 38 contedores, 

15 papeleiras, 4 carriños con rodas para a recollida do lixo, vasoiras, 10 pas metálicas e 10 sachas. 

Adquisición de equipamentos de hixiene e protección das traballadoras e traballadores da área de sanea-

mento: Adquiríronse uniformes para o persoal de limpeza, máscaras de protección, luvas e botas. 

Campaña de sensibilización para a poboación sobre a importancia da recollida, tratamento e acondicionamen-

to dos residuos sólidos: As accións de sensibilización desenvolvéronse en parcería coas asociacións e voluntariado 

local, co obxectivo de atinxir un maior número de persoas e para garantir que tanto os materiais de sensibilización 

elaborados como a mensaxe pasada ao público fose asimilada polos grupos de referencia para ser máis doada-

mente reproducida. 

Na realización das accións de sensibilización contratouse un técnico especialista en sensibilización ambiental para 

garantir que tanto os materiais de sensibilización elaborados como a mensaxe fosen capaces de asegurar o éxito 

da campaña. 

En primeiro termo levouse a cabo unha formación para preparar ao voluntariado e asociacións da localidade para 

as accións de sensibilización da cidadanía, que se realizou ‘porta a porta’ seguindo o consello das asociacións 

comunitarias. Traballar coas familias individualmente é unha forma de garantir que toda a comunidade recibe a 

información.  

Grupo de voluntariado que participou  na sensibilización da veciñanza
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LOCALIZACIÓN 
Localidade de Boqueirão, na Cámara Municipal de Santa Cruz (Illa 
de Santiago, Cabo Verde)

DURACIÓN 6 meses

PERSOAS BENEFICIARIAS 30

PARCEIRO LOCAL Cámara Municipal de Santa Cruz

CUSTO TOTAL DO PROXECTO 37.855,00€

ACHEGA DO FONDO GALEGO 1.936,57€

ACHEGA DO CONCELLO DE VIGO 26.900€

ACHEGA DAS PERSOAS BENEFICIARIAS 1.058,00€

ACHEGA DA CÁMARA MUNICIPAL  
DE SANTA CRUZ

3.527, 00€

OUTROS 1.763,00€

DINAMIZACIÓN DA AGRICULTURA PARA PROMOVER UN 
DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE NA CÁMARA DE SANTA CRUZ 
(CABO VERDE)

RESUMO

A Cámara de Santa Cruz está situada na parte leste da Illa de San-

tiago e ocupa unha superficie de 109.8 km². A Cámara de Santa Cruz foi e continúa a ser o celeiro 

da agricultura en Cabo Verde e na Illa de Santiago en particular. O municipio posúe ao longo da súa extensión 

territorial 5 cuncas hidrográficas cun forte potencial agrícola. De salientar que esas potencialidades non están a 

ser explotadas na súa plenitude pois moitos terreos agrícolas son improdutivos, principalmente os situados máis 

próximos á costa. Isto é debido á recolección desenfreada da area das praias para a construción civil. Ao apañar 

area, xunto coa falta das choivas, a auga do mar comezou a gañar terreo en dirección ás propiedades irrigadas. 

Hoxe os pozos dispoñen de auga, máis o temor do sal é elevado, o que non permite retomar a práctica agrícola 

en moitos lugares. 

O propósito deste proxecto foi o da revitalización da práctica agrícola e contribuír á xestión eficiente e eficaz da 

escasa auga potable da que dispón o municipio, eminentemente rural. Formáronse a 30 agricultoras e agriculto-

res na instalación,  manutención e práctica do rego por goteo, mellorouse a xestión da auga na práctica agrícola 

e a situación socioeconómica das persoas beneficiarias, xa que se garante que as familias con menores recursos 

poden xerar os seus propios alimentos e incluso obter algún beneficio da venda dos mesmos nos mercados locais. 

Formación ao aire libre a agricultoras e agricultores sobre os 
beneficios do rego por goteo e outras prácticas agrícolas
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OBXECTIVO XERAL

Reducir a pobreza da poboación agricultora, así 

como protexer as cuncas hidrográficas da Cámara 

de Santa Cruz.

OBXECTIVO ESPECÍFICO

Dinamizar a agricultura para un desenvolve-

mento sustentable na Cámara de Santa Cruz.

RESULTADO OBTIDO

Mellorar a xestión da auga na práctica 

agrícola.

ACTIVIDADES

Formación de 30 agricultoras/es no sistema de rego ‘gota a gota’ e noutras prácticas agrícolas para 

sacar o maior proveito ás súas terras, sempre desde a perspectiva do respecto medioambiental: O proxecto tiña 

como meta beneficiar 30 persoas, mais conseguiuse chegar a 34. Realizáronse varios encontros coa poboación 

beneficiaria, para amosarlle as vantaxes e desvantaxes do tipo de agricultura que se practicaba antes e despois do 

proxecto. As persoas beneficiarias recibiron formación na instalación e mantemento do sistema do rego por goteo 

e no coidado e rendemento da súa horta.

Instalación do sistema de rego ‘pinga a pinga’ nas parcelas: Consistiu na identificación dos terreos e a compra 

dos materiais para a instalación do sistema. Posteriormente, o persoal técnico acompañou as persoas beneficiarias 

aos seus terreos para facer a instalación do rego por goteo. Así mesmo, explicáronselles os mecanismos de man-

temento e o impacto que dito sistema tería na súa horta.

Instalación do sistema de rego ‘gota a gota’  

nas parcelas da poboación beneficiaria
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COOPERACIÓN INDIRECTA: Resolución do 13 de setembro de 2012 

RESUMO DO DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS CON IMPLICADAS 
NO DESENVOLVEMENTO (INDIA), ENXEÑERÍA SEN FRONTEIRAS 
(HONDURAS), TALLER DE SOLIDARIDAD E AMIGOS DA TERRA 
(NICARAGUA).

A convocatoria aberta para axentes galegos de cooperación do ano 2012 deu como resultado o financiamento de 

catro proxectos de ONGD galegas ou con presenza en Galicia, que se desenvolveron na súa maior parte durante o 

2013: Amigos da Terra, Enxeñería sen Fronteiras, Implicadas no Desenvolvemento e Taller de Solidaridad. 

Nicaragua, Honduras e India foron os países nos 

que se desenvolveron estes catro proxectos, enca-

drados en diferentes sectores de actuación: biodi-

versidade, xestión integral dos recursos hídricos, 

vivenda e participación democrática. A nota co-

mún que uniu aos catro proxectos é o traballo 

feito en coordinación e colaboración coas auto-

ridades municipais locais para promover o bo go-

berno, o fortalecemento das institucións locais e 

a participación democrática da cidadanía. 

Os proxectos, iniciados a finais do 2012 e princi-

pios do 2013, deron remate durante a segunda 

metade de 2013. 

Amigos da Terra puxo en marcha en xanei-

ro do 2013 o proxecto “Fortalecemento das 

capacidades locais na xestión ambiental de dúas áreas protexidas do Golfo de 

Fonseca (Nicaragua)”, de 54.500€ e cunha achega do Fondo Galego de 20.000€. 

O obxectivo do mesmo foi o de contribuír ao desenvolvemento sostible de dúas áreas protexidas do Golfo de 

Fonseca a través do apoio, formación e dotación de equipos aos dous Comités de Manexo Colaborativo das dúas 

áreas protexidas, conformados polos actores locais, os gobernos locais e os líderes e lideresas das comunidades. 

Nos seus primeiros seis meses de actividade, o proxecto levou a cabo actividades de identificación, apoio, avalia-

ción e formación dos Comités de Manexo Colaborativo, entre as que destaca o ‘Taller de futuro’ con represen-

tantes de todos os Comités de Manexo Colaborativo para identificar os principais problemas e tratar de atopar de 

xeito democrático e participativo as solucións mellor acaídas. 

O proxecto rematou no mes de outubro e para entón quedaron elaborados os plans operativos das dúas áreas pro-

texidas, os Comités de Manexo Colaborativo equipados e a poboación máis sensibilizada no respecto medioam-

biental. 

Integrantes do Comité de Manexo Colaborativo da  Área Protexida Volcán Consigüina
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Enxeñería sen Fronteiras desenvolveu un proxecto de 

9 meses de duración que rematou no mes de agosto de 2013 e que levou 

por título “Fortalecemento das capacidades de xestión dos recursos hídricos do persoal 

técnico da municipalidade de Marcovia (Honduras)”, de 23.800€ e ao que o Fondo achegou en torno aos 

18.000€. 

O proxecto proposto tivo como obxectivo o fortalecemento institucional da Alcaldía de Marcovia, en base a dous 

piares: elaborar o Plan de Xestión Integral do Recurso Hídrico da comunidade de Monjarás e mellorar o aproveita-

mento dos recursos informáticos por parte da Alcaldía para aumentar a calidade do seu traballo diario. 

Nos meses de execución levouse a cabo a planificación e levantamento de datos na comunidade de Monjarás 

e comezouse coa introdución de datos nunha aplicación informática que a partires de entón é empregada pola 

municipalidade para realizar outras xestións. Tamén se realizaron formacións para o persoal técnico do municipio 

para o tratamento e procesamento de datos e tamén para o dominio das aplicacións informáticas con esta fun-

ción. Deste xeito, ao final do proxecto, quedaron fortalecidas as capacidades de xestión do recurso hídrico por 

parte do persoal técnico da Alcaldía de Marcovia. 

Implicadas no Desenvolvemento impulsou o proxecto “Módulo para a emancipación social e participación 

política das mulleres en Tiruchy (Támil Nadu-India)”, que rematou no mes de outubro e que ascendeu a 

8.500€, sendo a achega do Fondo de 6.700€. O proxecto, de 12 meses de duración, incidiu no empoderamento 

das mulleres, facendo fincapé nas interaccións entre a situación de pobreza rural e urbana e tamén na necesidade 

de abordar o tema da discriminación de xénero como primeiro paso de cara ao desenvolvemento. 

Ao longo destes meses desenvolvéronse varias das actividades planificadas que incidiron na sensibilización dos 

homes en igualdade de xénero e na sensibilización e formación das mulleres en xénero e participación política. 

Así mesmo, foron formados e constituídos os grupos de  voluntariado de xénero (denuncia e sensibilización) nos 

15 suburbios que atinxe o proxecto e realizouse capacitación laboral para mulleres en elaboración de felpudos a 

partir de telas usadas, bixutería e compresas hixiénicas. 

Técnica tomando mostra dun punto de abastecemento de auga na 

comunidade de Monjarás

Un voluntario de Enxeñería sen Fronteiras viaxou a terreo para 

apoiar o proxecto impartindo capacitación en informática a persoal 

técnico da Alcaldía de Marcovia
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O proxecto tamén traballou para reducir as ba-

rreiras de participación social das mulleres e para 

incrementar a sensibilización e información das 

mulleres dos suburbios incluídos no proxecto so-

bre o marco político existente e as formas de par-

ticipación.  

Taller de Solidaridad en Nicaragua e xunto co socio 

estratéxico do Fondo Galego, o Inprhu-Somoto, levou 

a cabo o proxecto “Mellora das condicións de habi-

tabilidade e salubridade de 6 familias chorotegas 

de La Muta (municipalidade de Totogalpa)”, cun 

custo de 38.000€ dos que o Fondo achegou 17.000€ . 

O proxecto tivo como obxectivo mello-

rar as condicións de vida da poboación 

chorotega a través da rehabilitación de 

6 vivendas e de capacitacións orienta-

das á mellora do coñecemento sobre 

saúde e hixiene, agricultura biolóxica 

e rehabilitación e mantemento de vi-

vendas. O proxecto, de 9 meses de 

duración, tiña previsto iniciar as obras 

de rehabilitación en novembro do 

2012, mais quedou á espera dunha 

posible achega extra ao proxecto por 

parte do Instituto Nicaraguano de 

Vivenda (Invur), para ampliar a 8 as 

vivendas rehabilitadas. Non obstan-

te, non se conseguiu o devandito 

apoio.  

O teatro de rúa é empregado como unha ferramenta de 

sensibilización sobre igualdade de xénero

Sensibilización sobre igualdade de xénero e participación política 

das mulleres nun dos 15 suburbios nos que opera o proxecto

Grupo de persoas beneficiarias do proxecto
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No marco do proxecto realizáronse os talleres sobre rehabilitación de vivendas, saúde e hixiene e agricultura or-

gánica, así como as obras de rehabilitación das vivendas. 

Este proxecto vinculado á habitabilidade veu a mellorar as condicións de 

saúde da poboación beneficiaria e tamén a 

elevar a súa autoestima, ao contar cun es-

pazo digno e sen perigo no que desenvolver 

a súa vida.

Vivenda de familia beneficiaria antes de ser rehabilitada
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COOPERACIÓN INDIRECTA: Resolución do 14 de novembro de 2013 

MELLORA NAS CONDICIÓNS EDUCATIVAS DA ESCOLA E CENTRO 
INFANTIL DE HITAKULA DAS MAHOTAS (MOZAMBIQUE)

RESUMO:

O presente proxecto, que concentra o groso da 

execución no ano 2014, tratará de mellorar os 

servizos de educación e sanidade na escola de 

Hitakula das Mahotas (Maputo) a través de di-

versas accións orientadas á mellora do siste-

ma de auga e saneamento. As diferentes ac-

cións beneficiarán directamente ás máis de 

2.450 alumnas e alumnos da escola, ás 80 

nenas e nenos do centro infantil, e tamén 

ao persoal docente. O proxecto está inte-

grado dentro dun programa máis amplo 

que ten como obxectivo xeral mellorar 

as condicións da educación e sanida-

de na escola e centro infantil Hitakula 

das Mahotas (Maputo). 

