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“Os Dereitos Humanos son os vosos dereitos. Promóvanos. Comprendan e 
insistan neles. Enriquézanos... Son o mellor de nós. Denlles vida”  
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1. PRESENTACIÓN. 

 

As Liñas Estratéxicas do Fondo Galego para a lexislatura local 2011-2015 presentan ao 
longo do documento a necesidade de achegarse máis e mellor á cidadanía e ao propio 
mundo municipal; reforzando a transparencia e multiplicando as accións informativas 
(2.2.).  

O obxectivo último do Fondo nesta lexislatura é medrar por dentro e non dar pasos 
atrás coma política pública sustentable vinculada á cooperación internacional 
descentralizada. Non abdicar da idea de que a loita contra a pobreza constitúe unha 
responsabilidade social e política. 

O documento que aquí presentamos é froito dun camiño que comezou no Plan de 
Sensibilización do ano 2010 cofinanciado pola Xunta de Galicia: Somos unha rede para 
o S.XXI, no que por primeira vez se sistematizou a comunicación que o Fondo Galego 
emitía e a súa relación cos medios de comunicación galegos.  

Este documento non quere ser algo sofisticado, senón unha presentación útil para as 
entidades socias do Fondo, para apropiarse máis e mellor da súa pertenza á asociación 
transmitindo as mensaxes á cidadanía coa pedagoxía dun argumentario que vai desde 
a austeridade das cotas mínimas até os resultados conseguidos grazas ao modelo en 
rede en construción desde hai dezaseis anos. 

O obxectivo práctico do Plan é a sistematización e presentación dos mecanismos de 
comunicación interna e externa do Fondo para que logo sexa reproducida desde as 
propias entidades socias desde os seus propios mecanismos de comunicación externa, 
multiplicando o efecto comunicativo. 

Finalmente cómpre destacar que o deseño deste Plan de Comunicación non foi 
orzamentado nin contratado a ningunha empresa, é froito coma moito dos resultados 
conseguidos nos 16 anos de vida do Fondo, do traballo acumulativo e as capacidades e 
voluntarismo que desde o Igadi achegan valor agregado á organización. 

 

 

 

 

 



2. OBXECTIVOS. 

 

Moi sinteticamente neste apartado queremos reflectir os Obxectivos que marcamos 
para este Plan de Comunicación: 

 

• Incrementar o coñecemento do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade 
e das súas accións entre os propios socios e a cidadanía en xeral. 

• Concienciar sobre a contribución da cooperación municipalista á construción 
dun mundo máis xusto. 

• Visibilizar a participación das Deputacións e Concellos socios no Fondo Galego a 
través das ferramentas e aplicacións da web 2.0. 

• Difundir e visibilizar os proxectos de cooperación ao desenvolvemento que o 
Fondo Galego cofinancia, tanto entre as ONGD de Galicia (cooperación 
indirecta), coma cos nosos socios estratéxicos no Sur (cooperación directa). 

• Difundir as actividades de sensibilización promovidas polo Fondo Galego. 

• Ofrecer ás entidades socias do Fondo galego unha sistematización dos nosos 
mecanismos de comunicación externa para que, desde os seus propios medios 
dixitais, reproduzan as mensaxes do Fondo Galego apropiándose da súa 
pertenza á organización e multiplicando o impacto comunicativo do Fondo. 

• Convidar á reflexión crítica sobre as causas da pobreza e á formación en 
materia de desenvolvemento. 

 

 

 

 

 

 



 

3. XUSTIFICACIÓN. 

 

A proliferación de internet e dos dispositivos móbiles fixo explotar definitivamente a 
sociedade da información dixital e as TIC (tecnoloxías de información e comunicación).  

As redes sociais son xa a primeira fonte de información por riba dos medios de 
comunicación tradicional, aínda que obviamente, estas nútrense dos medios de 
comunicación tradicionais mais tamén do novo xornalismo 2.0 ou de fenómenos 
asociados a internet coma os blogs.1

Estas mudanzas tamén están a reformular o tipo de comunicación que desde as 
administración públicas e o campo da cooperación internacional debemos promover.

