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Presentación
presentación

O ano 2016 iniciouse para o Fondo Ga-

prol da erradicación das desigualdades

O proxecto europeo Redes para o Des-

lego de Cooperación e Solidariedade

Norte-Sur.

envolvemento II culminou no mes de

coa elaboración e aprobación por parte

novembro en Lisboa, onde ademais de

da Asemblea Xeral das Liñas Estratéxicas

Porén, o Plan de Actividades 2016 foi

participar noutro seminario internacio-

2016-2019. Con estas liñas de actua-

froito dun novo ciclo que, se ben se-

nal o Fondo Galego se implicou na crea-

ción deu inicio unha nova etapa na que

guiu a liña de continuidade co período

ción da Alianza Europea de Redes Locais

se tentará consolidar os esforzos da en-

anterior, presentou importantes retos

de Cooperación Internacional xunto cos

tidade nos últimos 18 anos, en aras de

en aras de procurar unha maior efica-

nosos homólogos andaluces e estreme-

traballar cunha mirada a medio prazo e

cia, eficiencia e impacto, e sempre bus-

ños así coma outras seis entidades mu-

sempre coa intención de mellorar nos

cando unha meirande participación das

nicipalistas de Portugal, Italia, Holanda

procesos e adaptármonos ás peculiari-

administracións socias na vida ordinaria

e internacional. Para a nosa asociación,

dades e demandas do municipalismo

da organización. A innovación e a ori-

ser un humilde exemplo para as redes

cooperante.

xinalidade foron dúas premisas que se

de autoridades locais europeas que se

tomaron en conta á hora de deseñar e

organizan traballando en conxunto re-

Para a nosa asociación municipalista,

poñer en marcha as actividades deste

presenta unha grande alegría e abre un

2016 foi un ano de fortalecemento e ex-

plan. Agardamos telo conseguido.

horizonte de futuro tamén para o muni-

pansión. Ata oito novas administracións

cipalismo galego.

locais se adheriron ao Fondo Galego,

Non podemos deixar de remarcar o

froito do plan de captación de socios

recoñecemento do modelo do Fondo

O relanzamento do Fondo Galego é xa

posto en marcha a principios de ano,

Galego por outras entidades europeas,

unha realidade. O novo contexto socio-

no que resultou clave a implicación das

feito que quedou reflectido no Semina-

político así o demanda. Sumar recursos

nosas entidades socias, especialmente

rio Internacional ‘Intercambios en meto-

e apoios e xerar un estado de opinión

as que integran a Comisión Executiva.

doloxías e materiais de Educación para

favorable á cooperación seguirá sendo

Así mesmo, cómpre agradecer o labor

o Desenvolvemento’, que tivo lugar o 3

a nota característica para os vindeiros

realizado no pasado mandato, que sen

de maio na cidade de Pontevedra e no

anos. Grazas de antemán a todos os

dúbida facilitou e abriu portas para que

que participaron os nosos parceiros de

concellos e deputacións que formades

isto fose posible. A seriedade e a calida-

Portugal, Holanda e Alemaña. Máis de

parte desta nosa Axencia Municipal da

de do traballo son as dúas notas carac-

vinte concellos galegos arrouparon ao

Cooperación Galega.

terísticas que os concellos e deputacións

Fondo Galego nese seminario. Grazas

toman en conta para a súa adhesión,

a todos eles e ás súas e seus represen-

ademais da propia convicción da defen-

tantes.

sa dos Dereitos Humanos e do labor a

Juan González
Presidente do Fondo Galego de
Cooperación e Solidariedade
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Tecido
Tecido ee
vida
vida asociativa
asociativa

Se os últimos anos viñeron marcados

No entanto, debemos mencionar tamén

representante político. En 2016 reuniuse

polas resistencias atopadas, 2016 con-

as baixas que se produciron durante

nunha ocasión, de maneira ordinaria.

figúrase coma o ano do rexurdimento,

este ano: a do Concello de Vigo, que

do fortalecemento e expansión do Fon-

foi ratificada na Asemblea Xeral do 17

Na Asemblea Xeral do 17 de marzo de

do Galego de Cooperación e Solidarie-

de marzo do 2016, e con posterioridade

2016, celebrada en Santiago de Com-

dade.

a esa data recibimos comunicados de

postela, nas instalacións da Fegamp,

Cedeira, Mondoñedo e Neda nos que

aprobouse o balance contable corres-

Así, ata oito novos concellos viñeron a

manifestaban a súa vontade de saír da

pondente ao ano 2015, así coma o plan

adherirse á nosa rede, ata chegar a un

asociación.

de actividades e orzamento para o ano

total de 90 socios ao rematar o ano: Ba-

en curso. Na xuntanza oficializáronse a

rro, Cabana de Bergantiños, Cambados,

Como política pública de libre adscri-

baixa do Concello de Vigo e a alta do

Moeche, Ponteareas, Silleda, Vilagarcía

ción, a asociación rematou 2016 con 88

Concello de Moeche. Para promover a

de Arousa e Vilasantar.

concellos asociados, canda as deputa-

participación, contamos cunha actua-

cións da Coruña e Lugo, o que suma un

ción do grupo musical Batuko Tabanka,

total de 90 socios de pleno dereito.

conformado por caboverdianas residen-

Estas novas adhesións foron froito do
plan de captación de socios, posto en

tes en Burela, que veñen dar conta, a

marcha desde primeiros de ano apro-

Doutra banda, continuamos a incre-

través da súa música, das súas orixes,

veitando o contexto máis favorable.

mentar a participación na vida orgánica

tradicións e adaptación no noso país.

Esta planificación considerou funda-

do Fondo Galego, tanto na Asemblea

mental a participación e mediación

Xeral de Socios coma nas xuntanzas da

das persoas que integran a Comisión

Rede Municipalista Solidaria.

|| Comisión Executiva

propuxo a entrada ao Fondo Galego a

Facemos agora un repaso polo funcio-

A Comisión Executiva é o órgano de

unha serie de concellos da súa contor-

namento dos distintos órganos formais

goberno do Fondo Galego. É un órga-

na. Así mesmo, a propia Secretaría Téc-

e informais da asociación:

no plural que reflicte a filosofía de con-

Executiva. Deste xeito, cada integrante

senso coa que naceu a asociación. Du-

nica fixo contactos con diversos concellos para favorecer a súa incorporación.
O resultado é unha rede máis nutrida

|| Asemblea Xeral

rante o 2016 reuniuse en 9 ocasións, a
excepción dos meses de xullo, agosto e
decembro. A xuntanza do mes de abril

e fortalecida, ao recuperarse concellos
que se deran de baixa en anos anterio-

A Asemblea é o órgano colectivo e sobe-

tivo lugar no Concello de Cambados,

res ou que nunca chegaran a participar

rano do Fondo Galego, no que participan

mentres que a de xuño se realizou no

no Fondo Galego.

todos os socios por medio dunha ou dun

Concello de Vilasantar.
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Evolución no número de socios
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Fonte: elaboración propia a partir de documentación obrante na Secretaría Técnica.

A actividade con Batuko Tabanka presentouse en vivo ante a Asemblea
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A Comisión Executiva para o período 2015-2019 quedou composta por:

Cargo

Entidade

Provincia

Representante

Técnica/o

Datos de contacto

Presidencia

Nigrán

Pontevedra

Juan González

Praza da Constitución 1,
36350 Nigrán
secretariap@nigran.org
986365000

Vicepresidencia

Redondela

Pontevedra

Teresa París

Secretaría

IGADI

Tesourería

Pontevedra

Pontevedra

Carmen Fouces

Patricia González
Martínez

Praza de España, 1
36071 Pontevedra
benestarsocial@
concellopontevedra.es
986804300

Vogalía

A Coruña

A Coruña

Rocío Fraga

Javier Varela Carro

Praza María Pita, 1
15001 A Coruña
r.fraga@coruna.es
981184200 ext. 101149

Vogalía

Cartelle

Ourense

Daniel Fernández
Carril

Vogalía

Monforte de
Lemos

Lugo

Gloria Prada

Vogalía

Deputación
da Coruña

Goretti Sanmartín
Rei

Vogalía

Oleiros

A Coruña

María José Villar
Fernández

Andrea Manuela
García Corzo

R/Alfonso XII, 2
36800 Redondela
mariateresaparis@redondela.es
uts@redondela.info
986400300
Centro Cívico Sur
Rúa Luís Braille, 40
36003 Pontevedra
acorzo@igadi.org
698156127

Toxal 1, Outomuro
32824 Cartelle
Dani_armada@hotmail.com
988491120
María Belén Gómez
Rodríguez

Campo de San Antonio, s/n
27400 Monforte de Lemos
gprada@concellodemonforte.
com
982402501
Alférez Provisional, 2
15006 A Coruña
Goretti.sanmartin@dicoruna.es
981080300

Marga Figueroa
Vázquez

Praza de Galicia, 1
15173 Oleiros
alcaldia@oleiros.org
981610000
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Os concellos de Barro e Silleda participaron na xuntanza de setembro

Levar as reunións da Executiva aos no-

e Documentación Internacional (IGADI),

París, asinaba un acordo de intencións

vos socios do Fondo Galego foi outra

think tank promotor da asociación du-

para a creación da Alianza Europea de

das actividades incluídas no plan de

rante os anos 90.

Redes Locais para a Cooperación ao

captación de socios, co obxectivo de

Desenvolvemento, no que tamén par-

arroupar aos novos integrantes, fomen-

A Executiva saída das eleccións locais de

ticiparían inicialmente outras sete redes

tar a participación e resolver posibles

maio de 2015 segue a darlle forma ás

de municipios de Portugal, Italia, Holan-

dúbidas. Ademais, o alcalde de Barro e

Liñas Estratéxicas 2016-2019, aproba-

da e os nosos homólogos de Andalucía

a concelleira de Benestar de Silleda par-

das na Asemblea Xeral do 17 de marzo

e Estremadura.

ticiparon, como convidados, na reunión

de 2016.

do mes de setembro, que tivo lugar en

||

Rede Municipalista
Solidaria

Pontevedra, e unha representante técni-

Como accións deste órgano a remarcar

ca do Concello de Cabana de Berganti-

no ano 2016, cómpre nomear a partici-

ños achegouse ata a xuntanza do mes

pación na xuntanza ordinaria do Conse-

de outubro, celebrada en Santiago de

llo Galego de Cooperación para o Des-

A Rede Municipalista Solidaria está con-

Compostela.

envolvemento (Congacode), celebrada

formada polas representantes técnicas

o 22 de xullo co obxecto de participar na

e políticas dos nosos concellos e depu-

A composición da Comisión Executiva

formulación do Decreto de Cooperación

tacións. Constitúe a ligazón entre a se-

sempre foi plural, como tamén con-

Exterior. Así mesmo, tamén participou

cretaría técnica do Fondo Galego e os

tinúa a selo neste mandato. Fan parte

no proceso de elaboración da Estratexia

socios. A comunicación coa rede é regu-

dela os concellos de Nigrán, Redondela,

de Educación para o Desenvolvemento,

lar a través de correos electrónicos, nos

Pontevedra, Oleiros, A Coruña, Cartelle,

impulsada pola Xunta de Galicia. Xa a

que os socios son informados das acti-

Monforte de Lemos, a Deputación da

finais de ano, no mes de novembro, a

vidades, proxectos e, en xeral, da vida

Coruña e o Instituto Galego de Análise

vicepresidenta do Fondo Galego, Teresa

asociativa da organización.
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A necesidade das reunións presenciais

das actividades ou proxectos que se es-

No segundo semestre, a Rede Municipa-

da Rede Municipalista Solidaria foi ava-

tán a promover desde o Fondo Galego.

lista Solidaria reuniuse nas catro capitais

lada nas enquisas de avaliación realiza-

de provincia: Concello de Lugo, Ouren-

das na última xuntanza de 2015, onde

Durante 2016 realizáronse dúas convo-

se, Pontevedra e A Coruña. As xuntan-

as persoas participantes sinalaron maio-

catorias semestrais da Redes Municipa-

zas tiveron lugar os días 13, 14, 15 e 16

ritariamente o interese e adecuación de

listas Solidarias, en marzo e decembro.

de decembro e contaron coa participa-

organizar dous encontros ao ano para

ción de María José Castro, representan-

coñecer as experiencias doutros con-

No primeiro semestre, as xuntanzas da

te da Fundação Encontro, que veu dar

cellos socios e xerar suxestións e novas

Rede Municipalista Solidaria desenvol-

conta de primeira man dos resultados

ideas en base á experiencia. Así mes-

véronse os días 28, 29 e 30 de marzo.

acadados co proxecto “Enfoque inte-

mo, tamén se destacou a importancia

Para a súa dinamización, contaron coa

gral de saúde comunitaria nos distritos

de fomentar prácticas que estimulen a

asistencia de voluntariado do programa

de Boane e Naamacha (Mozambique)”,

participación e de facer estas xuntanzas

Vacacións con Traballo, a fin de resolver

executado entre agosto de 2015 e xullo

dun xeito máis dinámico. É por isto que

dúbidas e motivar a participación e difu-

de 2016.

as xuntanzas da Rede Municipalista So-

sión da actividade.

lidaria tórnanse indispensables para o

O itinerario relativo á xuntanza da RMS

bo funcionamento e consolidación da

O itinerario relativo á xuntanza da RMS

durante o segundo semestre do 2016

política mancomunada de cooperación

durante o primeiro semestre do 2016 foi

foi o seguinte:

ao desenvolvemento entre os concellos

o seguinte:

◘◘ 13/12/2016 Concello de Lugo.

e deputacións socias do Fondo Galego.