LOCALIZACIÓN Maputo (Mozambique)

DURACIÓN 6 meses

ENTIDADE BENEFICIARIA Ecos do Sur

PERSOAS BENEFICIARIAS 2.530

CUSTO TOTAL DO PROXECTO 25.276,48€

ACHEGA DO FONDO GALEGO 17.999,38€

ACHEGA DE ECOS DO SUR 2.000,00€

ACHEGA DO PARCEIRO LOCAL 1.676,65€

ACHEGA DAS PERSOAS BENEFICIARIAS 3.600€

ACHEGA DA ENTIDADE BENEFICIARIA 2.000€

Limpando as fosas sépticas da escola Hitakula das Mahotas
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Tras o significativo incremento poboacional producido na área metropolitana de Maputo desde o ano 2008, froito 

do éxodo rural cara as cidades,  a capital pronto se viu sen capacidade para absorber a nova demanda educativa. 

No caso do barrio das Mahotas, os dous centros educativos sufriron un crecemento exponencial do alumnado nos 

últimos anos, o que se traduciu nun empeoramento das condicións do centro e calidade educativa.

En concreto, este proxecto pretende dar resposta ás problemáticas derivadas do deterioro das instalacións de auga 

e saneamento, pois a capacidade das latrinas foi desbordada, producindo: derrame de augas fecais no patio do 

colexio pola falta de capacidade das fosas sépticas, epidemias e enfermidades (especialmente o cólera e diarreas 

comúns).

Complementariamente ás accións en terreo, executarase unha actividade de sensibilización e difusión do proxecto 

en escolas galegas, análogas á escola obxecto do proxecto. A través desta acción promoverase o coñecemento da 

situación do país (Mozambique) e os logros que se acadan a través da cooperación ao desenvolvemento, facendo 

especial fincapé en materia de saúde e medio ambiente. Para isto, empregarase unha metodoloxía participativa e 

interactiva, na que se fomentará o intercambio de experiencias entre as e os rapaces de ambas escolas.

OBXECTIVO XERAL: 

Optimizar as condicións educativas e sanitarias no centro educativo Hitakula das Mahotas.

OBXECTIVO ESPECÍFICO: 

Mellorar o acceso ao saneamento básico mediante a construción, reparación e habilitación de servizos sanitarios e 

a promoción da educación en hixiene e saúde do centro educativo Hitakula das Mahotas.

RESULTADOS OBTIDOS:

1. Melloradas as condicións do sistema de saneamento. 

2. Sensibilizada e educada en saneamento, hixiene, saúde preventiva e xestión da auga a  comunidade das Ma-

hotas.

ACTIVIDADES:

Limpeza de fosas sépticas: Unha empresa local fará a limpeza das fosas séptica.

Ampliación das fosas sépticas: 4 albaneis levarán a cabo a ampliación  das fosas sépticas. 

Construción de 4 desaugues para auga das duchas: Procederase á realización dos buratos necesarios para que 

a auga das duchas non filtre nas fosas sépticas.

Colocación das portas e pechaduras nos aseos: Colocaranse portas de madeira nos aseos unha vez arranxa-

das, pintadas e vernizadas. Tamén se instalarán portas de ferro na entrada dos baños para garantir a seguridade 

e intimidade do alumnado. 
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Montaxe dos sanitarios: Cambiaranse as latrinas es-

tragadas por unhas novas, e ampliarase o seu número. 

Capacitación e formación das/dos promotoras/es 

e sensibilización das/dos beneficiarias/os: Forma-

rase un grupo de axentes promotoras/es, conforma-

do por 20 persoas voluntarias do alumnado, profe-

sorado, familiares e líderes/as comunitarios/as, que 

recibirán unha formación teórico-práctica de 20 

horas en temas de hixiene, saneamento e preven-

ción e concienciación medioambiental. Unha vez 

recibida a capacitación, participarán activamen-

te e de forma práctica en todas as actividades 

de mantemento, co fin de colaborar coas pro-

blemáticas da súa comunidade. Así mesmo, 

deberán desenvolver unhas charlas nas que 

se expoñan contidos que afonden sobre o bo uso dos 

recursos do entorno, normas de saneamento e hixiene, etc. 

O proxecto tratará de mellorar as condicións de hixiene, salubridade e 

seguridade de 2.500 alumnas e alumnos 
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LOCALIZACIÓN Concellos de Tecoluca e Zacatecoluca (El Salvador)

DURACIÓN 9 meses

ENTIDADE BENEFICIARIA Asociación Galega de Reporteiros Solidarios (Agareso).

PERSOAS BENEFICIARIAS 1492

CUSTO TOTAL DO PROXECTO 38.306,04€

ACHEGA DO FONDO GALEGO 29.345,76€

ACHEGA DE AGARESO 1.599,78€

ACHEGA DO PARCEIRO LOCAL 5.553,50€

OUTRAS ACHEGAS 1.807,00€

PREVENCIÓN E REDUCIÓN DA VULNERABILIDADE DE RISCO DE 
INUNDACIÓNS NAS COMUNIDADES E CENTROS ESCOLARES DOS 
MUNICIPIOS DE TECOLUCA E ZACATECOLUCA (EL SALVADOR) A 
TRAVÉS DA MITIGACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E EDUCACIÓN AMBIENTAL

RESUMO:

El Salvador é un país moi afectado polas catástrofes naturais. O último episodio concrétase en setembro de 2011 

e prexudicou intensamente á rexión do Bajo Lempa. A poboación do Bajo Lempa aínda enfronta unha situación 

de pobreza estrutural, realidade que, aínda que existe con diferentes expresións e niveis, vese agravada polos 

desastres naturais. 

O presente proxecto diríxese a previr e reducir a vulnerabilidade perante o risco de inundacións en comunidades 

e centros escolares dos concellos de Tecoluca e Zacatecoluca (El Salvador) a través da mitigación, sensibilización e 

educación ambiental, e a amplificar os resultados desta formación e a capacidade de reacción das comunidades 

ante unha emerxencia a través da radio comunitaria. 

Para lograr este obxectivo, preveuse que estas actividades se dirixan a 11 centros escolares de 12 comunidades 

de dous municipios do Bajo Lempa, unha rexión salvadoreña fortemente afectada polas inundacións e cunha po-

boación que presenta condicións de pobreza extrema. 

No proxecto contémplanse tamén accións de difusión e divulgación da iniciativa en Galicia. Un equipo de volunta-

riado de Agareso viaxará a terreo para gravar un documental sobre a vulnerabilidade ambiental na rexión do Bajo 

Lempa, as actividades que se desenvolveron durante o proxecto e a participación da cidadanía para reducir o risco 

das catástrofes naturais e contribuír cun desenvolvemento sostible. Este documental proxectarase en 10 centros 

de ensino de 10 concellos galegos no cuarto trimestre do 2014. 
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OBXECTIVO XERAL: 

Previr e reducir a vulnerabilidade de risco de inundacións en comunidades e centros escolares dos municipios de 

Tecoluca e Zacatecoluca (El Salvador) a través da mitigación, sensibilización e educación ambiental.

OBXECTIVO ESPECÍFICO: 

Fortalecer as capacidades e habilidades das alumnas e alumnos de 11 centros escolares educativos e 12 comisións 

comunais de protección civil dos municipios de Tecoluca e Zacatecoluca, a través da mitigación, sensibilización e 

educación ambiental, e amplificar resultados desta formación e a capacidade de reacción das comunidades ante 

unha emerxencia a través da radio comunitaria.

RESULTADOS OBTIDOS:

Capacitadas e fortalecidas as habilidades de 1.372 estudantes de 11 centros escolares e de 12 comisións comunais 

de protección civil dos municipios de Tecoluca e Zacatecoluca. 

Sensibilizada sobre a protección do medio ambiente a través da radio comunitaria a poboación da zona de in-

fluencia do proxecto.

Sensibilizados polo menos 500 alumnas e alumnos de 10 escolas de Galicia sobre a necesidade da implicación 

da poboación na protección ao medio ambiente a través da difusión dun vídeo sobre as accións que a mocidade 

da rexión do Bajo Lempa realiza para contribuír ao desenvolvemento sostible e reducir o impacto das catástrofes 

naturais.

ACTIVIDADES:

Compra de materias e equipos para o desenvolvemento de obradoiros nos centros escolares. 

Implementación de 4 obradoiros ambientais a 1.372 estudantes dos 11 centros educativos. Realizaranse 

4 obradoiros correspondentes a catro temas de importancia como son: cambio climático, inundacións, tsunami e 

manexo de refugallos sólidos. Cada obradoiro desenvolverase nos 11 centros escolares educativos. 

Desenvolvemento de 3 obradoiros de prevención e preservación de medios de vida a membros das 

Comisións Comunais de Protección Civil: Esta actividade desenvolverase coa participación dos membros das 

comisións comunais de protección civil das 12 comunidades do Bajo Lempa dos municipios de Tecoluca e Zacate-

coluca. A meta é capacitar e fortalecer as habilidades de 120 persoas en tres obradoiros.  

Creación dun programa de radio sobre protección do medio ambiente na emisora comunitaria Radio 

Tehuacán: A emisora comunitaria Radio Tehuacán incluirá na súa grella de información comunitaria un programa 

de radio semanal sobre medio ambiente no que se abordarán as problemáticas da zona, darase información de 

utilidade sobre os riscos e a prevención, e fomentarase a participación de todas as persoas das comunidades que 

teñen algo que ver con este tema. 
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Realizar 10 programas de radio específicos sobre a temática das capacitacións para emitir na emiso-

ra comunitaria. A persoa responsable do proxecto de Radio Tehuacán acudirá ás capacitacións para solicitar 

material, entrevistas, audios e opinións para poder elaborar 10 programas especiais de radio sobre as temáticas 

específicas que se abordarán nas capacitacións. 

Despois montará os programas na emisora e di-

fundiraos no espazo da grella establecido para 

tal fin. 

Realizar un programa de radio nos 11 

centros escolares, coa participación do 

alumnado para reforzar os coñece-

mentos adquiridos e ampliar a sensi-

bilización. Realizaranse programas de 

radio coas e cos escolares, para reforzar 

a sensibilización ambiental e servir de 

material de difusión tanto en El Salva-

dor como en Galicia. Realizarase un 

programa en cada un dos centros, 

coa temática escollida por cada un 

deles e fomentando a participa-

ción activa do alumnado. Parte do equipo de Radio Tehuacán percorrendo en lancha o río Lempa

No desenvolvemento dun obradoiro de sensibilización ambiental 

nunha das escolas participantes no proxecto

Depósitos de lixo para entregar nas escolas
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LOCALIZACIÓN La Habana Vieja (Cuba)

DURACIÓN 9 meses

ENTIDADE BENEFICIARIA Asemblea de Cooperación Pola Paz (ACPP)

PERSOAS BENEFICIARIAS 70.658

CUSTO TOTAL DO PROXECTO 36.879,84€

ACHEGA DO FONDO GALEGO 29.463,15€

ACHEGA DE ACPP 715,40€

ACHEGA DO PARCEIRO LOCAL 6.701,29€

MELLORA DAS CAPACIDADES PARA A PREVENCIÓN DE DESASTRES DA 
POBOACIÓN DE LA HABANA VIEJA, RECUPERANDO O PATRIMONIO 
CULTURAL DO MUNICIPIO (CUBA)

RESUMO:

O antigo Convento de Belén, edificio do 

século XVIII declarado Ben de Interese 

Cultural pola Unesco en 1982, é un 

espazo de 12.100 m² de superficie 

que está a ser rehabilitado en varias 

fases pola Oficina do Conservador 

da Cidade para o seu emprego 

como centro de servizos sociais. 

Grazas a esta actuación integral 

xa conta cun centro de día, un 

fogar para persoas da terceira 

idade, unha escola de arte e 

un centro de evacuación ante 

desastres naturais. 

O presente proxecto ten por obxectivo o apoio á crea-

ción do Centro de Interpretación da Meteoroloxía do antigo Convento de Be-

lén. Previamente, a Oficina do Conservador de La Habana, co apoio de ACPP, iniciaron a rehabilita-

ción da torre do Observatorio a fin de instalar o Centro de Interpretación da Meteoroloxía para a prevención de 

desastres. 

Imaxe do antigo Convento de Belén na actualidade
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Este Centro de Interpretación realizará un labor pedagóxico que reforzará o coñecemento e a sensibilización da 

poboación fronte aos procesos climatolóxicos que se producen en Cuba e que afectan de xeito periódico a La 

Habana Vieja en forma de tormentas tropicais e furacáns. Estes desastres naturais deixaron ao longo da historia 

da cidade grandes danos ao seu paso e o labor educativo, de coñecemento do proceso destes fenómenos na illa, 

supón unas das formas máis eficaces de prevención. 

Unha vez posto en marcha o Centro de Interpretación organizaranse campañas de sensibilización con grupos de 

escolares que estarán enmarcadas nos programas educativos cos que conta a Oficina do Conservador da Cidade. 

Asemade, en Galicia levarase a cabo nos últimos meses de execución do proxecto un plan de sensibilización so-

bre desastres naturais no Caribe que inclúe: a presentación do proxecto nun municipio socio do Fondo Galego, 

a montaxe da exposición ‘Prevención de desastres naturais no Caribe’ e charla explicativa en dous concellos do 

Fondo Galego, e mais a realización de tres charlas de sensibilización en centros da rede de Escolas sen Racismo.