 

Ao longo do Plan de Comunicación faremos fincapé tamén nos mecanismos de 
comunicación offline, xa que son parte indivisible da comunicación organizacional da 
entidade, e os vínculos “face to face” enriquecen os mesmos nun modelo en rede 
coma o do Fondo. 

 

PRIMEIRA PARTE, Por que queremos comunicar? 

1. É común percibir que estamos ante un cambio de época en moitos sentidos. A 
chamada globalización, as novas tecnoloxías ou a crise económica que de maneira 
abrupta irrompeu desde o ano 2008, están a reconfigurar as nosas vidas e tamén as 
nosas institucións.  

2

2. O Fondo nace agora hai 16 anos da necesidade de participar, desde o 
municipalismo galego, das correntes de solidariedade internacional que 

 
Para comunicar sobre o Fondo Galego, primeiro, temos que saber porque falamos 
dunha política pública de calidade e porque o noso modelo foi posto en valor pola 
Unión Europea. 

Debemos coñecer o valor agregado que para un Concello implica facer parte desta 
rede de institucións e persoas. 

                                                           
1 Agencia Sinc, «Tan solo el 28% de los jóvenes lee periódicos 'online' o impresos a diario», 3 de 
diciembre de 2012 (bit.ly/UjURyi). 

2  Gerardo Bustos, «10 razones para que la Administración Pública esté en las redes sociales», 24 de 
septiembre de 2013 (bit.ly/15TkFdo).  

http://bit.ly/UjURyi�
http://bit.ly/15TkFdo�


promocionan os valores dos Dereitos Humanos. Nace no 1997 da demanda dunha 
cidadanía que durante toda a década dos anos 90 reclamou de maneira masiva 
políticas activas a favor da cooperación internacional, naquel famoso desexo de 
destinar o 0,7% dos orzamentos estatais a políticas de solidariedade internacional.  

3. Aínda hoxe no actual contexto de crise económica estudos de opinión da 
Universidade de Santiago de Compostela, a Fundación Bill Gates ou o Real Instituto 
El Cano defenden que a cidadanía galega e española apoia en porcentaxes superiores 
ao 70% manter as políticas activas de cooperación internacional. Non só as que se 
exercen desde o Estado, senón tamén as da chamada cooperación descentralizada 
oficial, a que exercen as entidades de goberno subestatais coma as Comunidades 
Autónomas, as Deputacións ou os Concellos.  

O principal motivo deste apoio maioritario é que a propia cidadanía percibe que os 
esforzos orzamentarios nesta materia son humildes, que historicamente debemos 
asumir responsabilidades coma sociedades colonizadoras e que mesmo desde unha 
ollada egoísta poden axudar a resolver problemas que tamén nos afectan a nós 
mesmos e no noso entorno, como as guerras e conflitos, o cambio climático e o 
deterioro ambiental ou a inmigración masiva e fóra de control con dramáticas e 
inhumanas consecuencias moi preto de nós. 

4. A cidadanía reclamou políticas activas de cooperación internacional que 
implicasen a diferentes actores, xa que, desde as especificidades de cada quen, a 
plusvalía das nosas accións enriquece o camiño de construír un mundo máis xusto e 
menos desigual.  

Á proximidade á cidadanía é o grande valor da cooperación municipalista, non só nas 
actividades de sensibilización e educación que levamos adiante nos Concellos socios, 
senón na transferencia de recursos por medio de proxectos que financiamos no SUR, 
xa que se reducen os intermediarios chegando de maneira máis directa ás sociedades 
e cidadanía coas que queremos cooperar.  

5. Ademais fuxiuse dos localismos e os personalismos nun ámbito de traballo onde 
se primou sempre a eficacia e a eficiencia desde o sistema de cotas mínimas para a 
implicación de todos, favorecendo a posibilidade de que o tamaño non fose 
impedimento para facer parte da asociación, que sempre desde a austeridade 
xestionou os fondos durante estes xa 16 anos.  

Cada quen no seu Concello ou Deputación pode calcular a porcentaxe que representa 
no seu orzamento municipal a cota que dedica ao Fondo. Facer pedagoxía co sistema 
de cotas mínimas é fundamental para entender a sustentabilidade, longo prazo e 
pertinencia desta política mancomunada.  