◘◘ 28/03/2016 Concello da Estrada.

◘◘ 14/12/2016 Concello de Ourense.

◘◘ 28/03/2016 Concello de Lugo.

◘◘ 15/12/2016 Concello de Ponte-

Porén, e como novidade, nestas xuntan-

◘◘ 29/03/2016 Concello de Teo.

zas presenciais do 2016 contouse coa

◘◘ 29/03/2016 Concello de Ourense.

participación de persoas ou entidades

◘◘ 30/03/2016 Concello de Moaña.

que puideron dar conta de primeira man

◘◘ 30/03/2016 Concello de Betanzos.

vedra.
◘◘ 16/12/2016 Concello da Coruña.

Voluntariado das Vacacións con Traballo compartiu a experiencia coa Rede Municipalista Solidaria
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s da Rede Municipalista Solidaria do

Moaña acolleu unha das xuntanza

As RMS do se

gundo semestre

celebráronse na

s capitais de pr

ovincia, entre

primeiro semestre

elas Ourense

13
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Relacións
institucionais

O Fondo Galego, axencia municipal da
cooperación galega que procura, desde

|| Xunta de Galicia

Galicia, e con Pilar García Quince, xefa
de sección. A visita tiña como obxec-

o local, incidir na defensa e consecución

tivo dar a coñecer o traballo que des-

dos Dereitos Humanos, coloca a soli-

O Fondo Galego e a Xunta de Galicia,

envolveu a Fundação Encontro canda o

dariedade internacional por enriba dos

a través da Dirección Xeral de Relacións

Fondo Galego en Mozambique e buscar

localismos e partidismos.

Exteriores e coa UE, asinaron en 2016

posibles sinerxías.

o convenio de sensibilización anual, por
O Fondo Galego é expresión dun com-

medio do cal a administración autonó-

O Fondo Galego participou ademais no

promiso municipalista, que nace do

mica cofinancia o plan de actividades da

Consello Galego de Cooperación para o

convencemento de que o desenvolve-

asociación en Galicia desde o ano 2000.

Desenvolvemento (Congacode), órgano

mento humano sustentable brota no lo-

consultivo da Xunta de Galicia en mate-

cal. Un compromiso que, nacendo gale-

O 12 de decembro, a secretaria do Fon-

ria de cooperación internacional. Nesta

go, foi quen de proxectar o seu modelo

do Galego, Andrea M. García, xunto

ocasión, reuniuse o 22 de xullo para de-

no contexto comunitario.

con María José Castro, directora exe-

bater sobre o anteproxecto do Decreto

cutiva da Fundação Encontro, reúnese

de Cooperación Exterior.

Desde a fidelidade ao proxecto do Fon-

con Pilar Romero,

subdirectora xeral

do Galego, desenvolvemos intensas re-

de Cooperación Exterior da Xunta de

lacións institucionais durante o 2016.

biu

Exterior reci
ooperación
C
de
l
ra
xe
ora
alego
A subdirect
do Fondo G
á delegación

O presidente do

Fondo asistiu
á xuntanza do
Consello Galeg
o de Cooperac
ión

14
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|| Fegamp

Durante o ano 2016, a relación de colaboración entre o Fondo Galego e a
Fegamp continúa a ser moi próxima.
Todas as Asembleas Xerais e a meirande
parte das reunións da Comisión Executiva celébranse nas oficinas administrativas da Fegamp.
Persoal técnic

o e político do

Actualmente, e desde hai tres anos, o

s diferentes fo

ndos reuniuse

en Barcelona

Fondo conta cunha páxina propia na

Barcelona, á que

revista trimestral da Fegamp, ‘Concellos

asistiu representación técnica e política

misión Europea e

Galegos’.

dos diferentes fondos de cooperación.

impulsado desde Portugal polo o Insti-

Nesta xuntanza manifestouse a vonta-

tuto Marquês de Valle Flôr, de Lisboa, a

de e o interese en reactivar a Confede-

ONGD alemá Fine+p, LBSNN de Holan-

ración, para o que se marcou un plan

da e a Rede Intermunicipal de Coope-

de traballo a realizar polos diferentes

ração para o Desenvolvimento, o noso

Fondos, con encontros virtuais a través

homólogo portugués.

||

Confederación de
Fondos

A Confederación de Fondos engloba a

de videoconferencia. Así, durante os

nove fondos de cooperación autonó-

meses de abril e maio sucedéronse tres

Na primeira fase do proxecto (2010-

micos de base local, que representan

reunións de traballo vía telemática, para

2013), o Fondo Galego tivo un papel

a máis de 1.000 entidades locais que

preparar o terreo de cara a realización

destacado, ao servir de referencia e

asumen a pertinencia do compromiso

da Asemblea Xeral. O Fondo Galego

como asesor na construción de redes

solidario coa cooperación internacional

participou e acompañou en todo este

de cooperación descentralizada e ex-

e os Dereitos Humanos.

proceso.

portar o noso modelo de xestión de
actividades de sensibilización a outros

Na actualidade, a Presidencia e Secreta-

A Asemblea Xeral da Confederación de

actores europeos. Na segunda fase do

ría da Confederación recae no Fons Ca-

Fondos tivo lugar o 1 de xuño en Ma-

proxecto (2014-2017), o Fondo Galego

talà, a Vicepresidencia no Fons Valencià

drid, nas instalacións da FEMP, onde

volve a ter un papel clave dada a nosa

e a Tesourería no Fondo Andaluz (Fam-

foi referendado novamente o mesmo

experiencia na xestión de actividades

si). O Fondo Galego participa na Confe-

equipo de goberno dos pasados catro

de sensibilización. O obxectivo é o de

deración cunha Vogalía, ao igual que o

anos. A partir desa data a Confedera-

capacitar e fortalecer ás autoridades lo-

resto de membros: Euskal Fondoa, Fon-

ción volve facer unha paréntese na súa

cais europeas en accións de educación

do Extremeño, Fons Pitiús, Fons Mallor-

actividade.

para o desenvolvemento, promovendo

quí, Fons Menorquí e o Fondo Canario.

|

as boas prácticas e parcerías multiactor
europeas, así como incorporar a parti-

Unión Europea/
Redes para o
Desenvolvemento
(2010-2013/2014-2017)

cipación da cidadanía nas políticas de

No 2010, o Fondo Galego comezou a

Inserido neste proxecto, o 3 de maio

Unha primeira xuntanza tivo lugar o 29

súa andaina no proxecto Redes para o

tivo lugar na cidade de Pontevedra o Se-

de xaneiro na sede do Fons Catalá, en

Desenvolvemento, financiado pola Co-

minario internacional ‘Intercambios en

Se ben é certo que a Confederación sufriu unha época de letargo no pasado
mandato, en 2016 houbo un intento
por reactivar este espazo de encontro e
concertación.

cooperación. Por tanto, o modelo de
xestión do Fondo Galego, volveu a ser
referencia en Europa.
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socias. A bibliotecaria redondelá María
José Villar, que colaborou o ano pasado
en Cabo Verde, e Diego Sánchez, que
viaxou a Nicaragua cando era técnico
de Turismo do Concello de Castrelo de
Miño, compartiron senllas experiencias,
coas que procuraron achegar o seu gran
de area para mellorar a vida das persoas.

Angélica Gómez e María Ortega, conMáis de vinte concellos socios asistiron ao Seminario Internacional

celleiras respectivamente de Burela -con
máis de trinta nacionalidades- e Moaña,

metodoloxías e materiais de educación

do Fondo Galego nos inicios do proxec-

exemplificaron as boas prácticas dos

para o desenvolvemento’, en horario de

to europeo. Os concellos de Loures e O

municipios galegos en educación para

9:30 a 14:00h.

Seixal estiveron presentes canda o Insti-

a cidadanía global, e remataron soli-

tuto Marquês de Valle Flôr, se ben foi o

darizándose coas persoas refuxiadas.

Representantes de máis de vinte conce-

vicepresidente da RICD, Paulo Ramalho,

A mañá pechouse cunha conexión con

llos socios do Fondo Galego de Coope-

quen presentou a entidade, salientando

María Helena Correia, presidenta da

ración e Solidariedade asistiron ao Semi-

o valor do traballo en rede tanto entre

Rede Mozambicana de Mulleres Autar-

nario Internacional, no que participaron

municipios como coas propias ONGD.

cas, coa que o Fondo Galego comezou a

tamén os nosos parceiros de Portugal,

O Fondo Galego expuxo a seguir o seu

traballar este ano para fomentar a parti-

Alemaña e Holanda. O presidente do

propio modelo de xestión das activida-

cipación feminina na política local.

Fondo Galego e alcalde de Nigrán, Juan

des de educación para o desenvolve-

González, e mais a tesoureira da entida-

mento no eido local, que está a servir de

A xornada rematou cunha ruta turística

de e concelleira en Pontevedra, Carme

referencia para os parceiros europeos.

pola cidade de Pontevedra.

Fouces, abriron o evento salientando

Entre estas accións de sensibilización

que o compromiso cos Dereitos Huma-

áchase Vacacións con Traballo, o pro-

Así mesmo, o día previo e posterior ao

nos debe ser sinal de identidade dunha

grama de voluntariado internacional

Seminario Internacional mantivéronse

sociedade global cada vez máis inter-

dirixido a persoal das administracións

conectada e multicultural. Tomoulles o
relevo a través de videoconferencia Frederike Hassels, da ONGD alemá Fine+p,
que incidiu na capacidade transformadora da educación para o desenvolvemento impulsada polas administracións
locais. Pola súa banda, o director da
fundación holandesa LBSNN, Ronald
van der Hijden, apostou por non apelar á compaixón senón por amosar nas
campañas de sensibilización o potencial
dos países do Sur .

Non faltou á cita a Rede Intermunicipal
de Cooperação para o Desenvolvimento, creada en Portugal co asesoramento
O alcalde de

Po

to europeo

os do proxec

biu aos soci
ntevedra reci
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reunións de avaliación e coordinación

locais, das ONGD, do mundo académico

Locais para a Cooperación Descen-

entre os parceiros do proxecto. O 2 de

e do sector privado déronse cita na ca-

tralizada (Umbria), o Fondo Provincial

maio, as entidades participantes acudi-

pital lusa. O evento encadrouse tamén

Milanés para a Cooperación Interna-

ron a unha recepción institucional co al-

nesta segunda fase do proxecto euro-

cional, a Federación Italiana das Redes

calde de Pontevedra, Miguel Anxo Fer-

peo Redes para o Desenvolvemento.

Territoriais para o Desenvolvemento, o

nández Lores, e Carme Fouces, tesoureira do Fondo Galego. Estes encontros
serviron para facer balance dos logros
acadados ao longo destes dous anos e
ver posibilidades dunha posible terceira
fase do proxecto.

|

Consello Nacional para Parcerías das Cidades entre Países Baixos e Nicaragua

Alianza Europea
de Redes Locais
de Cooperación
Internacional

(LBSNN), a Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento (Portugal) e a Unión de Cidades Capitais de
Lingua Portuguesa.

Xa no mes de novembro, a vicepresi-

No Seminario Internacional celebrado

O obxectivo é desenvolver estratexias co-

denta do Fondo Galego e concelleira en

o 3 de novembro en Lisboa no marco

múns para contribuír á consecución dos

Redondela, Teresa París, viaxou a Lisboa

do proxecto Redes para o Desenvolve-

Obxectivos de Desenvolvemento Sosti-

para participar no Seminario Internacio-

mento, e no que participaron diferen-

ble (ODS) fixados pola ONU para loitar

nal ‘Autoridades locais rumbo a 2030:

tes entidades europeas, tivo lugar a

contra a pobreza e as desigualdades.

diálogos para o desenvolvemento’, can-

creación da Alianza Europea de Redes

da o mediador intercultural do Conce-

Locais de Cooperación Internacional. O

Fomentar a aprendizaxe mutua entre as

llo de Ames, Leonardo Pena, e persoal

Fondo Galego foi unha das organiza-

distintas redes municipalistas dedicadas

da Secretaría Técnica. O Fondo Galego

cións fundacionais, canda outras sete

á cooperación a través do intercambio

foi convidado a presentar as súas boas

entidades integradas por municipios de

de experiencias, mellorar a articulación

prácticas en materia de comunicación

distintas comunidades autónomas e de

entre elas e impulsar a integración dou-

para o desenvolvemento, que esperta-

Italia, Holanda e Portugal. Alén do Fon-

tras, así como dialogar coa Comisión

ron especial interese entre participantes

do Galego, forman parte o Fondo An-

Europea e outros organismos interna-

de Estremadura, Italia e Alemaña. Re-

daluz de Municipios para la Solidaridad

cionais para implementar iniciativas co-

presentantes da Comisión Europea, do

Internacional, o Fondo Extremeño Local

múns a prol dos ODS, son algúns dos

Programa de Desenvolvemento das Na-

de Cooperación al Desarrollo, o Fondo

obxectivos da nova alianza constituída

cións Unidas, de gobernos nacionais e

de Entidades

en Lisboa.