OBXECTIVO XERAL: 

Fomentar as capacidades de prevención de desastres da poboación de La Habana Vieja.

OBXECTIVO ESPECÍFICO: 

Fomentar as capacidades de prevención de desastres da poboación de La Habana Vieja contribuído á recuperación 

dun Ben de Interese Cultural da cidade de La Habana.

RESULTADOS:

Acondicionado o Centro de Interpretación na torre rehabilitada do Convento de Belén.

Equipado o Centro de Interpretación con sistemas e material de divulgación.

ACTIVIDADES:

Organización do equipo de construción e coordinación: O equipo de coordinación garantirá que a obra se 

desenvolva conforme ás especificacións técnicas elaboradas. 

Adquisición de materiais e equipamento para a escaleira, e en apoio á función cultural do centro. 

Traballos para revestimento e rehabilitación da escaleira: A escaleira terá un revestimento antideslizante. 

Tamén se instalará o zócolo protector da parte inferior da escaleira.  

Traballos para a instalación de pasamáns: Será instalada unha varanda con dous niveis de pasamáns, un á 

altura convencional e outro a unha altura inferior para o emprego das crianzas. A escaleira tamén contará coa 

instalación necesaria para as persoas con discapacidade. 
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Instalación eléctrica para a iluminación da escaleira: Colocación de lámpadas led nos zócolos das escadas.  

Adquisición de equipamento para a divulgación.

Deseño e produción de materiais para a difusión didáctica dos contidos do Centro de Interpretación: 

Este material constará de copas en cartolinas do ciclonoscopio do Padre Viñes (elemento creado polo Padre Viñes 

para facilitar a navegación polo Caribe), mapas das Antillas para indicar ciclóns e dossier do Centro de Interpre-

tación. 

Campaña didáctica sobre prevención de desastres: No último mes do proxecto levarase a 

cabo unha campaña didáctica sobre prevención de desastres 

mediante visitas ao Centro de 

Interpretación, na que se im-

partirán coñecementos sobre 

a meteoroloxía que afecta á illa 

de Cuba e as medidas a ter en 

conta. 

No Convento de Belén ofrécese á cidadanía servizos sociais  

varios e actividades culturais
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EMERXENCIA

FILIPINAS

Entre o 8 e 9 de novembro de 2013 Filipinas foi severa-

mente agredida polo denominado supertifón Haiyán, un 

dos máis devastadores da historia rexistrada no planeta. A 

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios da ONU 

estima o número de persoas falecidas en 10.000 e o núme-

ro de persoas afectadas de maneira directa en millóns.

Diante desta situación, o Fondo Galego, reunido en Asemblea 

xeral o 14 de novembro, tomou a decisión de realizar unha 

doazón inmediata a Axencia das Nacións Unidas para os Refu-

xiados (Acnur) por valor de 10.000€ ao tempo que abriu unha 

conta de emerxencia para recadar fondos, que serán destinados 

á reconstrución do país durante o 2014.

Reproducimos nesta páxina un extracto do comunicado do Fondo Galego:

“Desde o municipalismo galego desexamos que a emerxencia humanitaria que 

agora comeza exprese o mellor do sistema internacional de cooperación para 

fuxir de grandes erros presentes noutras recentes catástrofes humanitarias, pri-

mando a atención ás vítimas.

As consecuencias deste desastre natural obrígannos necesariamente a reflexionar sobre a necesaria posta en valor 

do Obxectivo do Milenio nº7: Garantir a sustentabilidade ambiental, facendo un chamado a Estados e 

empresas a respectar os acordos internacionais que formulan a consecución deste obxectivo.

O Fondo Galego, modesto en canto ás súas dispoñibilidades orzamentarias pero xeneroso en canto á súa von-

tade de contribuír a paliar os danos, informa da doazón inmediata de 10.000€ a Aacnur, e a súa vez aos socios, 

da apertura da nosa Conta de Emerxencia.

Os fondos recadados serán destinados a financiar proxectos de reconstrución na zona unha vez superada a si-

tuación de emerxencia e cando, previsiblemente, a desatención informativa agrave a vulnerabilidade das vítimas”.

Para coñecer o traballo de Acnur en Filipinas pódese consultar a súa páxina web http://www.acnur.es/

Esta foto é propiedade de ACNUR do fotógrafo K.Bolisay
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A sensibilización social ao redor da pertinencia da cooperación 

ao desenvolvemento e os desequilibrios estruturais Norte-Sur 

son obxectivo estatutario da nosa asociación. Á súa vez, as ac-

tividades de sensibilización son a ferramenta que permite ao 

Fondo Galego proxectarse e facerse presente no país, achegán-

donos directamente a miles de cidadás e cidadáns  por medio 

de innumerables actividades como exposicións, contacontos, 

espectáculos teatrais, ciclos de cine, cursos de formación, con-

cursos, obradoiros, foros de análise e debate, ou o programa 

de voluntariado internacional Vacacións con Traballo.

O Plan anual 2013: De Galicia a Cabo Verde tivo como eixo 

central a visibilización e posta en valor de máis dunha década 

de relacións bilaterais entre Galicia e Cabo Verde por medio do 

vínculo entre o Fondo Galego e a Asociación Nacional de Mu-

nicipios de Cabo Verde, na idea de xerar novas oportunidades 

de colaboración entre os dous países. 

No contexto orzamentario dunha reestruturación abrupta dos 

financiamentos do Fondo e de cuestionamento institucional 

da cooperación descentralizada, sermos capaces de explicar a 

nosa utilidade e sentido parecía da maior pertinencia, tanto 

diante dos nosos socios como diante da cidadanía á que re-

presentan. Neste sentido, as actividades da Irmandade Galicia-

Cabo Verde, canda o resto de actividades que se desenvolve-

ron durante o 2013, procuraron dar contido a esta dirección, 

enredando o traballo que vincula as distintas áreas da nosa 

asociación: os proxectos, a sensibilización e a comunicación.

Así as cousas, os resultados conseguidos polo Plan 2013 ofré-

cenos de novo datos moi valiosos que amosan unha enerxía e 

capacidade de reprodución das nosas actividades por medio 

da Rede Municipalista Solidaria, organizándose máis de 100 

actividades nun total de 71 entidades socias, cunha implicación 

por parte dos socios que debe ser valorada en circunstancias 

excepcionais como as presentes. A implicación das administra-

cións socias supuxo a participación directa de máis de 20.000 

persoas en actividades do Fondo Galego, desde os centros 

educativos ás casas da cultura e teatros municipais.

Neste senso, cómpre destacar o traballo das técnicas e técni-

cos, que por medio dun mecanismo propio de traballo en rede, 

a Rede Municipalista Solidaria, foron quen de introducir na 

axenda local galega (da costa ao interior, dos concellos peque-

nos aos grandes) a defensa e promoción dos Dereitos Huma-

nos universais desde o local, reivindicándose de novo como un 

dos mellores patrimonios do sistema galego de cooperación.

Finalmente, cabe sinalar que durante o 2013 contamos co fi-

nanciamento da Xunta de Galicia para a contratación de activi-

dades por valor de 18.000€.

Facemos agora un repaso polas distintas iniciativas que se des-

envolveron no marco do Plan 2013.

 | TROPA DE TRAPO

A boa acollida do espectáculo de contacontos da Tropa de 

Trapo ‘Contos coas mans abertas’, que xirou polas entidades 

socias do Fondo nos anos 2010 e 2011, levou á organización 

dunha nova xira cun novo espectáculo, desta vez dirixido ao pú-

blico infantil e familiar, froito da demanda detectada nas RMS. 

A Tropa de Trapo destaca coma unha das actividades máis de-

SENSIBILIZACIÓN44 SENSIBILIZACIÓN
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mandadas polos so-

cios, converténdose os seus contos nun referente da actividade 

cultural promovida polo Fondo.

‘Antía, Wamba e o regato pequeno’ foi o espectáculo novo 

proposto para o público familiar, que tras circular durante o 

2012 por 20 concellos galegos repetiu no 2013 por medio 

doutras 21 paradas, de novo cun grao de satisfacción moi ele-

vado, o cal se reflicte nas avaliacións da actividade, que ao 

tempo dan conta de que foron ao redor de 7.000 persoas as 

que gozaron do espectáculo, salientando sempre como a me-

llor práctica a organización da función directamente con cen-

tros de ensino.

A selección dos concellos beneficiarios da actuación da Tro-

pa levouse a cabo en función da demanda, primando sempre 

aqueles que 

aínda non tiveran a oportunidade de con-

tar co espectáculo. A xira da Tropa incentivou o día do libro, o 

día internacional contra a violencia de xénero ou as actividades 

da Irmandade Galicia-Cabo Verde.

   ◘ Porto do Son, 23 de abril ás 10.30h, na Casa da 

Cultura co alumnado do CEIP Santa Irene, no Día do 

Libro.

   ◘ Moraña, 23 de abril ás 18h na Casa da Cultura, no 

Día do Libro.

   ◘ Tomiño, 26 de maio ás 17h na Praza do Seixo.

   ◘ Laxe, 31 de maio ás 14.50h no CPI Cabo da Area.

   ◘ Riveira, 12 de xuño ás 11h no Auditorio.

   ◘ Carballo, 17 de xuño ás 10.30h no Pazo da Cultura.

   ◘ Nigrán, 7 xullo ás 22.30h no Campo das Redes en 

Praia América.

   ◘ Poio, 13 de setembro ás 19h na Casa Rosada.

   ◘ Teo, 27 de setembro ás 18.30h na Casa Común dos 

Tilos.



37MEMORIA | 2 | 0 | 1 | 3 |  FONDO GALEGO

   ◘ Narón, 28 de setembro ás 11h na 

Biblioteca municipal.

   ◘ Bergondo, 6 de de outubro ás 17h no Edificio A Sen-

ra.

   ◘ Pontedeume, 11 de outubro ás 11.45h no colexio 

Couceiro Freijomil.

   ◘ Xove, 17 de outubro ás 10.45h no Auditorio munici-

pal.

   ◘ Valga, 24 de novembro ás 18h no Auditorio munici-

pal, na Semana contra a violencia de xénero.

   ◘ Caldas,  25 de novembro ás 12h no Auditorio munici-

pal, no Día internacional contra a violencia de xénero.

   ◘ Culleredo, 29 de novembro ás 10.30h no CEIP Tarrío.

   ◘ Burela, 9 de decembro ás 11h no Auditorio municipal, 

no marco da Irmandade Galicia-Cabo Verde.

   ◘ Vigo, 11 de decembro de 2013 ás 11h no Auditorio 

municipal, no marco da Irmandade Galicia-Cabo Ver-

de.

   ◘ Fene, 13 de decembro ás 18h na Casa da Cultura.

   ◘ Cuntis, 21 de decembro ás 18h no Auditorio do Con-

cello.

   ◘ Corcubión, 27 decembro ás 18h na Casa da Cultura.

 | OBRADOIROS DE RADIO, MÚSICA E 
DEREITOS HUMANOS

O Fondo Galego desenvolveu nos últimos anos unha parcería 

coa Asociación Galega de Reporteiros Solidarios (Agareso) ao 

redor da comunicación que ten derivado en distintos mate-

riais coma o documental dos 15 anos da asociación ou o 

programa radiofónico Voces con Fondo. Durante o 2013, de-

finiuse conxuntamente un obradoiro centrado na promoción 

de valores solidarios por medio da radio como ferramenta de 

comunicación para o desenvolvemento, empregando a músi-

ca como vehículo transmisor.

O desenvolvemento dos obradoiros fixouse segundo as de-

mandas das entidades socias en canto ao público dos mesmos, 

así a experiencia enriqueceuse na pluralidade, desenvolvendo 

a actividade tanto con públicos xuvenís, como con asociacións 

de mulleres, de discapacidade ou colectivos da terceira idade. 

Os obradoiros realizáronse cos equipos de son e polas persoas 

voluntarias de Agareso, profesionais da comunicación.

A valoración dos obradoiros foi moi notable, constituíndose 

coma unha actividade referencial, que deixa tras de si o patri-

monio dos programas radiofónicos realizados dispoñibles nas 

páxinas web de Agareso e do Fondo Galego.

   ◘ A Estrada, 10 e 17 de outubro. De 16.30h a 19.30h 

na Asociación Galega das Artes.

   ◘ O Porriño, 14 e 21 de outubro.  De 11h a 14h no CPI 

Ribeira de Torneiros.

   ◘ Oleiros, 24 e 31 de outubro. De 17h a 20h na Casa 

da Xuventude.

   ◘ Cambre,  8 e 15 de novembro. De 18h a 21h na Casa 

da Xuventude.

   ◘  Boiro, 12 e 14 de novembro. De 17h a 20h no Cen-

tro Social de Boiro.

   ◘ Redondela, 18 e 25 de novembro. De 16h a 18h no 

IES Mendiño.

Os contos da Tropa de Trapo acompañaron a Irmandadde  
Galicia Cabo Verde en Vigo e Burela

Persoas con discapacidade e maiores gravaron en Radio Allariz
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   ◘ Abegondo, 20 e 27 de novembro. De 9h a 11h no IES 

de Viós.

   ◘ Lugo, 2 e 5 de decembro. De 16h a 19h no Centro 

Sociocultural Uxío Novoneyra. 

   ◘ Allariz, 3 e 17 de decembro. De 11h a 13h en Radio 

Allariz.