6. O Fondo Galego naceu coa vontade de converterse nunha institución do 
municipalismo converténdose na súa axencia de cooperación internacional, deixando 
a batalla partidista para outros ámbitos, enriquecendo o sistema galego de 
cooperación e aprendendo tamén a cooperar entre nós como poder local galego.  

Cómpre dicir tamén que a Xunta representa historicamente o 50% do total dos 
orzamentos do Fondo nestes 16 anos.  

O Fondo promove unha acción exterior que debe ser multidimensional e non centrada 
só no empresarial, para ter resultados que abran a Galicia capital relacional e 
oportunidades de longo percorrido nun planeta en cambio permanente.  

O Fondo Galego é unha maneira de presentarse no mundo e fillo precoz do seu 
tempo. 

O Libro Branco da Acción Exterior de Galicia apróbase no ano 2004 e a Lei Galega de 
Cooperación no 2005, por unanimidade no Parlamento de Galicia.  

Cómpre destacar que na Lei referendada o Fondo Galego é unha figura de referencia 
explícita, o terceiro piar da Cooperación Galega. 

 7. Quince anos despois da súa fundación, durante o ano 2012 conmemoramos os 15 
anos da asociación baixo o lema: Somos unha rede de institucións e persoas. O 
balance destes tres lustros deixounos moitos resultados positivos: desde os vínculos 
sólidos e de longo percorrido cos nosos socios estratéxicos no SUR, como as 
capacidades organizativas da Rede Municipalista Solidaria, que o ano pasado foi 
capaz de organizar máis de 100 actividades en Galicia en 71 concellos socios.  

Neste sentido cómpre pór en valor a economía de escala do Fondo Galego en canto 
ao retorno directo por medio de actividades culturais e educativas, grazas ás 
exposicións itinerantes, os ciclos de cine con fondo ou a contratación de actividades de 
maneira colectiva como as xiras da Tropa de Trapo ou obradoiros e actividades 
destinadas a públicos concretos dentro dos nosos concellos.  

A cooperación entre administracións, a eficacia, e eficiencia para promover os 
Dereitos Humanos nunha administración local chea de contido democrático. 

 

SEGUNDA PARTE, Como nos comunicamos? 

8. O Infórmate a Fondo (o IAF), o boletín distribuído aos socios do Fondo, editábase 
en papel desde o 15 de xaneiro de 1999 (alternando periodicidades bimensuais e 
trimestrais) e a páxina web da Fegamp e do Igadi emiten información sobre o o Fondo 
desde o seu nacemento.  



Porén, non foi até o ano 2003 coa organización explícita e regulada da Rede 
Municipalista Solidaria (e os nomeamentos das/dos representantes políticas/os e 
técnicas/os de cada socio) comezou a funcionar a comunicación interna por medio do 
correo electrónico nacendo tamén a primeira versión da páxina web do Fondo.  

O Fondo é tamén fillo da sociedade da información en canto ao modelo de 
funcionamento e comunicación interna que foi capaz de deseñar e implementar 

Máis alá desas dúas ferramentas permanentes o Fondo tamén realizou publicacións 
físicas periódicas: coma as Memorias anuais da asociación ou os Cadernos de 
experiencias de Vacacións con Traballo desde o ano 2006. Tamén, por medio das 
exposicións itinerantes abordouse o sentido dos impactos do Fondo nos países cos que 
se cooperaba e mesmo fixéronse esforzos audiovisuais, xa no 1999 cos primeiros pasos 
da asociación e no 2006 co primeiro documental sobre as relacións establecidas con 
Cabo Verde: A rede cooperante. 

9. Así as cousas o Fondo Galego tivo sempre unha política de comunicación interna 
(Redes Municipalistas Solidarias, Asembleas Xerais...) e externa (web, IAF...) mais 
non se institucionalizou un mecanismo permanente de relación cos medios de 
comunicación ata o ano 2010, ano no que por medio dunha externalización 
contratouse a unha xornalista profesional autónoma. 