A vicepresi

denta do

Redes para o Desenvolvemento engloba a entidades de varios países

Fondo Ga

lego asino

u a incorp

oración á

Alianza Eu

ropea
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PROXECTOS
PROXECTOS

Panorámica 2016

COOPERACIÓN DIRECTA
◘◘ Fundação Encontro (Mozambique)

Axuda de emerxencia
◘◘ Axuda aos campamentos de refuxiados saharauís afectados polas inundacións de outubro 2015

◘◘ Reimplementación do equipo informático do municipio de Jama para ofrecer servizos á cidadanía despois do
terremoto de Ecuador
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Panorámica 2016

Tal e como se definiu nas Liñas Estratéxicas 2016-2019
do Fondo Galego de Cooperación e
Solidariedade, mellorar na calidade e
impacto das accións de cooperación
ao desenvolvemento e incrementar o
coñecemento e maior implicación dos
nosos socios nesta área foron os dous
obxectivos que guiaron as actuacións ao
longo de 2016.

Neste ano sentáronse as bases para o impulso de programas plurianuais de cooperación, no canto de proxectos anuais,
gañando así en impacto, sustentabilidade
das accións, eficacia, eficiencia e perdurabilidade.

namizar as
rgouse de di
ca
en
ka
bu
hum
que
activistas K
en Mozambi
O grupo de
do proxecto

actividades

Alén diso, o destacamento do eixo transversal
de xénero e Dereitos Humanos e a participación activa dos nosos socios en determinadas
accións de cooperación, foron outras notas características a ter en conta.

Mais 2016 non destaca polas achegas económicas realizadas aos proxectos de cooperación
ao desenvolvemento. Máis ben todo o contrario: a suma total das achegas acada tan só os
25.496,23€, que se corresponde co último pagamento do proxecto de cooperación directa
en Mozambique máis dous proxectos de emerxencia no Sáhara e en Ecuador.

O 2016 foi, na área de proxectos, un ano de

O edificio do Concello de Jama quedou inutilizado tras o terremoto
Ecuador, que derrubou múltiples infraestruturas

reflexión, de análise e avaliación. Tamén foi un
ano de contención do gasto por mor dunha futura convocatoria de proxectos para axentes galegos de cooperación.

en
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COOPERACIÓN DIRECTA

ENFOQUE INTEGRAL DE SAÚDE COMUNITARIA
NOS DISTRITOS DE BOANE E NAAMACHA

LOCALIZACIÓN
DURACIÓN
PERSOAS BENEFICIARIAS
PARCEIRO LOCAL

Provincia de Maputo, Distritos de Boane e Naamacha
(Mozambique)
12 meses
10.364
Fundação Encontro

CUSTO TOTAL DO PROXECTO

27.241,79€

ACHEGA DO FONDO GALEGO

24.988,23€

ACHEGA DO PARCEIRO LOCAL

2.253,56€

RESUMO
A Fundação Encontro, organización mozambicana sen fins lucrativos e de utilidade pública,
xorde a partir da experiencia do Programa de
Desenvolvemento Rural Integral, realizado
durante vinte anos polo equipo da Casa do
Gaiato de Maputo (Mozambique), nas comunidades dos Distritos de Boane (Massaca e
Mahanhane) e Namaacha (Mahelane, Changalane, Ndividuane). Neste sentido, o Fondo
Galego e a Fundação Encontro desenvolveron este proxecto entre agosto de 2015 e

As activistas

volveron visit

ar as familias
para avaliar
os resultado
da intervenci
s
ón

xullo de 2016.

Visitas a 240 domicilios e mais un cento de charlas e obras teatrais sobre coidados básicos de saúde e prevención
de doenzas son algunhas das actividades realizadas para concienciar a mulleres e familias sobre a importancia de
acudir ás consultas pre e post parto, así como de dar a luz na maternidade. Tamén se crearon grupos de “nai para
nai”, onde se intercambian experiencias a fin de multiplicar a sensibilización. As nenas e nenos tampouco adoitan
seguir os pertinentes controis e hai un elevado risco de desnutrición, polo que a intervención incidiu asemade en
identificar á poboación infantil que precisa unha atención especial neste senso.
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Neste tempo aumentou nun 25%
o número de embarazadas que
acoden a consulta e conseguiuse
que 1.290 nenos e nenas leven
control pediátrico, así como mellorar a formación en saúde en xeral.
O acompañamento individualizado, ao tempo que se involucra a
toda a comunidade, é unha das
claves de éxito do proxecto.

Mozambique áchase entre os paíOs grupos de “nai para nai” supoñen un apoio mutuo para as mulleres

ses cun Índice de Desenvolvemento Humano máis baixo do mundo.
Ademais da pobreza, o contexto

da intervención vén marcado pola desigualdade de xénero, a prevalencia de enfermidades como a sida ou as
dificultades de acceso á auga. A desnutrición crónica afecta a un 44% da poboación infantil.

OBXECTIVO XERAL
Favorecer o desenvolvemento humano e social das comunidades de dous distritos na provincia de Maputo en
Mozambique.

OBXECTIVO ESPECÍFICO
Mellorar a adherencia dos grupos vulnerables aos servizos de saúde nos distritos de Boane e Namaacha.

RESULTADOS OBTIDOS
◘◘ Mellorado o nivel de información e educación en saúde.
◘◘ Incrementado o número de consultas de pre e post natais e partos institucionais.
◘◘ Identificadas e atendidas nenas e nenos de atención especial.

ACTIVIDADES
◘◘ Visitas domiciliarias: 12 activistas que están directamente integradas no proxecto realizaron visitas domiciliarias (cada activista ocupouse de 20 familias) para sensibilizar e concienciar ás mulleres e ás súas familias
sobre a importancia da asistencia ás consultas prenatais e de realizar o parto na maternidade, así como a
necesidade de levar ás nenas e nenos aos controis de saúde.
◘◘ Palestras nas comunidades: O grupo de activistas (Khumbuka) realizaron palestras e teatros sobre coidados básicos de saúde e prevención de enfermidades nas comunidades. Os temas específicos que se abordaron foron: embarazo, parto e post parto, consultas pre e post natais, planificación familiar, desnutrición, VIH/
SIDA e controis de saúde nas nenas e nenos.
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◘◘ Creación de grupos de “nai para nai”:
As/os activistas identificaron mulleres lideresas dentro dos seus grupos, sensibilizáronas e formáronas para que estas poidan
crear novos grupos para divulgar hábitos
de saúde. Conseguiuse a creación de catro grupos. Nestes grupos de nai para nai
estimúlase a autoaxuda e intercambio
de experiencias, atendendo ás barreiras
socioculturais como forma de garantir a
sustentabilidade do proxecto.
◘◘ Encontros mensuais: Realizáronse encontros do grupo de activistas (khumbuka) de planificación e intercambio
de experiencias do traballo desenvol-

A correcta nu

vido (visitas domiciliarias, rexistros,

trición das ca

acompañamento das nais...). Apro-

tivas e cativos
é un dos aspe
ctos
chave do pr
oxecto

veitouse tamén como unha xornada de formación en temas de interese para as actividades a realizar.
◘◘ Identificación, sensibilización e seguimento das mulleres embarazadas: As/os activistas fixeron visitas porta a porta para identificar as familias con mulleres embarazadas, sensibilizándoas para adherilas aos
servizos de saúde, de xeito que foran adecuadamente acompañadas desde o embarazo ata o parto. Posteriormente, as/os activistas deron seguimento ás mulleres e familias para fortalecer a adherencia ao programa
tras o parto. Este acompañamento personalizado foi un dos factores chave do proxecto, non só pola mitigación do risco de abandono, senón tamén para a sustentabilidade do mesmo.
◘◘ Realización de consultas de prenatal, parto e post parto: As consultas foron realizadas cos seus controis
e análises correspondentes.
◘◘ Diagnosticar e identificar nenas e nenos de atención especial: Diagnosticouse na consulta ás crianzas
de atención especial (desnutrición, patoloxías), que precisaban dunha atención máis específica. Estas foron
encamiñadas aos centros nutricionais para o seu seguimento e acompañamento.
◘◘ Integrar e acompañar as nenas e nenos nos centros nutricionais: Logo de seren diagnosticados, as
nenas e nenos foron integrados nos diferentes grupos, dependendo do seu estado: internos, apoio semanal
e/ou quincenal. Paralelamente, as nais tamén recibiron aprendizaxes sobre coidados básicos de saúde e nutricionais para así mellorar a crianza da súa filla/o.
◘◘ María José Castro, enfermeira galega, é actualmente a directora executiva da Fundação Encontro. Visitounos no mes de decembro para compartir co Fondo Galego os resultados acadados polo proxecto. A súa
participación nas reunións da Rede Municipalista Solidaria do segundo semestre, así como a visita a diferentes concellos socios, serviu para dar a coñecer a realidade coa que traballa desde hai case 20 anos, así coma
os logros da cooperación ao desenvolvemento neste caso concreto.
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AXUDAS DE EMERXENCIA
AXUDA AOS CAMPAMENTOS DE REFUXIADOS SAHARAUÍS
AFECTADOS POLAS INUNDACIÓNS DE OUTUBRO 2015
O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade destinou en 2016 un total de
10.000 euros á reconstrución dunha
unidade de atención sanitaria que foi
derrubada polas intensas chuvias do
mes de outubro de 2015 nos campamentos de Tinduf. Os fondos de emerxencia canalizáronse a través da asociación
de Solidariedade Galega co Pobo Saharauí
e foron xestionados pola Media Lúa Vermella Saharauí.

As inundacións viñeron agravar as xa difíciles
condicións de vida da poboación refuxiada en
Alxeria. O torrente de auga e os refachos de vento causaron cuantiosos danos nas infraestruturas
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e edificios públicos, coma os dispensarios ou
o propio hospital, ao que contribuíu a inestabilidade do chan de area e a inexistencia
dun sistema de evacuación de pluviais. Ao
tempo, producíronse cortes de electricidade
e nos transportes, que incidiron no desabastecemento de auga e alimentos.

Dajla, a wilaya que se atopa máis afastada e
na que se levou a cabo a intervención, resultou a máis prexudicada pois, alén da perda
de aveños e víveres, constatouse a destrución total ou parcial de todas as vivendas
de adobe, así como de moitas jaimas, o
que obriga a reunir ata vinte persoas nunha
mesma tenda de campaña. A consecuente

Representantes de Solidariedade Galeg

a co Pobo Saharauí presentáronlle
os resultados do proxecto á Comisión Execu
tiva

degradación das condicións hixiénicas fixo
aínda máis necesario o centro sanitario que
se reconstruíu co financiamento do Fondo Galego, nun contexto marcado pola gran dependencia exterior e pola
prevalencia de afeccións como a anemia nas mulleres ou a desnutrición en nenas e nenos.
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REIMPLEMENTACIÓN DO EQUIPO INFORMÁTICO DO MUNICIPIO
DE JAMA PARA OFRECER SERVIZOS Á CIDADANÍA DESPOIS DO
TERREMOTO DE ECUADOR
O terremoto de 7,8 graos que deixou 673 persoas
mortas en Ecuador é unha das principais catástrofes rexistradas no ano 2016. O Fondo Galego de
Cooperación e Solidariedade contribuíu a paliar
as súas consecuencias cofinanciando a reposición
dos sistemas informáticos do Concello de Jama,
a segunda cidade máis afectada polo sismo, a
pouco máis de 50 km do seu epicentro.

Faleceron 27 veciñas e veciños, dun total de
23.250, e o 85% dos edificios quedaron inutilizables. Entre eles, a propia Casa Consistorial,
onde urxía ademais recuperar os sistemas informáticos. Estes resultan esenciais para o bo

Os equipos

funcionamento dunha institución clave para
minguar os efectos do desastre e impulsar

informáticos

financiados
polo Fondo
Galego perm
prestar un m
itirán
ellor servizo

a recuperación da zona e das súas xentes. O
Fondo Galego achegou 8.000 euros para a súa adquisición, instalación e configuración e o Fons Català de Cooperació al Desenvolupament contribuíu con 2.000. O propio Concello de Jama puxo
16.382 euros para levala a cabo e tamén colaborou a Asociación Latinoamericana para a Integración dos Inmigrantes (ALII), que foi a encargada de
mercar os equipos e asegurarse de que
chegaran ao goberno local nas condicións axeitadas. Trátase dunha entidade
catalá promovida por migrantes latinos,
entre os que hai moitos do Ecuador, de
xeito que a intervención inclúe así unha
compoñente de codesenvolvemento.

ión

O Concello de Jama viuse obrigado a atender á poboac
en carpas e casetas de obra
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SENSIBILIZACIÓN

O 2016 supuxo un pequeno punto de inflexión dentro das ac-

tar o coñecemento e implicación das administracións socias na

tividades de sensibilización impulsadas polo Fondo Galego de

área de cooperación ao desenvolvemento. Como novidade, o

Cooperación e Solidariedade. Sendo estas un dos seus sinais

Plan 2016 amosou preocupación por adaptarse ás necesidades

de identidade, o Plan de Actividades de Sensibilización 2016

e demandas dos socios do rural, así coma a orientación na

buscou reforzarse como ferramenta de proxección para ache-

xestión das actividades. A Guía de Boas Prácticas, elaborada

garse a milleiros de cidadás e cidadáns do país, a través de

e difundida durante este ano, vén dar conta dunha correcta

variadas propostas como exposicións, contacontos, concursos

posta en marcha das nosas actividades nos diferentes concellos

ou obradoiros.

e deputacións para non desvirtuar o seu obxectivo principal:
dar a coñecer e concienciar sobre a vulneración dos dereitos

Neste senso, o Plan “O municipalismo galego, aberto a

humanos a nivel mundial.

cooperar” impulsou obxectivos concretos, que se estableceron principalmente na necesidade de mellorar a participación

A través de apostas atractivas e novidosas, as actividades busca-

activa dos concellos e deputacións socias na vida ordinaria da

ron sensibilizar ao tecido social galego sobre temas como a so-

organización, así coma sensibilizar nos temas de solidariedade

lidariedade, os Dereitos Humanos, a integración e a diversidade.

e dereitos humanos a un maior número de persoas e incremenCómpre destacar a participación de catro concelleiras galegas
nun seminario en Mozambique xunto coa Rede Mozambicana de Mulleres Autarcas, para promover o seu fortalecemento e funcionamento. Poñer en valor a importancia da participación política das mulleres foi un dos
cometidos principais deste seminario.