   ◘ Sada, 9 de decembro e 10 de xaneiro. De 17h a 

19h no IES Isaac Díaz Pardo.

 | OBRADOIROS DE COMPRA PÚBLICA 
E CONSUMO RESPONSABLE

A compra pública responsable é a base desde a admi-

nistración local para a implementación de coherencia coas 

políticas de cooperación ao desenvolvemento. Deste xeito, 

as relacións comerciais xustas, o consumo responsable ins-

titucional e persoal, son parte da relación que promovemos 

coas entidades socias do Fondo desde hai anos con Amaran-

te-Setem, organización centrada nestas temáticas.

No 2013 definíronse obradoiros en compra pública respon-

sable destinados ás entidades socias, representantes políti-

cas e técnicas, na procura de capacitar e abrir camiños nesta 

liña de traballo e que, a súa vez, puideran ir acompañados 

de charlas en centros educativos ou centros sociais sobre 

o consumo responsable. O desenvolvemento dos mesmos 

deixou a conclusión de que seguir avanzando neste terreo 

faise imprescindible se apostamos por unha auténtica cohe-

rencia ao respecto da coherencia de políticas. Durante o 2014 

desenvolveranse os obradoiros restantes en Verín, Teo e Ou-

rense.

   ◘ San Sadurniño, 1 de outubro na Casa da Cultura. 

Charla co IES e obradoiro con responsables técnicas/os 

e políticas/os.

   ◘ Poio, 30 de outubro no Salón de Plenos. Obradoiro 

con responsables técnicas/os e políticas/os.

   ◘ Culleredo, 7 de novembro no Centro municipal de 

formación e emprego ‘Pablo Picasso’. Obradoiro con 

responsables técnicas/os e políticas/os.

   ◘ Monforte, 11 de novembro no Concello. Obradoiro 

con responsables técnicas/os e políticas/os.

   ◘ Tomiño, 19 de novembro. Charla co IES e obradoiro 

con responsables técnicas/os e políticas/os.

   ◘ Pontedeume, 21 de xaneiro. Charla no IES Breamo e 

obradoiro no Concello con responsa-

bles técnicas/os e políticas/os.

   ◘ Soutomaior, 23 de xaneiro no Concello. Obradoiro 

con responsables técnicas/os e políticas/os.

 | AS EXPOSICIÓNS ITINERANTES

Durante o 2013 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.

Así mesmo, este ano contamos cunha nova exposición, produ-

to do concurso fotográfico levado a cabo no 2012, Imaxes con 

Fondo. A exposición, que leva o mesmo nome, é unha escolla 

das obras máis representativas das presentadas ao concurso. 

O primeiro obradoiro sobre compra pública ética  
celebrouse en San Sadurniño

Amarante concienciou sobre consumo responsable  en varios municipios
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A exposición ‘Obxectivos do Desenvolvemento do Milenio’ foi 

acollida este ano por dous concellos socios: 

   ◘ Concello de Ferrol: do 8 ao 22 de febreiro no Cam-

pus de Serantes e de Esteiro da Universidade da Co-

ruña.

   ◘ Concello de Redondela: do 7 ao 21 de outubro no 

Multiusos. 

Segundo as avaliación recibidas, o grao de satisfacción coa 

actividade é alto e o número total de visitantes rolda as 700 

persoas. 

A exposición ‘A Paz cuestión de Fondo’ puido visitarse  nos 

seguintes lugares e concellos: 

   ◘ Concello de Redondela: do 7 ao 31 de xaneiro, no 

IES Mendiño. 

   ◘ Concello de Mos: do 13 ao 23 de setembro, no Mul-

tiusos. 

   ◘ Concello de Poio: do 1 ao 30 de outubro, no IES de 

Poio. 

   ◘ Concello de Malpica: do 6 ao 17 de novembro, no 

Centro Cívico. 

Esta exposición tivo moi boa cualificación por parte de tres dos 

concellos, que a adxectivaron como boa ou moi boa, mais o 

Concello de Redondela sinalou que os contidos son moi teóri-

cos para traballar nas aulas de 1º da ESO. En xeral, os concellos 

acolledores indicaron que a exposición resulta ser moi intere-

sante, atractiva e doada de interpretar e a unidade didáctica 

moi adecuada aos contidos e unha 

boa idea para traballar en calquera momento. O número de 

visitas que tivo a exposición en termos totais foi de aproxima-

damente 620 persoas. 

A mostra sobre os Obxectivos do Milenio amosouse en Redondela

A exposición ‘A paz cuestión de fondo’ foi acollida polo Centro 
cívico do Concello de Malpica no mes de novembro

O IES Mendiño, de Redondela, acolleu a exposición  
‘A paz cuestión de fondo’ no mes de xaneiro

O IES de Poio acolleu as viñetas de ‘A paz cuestión de fondo’
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‘Influír no global desde o lo-

cal’ decorreu polas seguin-

tes localidades: 

   ◘ Concello de Mon-

forte: do 1 ao 31 

de xaneiro, na Casa 

da Cultura.

   ◘ Concello de Man-

zaneda: do 15 

de xullo ao 15 de 

agosto, no espazo 

de lecer do Conce-

llo. 

   ◘ Concello de Vilagarcía: do 16 ao 31 de agosto, na 

sala de exposicións e antesala do Auditorio.

   ◘ Concello de Valga: do 16 ao 30 de setembro, no 

Auditorio. 

   ◘ Concello de Xove: do 1 ao 31 de outubro, no IES 

Illa de Sarón e no consistorio da localidade. 

O número de persoas que visitou esta exposición no 2013 

xira en torno ás 2.000. Os concellos acolledores sinalan que 

o grao de satisfacción con esta actividade é alto en todos os ca-

sos e achégannos ademais a seguinte impresión: “Os paneis de 

‘Influír no global desde o local’ recollen de xeito gráfico unha 

gran cantidade de información. Aquelas persoas que se paran 

con interese acaban obtendo de xeito sinxelo información rele-

vante sobre o papel dos organismos administrativos locais e a 

súa relevancia á hora de enfrontarse ás distintas problemáticas 

sociais que requiren unha intervención”.

A nova exposición ‘Imaxes con Fondo’, sen dúbida a de 

maior éxito, visitou 10 localidades: 

   ◘ Concello de Lugo: do 20 ao 26 de maio no centro 

social de Fingoi, onde ademais o día 21 proxectaron o 

documental ‘15 anos comprometéndonos coa solida-

riedade’. 

   ◘ Concello de Valadouro: do 4 ao 31 de xullo, na Casa 

da Cultura. 

   ◘ Concello de Vilagarcía: do 16 ao 31 de agosto, na 

sala e antesala de exposicións do Auditorio, como 

conmemoración do Día 

internacional da solida-

riedade. 

   ◘ Concello da Es-

trada: do 18 ao 30 de 

setembro no IES nº1. 

   ◘ Concello de Mu-

gardos: do 1 ao 15 de 

outubro no IES de Mu-

gardos. 

   ◘ Concello de Malpica: do 18 ao 31 de outubro no 

Centro Cívico. 

   ◘ Concello de Laxe: do 6 ao 20 de novembro no CPI 

Cabo de Area. 

   ◘ Concello de Sada: do 22 ao 30 de novembro na Casa 

da Cultura. 

   ◘ Concello de Rianxo: do 9 ao 31 de decembro no 

Centro Sociocultural. 

O Concello de Vilagarcía celebrou o Día Internacional do 

Voluntariado acollendo a exposición ‘Influír no global desde o local’, 

entre outras actividades.

O Concello de Manzaneda acolleu nos meses de xullo e agosto a 

exposición ‘Influír no global desde o local’

A exposición ‘Influír no global desde o local’ puido ser visitada no 
Auditorio do Concello de Valga na segunda quincena de setembro
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Os concellos acolledores manifestaron a través das avaliacións 

que o grao de satisfacción coa exposición foi alto. Así mes-

mo, é unha constante a manifestación da necesidade dunha 

unidade didáctica para traballar nas aulas esta exposición. O 

número global de persoas que visitaron esta mostra rolda as 

2.500. Así mesmo, os concellos fixeron as seguintes achegas 

en torno a esta exposición: “Cremos que tanto a forma como o 

fondo das fotografías resultan rechamantes para o público en 

xeral”, “Cremos positiva a implicación dos concellos, e demais 

administracións públicas, na difusión deste tipo de materiais”. 

 | 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.

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., facéndoas 

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 2013, un total de 9 concellos e 1 deputación rea-

lizaron actividades filmográficas a partir dos Ciclos de Cine con 

Fondo: 

   ◘ Concello de Sandiás: Ciclo ‘A loita das mulleres do 

Sur pola equidade’, no mes de marzo na Casa da 

Cultura; e  ‘Desestruturemos os roles de xénero I’ na 

segunda quincena de maio e primeira de xuño na Casa 

da Cultura. 

   ◘ Concello de Tomiño: Ciclo ‘Desestruturemos os roles 

de xénero I’ na primeira quincena de marzo no Audito-

rio de Goián. 

   ◘ Concello de Valga: Ciclo ‘Desestruturemos os roles de 

xénero II’ e ‘Mellora o mundo se melloramos nós’, no 

mes de marzo no Auditorio Municipal. 

   ◘ Concello de Burela: Ciclo ‘Educando á infancia en 

valores’, no mes de marzo na Casa da cultura. 

   ◘ Concello de Nigrán: Películas ‘Auga’ e ‘Que tan 

lonxe’, integradas nun ciclo de cine de autora  para 

conmemorar o Día das Mulleres, no mes de marzo no 

salón de actos do Concello.

   ◘ Deputación de Lugo: Películas ‘Nun mundo libre’, 

‘Auga’, ‘Voces inocentes’, ‘Binta e a gran idea’ e ‘O 

bo nome’, todos os martes do mes de xullo e primeiro 

martes do mes de agosto nos xardíns da Deputación. 

   ◘ Concello de Manzaneda: Ciclo ‘Mellora o mundo se 

melloramos nós’, na segunda quincena de xullo e pri-

meira de agosto na Casa da cultura. 

   ◘ Concello de Vilagarcía: Ciclo ‘Educando á infancia en 

valores’, na Praza de Galicia no mes de agosto e para 

conmemorar o Día da Solidariedade. 

   ◘ Concello de Sada: Ciclo ‘Desestruturemos os roles de 

xénero I’, no mes de novembro, na Casa da Cultura 

Pintor Lloréns e en dous IES da localidade, co obxecto 

de  conmemorar o Día pola erradicación da violencia 

machista.

   ◘ Concello de Redondela: Ciclo ‘Desestruturemos os 

roles de xénero II’, no mes de novembro en varias 

asociacións veciñais e culturais para conmemorar o Día 

pola erradicación da violencia machista. 

Os socios que acolleron esta actividade ao longo do 2013 indi-

can nas avaliacións que o seu grao de satisfacción coa mesma é 

alto ou moi alto. O número estimado de persoas que asistiron, 

no seu conxunto, a estes ciclos de cine rolda as 700 persoas. 

Así mesmo, destacar o maior interese dos concellos e deputa-

cións socias polas películas que tratan a temática da igualdade 

de xénero e educación para o desenvolvemento. 

Unha das concursantes estivo na inauguración de  

‘Imaxes con Fondo’ en Rianxo
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 | DÍA INTERNACIONAL CONTRA A 
POBREZA

A Coordinadora Galega de ONGD ven promovendo a Campa-

ña Pobreza Cero ao redor do 17 de outubro, Día Internacional 

contra a Pobreza, desde hai anos. As mobilizacións das coor-

dinadoras de ONGD ao longo do Estado son un esforzo 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. 

Durante o 2013, o Fondo repetiu a experiencia do 2012 na 

liña de procurar sinerxías dentro do sistema galego de coo-

peración, incentivando ás entidades municipais á organización 

de actividades específicas durante o mes de outubro para vi-

sibilizar o traballo das ONGD de Galicia, sumando esforzos e 

aproveitándonos do patrimonio que significa a RMS. 

Cabe destacar o traballo de coordinación entre a Secretaría do 

Fondo e a Coordinadora Galega de ONGD para levar a cabo 

esta actividade.  

   ◘ Bergondo, exposición ‘A outra cara de Guinea Bis-

sau’, da ONGD Asemblea de Cooperación pola Paz, 

no edificio A Senra. 

Cartaz do ciclo de cine proxectado no 

Concello de Burela

Público asistente a unha das proxeccións do ciclo de cine ‘A loita das 

mulleres do Sur pola equidade’ no Concello de Sandiás

Cartaz dos ciclos de cine proxectados 

no Concello de Valga

Cartaz do ciclo de cine proxectado no Concello de Nigrán

Cartaz do ciclo de cine proxectado no 

Concello de Tomiño
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   ◘ O Barco de Valdeorras, exposición ‘Igualdade para 

o Desenvolvemento: se as mulleres avanzan o mundo 

tamén’ da ONGD Intered no colexio Divina Pastora e 

no IES Lauro Olmo.

   ◘ Narón, exposición ‘Maquila Boutique’ da ONGD Im-

plicadas no Desenvolvemento, na Biblioteca municipal.

   ◘ Caldas de Reis, exposición ‘Que é un alimento de 

calidade?’ da ONGD  Panxea, no colexio A Encarna-

ción.

   ◘ Valga, exposición ‘Se as mulleres avanzan o mundo 

tamén’ da ONGD Intered. 

   ◘ A Pobra de Trives, exposición ‘Os rostros do comer-

cio xusto’ de Agareso e Amarante no Centro de In-

terpretación Histórico Cultural Santa Leonor.