10. A chegada ao traballo da organización da técnica de comunicación representou 
todo un cambio en canto a presenza do Fondo nos medios de comunicación e a 
cobertura mediática ofrecida pola asociación, máis alá de coidar mellor as formas que 
o xornalismo e a comunicación pública esixe.  

Os envíos de notas de prensa xerais aos medios de comunicación galegos e 
particulares ás edicións locais para as actividades descentralizadas significa o cambio 
máis evidente. 

Para a organización do traballo da técnica de comunicación sistematizouse unha base 
de datos que se denominou Rede de Comunicadores do Fondo e que identificou en 
cada entidade socia ao responsable de prensa ou comunicación.  

Para o bo desempeño deste Plan de Comunicación é fundamental identificar con 
precisión quen é a persoa encarregada en cada Concello de xestionar a política 
comunicativa da entidade socia. 

11. A parcería con Agareso (Asociación Galega de Reporteiros Solidarios, 
www.agareso.org) iniciada tamén durante o ano 2010 abriu un novo horizonte de 
posibilidades en tanto que a súa colaboración reforzou as capacidades comunicativas 
do Fondo, primeiramente producindo o programa de radio, Voces con Fondo, e 

http://www.agareso.org/�


posteriormente na produción do documental O Fondo Galego: Compromiso coa 
solidariedade. 

 

TERCEIRA PARTE; Como fixemos o Plan de Comunicación ONLINE? 

12. Nesta xustificación inicial debemos informarvos do proceso e das accións que 
deron lugar ao Plan, xa que o mesmo leva aberto desde maio de 2013, no que Silvia 
Camesella, xornalista, realizou unha estancia de prácticas de 3 meses no Fondo 
Galego. Durante eses meses (maio, xuño, xullo) multiplicáronse de maneira 
significativa as nosas accións informativas mediante máis regulares actualizacións das 
redes sociais ou pequenas probas-experimentos coma enquisas ou encontros dixitais. 

13. A primeira das súas misións foi a elaboración dun DAFO sobre a comunicación 
organizacional do Fondo Galego (Debilidades, Ameazas, Fortalezas e Oportunidades) 
e unha análise comparada da comunicación online (web, social media, 
posicionamento e mencións) do Fondo Galego ao respecto dos outros Fondos de 
Cooperación municipal cos que compartimos espazo na Confederación de Fondos, o 
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional- Famsi, o Fons Català 
e o Euskal Fondoa, mediante distintos informes de monitorización e posicionamento 
SEO. Destes documentos iniciais extraéronse as liñas mestras que posteriormente 
durante a súa estancia en prácticas foron desenvolvéndose.  

Este Plan tería sido imposible de realizarse sen o seu traballo, ideas, orixinalidade e 
constancia. 

14. Froito desas avaliacións iniciais realizáronse distintas accións que pretenden seguir 
unha lóxica común de reforzar a presenza do Fondo na rede que e que listamos aquí:  

- A páxina web: www.fondogalego.org foi revisada, en canto a estrutura e contido, no 
obxectivo de procurar maior claridade rebaixando a densidade informativa e as 
incorreccións detectadas.  

Neste sentido, a Secretaría do Fondo identificou unhas normas de estilo básicas para 
mellorar e reforzar o posicionamento SEO da entidade: indexación en motores de 
busca e identificación e sistematización das palabras chave, etiquetas meta e linkjuice. 

As reformas do web pasaron por reestruturar o menú inicial e clarificar os contidos 
baixo os criterios de utilidade e fiabilidade. Tamén se modificaron os usos dos báneres 
superiores e o linkjuice xeral do espazo web, isto é, a práctica de enlazar páxinas do 
entorno da organización no portal do Fondo Galego co obxectivo de crear unha 
reciprocidade e xerar así link building como parte da estratexia de posicionamento 
SEO. 

http://www.fondogalego.org/�


- O IAF foi reconvertido á versión dixital, dispoñibilizándose ademais de na web nas 
seguintes plataformas de publicacións virtuais: www.isuu.com, www.scribd.com e 
www.slideshare.net, que permiten a súa lectura sen necesidade de realizar unha 
descarga. 