Así mesmo, foron organizadas actividades para complementar ás exposicións xa dispoñibles no Fondo Galego,
buscando unha maior comprensión e impacto. É o caso
das actuacións da agrupación musical de orixe caboverdiana radicada en Burela (Lugo) Batuko Tabanka, que
acompañou á exposición ‘Galicia-Cabo Verde. Unha irmandade’. Tamén dos obradoiros de fotografía social que
Os concertos de Batuko Tabanka

sorprenderon ao público nos dez
municipios polos que pasaron

acompañaron á exposición ‘Imaxes con Fondo’ e das charlas que afondaron na temática da exposición ‘As nenas e
nenos soldado’.
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Dando continuidade a un camiño aberto no ano 2012, convo-

Rede Municipalista Solidaria, foron quen de introducir na axen-

couse novamente o certame ‘Imaxes con Fondo’ na súa tercei-

da local galega a defensa e promoción dos Dereitos Humanos

ra edición. Como novidade, o concurso ademais de categoría

universais desde o local, reivindicándose de novo como un dos

fotográfica tamén incluíu a de vídeo. A innovación foi unha vez

mellores patrimonios do sistema galego de cooperación.

máis unha das premisas na definición do concurso. A calidade dos traballos presentados foi unha das notas características

Finalmente, cómpre sinalar que durante o 2016 contamos co

desta edición.

apoio da Xunta de Galicia a través da sinatura dun convenio
de colaboración por valor de 40.000€ para o cofinanciamento

No eido das historias contadas, o Plan de Sensibilización 2016

do noso plan de actividades ‘O municipalismo galego, aberto

deulle continuidade á colaboración da compañía A Tropa de

a cooperar’.

Trapo a través do seu espectáculo Contos coas Mans Abertas.
Nesta ocasión, buscouse implicar ao público adulto do rural.

|| Imaxes con Fondo III

Baixo a mesma orientación cara o eido rural organizouse unha
nova actividade en tres concellos socios: Tecendo polo Cambio,
baseada no “yarn bombing” ou “urban knitting”.

Atendendo ao actual contexto internacional, marcado polas migracións e o desprazamento de persoas refuxiadas, a
terceira edición do concurso ‘Imaxes con Fondo’ convidou
a reflexionar sobre a interculturalidade. O certame, que se
vén convocando cada dous anos co apoio da Xunta de Galicia, innovaba ademais sumando á súa xa habitual sección
de fotografía un novo apartado para vídeos.

No entanto, a escasa participación na sección audiovisual
levou a declarala deserta, así coma a categoría xuvenil de
fotografía. Na de persoas adultas, pola contra, recibíronse un total de 84 obras presentadas por 35 participantes,
que se amosaron na páxina do Fondo Galego en Facebook para que as e os internautas puideran votar as súas
favoritas.
Os obradoiros Tecendo polo Cambio incluíron
e degustacións de comercio xusto

charlas

Doutra banda, o programa Vacacións con
Traballo continuou mantendo unha presenza estratéxica en
Cabo Verde e abriu un novo destino: Mozambique. Catro
persoas participaron e viaxaron a estes países para ofrecer
o seu traballo voluntario por undécimo ano consecutivo.

Así as cousas, os resultados conseguidos no ano 2016
ofrécenos de novo datos moi valiosos que amosan unha
enerxía e capacidade de reprodución das nosas actividades por medio da Rede Municipalista Solidaria. Neste senso, cómpre destacar o traballo das técnicas e técnicos, que
por medio dun mecanismo propio de traballo en rede, a

A entrega de premios do certame

levouse a cabo na Fegamp
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As quince obras mellor valoradas foron logo avaliadas polo xurado, conformado por Daniel Fernández, vogal da Comisión
Executiva do Fondo Galego polo Concello de Cartelle; Conchi Pernas, técnica do Concello de Burela; Natalia Monje, da
ONGD Ecos do Sur, e o fotoxornalista Felipe Carnotto, gañador
de Imaxes con Fondo II.

1º Premio: ‘Arribando en Lesbos’, de Adrián Irago (Vigo)

3º Premio: ‘Vivindo nun limbo’, de María Luz Arias (Sarria/Lugo).

O obxectivo dos obradoiros de fotografía social era o de difundir e promover a participación de mozas e mozos de 14
anos en adiante na terceira edición do concurso fotográfico
Imaxes con Fondo, ademais de chamar á reflexión sobre os
contidos das imaxes e o mundo que as mesmas constrúen. A
estrutura do obradoiro impartido por Felipe Carnotto abordou
temáticas como a historia da fotografía documental, a defini-

2º Premio: ‘Outra cultura, o mesmo ollar’,
de Evaristo Pardeiro (Mondoñedo/Lugo)

||

Exposición ‘Imaxes con Fondo’ e
obradoiros de fotografía social

Como novidade, a exposición ‘Imaxes con Fondo’ complementouse coa realización de dez obradoiros de fotografía social
noutras tantas entidades socias beneficiadas coa proposta.

Estes obradoiros foron impartidos entre xuño e novembro de
2016 polo fotógrafo vigués Felipe Carnotto e contaron cunha
duración aproximada de entre hora e media e 2 horas por
sesión, realizadas maioritariamente en centros de ensino.

A rapazada de Burela visitou a

exposición Imaxes con Fondo,
xurdida
do concurso fotográfico
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ción do fotoxornalismo e o respecto polas persoas fotografa-

Cultura. Obradoiro o 11/11/16 na Casa do Concello ás

das. No transcurso das sesións, que incluíron prácticas nas que

19.00h.

o alumnado realizou as súas propias fotografías con teléfono

◘◘ 15/11/16 a 30/11/16 Concello da Guarda. Casa do Con-

móbil ou ben con cámaras, visualizouse asemade o traballo

cello. Obradoiro o 24/11/16 no Centro Cultural ás 12h.

realizado polo monitor na ruta das persoas refuxiadas en Euro-

◘◘ 10/01/17 a 24/01/17 Concello de Cuntis. CPI Aurelio

pa, así coma fotografías de Nicaragua, país ao que viaxou para
visibilizar os proxectos do Fondo Galego tras gañar o certame

Marcelino Rey García. Obradoiro o 18/10/16 ás 15:30h.
◘◘ 26/01/17 a 15/02/17 Concello de Lousame. CPI Cerna-

Imaxes con Fondo II.

das de Castro. Obradoiro o 03/11/16 ás 15h.

||

Exposición ‘Galicia-Cabo Verde:
unha irmandade’ e actuación de
Batuko Tabanka

A exposición ‘Galicia-Cabo Verde: unha irmandade’, realizada
polo fotógrafo ferrolán Rober Amado, gañador do concurso
fotográfico Imaxes con Fondo en 2012, foi complementada
con 10 actuacións do grupo musical de orixe caboverdiana:
Batuko Tabanka.

Batuko Tabanka é unha agrupación musical composta por
doce mulleres caboverdianas radicadas en Burela, que reivinMáis de 300 mozas e mozos pasa

ron polos obradoiros de fotograf
ía
social con Felipe Carnotto

dican a música tradicional de Cabo Verde e a necesidade de
difundir a cultura e tradicións do seu país dentro do tecido
social galego. A colaboración entre o Fondo Galego e o grupo
permitiu fortalecer diversos aspectos relativos á difusión e com-

En torno aos 300 mozos
e mozas participaron destes obradoiros nas dez entidades socias que acolleron a exposición.

prensión da mencionada exposición, particularmente sobre a
cultura e contexto caboverdiano e o vínculo existente entre o
país africano e Galicia.

Itinerario da exposición ‘Imaxes con Fondo’ e dos
obradoiros de fotografía social
◘◘ 13/06/16 a 27/06/16 Concello de Mugardos. Casa
da Cultura. Obradoiro o 3/11/16 no IES de Mugardos
ás 12:45h.
◘◘ 11/07/16 a 24/07/16 Concello de Lugo. Centro de
Convivencia Fingoi. Obradoiro o 24/10/16 ás 18h.
◘◘ 01/08/16 a 15/08/16 Concello de Xove. Casa do
Concello. Obradoiro o 09/09/16 no Centro Xuvenil ás
10h.
◘◘ 09/09/16 a 30/09/16 Concello de Redondela. Multiusos de Chapela. Obradoiro o 22/09/16 ás 12:30h.
◘◘ 03/10/16 a 17/10/16 Concello de Teo. IES Cacheiras.
Obradoiro o 10/10/16 ás 9:35h.
◘◘ 24/10/16 a 13/11/16 Concello de Burela. Casa da

ica e a cultura caboverdianas
Batuko Tabanka levou a mús
por vilas coma Oleiros
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A actividade consistiu na realización de dez actuacións de Ba-

Aproximadamente 4.000 persoas achegáronse a ver tanto a

tuko Tabanka en dez entidades socias do Fondo Galego, pre-

exposición como as actuacións de Batuko Tabanka, que conta-

cedidas por unha breve charla informativa sobre Cabo Verde, a

ron cunha excelente receptividade e acollida.
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súa cultura e a integración da comunidade caboverdiana existente en Burela e outros concellos da Mariña lucense.

Con anterioridade á posta en marcha do Plan de Actividades
de Sensibilización 2016 e, por tanto, sen contar coa actuación

Itinerario da exposición ‘Galicia-Cabo Verde. Unha irman-

de Batuko Tabanka, a exposición ‘Galicia-Cabo Verde. Unha

dade’ e das actuacións de Batuko Tabanka:

irmandade’ amosouse ademais nas seguintes entidades socias:

◘◘ 11/06/16 a 29/06/16 Concello de Riveira. Casa do Conce-

◘◘ 11/01/16 a 29/01/16. Concello de Malpica de Bergantiños. Centro Cívico.

llo. Actuación o 11/06/16 no Auditorio Municipal ás 20h.
◘◘ 11/07/16 a 15/07/16 Concello de Cambados. Sala de

◘◘ 05/02/16 a 19/02/16. Concello de Sarria. Casa da Cul-

exposicións ‘José Peña’. Actuación o 02/07/16 na Praza
Alfredo Brañas ás 19:30h.

tura.
◘◘ 03/03/16 a 30/03/16. Concello de Redondela. Multiusos

◘◘ 01/08/16 a 15/08/16 Concello de Moaña. Casa do Concello. Actuación o 07/08/16 no CEIP Reibón ás 13h.
◘◘ 16/08/16 a 30/08/16 Concello de Nigrán. Casa do
Concello. Actuación o 20/08/16 no Campo das Redes
(Panxón) ás 20:30h.
◘◘ 03/09/16 a 17/09/16 Concello de Ames. Casa da Cultura
do Milladoiro. Actuación o 17/09/16 ás 19h.
◘◘ 19/09/16 a 30/09/16 Concello de Oleiros. Centro Cultural A Fábrica. Actuación o 24/09/16 ás 20h.
◘◘ 15/10/16 a 04/11/16. Concello de Bergondo. Edificio

de Chapela.
◘◘ 06/04/16 a 25/04/16. Concello de Betanzos. Liceo.

||

Exposición e charla ‘As nenas e
nenos soldados’

A exposición ‘As nenas e nenos soldados’ do artista senegalés Momar Badiane constitúe unha denuncia sobre unha triste
realidade, a da utilización de menores de idade nos conflitos

Sociocultural da Senra. Actuación o 15/10/16 ás 18h.

armados, que segue a estar presente en aproximadamente 18

◘◘ 07/11/16 a 20/11/16 Concello de Barro. Casa do Conce-

países de África, Asia, Oriente Medio e América Latina, onde

llo. Actuación o 12/11/16 no Pazo da Crega (San Antoni-

son vítimas das guerras civís e de diversos enfrontamentos bé-

ño) ás 18h.

licos. Todo isto sen excluír o recrutamento de nenas para fins

◘◘ 21/11/16 a 09/12/16 Concello de Carballo. Pazo da Cul-

de explotación sexual e laboral.

tura. Actuación o 03/12/16 ás 19h.
◘◘ 12/12/16 a 17/12/16 Concello da Coruña. Mercado
de Abastos San Agustín. Actuación o 17/12/16 ás 12h.

nenas e
use á grave problemática das
A rapazada de Caldas achego
nenos soldados
Rober Amado é o autor das foto

grafías da mostra ‘Galicia-Cab
o
Verde: unha irmandade’
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Dentro do itinerario desta exposición, pero sen charla complementaria, ‘As nenas e nenos soldados’ amosouse aínda
noutro municipio:
◘◘ 02/05/16 a 13/05/16 Concello de Malpica de Bergantiños. Centro Cívico.