   ◘ O Porriño, exposición ‘Auga con fronteiras’ da 

ONGD Enxeñería sen Fronteiras , no Centro Cultural. 

   ◘ Burela, exposición ‘Nutrición e desenvolvemento. 

Dereitos da infancia’, da ONGD Unicef, irase movendo 

por distintas rúas do concello.

   ◘ San Sadurniño, exposición ‘Educación inclusiva’ da 

ONGD InterRed, na Casa da Cultura.

   ◘ Castrelo de Miño, exposición ‘O comercio xusto é...’ 

da ONGD Panxea, na Casa da Cultura.

   ◘ Caldas de Reis, exposición ‘De Sanxenxo ao Sáhara: 

Vacacións en Paz’ da ONGD Agareso, no IES Aquis 

Celenis.

 | VACACIÓNS CON TRABALLO

Vacacións con Traballo (VcT) enfiaba no 2013 a súa oitava 

edición, como o programa de voluntariado internacional para 

as traballadoras e traballadores das administracións locais so-

cia do Fondo. Dada a contracción económica que significou a 

adaptación da colaboración coa Xunta de Galicia, o programa 

reduciuse a dúas prazas, ao respecto das catro que ata ese 

momento se promoveran.

Diante dos axustes económicos durante o 2013, tanto o Ca-

derno de Experiencias de 2012 coma a propia convocatoria 

da oitava edición do programa realizáronse por medio de 

mecanismos dixitais.

A VIII edición de VcT presentouse no Concello de Vigo o 6 

de xuño coa presenza da vicepresidenta do Fondo, Isaura 

Abelairas, e o alcalde da cidade, Abel Caballero. O prazo de 

inscrición mantívose aberto ata o 15 de xuño, téndose recibido 

9 solicitudes para a participación no programa. 

Para a selección dos participantes valorouse tanto o CV como 

a carta de motivación que presentaron as diferentes per-

soas solicitantes, así como as demandas das organizacións 

parceiras do Sur. As estancias sobre o terreo definíronse en 

función dos intereses das/dos participantes e dos parceiros 

do Sur, situándose as dúas estadías para despois do verán, 

entre os meses de outubro e decembro.

O comercio xusto centrou varias das exposicións organizadas  

canda ONGD galegas

O Concello de San Sadurniño acolleu a exposición ‘Educación 

inclusiva’ da ONGD InterRed, na Casa da Cultura
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As persoas finalmente participantes foron as seguintes:

- Emilio Cuiñas, técnico de turismo do Concello de Ou-

rense, co Inprhu-Somoto de Nicaragua.

- María Jesús Olivares, directora da Casa de Acollida de 

Mulleres de Ferrol, coa Cámara Municipal de Porto Novo.

As viaxes de VcT 2012 realizáronse entre os meses 

de outubro e novembro, desenvolvéndose con nor-

malidade e éxito. As súas estadías quedaron reflecti-

das no blog das Vacacións con Traballo, que se estreou 

como parte das medidas do Plan de Comunicación:  

http://www.vacacionscontraballo.wordpress.com

 | IRMANDADE GALICIA - CABO 
VERDE

Entre o 9 e o 13 de decembro materializábase a Irman-

dade Galicia-Cabo Verde, que se concretou no desexo de 

pór en valor once anos de traballo acumulado co arqui-

pélago atlántico. Seis concellos, dúas deputacións, a Fede-

ración Galega de Municipios e Provincias e a propia Xunta 

de Galicia puideron coñecer de primeira man os resultados 

da cooperación internacional impulsada polo Fondo Galego, 

con 33 proxectos en áreas como a habitabilidade, o xénero, a 

saúde ou a educación.

A delegación caboverdiana contou co presidente da Asocia-

ción Nacional de Municipios Caboverdianos e alcalde 

da Ribeira Grande, Manuel de Pina, xunto a única al-

caldesa do país lusófono, Rosa Lopes, presidenta da Cá-

mara Municipal de Porto Novo, e o xornalista Vlademiro 

Almeida, do xornal ‘Expresso das Ilhas’. 

A primeira parada foi na Deputación de Lugo, onde os 

recibiu o vicepresidente, Antonio Veiga, para continuar en 

Burela. Alí mantiveron un encontro coa comunidade cabo-

verdiana asentada na Mariña, no que actuaron os grupos 

musicais Batuko Tabanka e Rabentola.

No Concello de Oleiros, a delegación caboverdiana parti-

cipou na inauguración da exposición ‘Galicia-Cabo Verde: 

unha irmandade’ realizada polo fotoxornalista Rober Amado 

O alcalde de Vigo encabezou a presentación  

das oitavas Vacacións con Traballo

Emilio Cuiñas achegou en Nicaragua os seus  

coñecementos sobre turismo

Chus Olivares asesorou sobre igualdade no municipio  

caboverdiano do Porto Novo

http://www.vacacionscontraballo.wordpress.com
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O vicepresidente da Deputación de Lugo reuniuse coa  
delegación de Cabo Verde

A comitiva africana mantivo un encontro coa  

comunidade caboverdiana en Burela

A exposición de Rober Amado inaugurouse en Oleiros  

no marco da Irmandade A delegación agasallou á vicepresidenta do Fondo  

e ao alcalde de Vigo

Representantes da vida política e asociativa de Allariz  departiron coa misión
Rosa Lópes e Manuel de Pina atopáronse con representantes 

municipais na Fegamp
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como gañador do certame Imaxes con Fondo. O seguinte mu-

nicipio a visitar foi Cambre, onde foron recibidos pola Corpora-

ción, para continuar no Concello de Vigo, que ten cofinanciado 

diversos proxectos no arquipélago atlántico. Na cidade olívica 

reuníronse co alcalde e coa vicepresidenta do Fondo Galego. 

Ademais de asistir a un contacontos con escolares, participaron 

nun encontro da sociedade civil galega con Cabo Verde, ao 

que estaban convidadas as ONGD e no que colaborou o Con-

sello Municipal de Cooperación da cidade.

A delegación tamén visitou Redondela, concello que exerce a 

Presidencia do Fondo Galego. Alí mantivo un encontro coa co-

munidade educativa e distintas asociacións, e tamén se ache-

gou a coñecer a illa de San Simón. O percorrido pechouse en 

Allariz coa correspondente recepción institucional e unha xun-

tanza coas asociacións da vila ourensá.

No entanto, un dos actos centrais do programa da Irmandade 

Galicia-Cabo Verde foi o encontro co municipalismo galego ce-

lebrado na Fegamp e que estivo encabezado polo vicepresiden-

te segundo e alcalde de Allariz, Francisco García. Representan-

tes de distintos municipios acudiron á cita, na que se apostou 

pola continuidade dunha relación bilateral que resulta positiva 

para as dúas partes. O director xeral de Relacións Exteriores e 

coa UE, Jesús Gamallo, e a subdirectora xeral de Cooperación 

Exterior, Pilar Romero, tamén recibiron á comitiva. 

A ateigada axenda da Irmandade Galicia-Cabo Verde permitiu 

visibilizar a incidencia da cooperación para o desenvolvemento 

promovida desde o Fondo Galego na poboación do país afri-

cano. No traballo realizado en conxunto destacan os proxectos 

apoiados no arquipélago, pero tamén as asistencias técnicas 

vinculadas ao programa de voluntariado internacional Vaca-

cións con Traballo, un seminario sobre políticas de xénero, a 

elaboración de varios documentos audiovisuais e diversas mi-

sións político-institucionais. Unha tarefa que desde 2002 foi 

forxando parcerías, relacións e resultados nos que cómpre se-

guir avanzando.

 | VIII XORNADAS DO FONDO GALEGO: 
COMUNICACIÓN E COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

No marco da Irmandade Galicia-Cabo Verde desenvolvéronse 

asemade as VIII Xornadas do Fondo Galego, baixo o título ‘Co-

municación e cooperación internacional’, coincidindo co Día 

dos Dereitos Humanos, o 10 de decembro. Tras un ano no que 

se concretaron no Plan de Comunicación tres anos de traballo 

nesta área, a idea de profundar sobre o mesmo quixo apunta-

lar este proceso.

Profesionais de diversos medios, ONGD, académicos, políticas 

ou fotógrafos participaron nos debates celebrados na Deputa-

ción da Coruña, amais do propio Vlademiro Almeida, da dele-

gación caboverdiana, que ofreceu unha ‘Ollada desde o Sur’. 

Pretendíase así pór de relevo a importancia da comunicación 

na construción dun mundo máis xusto e dunha sociedade máis 

solidaria. 

De novo as Xornadas quixeron servir de punto de encontro do 

sector en Galicia para reflectir a variedade de posicións, arte-

llando debates interesantes e reforzando os vínculos que nesta 

área debemos de pór en marcha para unha comunicación máis 

eficaz.



47MEMORIA | 2 | 0 | 1 | 3 |  FONDO GALEGO

A programación foi a seguinte:

   ◘ 9.30h Presentación das Xornadas

   ◘ Saúdos iniciais:

   ◘ Pilar Gallego, tesoureira do Fondo Galego e concelleira 

de Servizos Sociais e Educación en Allariz. 

   ◘ Teresa París, presidenta do Fondo Galego e concelleira 

de Servizos Sociais en Redondela.

   ◘ Antonio Cañás, representante político da Deputación 

da Coruña.

   ◘ 10h Charla inaugural: As estruturas e os desequi-

librios da información mundial

   ◘ Luis Álvarez Pousa, profesor da USC e director da revis-

ta Tempos Novos (20 min).

   ◘ Presenta: Roberto Mansilla (Igadi, Secretaría  Fondo 

Galego).

   ◘ 10.30h Mesa 1: A Linguaxe, como construímos a 

realidade internacional? Do subdesenvolvemento 

ao Caso Cooperación.  Moderada por Andrea M. 

García Corzo (Igadi, Secretaría Fondo Galego).

   ◘ Lorena Seijo, xornalista especializada en comunicación 

para o desenvolvemento, con máis de doce anos de 

experiencia profesional a cabalo entre Galicia e Latino-

américa.

   ◘ Rebeca Mateos, xornalista interesada en temas sociais 

e Dereitos Humanos, colaboradora de Periodismo Hu-

mano e traballadora en Amnistía Internacional Madrid.

   ◘ Félix Soria, xornalista e primeiro correspondente de La 

Voz de Galicia en Bruxelas.

   ◘ 11.15h Mesa 2: As Imaxes, como retratamos o 

mundo? Moderada por Daniel González Palau (Igadi, 

Secretaría Fondo Galego).

   ◘ Helena Capera, xornalista e técnica de sensibilización 

da Coordinadora Galega de ONGD.

   ◘ Rober Amado, fotoxornalista, sociólogo de formación, 

cooperante frustrado. Traballa para varios medios na-

cionais, fotografando e escribindo. Gañador de Imaxes 

con Fondo 2012 e do Premio Tiflos de xornalismo da 

ONCE en 2013.

   ◘ Gabriel Tizón, fotógrafo con experiencia en países de 

catro continentes.

   ◘ 12.30h Mesa 3: Experiencias de comunicación en 

Galicia. Hai espazo para a cooperación interna-

cional?  Moderada por Clara de Saa, xornalista da 

Radio Galega, presentadora do programa ‘Convivir en 

Igualdade’.

   ◘ Silvia Camesella, xornalista e community manager, 

colaboradora do Igadi e do Fondo Galego.

   ◘ Susana Alvite, xornalista e vicepresidenta de Agareso.

   ◘ David Lombao, xornalista e director de Praza  Pública.

   ◘ Xosé Manuel Pereiro, decano do Colexio Profesional de 

Xornalistas de Galicia e codirector da revista Luzes.

   ◘ 13.45h A ollada desde o Sur

   ◘ Vlademiro Almeida Marçal, xornalista do Jornal Expres-

so das Ilhas (Cabo Verde).

   ◘ Presenta: Alfredo Novoa, tenente alcalde de Oleiros 

(1987-2007), presidente Fondo Galego (1997-2011). 

O publico ateigou a sala Juanjo Gallo da Deputación da Coruña

http://www.usc.es
http://temposdixital.com/
http://www.igadi.org
http://www.fondogalego.org
http://www.fondogalego.org
http://www.periodismohumano.com
http://www.periodismohumano.com
http://www.es.amnesty.org/index.php
http://www.galiciasolidaria.org
http://ramadophoto.wix.com/
http://gabrieltizon.com/
http://www.crtvg.es/rg
http://www.agareso.org
http://www.praza.com
http://www.xornalistas.com/
http://www.xornalistas.com/
http://revistaluzes.com/
http://www.expressodasilhas.sapo.cv/
http://www.expressodasilhas.sapo.cv/
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 | IMAXES CON FONDO: A PRODUCIÓN 
DA EXPOSICIÓN ‘GALICIA-CABO VERDE: 
UNHA IRMANDADE’

O fotógrafo Rober Amado desprazouse durante o mes de ou-

tubro a Cabo Verde para retratar a vida no arquipélago 

africano e os proxectos alí apoiados durante os últimos 

once anos polo Fondo Galego, na produción dunha exposi-

ción que logo xirará por municipios de toda Galicia. A viaxe 

fixo parte do premio da primeira edición de Imaxes con Fon-

do 2012, certame do cal o fotoxornalista ferrolán residente no 

Carballiño resultou gañador.

Desde comezos de outubro, Rober Amado perco-

rreu seis illas para visitar máis de 20 proxectos, ini-

ciativas cofinanciadas pola asociación de deputacións 

e concellos galegos en materia de xénero, educación, 

auga e saneamento, vivenda ou infraestruturas comu-

nitarias. 