- Elaborouse unha base de datos/directorio online da presenza dos Concellos socios 
nas redes sociais, radios e televisións locais, o que nos facilitou e facilitará a 
interrelación co sistema de comunicación galego local. 

- Abríronse as redes sociais Linkedin www.linkedin.com/fondogalego, Google + 
www.google.com/fondogalego por motivacións distintas que explicaremos con 
posterioridade. Tamén se identificou a sede da secretaría técnica en Google Places e 
Foursquare para mellorar o posicionamento SEO da web e ao mesmo tempo darlle 
visibilidade no entorno online á  xeolocalización da Secretaría Técnica. 

- O perfil en Twitter do Fondo Galego, que se abrira no 2012, comezou a actualizarse 
diariamente a partir do 1 de xuño de 2013. Dende esta data, a progresión nesta rede 
foi moi positiva, tanto polo alcance e influencia que se están acadando como polo 
aumento da interactividade xerada cos usuarios. Se tomamos como referencia as 
cifras obtidas, é preciso sinalar que no mes de maio contaba con 52 tweets, 133 
perfís aos que seguía e 150 seguidores e actualmente rexistra 745 tweets, 695 perfís 
aos que segue e 447 followers, o que supón un incremento notable na súa presenza 
neste rede. Para facer sustentable esta inflación de portos comunicativos abriuse un 
perfil propio de Hootsuite (aplicación para xestionar perfís sociais), o que agora nos 
permite tamén programar as mensaxes nas redes sociais e comunicar tamén durante a 
fin de semana, evitando a desactualización e a ruptura/interrupción comunicativa cos 
usuarios. 

- Posteriormente decidiuse abrir un espazo permanente e diferenciado para o 
programa Vacacións con Traballo, dada a relevancia do mesmo dentro da vida 
asociativa do Fondo e do interesante que coma contidos representan os blogs dos 
participantes. Abriuse así a bitácora de WordPress: 
www.vacacionscontraballo.wordpress.com/ que aporta contido de valor aos proxectos do 
Fondo Galego dende unha perspectiva diferente, a visión persoal dos técnicos/as 
implicadas/os no programa ademais de reforzar a lóxica integral do plan e o 
posicionamento SEO. 

- A canle do Fondo Galego en Youtube (www.youtube.com/fondogalego), levouse á 
portada da web do Fondo.  

- Finalmente profesionalizáronse as listas de correo/boletíns internos por medio da 
ferramenta Mailchimp, que permite o envío masivo de emails con resultados 
medibles en canto á recepción e repercusión real dos correos na/o destinaria/o. 
Ademais decidiuse completar a comunicación externa abrindo un newsletter para a 

http://www.isuu.com/�
http://www.scribd.com/�
http://www.slideshare.net/�
http://www.linkedin.com/fondogalego�
http://www.google.com/fondogalego�
http://www.vacacionscontraballo.wordpress.com/�
http://www.youtube.com/fondogalego�


Cidadanía co Fondo a fin de manter informados aos usuarios que así o soliciten das 
novidades do Fondo Galego contidas no web. 

21. En conclusión. Todas as accións aquí sinaladas quixeron ampliar o abano 
comunicativo do Fondo desde unha visión de sustentabilidade e adaptada ao mundo 
dixital actual, o que en termos técnicos implica reforzar o posicionamento SEO da 
entidade con cada unha destas accións, trascender as fronteiras físicas extendendo a 
súa pegada online a toda a cidadanía e interactuar coa súa comunidade na rede dunha 
forma directa e transparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN INTERNA. 

 

Por comunicación interna entendemos todas aquelas mensaxes e posibilidades de 
comunicación que circulan entre o nodo central da rede que o Fondo Galego é (a 
Secretaría, Igadi) e as entidades socias, para a organización de actividades e 
información interna dos asociados. 

 

4.1. Web (área privada) 



Unha opción que activamos recentemente é a área privada da web, para poder 
dispoñibilizar distintos documentos de uso interno do Fondo.  

Compre destacar a Base de datos da Rede Municipalista Solidaria, que estará 
permanentemente accesible aos socios para que estes teñan a certeza de que os seus 
datos de contacto están correctos e así poder actualizalos en canto sexa preciso. 