Aproximadamente unhas 3.300 persoas puideron ver a exposición. En canto á asistencia ás respectivas charlas ofrecidas como actividade complementaria, contabilízanse unhas
200 persoas.

|| Outras exposicións itinerantes
O analista do IGADI Roberto Mansilla ofreceu en Verín unha charla
complementaria á exposición

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade seguiu
difundindo outras exposicións, como ‘África. Soños e mentiras’ ou ‘Nicaragua. O futuro’, xerada no ano 2015 grazas

A exposición visitou trece entidades socias no 2016, contando

á colaboración coa Xunta de Galicia.

cunha actividade complementaria: a charla informativa sobre a
problemática das nenas e nenos soldados, a cargo do analista

‘África. Soños e mentiras’

do IGADI Roberto Mansilla.
A exposición ‘África. Soños e mentiras’ forma parte do proxecItinerario da exposición ‘As nenas e nenos soldados’

to Causas Comúns que leva a cabo en Guinea Bissau o fotó-

◘◘ 18/05/16 a 03/06/16 Concello de Tomiño. IES Tomiño.

grafo ferrolán Gabriel Tizón, que nace como ferramenta de

Charla o 01/06/16 ás 12h.
◘◘ 04/06/16 a 19/06/16 Concello de Arteixo. Centro Sociocultural de Meicende. Charla o 15/06/16 ás 19h.
◘◘ 30/08/16 a 14/09/16 Concello de Monforte de Lemos.
Casa da Cultura ‘Lois Pereiro’. Charla o 08/09/16 ás 20h.

información e de sensibilización a través da fotografía como
idioma común, a fin de denunciar o incumprimento dos dereitos humanos en África, particularmente no relativo a aspectos
como a vivenda, o traballo, a alimentación ou a xustiza, entre
outros.

◘◘ 15/09/16 a 30/09/16 Concello de Cambre. Biblioteca
Central. Charla o 15/09/16 ás 20h.
◘◘ 03/10/16 a 14/10/16 Concello de Caldas de Reis.
IES Aquis Celenis. Charla o 11/10/16 ás 16:30h.
◘◘ 17/10/16 a 30/10/16 Concello do Porriño. Auditorio
Municipal.
◘◘ 01/11/16 a 15/11/16 Concello de Allariz. Fogar dos
Maiores.
◘◘ 18/11/16 a 30/11/16 Concello de Poio. Centro Social
do Concello.
◘◘ 01/12/16 a 20/12/16 Concello de Verín. Sala de Exposicións. Charla o 01/12/16 no IES Xesús Taboada
Chivite ás 12:40h.
◘◘ 22/12/16 a 15/01/17 Concello de Corcubión. Casa da
Cultura. Charla o 22/12/16 na Casa da Cultura ás 19h.

vilas que acolleu
A Guarda foi unha das
os e mentiras’
a exposición ‘África. Soñ
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En 2015, o Fondo Galego de Cooperación e o Concello de

Durante a súa estancia en Nicaragua, o fotoxornalista visitou os

Pontevedra financiaron este proxecto, permitindo que esta

proxectos que o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

exposición fotográfica poida difundirse entre as nosas entida-

levou a cabo co INPRHU-Somoto, unha das ONGD con maior

des socias. As mostra consta de 40 fotografías que amosan as

percorrido histórico de Nicaragua e Centroamérica, coa que o

historias dos soños e as mentiras sobre un continente, África,

Fondo Galego apoiou un total de 17 proxectos.
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onde o 40% da súa poboación é menor de idade. Esta exposición narra, por tanto, o encontro coas persoas, coas lideresas e

Itinerario da exposición ‘Nicaragua. O Futuro’

líderes comunitarios e coas heroínas e heroes anónimos.

◘◘ 16/02/16 a 30/03/16 Concello de San Sadurniño. Pazo
da Marquesa.

Itinerario da exposición ‘África. Soños e mentiras’
◘◘ 13/06/16 a 17/06/16 Concello de Pontevedra. CEIP Praza de Barcelos.

◘◘ 04/04/16 a 18/04/16 Concello de Malpica de Bergantiños. Centro Cívico de Malpica.
◘◘ 01/06/16 a 30/06/16 Deputación de Lugo.

◘◘ 05/07/16 a 31/07/16 Concello da Guarda. Casa do Con-

‘As chaves do cambio’

cello.
◘◘ 18/11/16 a 30/11/16 Concello de Silleda. Casa da Cultura. Charla o 18/11/16 ás 11:30h.
◘◘ 02/12/16 a 30/12/16 Concello de Pontecesures. Casa da

‘As chaves do cambio’ é unha exposición realizada polo fotógrafo Manuel Fandiño, logroñés afincado en Nicaragua, que
amosa os logros do proxecto “Fortalecemento das capacidades

Cultura.

de prestación de servizos turísticos e da autosuficiencia econó-

‘Nicaragua. O futuro’

mica do Centro de Educación Alternativa Rural”, que levou a
cabo a ONGD Taller de Solidariedade durante o 2015 na locali-

A exposición ‘Nicaragua. O Futuro’ foi realizada polo fotógrafo

dade nicaraguana de Totogalpa, en colaboración con Instituto

vigués Felipe Carnotto tras gañar o concurso fotográfico Ima-

de Promoción Humana (INPRHU) Somoto e co financiamento

xes con Fondo II en 2014. Como premio, Carnotto viaxou a

do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

Nicaragua en xullo de 2015 para realizar esta exposición de
24 paneis, nos que plasma unha visión sobre a vida cotiá das e

O obxectivo desta exposición é visibilizar, a través do teste-

dos habitantes do país centroamericano a través da súa óptica

muño de seis persoas, o valor do turismo comprometido, a

persoal.

agroecoloxía e a artesanía como ferramentas para mellorar a
calidade de vida das persoas en contextos de vulnerabilidade.

As instantáneas tomadas en Nicaragu

a amosáronse no
Concello de San Sadurniño

iado á ONGD Taller
xorde do proxecto apo
‘As chaves do cambio’
gua
Solidariedade en Nicara

de
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Itinerario da exposición ‘As Chaves do Cambio’

Durante tres xornadas leváronse a cabo as aulas de calceta

◘◘ 15/01/16 a 01/02/16 Concello de Lugo. Hospital Lucus

impartidas pola tamén monitora de lanoterapia Socorro Váz-

Augusti.
◘◘ 02/03/16 a 30/03/16 Concello de Pontevedra. Casa das
Campás.
◘◘ 21/10/16 a 15/11/16 Concello de Santiago de Compos-

quez, que acudía acompañada por persoal do Fondo Galego
e representantes de ONGD para conversar coas asistentes sobre temáticas de cooperación, xénero, voluntariado, comercio
xusto, etc.

tela. Facultade de Ciencias da Comunicación da USC.
Coa peza tecida conxuntamente, na cuarta semana cubríase

‘Influír no Global desde o Local’

algún elemento da rúa, nunha acción reivindicativa de “yarn
bombing” ou “urban knitting”, unha técnica de arte urbana

A exposición ‘Influír no global desde o local’ foi retirada e tras-

coa que apropiarse do espazo público, relacionando o indivi-

ladada á oficina da Secretaría do Fondo Galego por desgaste

dual co colectivo e rompendo a dicotomía público/privado.

do material. Con anterioridade, a mostra amosárase en
2016 en dúas localizacións:
◘◘ 25/01/16 a 12/02/16 Concello de Ames. Casa da
Cultura do Milladoiro.
◘◘ 22/02/16 a 11/03/16 Concello de Ames. Casa da
Cultura de Bertamiráns.

A primeira acción de “yarn bombing” celebrouse
nas minas de San Finx

No Concello de Lousame adornouse o busto de Diego Antonio Cernadas de Castro, “o Cura de Fruíme”, para recoñecer tanto á súa contribución ao desenvolvemento do luOs paneis de ‘Influír no global desde o local’ instaláronse en dúas
localizacións do Concello de Ames

gar como a súa denuncia das inxustizas. No entanto, o acto
central celebrouse nas minas de volframio de San Finx, co
fin de chamar a atención sobre o descoñecido papel que as

|| Tecendo polo cambio

mulleres, e mesmo as nenas, tiveron no auxe da extracción
deste mineral. Unha realidade que conecta á súa vez non só
coa explotación que as mulleres sofren en distintos lugares do

O Fondo Galego sorprendeu en 2016 coa posta en marcha

mundo, senón tamén cos abusos que aínda hoxe en día se

dos obradoiros ‘Tecendo polo cambio’ en tres concellos socios

producen en moitas minas.

de menos de 10.000 habitantes. O obxectivo desta actividade, cofinanciada por Cooperación Galega, era achegar ao eido

Esta conexión entre o local e o global fomentouse asemade no

rural e a veciñanza de todas as idades a defensa dos Dereitos

Concello de Vilar de Santos, onde a peza se colocou sobre

Humanos, ao tempo que recoñecer o traballo feminino a través

a fonte da Praza do Concello para lembrar a importancia do

dunha tarefa compartida por mulleres de todos os tempos e

acceso á auga tanto na nosa contorna coma nos países em-

culturas.

pobrecidos.
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En Vilar de Santos reivindicaron o dereito á auga

A Tropa de Trapo percorreu en 2016 unha decena de

decorando unha fonte

concellos socios do Fondo Galego

abertas’ en dez concellos socios do Fondo Galego. O público destinatario sería de carácter adulto.

A xira 2016 da Tropa de Trapo desenvolveuse co seguinte itinerario:
◘◘ 22/06/16 Concello de Vilasantar. Colexio Público
de Présaras. 11h.
◘◘ 26/06/16 Concello de Castrelo do Miño. Parque
Náutico. 12h.
◘◘ 14/07/16 Concello de Laxe. Pazo de Ramón Juerga.
20h.
As obras de calceta colectiva engalanaron as árbores de Pontecesures

◘◘ 28/09/16 Concello de San Sadurniño. Escola de
Memoria e de Ximnasia para Adultos. Pazo da Marquesa. 18:30h.

Habitualmente son as mulleres e nenas as encargadas de cargar os baldes ao longo de quilómetros ata a casa, situación

◘◘ 21/10/16 Concello de Boiro. Centro A Cachada.
20h.

enlaza coa historia das propias mulleres galegas, tal e como

◘◘ 25/10/16 Concello de Pontedeume. IES Breamo. 16h.

puxeron de manifesto as testemuñas do acto. Tamén no Con-

◘◘ 11/11/16 Concello de Pontevedra. Centro Cívico Sur.

cello de Pontecesures chamaron a atención sobre a defensa
do medio ambiente, entre outros temas, instalando o tecido en
árbores da vila, alén doutros elementos.

|| Xira da Tropa de Trapo

19:30h.
◘◘ 17/11/16 Concello de Ourense. IES 12 de Outubro.
11:30h.
◘◘ 19/11/16 Concello de Moeche. Castelo Medieval. 19h.
◘◘ 25/11/16 Concello da Pobra do Caramiñal. Teatro Cine
Elma. 12:30h.

O Fondo Galego e a compañía A Tropa de Trapo renovaron

Nas dez actuacións previstas para a xira 2016 ‘Contos coas

a colaboración que desde 2010 veñen levando adiante, para

mans abertas’, unhas 800 persoas se achegaron ao espectácu-

a realización de dez pases do espectáculo ‘Contos coas mans

lo da Tropa de Trapo.
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|| Seminario en Mozambique
Concelleiras de catro municipios socios Fondo Galego desprazáronse durante a última semana de setembro a Mozambique para compartir a súa experiencia en equidade
de xénero coas edís e alcaldesas que conforman a Rede
de Mulleres Autarcas do país lusófono (RMAM). As concelleiras de Igualdade de Lugo, Moaña e San Sadurniño, e
mais a edil de Cultura do Concello de Verín, participaron
no encontro estatal organizado en Maputo polas súas ho-

A delegación visitou o municipio de Mandlakaze
da man da súa alcaldesa

os servizos de saúde, educación, arranxo de estradas ou
abastecemento de auga, senón tamén con emprendedoras
locais ou con mulleres cabeza de familia, unha realidade
habitual no país lusófono que adoita levar ás mulleres e ás
súas fillas e fillos a unha situación vulnerable.

As concelleiras galegas tamén se desprazaron ao distrito
de Boane para coñecer o centro de acollida de menores da
Casa do Gaiato e supervisar de primeira man o proxecto
financiado polo Fondo Galego á Fundação Encontro, que
A intervención das concelleiras galegas espertou
o interese das súas homólogas

permitiu incrementar de xeito notable as consultas pre e
post parto. Alí entrevistáronse coas activistas que ían porta
por porta en cada

mólogas africanas.

Ana G. Abelleira, María Ortega, Ana B. Gundín e Emilia Somoza expuxeron tanto a súa experiencia persoal
como as claves dos plans municipais de igualdade. As
edís mozambicanas alertaron asemade sobre algúns
problemas específicos como a escolarización das nenas,
a atención sanitaria das embarazadas, a poligamia ou
os casamentos prematuros.