A viaxe do fotoxornalista, ademais de ser o premio da 

primeira edición de Imaxes con Fondo, serviu para volver 

a vista atrás e visitar proxectos impulsados polo Fondo 

na última década e coñecer o estado actual dos mesmos, 

significando unha visita non só fotográfica senón tamén 

institucional en canto que a información transmitida a 

Secretaría faise moi valiosa en épocas onde as restrutura-

cións de gasto afectan as misións técnicas a terreo.

A súa andaina púidose seguir no blog http://roberamado.

blogspot.com.es.

Rober Amado publica en distintos medios e colabora activa-

mente con ONG, amais de ter gañado o premio Tiflos de 

xornalismo social da ONCE no 2013. Podedes coñecer a súa 

obra fotográfica en http://ramadophoto.wix.com/roberamado.

A exposición ‘Galicia-Cabo Verde: Unha Irmandade’, presen-

touse no Concello de Oleiros no marco da Irmandade Galicia-

Cabo Verde e circulará polas entidades socias do Fondo duran-

te o 2014. 

O fotoxornalista Rober Amado preparou en  

Cabo Verde unha nova exposición

http://roberamado.blogspot.com.es/
http://roberamado.blogspot.com.es/
http://ramadophoto.wix.com/roberamado
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As reflexións sobre a comunicación, interna  e externa, do 

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade tiveron unha 

relevancia central ao longo de 2013. Como resultado deste 

proceso, a finais de ano presentouse ante a Asemblea de 

socios o Plan de Comunica-

ción elaborado pola Secretaría. Este documento xorde do 

diagnóstico realizado pola xornalista Silvia Camesella du-

rante a súa estadía en prácticas entre maio e xullo, meses 

nos que se desenvolveron xa algunhas das accións dixitais 

correspondentes ás liñas estratéxicas derivadas da análise 

efectuada. 

A páxina web do Fondo Galego someteuse a revisión, en 

canto a estrutura e contidos, procurando maior claridade 

á hora de buscar e transmitir a información. Iniciáronse 

tamén as primeiras probas coa área privada, que axiña estará 

operativa. Ao tempo, identificáronse unha serie de pautas de 

estilo para reforzar o SEO da entidade, é dicir, o seu posicio-

namento en buscadores web.

Para impulsar esta mellora da localización en internet, 

abríronse as redes sociais Linkedin e Google+. Conti-

nuouse asemade potenciando a presenza en Facebook e 

o Twitter comezou a actualizarse a diario, cunha serie de 

#hashtags ou etiquetas estandarizadas. O ano pechouse 

con 1.665 “gústames” e 580 seguidores, respectivamente.

Para xestionar todas estas canles abriuse un perfil propio 

en Hootsuite, ferramenta que permite programar as men-

saxes máis alá do horario laboral. Así mesmo, elaborouse 

un directorio sobre a presenza online das administracións 

O Fondo Galego segue a apostar pola presenza nos medios

O audiovisual realizado por Agareso presentouse en Pontevedra
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socias e sentáronse as bases para uniformizar o formato das 

newsletter enviadas ás listaxes de correo.

A través das redes sociais organizouse tamén un primeiro en-

contro dixital, protagonizado polo participante de Vacacións 

con Traballo Diego Sánchez. Este programa de voluntariado en 

países do Sur conta agora cun único blog en Wordpress que 

permite centralizar toda a información da iniciativa e as expe-

riencias das técnicas e técnicos nun espazo común.

De xeito paralelo, o boletín ‘Infórmate a Fondo’ que desde 

1999 se viña distribuíndo ás entidades socias en papel, con-

verteuse nunha publicación electrónica dispoñible en dife-

rentes plataformas virtuais como Isuu, Scribd e Slideshare. 

O boletín, cun formato máis visual grazas á colaboración do 

deseñador Breogán Xuncal, estrutúrase agora en cinco sec-

cións fixas, entre as que se atopa un apartado para os proxec-

tos e unha entrevista con persoeiras ou persoeiros galegos.

O Plan de Comunicación contempla así novas vías para impul-

sar a presenza do Fondo Galego en internet, á vez que permite 

sistematizar os mecanismos comunicativos, online e offline, 

que desde 2010 se veñen xestionando de xeito profesionaliza-

do desde o Departamento de Comunicación. 

Os catro pressbooks que dan conta da cobertura mediática 

rexistrada ao longo do ano deixan un balance de 464 impac-

tos recompilados, dos que 3 corresponden a axencias de in-

formación, 6 a canles de televisión, 20 a emisoras de radio, 

306 a páxinas web e 129 a xornais, onde por vez primeira as 

actividades do Fondo Galego protagonizaron tres portadas de 

edicións locais. Para que este rexistro sexa o máis completo po-

sible, cómpre a colaboración do persoal municipal e provincial, 

tanto reenviando os comunicados que se lles facilitan como 

recompilando logo as novas publicadas.

Durante 2013 mandáronse unhas 80 notas de prensa e 

subíronse 49 entradas na sección de noticias da web, 

preto de unha por semana. A supervisión da ‘Memoria 2012’ 

ou do caderno ‘Experiencias solidarias 2012’ foron outras das 

tarefas realizadas, canda a cobertura fotográfica, a coorgani-

zación de roldas de prensa, a xestión de entrevistas, etc. 

No mes de abril presentouse demais no Concello de Ponteve-

dra a versión definitiva do documental ‘O Fondo Galego: 

compromiso coa solidariedade’, realizado 

pola Asociación Galega de Reporteiros Solidarios (Agareso). 

O Concello de Lugo proxectaríao ao mes seguinte no marco 

do VII Encontro das Culturas. As entidades socias recibiron ca-

dansúa copia do audiovisual dentro do DVD ’15 anos com-

prometéndonos coa solidariedade’. Dispoñibilizouse asemade 

na canle do Fondo Galego en Youtube, canda outros vídeos 

incorporados ao longo do ano.

De xeito paralelo, establecéronse contactos con diferentes can-

les televisivas para a emisión do documental, que no Nadal se 

emitiu catro veces na cadea compostelá Correo TV. Neste sen-

so, anímase aos concellos socios que conten con televisións 

locais a incluír esta peza na súa programación, e a todos 

os demais a incorporala como colofón aos Ciclos de Cine con 

Fondo ou nas actividades solidarias que organicen.

Todas estas accións, variadas pero coordinadas, contribúen a 

cumprir os obxectivos do Plan de Comunicación, entre os que 

se cita poñer en valor a achega da cooperación municipalista, 

e das deputacións e concellos que fan parte dela, á constru-

ción dun mundo máis xusto e solidario. O documento incorpo-

ra unha guía de boas prácticas para que os socios apoien este 

labor de visibilización e difusión.

Silvia Camesella presentou ante a Asemblea  
o Plan de Comunicación Online

A edición dixital do boletín ‘Infórmate a Fondo’  

lanzouse a mediados de ano
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INGRESOS

Cotas de afiliados 199.052,33

Cotas de socios 199.052,33

Subvencións para Cooperación Directa 108.600,00

Concello Vigo CD Emerxencia 2010/HT/01 54.000,00

Concello Vigo CD 2013 / CV/01 Sta Cruz 29.600,00

Condello Vigo CD 2013/CV/02 Porto Novo 25.000,00

Ingresos Emerxencia 6.000,00

Achega Concello Narón Filipinas 6.000,00

Organización actividades Plan Sensibilización 18.000,00

Contratación Xunta de Galicia 18.000,00

TOTAL INGRESOS              331.652,33 €
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GASTOS

Gastos correntes 40.049,96
Gastos Secretaría do Fondo (IGADI) 40.000,00
Gastos asesoría 1.399,24
Servizos bancarios e similares 295,65
Gastos Confederación de Fondos 1.389,66
Compensación gastos Confederación -3.602,66
Amortización inmobilizado 568,07

Axudas monetarias proxectos de CD 113.902,67
Proxecto CD 2013/CV/01 Sta Cruz 31.536,57
Proxecto CD 2013/CV/02 Porto Novo 26.598,23
Proxecto CD 2010/HT/ 01 55.767,87

Axudas monetarias proxectos de CI 76.808,29
Proxecto CI/2013/MZ/01 Ecos do Sur 17.999,38
Proxecto CI/2013/ES/01 Agareso 29.345,76
Proxecto CI/2013/CU/01 ACPP 29.463,15

Axudas monetarias de emerxencia 10.000,00
ACNUR - Tifón Filipinas 10.000,00

Gastos Plan Sensibilización 63.832,61
Compra papel logotipo 45,98
Gastos fotocopiadora 250,85
Impresión Memoria 2012 1.537,91
Remuneración técnico sensibilización 24.000,00
Servizo de comunicación 10.890,00
Servizos internet / deseño gráfico 336,38
Servizos correo e mensaxería 22,73
Gastos desprazamentos Plan 2013 977,40
Gastos exposición Cabo Verde 2.568,17
Gastos Vacacións con Traballo 1.840,02
Desprazamentos, aloxamento e manutención Xornadas Irmandade 5.680,62
Gastos publicidade Xornadas 1.332,55
Obradoiros compra pública 3.500,00
Obradoiros radio e dereitos humanos 3.500,00
Xira Tropa de Trapo 7.350,00

304.593,53 €

27.058,80 €

TOTAL GASTOS

EXCEDENTE EXERCICIO 2013
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10-01-2013  Santiago de Compostela / Xuntanza Asamblea de Cooperación Pola Paz-Fondo Galego / 17:30

11-01-2013  Santiago de Compostela / Xuntanza Cooperación Galega-Fondo Galego de Cooperación e 
Solidariedade / 11:00

18-01-2013  Concello de Lugo, Centro de convivencia Fingoi / "Antía, Wamba e o regato pequeno" da Tropa 
de Trapo, Centro de Convivencia Fingoi, Ronda de Fingoi, 72, entrada por Aviación Española, 22-
24. 27002. Lugo / 19:00

25-01-2013  Santiago de Compostela / I Xornadas de Voluntariado de Cooperación para o desenvolvemento, 
organizada por Enxeñería sen Fronteiras; coa colaboración da Coordinadora Galega de ONGD e 
participación en mesa redonda do Fondo Galego

29-01-2013  Concello de Redondela / Charla contra a indiferenza "A Paz cuestión de fondo", no IES Mendiño 
/ 11:00

29-01-2013  Concello de O Porriño / No Colexio Antonio Palacios, A Tropa de Trapo con "Antía, Wamba e o 
regato pequeno" / 12:00

30-01-2013  Concello de Monforte, Casa da Cultura / Charla contra a indiferenza, "Influíndo no global desde 
o local", cos IES de Monforte / 12:30

30-01-2013  Santiago de Compostela, Fegamp / Comisión Executiva Fondo Galego / 17:30

07-01-2013 - 31-01-2013  Concello de Redondela / Exposición 'A Paz cuestión de Fondo', no IES Mendiño. 

02-01-2013 - 31-01-2013  Concello de Monforte / Exposición 'Influír no global dende o local'

31-01-2013  Distrito de Madriz (Nicaragua) / Ecuador da execución do proxecto de cooperación ao 
desenvolvemento: "Mellora das condicións de habitabilidade e salubridade  de 6 familias 
Chorotegas de La Muta con Plan chan-teito", financiado á ONGD Taller de Solidariedade. 

31-01-2013  Concello de O Porriño / No IES Ribeira de Louro, Charlas contra a indiferenza "Os Dereitos 
Humanos e os Obxectivos do Milenio, avanzamos ou retrocedemos?" polo Igadi / 10:25

15-02-2013  Concello de Viveiro / No CEIP Lois Tobío, A Tropa de Trapo con "Antía, Wamba e o regato 
pequeno" / 12:00

21-02-2013  Valencia, Palau de Pineda / Xornadas organizadas polo Fons Valenciá, coa participación do Fondo 
Galego "La cooperación descentralizada local: retos ante el contexto de crisis"

08-02-2013 - 22-02-2013  Concello de Ferrol / Exposición 'Obxectivos do desenvolvemento do milenio' nos Campus 
Universitarios de Serantes e de Esteiro

22-02-2013  Valencia, Palau de Pineda / Encontro representantes polític@s da Confederación de Fondos 
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22-02-2013  Santiago de Compostela / Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento, coa 
participación do Fondo Galego / 12:00

22-02-2013  Santiago de Compostela / Comisión Interterritorial para a Cooperación o Desenvolvemento, coa 
participación do Fondo Galego / 11:00

31-01-2013 - 01-03-2013  Vilagarcía de Arousa-Santiago de Cuba / Vacacións con Traballo en Cuba, misión tralo furacán 
Sandy

13-03-2013  Concello de Santiago, Centro social de Fontiñas / Comisión Executiva do Fondo Galego / 17:30

05-03-2013 - 14-03-2013  Concello de Tomiño / Ciclo de cine con Fondo 'As desigualdades de xénero I', os días 3 e 10 ás 
17:00h, e 7 e 14 ás 11:00h, no Auditorio de Goián. O ciclo está integrado polas películas: Auga, 
Princesas, O Sorriso de Mona Lisa e Iron Jawed Angels.

19-03-2013  Concello de Ourense / Rede Municipalista Solidaria (RMS) no Centro de Iniciativas Empresariais, 
Rúa Padre Feijoo, nº1A / 10:30

20-03-2013  Deputación de Lugo / Rede Municipalista Solidaria (RMS) no Museo Provincial, Praza da Soedade 
12, Lugo / 10:30

20-03-2013  Concello de Redondela / Rede Municipalista Solidaria (RMS) no Centro Multiusos da Xunqueira, 
Redondela / 10:30

21-03-2013  Deputación da Coruña / Rede Municipalista Solidaria (RMS) na sala de prensa "Juanjo Gallo", 6º 
planta do Pazo Provincial, Avenida Alférez Provisional, 2, A Coruña / 10:30

22-03-2013  Concello de Teo / Rede Municipalista Solidaria (RMS) no Salón de Plenos do Concello, Travesía da 
Ramallosa s/n, Teo / 10:30

08-03-2013 - 22-03-2013  Concello de Nigrán / Ciclo de Cine con Fondo con motivo do Día Internacional das Mulleres, 
integrado polas películas Auga,  Whale Rider e Que tan lonxe, os días 8, 15 e 22 de marzo 
no Salón de actos do Concello. Ao finalizar as proxeccións haberá pinchos a cargo da Escola 
Obradoiro de Nigrán.  / 19:00

31-03-2013  Alcaldía de Marcovia (Honduras) / Ecuador do proxecto de cooperación ao desenvolvemento: 
"Fortalecemento das capacidades de xestión dos recursos hídricos do persoal técnico da Alcaldía 
de Marcovia", financiado á ONGD Enxeñería sen Fronteiras-Galicia. 

08-03-2013 - 31-03-2013  Concello de Sandiás / Ciclo de cine con Fondo 'As mulleres do Sur, motores do cambio', 
composto polas películas Moolaadé, Fala di Mindjeris, Cambiando actitudes, xerando equidade, e 
A ruta do cambio na Casa da Cultura. 

25-03-2013 - 01-04-2013  Concello de Valga / Ciclo de Cine con Fondo, 'Mellora o mundo se melloramos nós', composto 
polas películas: Buda estoupou por vergonza, Os mozos do coro, Cadea de favores e Charlie e a 
fábrica de chocolate. No Auditorio Municipal.  / 18:00

22-03-2013 - 06-04-2013  Concello de Valga / Ciclo de Cine con Fondo 'As desigualdade de xénero II', no Auditorio 
Municipal, integrado polas películas: Yentl, Ágora e Clara Campoamor,a muller esquecida.  / 
18:00

25-03-2013 - 07-04-2013  Concello de Burela / Ciclo de cine con Fondo 'Educando á infancia en valores', composto polas 
películas: Azur e Asmar, Kirukú e as bestas salvaxes, James e o melocotón xigante e Happy Feet. 

22-04-2013  Concello de Pontevedra / Proxección do documental, O Fondo Galego: Compromiso coa 
solidariedade, no Auditorio de Mugartegui / 20:30

23-04-2013  Concello do Porto do Son / Xira 2013 da Tropa de Trapo "Antía, Wamba e o regato pequeno" 
na Casa da Cultura coas alumn@s do CEIP Santa Irene, no Día do Libro / 10:30

23-04-2013  Concello de Moraña / Xira 2013 da Tropa de Trapo "Antía, Wamba e o regato pequeno" na 
Casa da Cultura  / 18:00

24-04-2013  Santiago de Compostela / Comisión Executiva do Fondo Galego no Centro social de Fontiñas / 
17:30
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29-04-2013  Santiago de Compostela, Fegamp / Asemblea xeral de socios do Fondo Galego / 12:15

30-04-2013  Tamil Nadu (India) / Ecuador do proxecto de cooperación ao desenvolvemento: "Módulo 
para a emancipación social e participación política das mulleres, dentro do Programa para o 
empoderamento das mulleres", financiado á ONGD Implicadas no Desenvolvemento. 

16-05-2013  Madrid / No Senado, na Comisión de asuntos Iberoamericanos, intervención da Presidencia da 
Confederación de Fondos / 12:00

16-05-2013 - 17-05-2013  Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian / Seminario internacional "Redes para o 
desenvolvemento" coa participación do Fondo Galego

21-05-2013  Concello de Lugo / Inauguración da exposición 'Imaxes con Fondo' e presentación do 
documental, 'O Fondo Galego: compromiso coa solidariedade' no Centro Social Fingoi, con 
motivo da celebración da semana polo 'Encontro das culturas'. / 19:00

21-05-2013 - 26-05-2013  Concello de Lugo / Exposición 'Imaxes con fondo' no Centro social Fingoi.

26-05-2013  Concello de Tomiño / Xira 2013 da Tropa de Trapo "Antía, Wamba e o regato pequeno" na 
Praza do Seixo (fronte ao Concello) / 17:00

31-05-2013  Golfo de Fonseca (Nicaragua) / Ecuador do proxecto de cooperación ao desenvolvemento: 
"Fortalecemento das capacidades locais na xestión ambiental de dúas Áreas Protexidas do Golfo 
de Fonseca, sector Nicaragua", financiado á ONGD Amigos da Terra. 

31-05-2013  Concello de Laxe / Xira 2013 da Tropa de Trapo "Antía, Wamba e o regato pequeno" no CPI 
Cabo da Area / 14:50

05-06-2013  Santiago de Compostela, Escola Galega de Administración Pública (EGAP) / Comisión Executiva 
do Fondo Galego / 17:30

12-06-2013  Concello de Riveira / Xira 2013 da Tropa de Trapo "Antía, Wamba e o regato pequeno" no 
Auditorio municipal cos cursos de primaria do Concello / 11:00

24-05-2013 - 14-06-2013  Concello de Sandiás / Ciclo de cine 'As desigualdades de xénero', os venres 24 e 31 de maio e 7 
e 14 de xuño, na Casa da cultura. 

15-05-2013 - 14-06-2013  Galicia / Período de inscrición Vacacións con Traballo 2013

17-06-2013  Concello de Carballo / Xira 2013 da Tropa de Trapo "Antía, Wamba e o regato pequeno" cos 6 
colexios do Concello, no Pazo Cultural municipal / 10:30

18-06-2013  Barcelona, Fons Catalá / Asemblea xeral da Confederación de Fondos / 13:00

04-07-2013  Santiago de Compostela, Escola Galega de Administración Pública (EGAP) / Consello 
Municipalista da Cooperación (CMC) / 18:00

04-07-2013  Santiago de Compostela, Escola Galega de Administración Pública (EGAP) / Comisión Executiva 
do Fondo Galego / 17:00

07-07-2013  Concello de Nigrán / Xira 2013 da Tropa de Trapo "Antía, Wamba e o regato pequeno" no 
Campo das Redes en Praia América / 22:30

09-07-2013  Santander, Universidad de Cantabria / Participación da Presidencia do Fondo Galego no curso "A 
educación para o desenvolvemento no ámbito municipal" / 12:00

15-07-2013  Cámara Municipal de Santa Cruz (Cabo Verde) / Inicio do proxecto de cooperación ao 
desenvolvemento 'Dinamización da agricultura para promover un desenvolvemento sustentable 
na Cámara de Santa Cruz'.

15-07-2013  Cámara Municipal de Porto Novo (Cabo Verde) / Inicio do proxecto de cooperación ao 
desenvolvemento 'Mellora na xestión de residuos na Cámara Municipal de Porto Novo'.
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31-07-2013  Alcaldía de Marcovia (Honduras) / Remate da execución do proxecto de cooperación ao 
desenvolvemento: "Fortalecemento das capacidades de xestión dos recursos hídricos do persoal 
técnico da Alcaldía de Marcovia", en marcha dende novembro de 2012 e financiado á ONGD 
Enxeñería sen Fronteiras-Galicia. 

04-07-2013 - 31-07-2013  Concello do Valadouro / Exposición 'Imaxes con Fondo' na Casa da cultura. 

02-07-2013 - 06-08-2013  Deputación de Lugo / Ciclo de Cine con Fondo "Martes de cine social" dentro do programa 
Cultura aberta 2013 / 20:00

15-08-2013  Departamento de Madriz (Nicaragua) / Remate da execución do proxecto de cooperación 
ao desenvolvemento: "Mellora das condicións de habitabilidade e salubridade  de 6 familias 
Chorotegas de La Muta con Plan chan-teito. 5ª Fase (Nicaragua)", en marcha dende novembro de 
2012 e xestionado pola ONGD Taller de Solidariedade. 

15-07-2013 - 15-08-2013  Concello de Manzaneda / Exposición 'Influír no global desde o local' no Espazo de lecer do 
Concello

25-08-2013 - 28-08-2013  Concello de Vilagarcía / Ciclo de cine 'Educando á infancia en valores', na Praza de Galicia (no 
caso de choiva no salón de actos do auditorio), enmarcado nos actos de celebración da Festa do 
voluntariado, con obxecto da conmemoración do Día internacional da solidariedade.  / 21:00

01-08-2013 - 31-08-2013  Concello de Manzaneda / Ciclo de cine 'Mellora o mundo se melloramos nós'. 

16-08-2013 - 31-08-2013  Concello de Vilagarcía / Exposicións 'Imaxes con Fondo'e 'Influír no global dende o local' na sala 
de exposicións e antesala do Auditorio, enmarcadas nas actividades programadas para a 'Festa do 
voluntariado' en conmemoración do Día internacional da solidariedade. 

09-07-2013 - 31-08-2013  Galicia / Convocatoria de proxectos 2013 do Fondo Galego 

06-09-2013  A Coruña / Xuntanza Consulado Cabo Verde-Fondo Galego

13-09-2013  Concello de Poio / Xira 2013 da Tropa de Trapo "Antía, Wamba e o regato pequeno" na Casa 
Rosada / 19:00

17-09-2013  Concello de Burela / Xuntanza Asociacións de caboverdian@s en Galicia-Fondo Galego / 18:00

19-09-2013  Santiago de Compostela, Fegamp / Comisión Executiva do Fondo Galego / 10:00

13-09-2013 - 23-09-2013  Concello de Mos / Exposición 'A paz cuestión de Fondo' no Multiusos.

18-09-2013 - 27-09-2013  Concello da Estrada / Exposición 'Imaxes con Fondo' no IES nº1. 

27-09-2013  Concello de Teo / Xira 2013 da Tropa de Trapo "Antía, Wamba e o regato pequeno" na Casa 
Común dos Tilos (Biblioteca dos Tilos) / 18:30

28-09-2013  Concello de Narón / Xira 2013 da  Tropa de Trapo "Antía, Wamba e o regato pequeno" na 
Biblioteca municipal / 11:00

16-09-2013 - 30-09-2013  Concello de Valga / Exposición 'Influír no global desde o local' no Auditorio Municipal. 

01-10-2013  Concello de San Sadurniño / Obradoiro en consumo responsable impartido por Amarante, na 
Casa da Cultura para o alumnado de secundaria do CPI San Sadurniño / 15:20

01-10-2013  Concello de San Sadurniño / Obradoiro en compra pública responsable impartido por Amarante, 
na Casa da Cultura para representantes polític@s e técnic@ do Concello / 17:15

06-10-2013  Concello de Bergondo / Xira 2013 da Tropa de Trapo "Antía, Wamba e o regato pequeno" no 
Edificio Sociocultural da Senra / 18:00

09-10-2013  Xunta de Galicia / Xuntanza Vicepresidencia Xunta de Galicia-FondoGalego / 18:00

10-10-2013  Concello de A Estrada / 1º Sesión do Obradoiro en radio música e Dereitos Humanos nas 
instalacións da Asociación Galega das Artes. Impartido por Agareso. / 16:30
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11-10-2013  Concello de Pontedeume / Xira 2013 da Tropa de Trapo "Antía, Wamba e o regato pequeno" no 
Colexio Couceiro Freijomil / 11:45

14-10-2013  Santiago de Compostela / Xuntanza Fondo Galego-Dirección Xeral de Exteriores e a UE/
Cooperación Galega  / 12:00

14-10-2013  Concello de O Porriño / 1º Sesión do Obradoiro en radio música e Dereitos Humanos no CPI 
Ribeira de Torneiros. Impartido por Agareso / 11:00

01-10-2013 - 15-10-2013  Concello de Mugardos / Exposición 'Imaxes con Fondo' no IES de Mugardos. 

15-10-2013  Cámara Municipal de Santa Cruz (Cabo Verde) / Remate da execución do proxecto 
de cooperación ao desenvolvemento 'Dinamización da agricultura para promover un 
desenvolvemento sustentable na Cámara Municipal de Santa Cruz', en marcha desde o 15 de 
xullo de 2013. 

15-10-2013  Cámara Municipal de Porto Novo (Cabo Verde) / Remate da execución do proxecto de 
cooperación ao desenvolvemento 'Mellora na xestión dos residuos na Cámara Municipal de Porto 
Novo', iniciado o 15 de xullo de 2013.