No entanto, as políticas iniciaron o seu percorrido visitando o municipio de Mandlakaze da man da súa alcaldesa e presidenta da RMAM, María Helena Correia, quen
xa visitara varios concellos galegos. Alí tiveron a oportunidade de trocar impresións non só cos membros da Corporación, que expresaron as súas dificultades para ofrecer

As políticas avaliaron

ontro

to coa Fundação Enc

positivamente o proxec
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aldea para concienciar ás nais da importancia de levar un con-

ller ourensán, traballou durante o mes de setembro coa Aso-

trol médico.

ciación Nacional de Municipios (ANAMM) no fortalecemento
da Rede Mozambicana de Mulleres Autarcas, á que axudou

|| Vacacións con Traballo

na organización do encontro nacional no que tamén participaron concelleiras galegas. Tamén a Mozambique viaxou Mónica
Mourín, traballadora social do Concello de Bergondo, neste

Tres técnicas e un técnico de concellos asociados ao Fondo

caso para colaborar coa Fundação Encontro na súa área de acción social, que presta atención a menores vulnerables e maiores. Ademais, aproveitou para supervisar o proxecto a
prol da saúde infantil e materna financiado polo Fondo
Galego.

A mediados de outubro partiron para Cabo Verde os técnicos de Turismo Sonia Moure, do Concello de Ames,
e Ramón Burdeos, do Concello de Ourense, este último
tamén especialista en desenvolvemento local. Alí achegaron ideas para o impulso do turismo comunitario, tarefa
que os levou a percorrer varias illas da man da Asociación
Nacional de Municipios Caboverdianos.

As e os participantes nas Vacacións con Traballo, que conMalena Rodríguez participou nun preev

ento para organizar o encontro
das autarcas mozambicanas

tan con financiamento autonómico, achegaron asesoramento técnico nos países empobrecidos aos que se desprazaron. No entanto, o programa ten sobre todo unha
finalidade de sensibilización, xa que as e os profesionais

Galego colaboraron durante un mes con

participantes entran en contacto con novas culturas,

parceiros en Mozambique e Cabo Verde a través do programa

toman conciencia

de voluntariado internacional Vacacións con Traballo.

Malena Rodrígez, directora do Centro de Información á Mu-

Sonia Mo

ure e Ram

istas da Fundação Encontro no seu
Mónica Mourín acompañou ás activ
percorrido polas comunidades

ón Burdeo
s coñecero
recursos tu
n de preto
rísticos de
os
Cabo Verd
e
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das desigualdades e se converten en axentes da transforma-

inician proxectos ou actividades, co obxectivo de visibilizar en

ción social cara actitudes solidarias. O seu día a día compárteno

Galicia as súas problemáticas, os esforzos e os resultados que

a través do blog https://vacacionscontraballo.wordpress.com,

se van acadando cos proxectos que desde aquí financiamos e

mentres que á volta toman parte en diferentes actividades de

apoiamos nestes países.

difusión. Con esta edición, son xa corenta as técnicas e técnicos municipais e provinciais que viaxaron a países do Sur en

As Visitas son o momento oportuno para que o persoal da ad-

once anos.

ministración local galega coñeza de primeira man a realidade
do Sur nos testemuños das persoas convidadas, que acostu-

|| Visitas ao Norte

man ter un perfil destacado ao respecto do traballo da cooperación internacional nas súas sociedades.

As Visitas ao Norte son actividades polas que o Fondo Gale-

No ano 2016 contamos con dúas Visitas ao Norte:

go convida a parceiros so Sur cos que xa estamos traballando
María Helena Correia, presidenta (alcaldesa) do Consello Mu-

ou cos que se

a de Cartelle
z e a alcaldes
de
án
rn
Fe
l
Danie
a Correia
O concelleiro
María Helen

En Bergo

ndo deu

O Concello de Pontecesures ofreceulle unha recepción institucional á
convidada mozambicana

María Jo

se un inte
políticas

recibiron a

sé Castro

resante tr
do Norte
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nicipal de Mandlakaze (Mozambique), é ademais presidenta da

zambicana sen fins lucrativos e de utilidade pública. O Fondo

Rede de Mulleres Autarcas de Mozambique e vicepresidenta

Galego e a Fundação Encontro desenvolveron entre 2015 e

da Asociación Nacional de Municipios Mozambicanos. María

2016 o proxecto “Enfoque integral de saúde comunitaria nos

Helena Correia visitou, entre o luns 7 e o martes 8 de marzo,

distritos de Boane e Naamacha”.

distintos concellos socios do Fondo Galego, coincidindo coa
conmemoración do Día Internacional das Mulleres. As alcalde-

María José Castro acompañounos os días 12, 13, 14, 15 e 16

sas de Cartelle, Pontecesures e Bergondo recibiron á convida-

de decembro para difundir entre as nosas entidades socias o

da, que ademais se reuniu coa Comisión Executiva do Fondo

proxecto que levou a cabo o Fondo Galego de Cooperación

Galego para concretar a organización de distintas accións.

e Solidariedade coa Fundação Encontro. Esta viaxe coincidiu
coa segunda convocatoria anual das Redes de Municipalistas

Tres concellos socios do Fondo Galego rexidos por mulleres

Solidarias que se celebraron nos catro concellos socios capitais

recibiron a visita de María Helena Correia:

de provincia: Lugo, Ourense, Pontevedra e A Coruña. María

◘◘ 07/03/2016 Concello de Cartelle. Neste municipio, a

José participou en todas elas para dar conta dos resultados do

presidenta da Rede de Mulleres Autarcas de Mozambique

proxecto.

reuniuse con María del Carmen Leyte, alcaldesa de Cartelle, e co concelleiro Daniel Fernández Carril, vogal do

A axenda de María José Castro foi a seguinte:

Fondo Galego.

◘◘ 12/12/2016 Dirección Xeral de Relacións Exteriores e

◘◘ 08/03/2016 Concello de Pontecesures. Na reunión parti-

coa Unión Europea da Xunta de Galicia. A axenda deu

cipou a alcaldesa, Cecilia Terela, a concelleira María Teresa

comezo cunha xuntanza con Pilar Romero, subdirectora

Tocino e o concelleiro Roque Araujo.

xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia, e con

◘◘ 08/03/2016 Concello de Bergondo. Neste encontro
participaron a alcaldesa, Alejandra Pérez, as concelleiras
Begoña Calviño e Patricia Vázquez, e mais a técnica Serezábel Rodríguez.

Pilar García Quince, xefa do Servizo de Fomento da Cooperación ao Desenvolvemento.
◘◘ 12/12/2016 Concello de Bergondo. Ese mesmo día pola
tarde, María José Castro participou nunha recepción institucional na que estiveron presentes a alcaldesa Alejandra

A segunda das Visitas ao Norte de 2016 foi a de María José

Pérez, os tenentes de alcaldesa Francisco Javier Santos,

Castro, enfermeira galega que na actualmente exerce como

Begoña Calviño, José Ramón Lorenzo e Patricia María Váz-

directora executiva da Fundação Encontro, organización mo-

quez, e as técnicas Serezábel Rodríguez

Os edís de Sarria, Efrén Castro e Mónica

López, fixéronlle entrega dun
agasallo á enfermeira galega

iu unha
ntro impart
ndação Enco
Fu
da
a
s
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ra
ut
or
exec
o de Valde
A directora
blico no Barc
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ao
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ab

charla
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e Mónica Mourín.
◘◘ 13/12/2016 Concello de Sarria. Entrega dun
agasallo a María José Castro a mans dos edís
Efrén Castro e Mónica López.
◘◘ 14/12/2016 Concello de Ourense. Recepción
institucional a cargo da concelleira Sofía Godoy.
◘◘ 14/12/2016 Concello do Barco de Valdeorras
Recepción institucional co concelleiro Orlando Saavedra. Posteriormente, deuse paso a unha charla
da representante da Fundação Encontro, no salón
de actos do Edificio de Usos Múltiples, en relación ao
proxecto “Enfoque integral de saúde comunitaria nos
distritos de Boane e Naamacha”.
◘◘ 15/12/2016 Concello de Pontevedra . Recepción
institucional na que participaron o alcalde, Miguel

con
ra acolleron
de Ponteved
a
ci
in
ov
pr
s da
astro
dos concello
María José C
As técnicas
a palestra de
se
re
te
in
grande

Anxo Fernández Lores, e a concelleira Carme Fouces,
tesoureira do Fondo Galego.
◘◘ 15/12/2016 Concello de Silleda. Recepción institucional encabezada polo seu alcalde, Manuel Cuíña, e coa
participación doutros edís e representantes das asociacións veciñais e doutros colectivos do municipio.
◘◘ 16/12/2016 Concello de Oleiros. Recepción institucional coa presenza do alcalde, Ángel García Seoane,
e da concelleira Marga Figueroa, vogal do Fondo Galego de Cooperación.

||

Exposición sobre os 20 anos
do Fondo Galego

Esta actividade enmárcase dentro do convenio de colaboración que anualmente asinamos coa Xunta de Galicia
para fomentar o reforzo da nosa rede e para promover a sensibilización dun maior número de persoas en Galicia. No 2017
o Fondo Galego celebrará 20 anos de traxectoria, polo que, ao
longo deste ano, traballouse na elaboración dunha exposición
que dera conta deste acontecemento.

A exposición, que conta co deseño de Pepe Carreiro, ten como
característica principal que está ideada para colocar no exterior, nas rúas e prazas dos nosos socios, co obxectivo de achegarnos a un maior número de persoas.

O alcalde de Oleiros, Ángel Seoane, recibiu no
á cooperante galega

seu despacho
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comunicación
comunicación

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade leva varios

representantes da Comisión Europea, do Programa de Desen-

anos apostando pola comunicación non só para divulgar o seu

volvemento das Nacións Unidas, de gobernos estatais e locais,

labor e visibilizar a contribución das administracións socias á

das ONGD, do mundo académico e do sector privado que se

construción dun mundo máis xusto, senón tamén para convi-

deron cita na capital lusa. A palestra, que concluíu apuntando

dar á reflexión crítica sobre as causas da pobreza e a exclusión,

o desafío de comunicar os novos Obxectivos de Desenvolve-

ao tempo que realiza un exercicio de transparencia.

mento Sostible, espertou especial interese entre participantes
de Estremadura, Italia e Alemaña.

Por esta liña de traballo, que marca a diferenza respecto doutras entidades semellantes, o Fondo Galego foi convidado a

O Fondo Galego ten e pon a disposición das deputacións e

presentar as súas boas prácticas en materia de comuni-

concellos socios distintas ferramentas comunicativas, come-

cación para o cambio social no Seminario Internacional ‘Auto-

zando pola web www.fondogalego.gal que, como non po-

ridades locais rumbo a 2030: diálogos para o desenvolvemen-

día ser doutro xeito, en 2016 se mantivo puntualmente actua-

to’, celebrado a comezos de novembro en Lisboa no marco do

lizada coa publicación de medio cento de noticias, pero tamén

proxecto europeo Redes para o Desenvolvemento. A respon-

con imaxes na galería da portada, as citas da axenda, etc. A

sable da Área de Comunicación, Carmen Novas, foi a encar-

páxina recibiu durante o ano 75.500 visitas, das que 36.000

gada de expoñer o labor desenvolvido neste eido ante

corresponderon a visitantes únicos.

Os perfís da asociación nas redes sociais tamén se mantiveron ao día, nomeadamente en Facebook e Twitter. O primeiro sumou preto de 800 siareiras e siareiros, ata acadar os
4.852. Aínda que o crecemento foi constante, máis da metade deste aumento produciuse durante o período de votación
online do concurso Imaxes con Fondo III, pese as restricións
de Facebook para esixir que antes de votar haxa que seguir
a páxina, pois na actualidade só é posible recomendala. En
Twitter gañáronse ao longo do ano 130 fans, ata acadar
os 1.889.

Tanto para as redes como para a canle de Youtube producíronse novos vídeos: da actuación de Batuko Tabanka na
cticas en

s prá
do a presentar as súas boa
O Fondo Galego foi convida
io Internacional
comunicación nun Seminar

Asemblea Xeral, para promocionar o programa Vacacións
con Traballo ou o concurso Imaxes con Fondo e sobre o
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Seminario Internacional de Educación para o Desenvolvemento ou o intercambio de experiencias de concelleiras galegas en Mozambique.

A newsletter continuou enviándose mensualmente ás listas
de contactos, que suman máis de 400 enderezos electrónicos entre representantes políticos e técnicos das administracións socias do Fondo Galego, entidades do sector e cidadanía xeral. Tamén o boletín dixital ‘Infórmate a Fondo’
deu conta trimestralmente das novidades da cooperación
municipalista, incorporando como novidade entrevistas con
diferentes membros da Comisión Executiva. Estas únense á

Cambados anunciou en rolda de prensa a súa incorporación ao Fondo
Galego tras a xuntanza da Executiva

Ollada Externa que protagonizan recoñecidas personaxes
públicas cunha faceta solidaria, como foron neste caso Alon-

525 impactos en medios: 2 correspondentes a axencias de in-

so Caxade, Susana Seivane, David Amor e Yolanda Castaño.

formación, 3 a canles de televisión, 21 a emisoras de radio,
142 a xornais e revistas e 357 a páxinas web. Especial interese

A boa sintonía coa Federación Galega de Municipios e Provin-

espertaron as Visitas ao Norte, xa que tanto María Helena Co-

cias (Fegamp) demostrouse tamén no eido da comunicación,

rreia como María José Castro houberon de atender numerosas

pois a revista ‘Concellos galegos’ continuou dedicando cada

entrevistas. Cómpre apuntar tamén a repercusión nos medios

cuadrimestre unha páxina ao Fondo Galego, con temas como

mozambicanos da viaxe a terreo.

as novas actividades de sensibilización, os últimos concellos
incorporados á rede, a viaxe das concelleiras a Mozambique

As deputacións e concellos socios do Fondo Galego poden

ou os vinte anos que estamos a piques de cumprir. Tamén se

multiplicar este impacto mediático redifundindo os comunica-

afianzaron os lazos con distintos xornais galegos mediante a

dos que se lle facilitan, incluíndo o banner na web municipal

publicación de artigos de opinión asinados por membros da

ou compartindo contidos nas redes sociais. Sinxelas pero valio-

Comisión Executiva, sobre a igualdade de xénero, o comercio

sas accións que contribúen a acadar os obxectivos comunicati-

xusto, a crise de persoas refuxiadas ou contra os estereotipos

vos do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

sobre África. O que si crebou a mediados de ano foi a colaboración con Radiofusión, dado que o programa onde periodicamente se viñan emitindo entrevistas relacionadas coa
actividade do Fondo Galego foi retirado da grella da rede
de emisoras locais.