01-10-2013 - 16-10-2013  Concello de Xove / No IES de Xove, Exposición "Influír no global desde o local"

17-10-2013  Concello de Xove / Xira 2013 da Tropa de Trapo "Antía, Wamba e o regato pequeno" no 
Auditorio municipal cos colexios do Concello / 10:45

17-10-2013  Concello de A Estrada / 2ª Sesión do Obradoiro en radio música e Dereitos Humanos nas 
instalacións da Asociación Galega das Artes. Impartido por Agareso. / 16:30

21-10-2013  Concello de O Porriño / 2ª Sesión do Obradoiro en radio música e Dereitos Humanos no CPI 
Ribeira de Torneiros. Impartido por Agareso / 11:00

15-10-2013 - 22-10-2013  Concello de Caldas de Reis / Exposición "Que é un alimento de calidade?" da ONGD  Panxea 
no Colexio A Encarnación. En conmemoración do Día mundial contra a pobreza, #17O coa 
Coordinadora Galega de ONGD

23-10-2013  Santiago de Compostela, Fegamp / Xuntanza da Presidencia da Fegamp e Presidencia do Fondo 
Galego / 12:00

24-10-2013  Concello de Oleiros / 1º Sesión do Obradoiro en radio música e Dereitos Humanos na Casa da 
Xuventude. Impartido por Agareso / 17:00

26-09-2013 - 26-10-2013  Nicaragua / Vacacións con Traballo en Somoto, asistencia en turismo

28-09-2013 - 26-10-2013  Cabo Verde / Vacacións con Traballo na Cámara municipal do Porto Novo, asistencia en 
igualdade de xénero

14-10-2013 - 28-10-2013  Concello de Valga / Exposición "Se as mulleres avanzan o mundo tamén" da ONGD Intered. En 
conmemoración do Día mundial contra a pobreza, 17#O coa Coordinadora Galega de ONGD

28-10-2013  Santiago de Compostela, Fegamp / Comisión avaliadora de proxectos-convocatoria cooperación 
indirecta 2013, na Fegamp / 10:30

01-10-2013 - 30-10-2013  Concello de Poio / Exposición 'A paz cuestión de Fondo' no IES da localidade. 

14-10-2013 - 30-10-2013  Concello de Redondela / Exposición 'Obxectivos do Desenvolvemento do Milenio' no Multiusos. 

02-10-2013 - 30-10-2013  Cabo Verde / Viaxe a Cabo Verde do gañador de Imaxes con Fondo 2012, Rober Amadona 
produción dunha exposición fotográfica

31-10-2013  Estado de Tamil Nadu (India) / Remate da execución do proxecto de cooperación ao 
desenvolvemento: "Módulo para a emancipación social e participación política das mulleres, 
dentro do Programa para o empoderamento das mulleres", en marcha dende novembro de 2012 
e financiado á ONGD Implicadas no Desenvolvemento. 

18-10-2013 - 31-10-2013  Concello de Malpica / Exposición 'Imaxes con fondo' no Centro Cívico
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01-10-2013 - 31-10-2013  Concello de Narón / Exposición 'Maquila Boutique' da ONGD Implicadas no Desenvolvemento, 
na Biblioteca municipal. En conmemoración do Día mundial contra a pobreza, 17#O coa 
Coordinadora Galega de ONGD

01-10-2013 - 31-10-2013  Concello do Barco de Valdeorras / Exposición 'Igualade para o Desenvolvemento: se as mulleres 
avanzan o mundo tamén' da ONGD Intered no Colexio Divina Pastora e no IES Lauro Olmo.  En 
conmemoración do Día mundial contra a pobreza, 17#O coa Coordinadora Galega de ONGD

01-10-2013 - 31-10-2013  Concello de Bergondo / Exposición 'A outra cara de Guinea Bissau', da ONGD Asemblea de 
Cooperación pola Paz, no edificio A Senra. En conmemoración do Día mundial contra a pobreza, 
#17O coa Coordinadora Galega de ONGD.

31-10-2013  Concello de Oleiros / 2ª Sesión do Obradoiro en radio música e Dereitos Humanos na Casa da 
Xuventude. Impartido por Agareso / 17:00

10-10-2013 - 31-10-2013  Concello de A Pobra de Trives / Exposición ‘Os rostros do comercio xusto’ de Agareso e 
Amarante no Centro de Interpretación Histórico Cultural Santa Leonor. En conmemoración do Día 
mundial contra a pobreza, #17O coa Coordinadora Galega de ONGD

17-10-2013 - 31-10-2013  Concello de O Porriño / Exposición "Auga con fronteiras" da ONGD Enxeñería sen Fronteiras , no 
Centro cultural. En conmemoración do Día mundial contra a pobreza, #17O coa Coordinadora 
Galega de ONGD

17-10-2013 - 01-11-2013  Concello de Xove / Na Casa do Concello, exposición 'Influír no global desde o local'

07-11-2013  Concello de Culleredo / Obradoiro en compra pública responsable no Pazo de Vila Melania, para 
representantes polític@s e técnic@ do Concello. Impartido por Amarante. / 10:00

14-10-2013 - 11-11-2013  Concello de Burela / Exposición 'Nutrición e desenvolvemento. Dereitos da infancia', da ONGD 
UNICEF, irase movendo por distintas rúas do Concello. En conmemoración do Día mundial contra 
a pobreza, #17O coa Coordinadora Galega de ONGD 

11-11-2013  Concello de Monforte / Obradoiro en compra pública responsable no Concello para 
representantes polític@s e técnic@ do Concello. Impartido por Amarante. / 16:30

12-11-2013  Concello de Boiro / 1º Sesión do Obradoiro en radio música e Dereitos Humanos no Centro social 
de Boiro. Impartido por Agareso / 17:00

14-11-2013  Concello de Boiro / 2ª Sesión do Obradoiro en radio música e Dereitos Humanos no Centro Social 
de Boiro. Impartido por Agareso / 17:00

14-11-2013  Santiago de Compostela, Fegamp / Asemblea xeral de socios do Fondo Galego / 12:30

01-11-2013 - 15-11-2013  Concello de San Sadurniño / Exposición "Educación inclusiva" da ONGD InterRed, na Casa da 
Cultura. En conmemoración do Día mundial contra a pobreza, #17O coa Coordinadora Galega de 
ONGD

06-11-2013 - 17-11-2013  Concello de Malpica / Exposición 'A Paz cuestión de fondo' no Centro Cívico. 

18-11-2013  Concello de Redondela / 1º Sesión do Obradoiro en radio música e Dereitos Humanos no CPI 
Mendiño. Impartido por Agareso / 16:00

19-11-2013  Concello de Tomiño / Obradoiro en compra pública e consumo responsable no Concello para 
representantes polític@s e técnic@s. Impartido por Amarante / 12:00

19-11-2013  Concello de Tomiño / Charla sobre consumo responsable no IES Tomiño. Impartido por 
Amarante. / 10:00

06-11-2013 - 20-11-2013  Concello de Laxe / Exposición 'Imaxes con Fondo' no CEIP Cabo de Area. 

17-10-2013 - 20-11-2013  Concello de Castrelo de Miño / Exposición "O comercio xusto é..." da ONGD Panxea, na Casa da 
Cultura. En conmemoración do Día mundial contra a pobreza, #17O coa Coordinadora Galega de 
ONGD
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20-11-2013  Concello de Abegondo / 1º Sesión do Obradoiro en radio música e Dereitos Humanos no IES de 
Viós. Impartido por Agareso / 09:00

21-11-2013  Deputación de Lugo / Rede Municipalista Solidaria (RMS), no Museo Provincial / 12:30

22-11-2013  Deputación da Coruña / Rede Municipalista Solidaria (RMS) no Pazo provincial, 3ª planta Sala de 
Xuntas nº2 / 12:30

24-11-2013  Concello de Valga / Xira 2013 da Tropa de Trapo "Antía, Wamba e o regato pequeno" no 
Auditorio Municipal, en conmemoración do Día Internacional pola erradicación da violencia 
exercida contra as mulleres.  / 18:00

25-11-2013  Concello de Caldas de Reis / Xira 2013 da Tropa de Trapo "Antía, Wamba e o regato pequeno" 
no Auditorio municipal cos colexios do Concello, en conmemoración do Día Internacional pola 
erradicación da violencia exercida contra as mulleres. 

25-11-2013  Concello de Redondela / 2ª Sesión do Obradoiro en radio música e Dereitos Humanos no CPI 
Mendiño. Impartido por Agareso / 16:00

22-11-2013 - 27-11-2013  Concello de Sada / Ciclo de cine con Fondo 'Desestruturemos os roles de xénero', en 
conmemoración do Día Internacional pola erradicación da violencia exercida contra as mulleres. 

27-11-2013  Concello de Abegondo / 2ª Sesión do Obradoiro en radio música e Dereitos Humanos no IES de 
Viós. Impartido por Agareso / 09:00

28-11-2013  Deputación de Ourense / Rede Municipalista Solidaria (RMS) no Centro cultural Marcos Valcarcel 
/ 12:30

04-11-2013 - 29-11-2013  Concello de Caldas de Reis / Exposición 'De Sanxenxo ao Sáhara: Vacacións en Paz' da ONGD 
Agareso, no IES Aquis Celenis. En conmemoración do Día mundial contra a pobreza, #17O coa 
Coordinadora Galega de ONGD.

29-11-2013  Concello de Culleredo / Xira 2013 da Tropa de Trapo "Antía, Wamba e o regato pequeno" no 
CEIP de Tarrió / 10:30

25-11-2013 - 30-11-2013  Concello de Sada / Exposición 'Imaxes con Fondo' na Casa da Cultura. 

01-11-2013 - 30-11-2013  Concello de Redondela / Ciclo de cine con Fondo 'Desestruturemos os roles de xénero II', en 
conmemoración do Día Internacional pola erradicación da violencia exercida contra as mulleres. 

02-12-2013  Concello de Lugo / 1º Sesión do Obradoiro en radio música e Dereitos Humanos no Centro 
sociocultural Uxío Novoneyra. Impartido por Agareso / 16:00

03-12-2013  Concello de Allariz / 1º Sesión do Obradoiro en radio música e Dereitos Humanos en Radio Allariz 
. Impartido por Agareso / 11:00

05-12-2013  Concello de Lugo / 2ª Sesión do Obradoiro en radio música e Dereitos Humanos no Centro 
sociocultural Uxío Novoneyra. Impartido por Agareso / 16:00

09-12-2013  Deputación de Lugo / Irmandade Galicia-Cabo Verde, Visita institucional / 10:00

09-12-2013  Concello de Burela / Irmandade Galicia-Cabo Verde, "Antía, Wamba e o regato pequeno" da 
Tropa de Trapo, na Casa da Cultura, cos tres colexios do Concello de Burela. / 12:30

09-12-2013  Concello de Burela / Irmandade Galicia-Cabo Verde, Encontro coas Asociacións de 
caboverdianas/os de Burela / 18:00

09-12-2013  Concello de Cambre / 1ª Sesión do Obradoiro en radio música e Dereitos Humanos na APEM. 
Impartido por Agareso / 10:00

10-12-2013  Deputación da Coruña / VIII Xornadas do Fondo Galego: Comunicación e Cooperación 
Internacional, no Pazo provincial / 09:30



10-12-2013  Concello de Oleiros / Irmandade Galicia-Cabo Verde, Inauguración da exposición de Rober 
Amado 'Galicia - Cabo Verde. Unha Irmandade' no Castelo de Santa Cruz, como gañador de 
Imaxes con Fondo 2012 / 19:00

10-12-2013  Concello de Cambre / 2ª Sesión do Obradoiro en radio música e Dereitos Humanos na APEM. 
Impartido por Agareso / 10:00

11-12-2013  Santiago de Compostela / Irmandade Galicia-Cabo Verde, Visita institucional á Xunta de Galicia, 
Dirección xeral de Exteriores e a UE-Cooperación Galega / 10:00

11-12-2013  Santiago de Compostela / Irmandade Galicia-Cabo Verde, Visita institucional á Fegamp / 11:30

11-12-2013  Santiago de Compostela, Fegamp / Irmandade Galicia-Cabo Verde, Encontro co municipalismo 
galego na Fegamp: "O municipalismo en Cabo Verde: logros e desafíos" / 12:30

11-12-2013  Concello de Cambre / Irmandade Galicia-Cabo Verde, Visita institucional e visita guiada á Igrexa 
de Cambre / 18:00

12-12-2013  Concello de Vigo / Irmandade Galicia-Cabo Verde, Visita institucional e rolda de prensa / 11:00

12-12-2013  Concello de Vigo / Irmandade Galicia-Cabo Verde, "Antía, Wamba e o regato pequeno" da 
Tropa de Trapo, no Auditorio municipal con colexios do Concello / 12:00

12-12-2013  Concello de Vigo / Irmandade Galicia-Cabo Verde, “Encontro da sociedade civil galega con Cabo 
Verde” co-organizado co Consello Municipal de Cooperación do Concello de Vigo  / 18:00

13-12-2013  Concello de Fene / Xira 2013 da Tropa de Trapo "Antía, Wamba e o regato pequeno" na Casa 
da Cultura / 18:00

13-12-2013  Concello de Redondela / Irmandade Galicia-Cabo Verde, Visita institucional e encontro no IES 
Chapela / 10:00

13-12-2013  Concello de Allariz / Irmandade Galicia-Cabo Verde, Visita institucional ao Concello / 17:00

17-12-2013  Concello de Allariz / 2ª Sesión do Obradoiro en radio música e Dereitos Humanos en Radio 
Allariz. Impartido por Agareso  / 11:00

21-12-2013  Concello de Cuntis / Xira 2013 da Tropa de Trapo "Antía, Wamba e o regato pequeno" no 
Auditorio municipal / 18:00

27-12-2013  Concello de Corcubión / Xira 2013 da Tropa de Trapo "Antía, Wamba e o regato pequeno" na 
Casa da Cultura / 18:00

31-12-2013  Golfo de Fonseca (Nicaragua) / Remate da execución do proxecto de cooperación ao 
desenvolvemento: "Fortalecemento das capacidades locais na xestión ambiental de dúas Áreas 
Protexidas do Golfo de Fonseca", en marcha desde xaneiro, e xestionado pola ONGD Amigos da 
Terra. 