Por outra parte, as administracións socias convocaron ao
longo de 2016 varias roldas de prensa por iniciativas relacionadas co Fondo Galego, un acto especialmente recomendado no caso das xuntanzas itinerantes da Comisión
Executiva con motivo da incorporación dun novo concello. Tamén tiveron á súa disposición as máis de cen notas
de prensa emitidas desde a Área de Comunicación, co
obxectivo de dar a coñecer tanto as actividades de sensibilización que acollen coma os proxectos de cooperación
nos que participan. O clipping anual recolle un total de

As representantes do Fondo Galego

houberon de atender diversas
entrevistas nos medios mozambicano
s
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Balance
balance
económico
económico

INGRESOS

227.863,09

Cotas de socios
Cotas de socios 2016

190.181,65
190.181,65

Cotas de socios anuladas

-12.600,07

Cota Concello de Moaña 2011

-1.446,50

Cota Concello de Baiona 2013

-2.000,00

Cota Concello de Melide 2013

-698,19

Cotas Concello de Mos 2010-2011

-4.145,40

Cotas Concello de Entrimo 2012-2013

-487,41

Cota Concello de Monterroso 2011

-409,45

Cota Concello de Salceda de Caselas 2013

-725,95

Cotas Concello de Neda 2014-2015-2016

-1.854,01

Cotas Concello de Mondoñedo 2011-2012

-833,16

Subvencións proxectos de cooperación
Subvención Xunta de Galicia

40.000,00
40.000,00

Doazóns emerxencia
Doazóns emerxencia Ecuador

10,00
10,00

Ingresos proxecto europeo
Ingresos proxecto europeo
Ingresos excepcionais

10.271,47
10.271,47
0,04
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GASTOS

165.432,15

Gastos Correntes
Gastos secretaría do Fondo (IGADI)
Gastos asesoría
Servizos profesionais independentes (rexistro)

63.572,17
60.000,00
1.319,88
31,45

Gastos tinta

129,91

Servizos bancarios e similares

120,01

Outros servizos
Amortización inmovilizado

1.621,18
349,74

Gastos proxecto europeo
Gastos proxecto europeo

7.692,35
7.692,35

Gastos confederación de fondos
Gastos Confederación de Fondos

2.048,04
2.048,04

Gastos plan fortalecemento
Exposición 20 anos do Fondo Galego

11.573,65
11.573,65

Gastos plan sensibilización
Coordinación área sensibilización
Encontros rede municipalista solidaria
Estimulación asistencia asemblea xeral de socios

60.046,45
24.000,00
2.551,70
450,00

Exposicións con actividades que faciliten a comprensión

8.606,89

Contacontos

4.173,10

Imaxes con fondo

1.387,26

Tecendo polo cambio

2.442,10

Workshop coa rede mozambicana de mulleres autarcas
Vacacións con traballo

10.691,92
5.743,48

Gastos plan comunicación

2.499,49

Elaboración 4 pressbooks

17,70

Mantemento páxina web

171,40

Deseño e impresión memorias

1.864,61

Deseño e distribución online boletín IAF

100,80

Cámara fotográfica

344,98

Proxectos Emerxencia

18.000,00

Proxecto post emerxencia Sáhara

10.000,00

Proxecto post emerxencia Ecuador

8.000,00

SUPERÁVIT EXERCICIO 2016

62.430,94
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AXENDA
AXENDA

13-01-2016

Santiago de Compostela. Xuntanza da Comisión Executiva do Fondo Galego, na sede da Fegamp. 10:00.

11-01-2016 - 29-01-2016

Concello de Malpica de Bergantiños. Exposición 'Galicia-Cabo Verde: unha irmandade', no Centro Cívico de Malpica.

29-01-2016

Concello de Barcelona. Xuntanza da Confederación de Fondos, na sede do Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 11:00.

01-02-2016

Distritos de Boane e Naamacha (Mozambique). Ecuador do proxecto de cooperación ao desenvolvemento ‘Enfoque integral de saúde comunitaria nos distritos de Boane e Naamacha’ apoiado xunto coa ONGD Fundaçao Encontro.

15-01-2016 - 01-02-2016

Concello de Lugo. Exposición 'Chaves do cambio', froito do proxecto apoiado a Taller de Solidariedade en Nicaragua. Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).

01-02-2016

Santiago de Compostela. Xuntanza do Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento (Congacode). EGAP. 11:00.

25-01-2016 - 12-02-2016

Concello de Ames. Exposición 'Influír no global desde o local', na Casa da Cultura do Milladoiro.

17-02-2016

Santiago de Compostela. Xuntanza da Comisión Executiva do Fondo Galego, na EGAP. 17:00.

17-02-2016

Santiago de Compostela. Xuntanza con Carmen Quintana, Coordinadora de Acción Humanitaria, Emerxencia e Desenvolvemento de UNRWA España. 13:30.

05-02-2016 - 19-02-2016
04-03-2016

Concello de Sarria. Exposición 'Galicia-Cabo Verde: unha irmandade', na Casa da Cultura.
Concello de Redondela. Charla con María José Villar, participante nas Vacacións con Traballo
2015 en Cabo Verde. 20:30.

07-03-2016

Concello de Cartelle. Xuntanza de M. Helena Correia, presidenta da Rede Mozambicana de
Mulleres Autarcas, coa alcaldesa de Cartelle, Carmen Leyte, e o concelleiro Daniel Carril. 17:00.

44

Memoria | 2 | 0 | 1 | 6 | Fondo Galego

08-03-2016

Concello de Pontecesures. Xuntanza de M. Helena Correia, presidenta da Rede Mozambicana
de Mulheres Autarcas, coa alcaldesa de Pontecesures, Cecilia Tarela. 10:00.

08-03-2016

Concello de Bergondo. Xuntanza de M. Helena Correia, presidenta da Rede Mozambicana de
Mulheres Autarcas, coa alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez. 13:00.

22-02-2016 - 11-03-2016

Concello de Ames. Exposición 'Influír no global desde o local', na Casa da Cultura de Bertamiráns.

17-03-2016

Santiago de Compostela. Asemblea Xeral de socios do Fondo Galego, na sede da Fegamp.
11:00.

17-03-2016

Santiago de Compostela. Xuntanza da Comisión Executiva do Fondo Galego, na Fegamp. 10:00.

22-03-2016

Concello de Allariz. Presentación en rolda de prensa do programa de voluntariado internacional
Vacacións con Traballo. Casa do Concello. 11:00.

28-03-2016

Concello da Estrada. Xuntanza da Rede Municipalista Solidaria. Museo do Moble e da Madeira
(Avda Benito Vigo, 92). 10:30.

28-03-2016

Concello de Lugo. Xuntanza da Rede Municipalista Solidaria. Salón de actos do Centro de Convivencia 'Uxío Novoneyra' (R/ Quiroga Ballesteros, 1A). 10:30.

29-03-2016

Concello de Ourense. Xuntanza da Rede Municipalista Solidaria. Centro de Iniciativas Empresariais (R/ Padre Feijoo, 1). 10:30.

29-03-2016

Concello de Teo. Xuntanza da Rede Municipalista Solidaria. Casa do Concello (Travesía da Ramallosa, 38). 10:30.

16-02-2016 - 30-03-2016

Concello de San Sadurniño. Exposición 'Nicaragua. O futuro', na Casa do Concello.

02-03-2016 - 30-03-2016

Concello de Pontevedra. Exposición 'Chaves do cambio', froito do proxecto apoiado a Taller de
Solidariedade en Nicaragua. Casa das Campás.

30-03-2016

Concello de Betanzos. Xuntanza da Rede Municipalista Solidaria. Aula municipal do Edificio
Liceo (Praza de Galicia, 1). 10:30.

30-03-2016

Concello de Moaña. Xuntanza da Rede Municipalista Solidaria. Patronato Municipal Beiramar (A
Carrasqueira, s/n - Tirán). 10:30.

03-03-2016 - 31-03-2016

Concello de Redondela. Exposición 'Galicia-Cabo Verde: unha irmandade'. Multiusos de Chapela.

04-04-2016 - 18-04-2016
20-04-2016
06-04-2016 - 25-04-2016

Malpica de Bergantiños. Exposición 'Nicaragua. O futuro', no Centro Cívico.
Concello de Cambados. Xuntanza da Comisión Executiva do Fondo Galego. Exposalnés. 10:00.
Concello de Betanzos. Exposición 'Galicia-Cabo Verde: unha irmandade'. Sala de exposicións
'Luis Núñez' do Edificio Liceo.
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22-03-2016 - 30-04-2016

Cabo Verde e Mozambique. Convocatoria do programa de voluntariado internacional Vacacións
con Traballo.

03-05-2016

Concello de Pontevedra. Seminario internacional: 'Intercambios en metodoloxías e materiais
de Educación para o Desenvolvemento', dentro do proxecto "Redes para o desenvolvemento:
aprendizaxe global para unha cooperación ao desenvolvemento eficaz". 09:30.

02-05-2016 - 04-05-2016

Concello de Pontevedra. Xuntanzas de coordinación entre os parceiros do proxecto "Redes para
o desenvolvemento: aprendizaxe global para unha cooperación ao desenvolvemento eficaz".

02-05-2016 - 13-05-2016
18-05-2016

Malpica de Bergantiños. Exposición 'As nenas e nenos soldados', no Centro Cívico.
Santiago de Compostela. Xuntanza da Comisión Executiva do Fondo Galego, na sede da Fegamp. 10:00.

30-05-2016

Sáhara. Fin da axuda de emerxencia para a reconstrución dun centro sanitario nos campamentos
de Tinduf (Alxeria).

01-06-2016
18-05-2016 - 03-06-2016
06-06-2016

Concello de Tomiño. Charla 'As nenas e nenos soldados'. IES Tomiño. 12:00.
Concello de Tomiño. Exposición 'As nenas e nenos soldados'. IES Tomiño.
Concello de Lousame. Obradoiro Tecendo polo Cambio, 1ª sesión. Local social do Cruído.
16:00.

11-06-2016

Concello de Riveira. Actuación do grupo de mulleres caboverdianas Batuko Tabanka. Auditorio
Municipal. 20:00.

13-06-2016

Concello de Lousame. Obradoiro Tecendo polo Cambio, 2ª sesión. Local social do Cruído.
16:00.

15-06-2016

Concello de Arteixo. Charla 'As nenas e nenos soldados'. Centro Sociocultural de Meicende.
19:00.

13-06-2016 - 17-06-2016

Concello de Pontevedra. Exposición 'África. Soños e mentiras'. CEIP Barcelos.

04-06-2016 - 19-06-2016

Concello de Arteixo. Exposición 'As nenas e nenos soldados'. Centro Sociocultural de Meicende.

20-06-2016

Concello de Lousame. Obradoiro Tecendo polo Cambio, 1ª sesión. Local social do Cruído.
16:00.

23-06-2016

Concello de Vilasantar. Contos da Tropa de Trapo. CEIP de Présaras. 10:30.

26-06-2016

Concello de Castrelo de Miño. Contos da Tropa de Trapo. Público infantil. Parque Náutico.
12:00.

13-06-2016 - 27-06-2016
27-06-2016

Concello de Mugardos. Exposición 'Imaxes con Fondo'. Casa da Cultura.
Concello de Lousame. Obradoiro Tecendo polo Cambio, acto final de "yarn bombing". Igrexa
de Fruíme e minas de San Finx. 17:00.
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11-06-2016 - 30-06-2016

Concello de Riveira. Exposición 'Galicia-Cabo Verde. Unha irmandade'. Auditorio Municipal.

09-06-2016 - 30-06-2016

Deputación de Lugo. Exposición 'Nicaragua. O futuro'.

30-06-2016

Concello de Vilasantar. Xuntanza da Comisión Executiva do Fondo Galego, na sede da Fegamp.
10:00.

02-07-2016

Concello de Cambados. Actuación do grupo de mulleres caboverdianas Batuko Tabanka. Praza
Alfredo Brañas. 19:30.

09-07-2016

Pontevedra. Formación para o voluntariado internacional do programa Vacacións con Traballo.
Secretaría Técnica do Fondo Galego (IGADI):. 10:30.

14-07-2016
04-07-2016 - 15-07-2016

Concello de Laxe. Contos da Tropa de Trapo. Público infantil. Praza Ramón Juega. 20:00.
Concello de Cambados. Exposición 'Galicia-Cabo Verde. Unha irmandade'. Salón de Congresos
e Exposicións 'José Peña' (R/ O Borrón, 14).

22-07-2016

Santiago de Compostela. Xuntanza do Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento (Congacode). Consello Económico e Social. 11:00.

11-07-2016 - 24-07-2016
31-07-2016

Concello de Lugo. Exposición 'Imaxes con Fondo'. Centro de Convivencia Fingoi.
Distritos de Boane e Naamacha (Mozambique). Fin da execución do proxecto de cooperación ao
desenvolvemento ‘Enfoque integral de saúde comunitaria nos distritos de Boane e Naamacha’
apoiado xunto coa ONGD Fundaçao Encontro.

05-07-2016 - 31-07-2016
07-08-2016

Concello da Guarda. Exposición 'África, soños e mentiras'. Casa do Concello.
Concello de Moaña. Actuación do grupo de mulleres caboverdianas Batuko Tabanka. CEIP Reibón. 13:00.

09-08-2016

Concello de Xove. Obradoiro de fotografía social. Centro Xuvenil. 10:00.

01-08-2016 - 15-08-2016

Concello de Xove. Exposición 'Imaxes con Fondo'. Casa do Concello.

01-08-2016 - 15-08-2016

Concello de Moaña. Exposición 'Galicia-Cabo Verde. Unha irmandade'. Casa do Concello.

20-08-2016

Concello de Nigrán. Actuación do grupo de mulleres caboverdianas Batuko Tabanka. Campo
das Redes (Panxón). 20:30.

15-08-2016 - 30-08-2016
02-09-2016

Concello de Nigrán. Exposición 'Galicia-Cabo Verde. Unha irmandade'. Casa do Concello.
Pontevedra. Xuntanza da Comisión Executiva do Fondo Galego, coa participación dos Concellos
de Barro e Silleda. Secretaría Técnica do Fondo Galego (IGADI). 10:00.

08-09-2016

Concello de Monforte de Lemos. Charla 'As nenas e nenos soldados'. Casa da Cultura 'Lois
Pereiro'. 20:00.
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30-08-2016 - 14-09-2016

Concello de Monforte de Lemos. Exposición 'As nenas e nenos soldados'. Casa da Cultura 'Lois
Pereiro'.

15-09-2016
03-09-2016 - 17-09-2016

Concello de Cambre. Charla 'As nenas e nenos soldados'. Biblioteca Central. 20:00.
Concello de Ames. Exposición 'Galicia-Cabo Verde. Unha irmandade'. Casa da Cultura do Milladoiro.

17-09-2016

Concello de Ames. Actuación do grupo de mulleres caboverdianas Batuko Tabanka. Casa da
Cultura do Milladoiro. 19:00.

22-09-2016

Concello de Redondela. Obradoiro de fotografía social. IES de Chapela. 12:30.

28-09-2016

Concello de San Sadurniño. Contos da Tropa de Trapo. Público adulto das Escolas de Memoria e
Ximnasia. Casa do Concello. 18:30.

19-09-2016 - 30-09-2016

Concello de Oleiros. Exposición 'Galicia-Cabo Verde. Unha irmandade'. Centro Cultural A Fábrica (Perillo).

09-09-2016 - 30-09-2016

Concello de Redondela. Exposición 'Imaxes con Fondo'. Multiusos de Chapela.

15-09-2016 - 30-09-2016

Concello de Cambre. Exposición 'As nenas e nenos soldados'. Biblioteca Central.

30-09-2016

Ecuador. Fin da axuda de emerxencia para a reposición do equipamento informático do Concello de Jama tras o terremoto.

25-09-2016 - 01-10-2016

Mozambique. Intercambio de experiencias de catro concelleiras galegas en materia de igualdade
coa Rede Mozambicana de Mulleres Autarcas.

03-09-2016 - 02-10-2016

Mozambique. Vacacións con Traballo de Malena de Jesús, técnica do Concello de Ourense, para
colaborar coa Rede Mozambicana de Mulleres Au tarcas.

06-10-2016

Santiago de Compostela. Xuntanza da Comisión Executiva do Fondo Galego, na sede da Fegamp. 10:00.

10-10-2016

Concello de Teo. Obradoiro de fotografía social. IES Cacheiras. 09:35.

11-10-2016

Concello de Caldas de Reis. Charla 'As nenas e nenos Soldados'. IES Aquis Celenis. 16:30.

14-10-2016

Concello de Vilar de Santos. Obradoiro Tecendo polo Cambio, 1ª sesión. Centro de día. 16:30.

15-10-2016

Concello de Bergondo. Actuación do grupo de mulleres caboverdianas Batuko Tabanka. Edificio
A Senra. 18:00.

19-09-2016 - 15-10-2016

Mozambique. Vacacións con Traballo de Mónica Mourín, técnica do Concello de Bergondo,
para colaborar coa Fundação Encontro.

03-10-2016 - 17-10-2016

Concello de Teo. Exposición 'Imaxes con Fondo'.
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18-10-2016

Concello de Cuntis. Obradoiro de fotografía social. CPI 'Aurelio Marcelino Rey García', 4º ESO.
15:30.

21-10-2016

Concello de Boiro. Contos da Tropa de Trapo. Público infantil. Casa da Cultura da Cachada.
19:00.

21-10-2016

Concello do Porriño. Charla 'As nenas e nenos soldados'. Centro Cultural. 20:00.

21-10-2016

Concello de Vilar de Santos. Obradoiro Tecendo polo Cambio, 2ª sesión. Centro de día. 16:30.

24-10-2016

Concello de Lugo. Obradoiro de fotografía social. Centro de Convivencia Fingoi. 18:00.

25-10-2016

Concello de Pontedeume. Contos da Tropa de Trapo. Público adolescente. IES Breamo. 16:00.

15-10-2016 - 30-10-2016
02-11-2016

Concello do Porriño. Exposición 'As nenas e nenos soldados'. Auditorio Municipal.
Lisboa. Xuntanza de parceiros do proxecto europeo Redes para o Desenvolvemento. Sede do
IMVF. 16:00.

03-11-2016

Concello de Lousame. Obradoiro de fotografía social. CPI 'Cernadas de Castro', 3º e 4º ESO.
15:00.

15-10-2016 - 04-11-2016
04-11-2016
03-11-2016 - 04-11-2016

Concello de Bergondo. Exposición 'Galicia-Cabo Verde. Unha irmandade'. Edificio A Senra.
Concello de Vilar de Santos. Obradoiro Tecendo polo Cambio, 3ª sesión. Centro de día. 16:30.
Lisboa. Seminario Internacional 'Autoridades locais rumbo a 2030'. Fundación Gulbenkian.
09:30.

10-11-2016

Concello de Mugardos. Obradoiro de fotografía social. IES Mugardos. 12:45.

11-11-2016

Concello de Burela. Obradoiro de fotografía social. Casa do Concello. 19:00.

11-11-2016

Concello de Pontevedra . Contos da Tropa de Trapo. Público adulto. Centro Cívico Sur. 19:30.

11-11-2016

Concello de Vilar de Santos. Obradoiro Tecendo polo Cambio, acto final de "yarn bombing".
Praza do Concello. 12:00.

12-11-2016

Concello de Barro. Actuación do grupo de mulleres caboverdianas Batuko Tabanka. Pazo da
Crega (San Antoniño-Perdecanai). 18:00.

24-10-2016 - 13-11-2016
14-11-2016

Concello de Burela. Exposición 'Imaxes con Fondo'. Casa da Cultura.
Mozambique. O bolseiro da Xunta de Galicia, Luís Vicente Díaz, visitará, xunto á responsable de
proxectos de saúde da AECID en Mozambique, o proxecto 'Enfoque integral de saúde comunitaria nos distritos de Boane e Namaacha', apoiado polo Fondo Galego no ano 2015-2016.

01-11-2016 - 15-11-2016

Concello de Allariz. Exposición 'As nenas e nenos Soldados'. Fogar dos Maiores.

15-04-2016 - 15-11-2016

Galicia. Convocatoria do certame Imaxes con Fondo III.
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17-10-2016 - 16-11-2016

Cabo Verde. Vacacións con Traballo de Sonia Moure, técnica do Concello de Ames, e Ramón
Burdeos, técnico do Concello de Ourense, para colaborar coa Asociación Nacional de Municipios
Caboverdianos.

17-11-2016

Concello de Ourense. Contos da Tropa de Trapo. Público adolescente. Espazo Lusquiños, para
alumnado do IES '12 de Outubro'. 11:30.

18-11-2016

Concello de Fene. Obradoiro de fotografía social. IES Fene, 3º ESO. 12:30.

18-11-2016

Concello de Silleda. Exposición 'África. Soños e Mentiras'. Charla inaugural. Casa da Cultura.
11:30.

18-11-2016

Concello de Pontecesures. Obradoiro Tecendo polo Cambio, 1ª sesión. Casa do Concello. 18:00.

19-11-2016

Concello de Moeche. Contos da Tropa de Trapo. Público adulto. Castelo Medieval de Moeche.
19:00.

07-11-2016 - 20-11-2016

Concello de Barro. Exposición 'Galicia-Cabo Verde. Unha Irmandade'. Casa do Concello.

24-11-2016

Concello da Guarda. Obradoiro de fotografía social. Centro Cultural da Guarda. 12:00.

25-11-2016

Concello de Pontecesures. Obradoiro Tecendo polo Cambio, 2ª sesión. Casa do Concello. 18:00.

26-11-2016

Concello da Pobra do Caramiñal. Contos da Tropa de Trapo. Teatro Cine Elma. 12:30.

15-11-2016 - 30-11-2016
01-12-2016
18-11-2016 - 02-12-2016
02-12-2016
18-11-2016 - 02-12-2016
03-12-2016

Concello de Fene. Exposición 'Imaxes con Fondo'. IES Fene.
Concello de Verín. Charla 'As nenas e nenos soldados'. IES 'Xesús Taboada Chivite'. 12:40.
Concello de Poio. Exposición 'As nenas e nenos soldados'. Centro Social de Poio.
Concello de Pontecesures. Obradoiro Tecendo polo Cambio, 3ª sesión. Casa do Concello. 18:00.
Facebook. Votación online do certame Imaxes con Fondo III.
Concello de Carballo. Actuación do grupo de mulleres caboverdianas Batuko Tabanka. Pazo da
Cultura. 19:00.

21-11-2016 - 09-12-2016
09-12-2016

Concello de Carballo. Exposición 'Galicia-Cabo Verde. Unha irmandade'. Pazo da Cultura.
Concello de Pontecesures. Obradoiro Tecendo polo Cambio, acto final de "yarn bombing".
Coche de Pedra. 12:00.

12-12-2016

Concello de Bergondo. Recepción institucional de María José Castro, directora executiva da
Fundaçao Encontro (Mozambique). 17:00.

13-12-2016

Concello de Lugo. Xuntanza da Rede Municipalista Solidaria no Centro de Convivencia Fingoi.
10:30.

49

50

Memoria | 2 | 0 | 1 | 6 | Fondo Galego

13-12-2016

Concello de Sarria. Charla de María José Castro, directora executiva da Fundaçao Encontro (Mozambique), sobre o contexto mozambicano, o traballo da entidade e o proxecto en parcería co
Fondo Galego. Casa do Concello. 16:30.

14-12-2016

Concello de Ourense. Xuntanza da Rede Municipalista Solidaria no Centro Cívico Colón. 10:30.

14-12-2016

Concello de Ourense. Recepción intitucional de María José Castro, directora executiva da Fundaçao Encontro(Mozambique). 12:30.

14-12-2016

Concello do Barco de Valdeorras. Recepción institucional de María José Castro, directora executiva da Fundaçao Encontro. 17:30.

14-12-2016

Concello do Barco de Valdeorras. Charla de María José Castro, directora executiva da Fundaçao
Encontro sobre o contexto mozambicano, o traballo da entidade e o proxecto cofinanciado polo
Fondo Galego. Edificio de Usos Múltiples. 18:00.

15-12-2016

Concello de Pontevedra. Xuntanza da Rede Municipalista Solidaria no Pazo da Cultura. 10:30.

15-12-2016

Concello de Pontevedra. Recepción institucional de María José Castro, directora executiva da
Fundaçao Encontro (Mozambique). 10:00.

15-12-2016

Concello de Silleda. Recepción institucional de María José Castro, directora executiva da Fundaçao Encontro(Mozambique). 17:30.

16-12-2016

Concello da Coruña. Xuntanza da Rede Municipalista Solidaria no Centro Cívico Cidade Vella.
10:30.

16-12-2016

Concello de Oleiros. Recepción intitucional de María José Castro, directora executiva da Fundaçao Encontro(Mozambique). 12:30.

12-12-2016 - 17-12-2016

Concello da Coruña. Exposición 'Galicia-Cabo Verde. Unha irmandade'. Mercado de Abastos de
San Agustín.

17-12-2016

Concello da Coruña. Actuación do grupo de mulleres caboverdianas Batuko Tabanka. Mercado
de Abastos de San Agustín. 12:00.

05-12-2016 - 20-12-2016
21-12-2016

Concello da Guarda. Exposición 'Imaxes con Fondo'.
Santiago de Compostela. Xuntanza do xurado do certame Imaxes con Fondo III, na sede da
Fegamp. 11:30.

22-12-2016
22-12-2016 - 15-01-2017

Concello de Corcubión. Charla 'As nenas e nenos soldados'. Casa da Cultura. 18:30.
Concello de Corcubión. Exposición 'As nenas e nenos Soldados'. Casa da Cultura.