Tamén, nesta área restrinxida colgaranse documentos internos como: 

- Dossieres trimestrais de presenza nos medios. 

- Actas da Asemblea xeral. 

- Fichas de organización de actividades. 

- (…) 

 

4.2. Listas de correo 

Desde o ano 2008 institucionalizáronse os boletíns semanais ou quincenais de 
informacións aos socios por medio dos seus representantes técnicas/os, empregando 
o correo electrónico e a base de datos da Rede Municipalista Solidaria. 

Desta maneira mantense aos socios informados da actualidade da asociación: do 
desenvolvemento dos proxectos, das actividades de educación e sensibilización, das 
próximas RMS ou Asembleas xerais ou dos prazos para a solicitude e concesión das 
actividades. 

Desde o 2012 estes boletíns electrónicos son enviados tamén aos representantes 
políticas/os. 

 

A Rede de Comunicadores do Fondo é unha rede interna de segundo nivel e que 
funciona para a totalidade das/dos comunicadoras/es con distinta sistematicidade por 
non estar directamente vinculada á vida do Fondo. 

Actualmente son tres as Listas de correo de comunicación interna: 

- RMS representantes políticas/os 

- RMS representantes técnicas/os 

- Rede de comunicadoras/es do Fondo. 



Froito do desexo de mellorar o impacto destes boletíns decidiuse producir unha 
máscara corporativa que se pode ver a seguir: 

 

4.3. Offline 

Os medios offline dividiriámolos en dúas categorías: presencial e a distancia. 

• Presencial 

- As Asembleas xerais de socios. Son o máximo órgano de representación do Fondo en 
base aos seus Estatutos. A Asemblea é o órgano decisorio máximo da asociación e o 
foro común da mesma. A asistencia ás mesmas reforza a pertenza do Concello ao 
Fondo e a asociación en xeral. 

- As Redes municipalistas Solidarias, as xuntanzas/encontros provinciais entre as/os 
traballadores da secretaría e as/os representantes técnicas/os e políticas/os son motor 
chave do bo desenvolvemento das actividades. Por norma, os anos onde as RMS son 
máis concorridas o número de actividades medra e desenvólvense máis axilmente e 
con maior éxito.  

Actualmente as RMS son semestrais: 1º trimestre: presentación do Plan anual da 
entidade, e 4º trimestre: avaliación e tormenta de ideas. 

- A Comisións Executiva, órgano de goberno e decisión permanente da asociación, 
está aberta á participación dos socios coma observadores. 

• A distancia 

- Destacamos o teléfono, que en canto a axilidade permite resolver dúbidas de 
maneira máis rápida que calquera outro medio. 

- Seguiremos empregando o correo postal en momentos puntuais do ano esenciais na 
vida da asociación: Convocatorias de Asembleas xerais, Avisos de cotas e Envío de 
materiais físicos. 

5. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA: 

Por comunicación externa entendemos todos aqueles mensaxes e posibilidades 
comunicativas que o Fondo Galego coma asociación do poder local emite cara a 
cidadanía en xeral. 

 

5.1. Web 



A web da organización é na sociedade dixital a xanela da organización ao mundo ás 24 
horas do días. Tralas reformas realizadas entre maio e outubro de 2013 podemos falar 
dunha web que achega fiabilidade, claridade e transparencia informativa e que 
favorece os vínculos relacionais cos socios e as entidades do sector por medio dun 
linkjuice permanente. 

Se a función do banner de cabeceira é o de visibilizar as campañas máis actuais da 
organización, os báneres superiores empréganse para visibilizar a comunidade máis 
grande do Fondo Galego na Rede, o Facebook, os blogs de Vacacións con Traballo e a 
subscrición ao boletín. Máis alá de significar a Fegamp e o Igadi como as organizacións 
nais do Fondo Galego. Nos báneres inferiores identifícase á Xunta de Galicia e a 
Confederación de Fondos coma a nosa rede institucional propia. 

 

5.2. Newsletter/Boletín Cidadanía 

Decidiuse abrir un boletín mensual de información que fica integrado tamén nos 
báneres superiores da web. A subscrición será voluntaria e inmediata sen a necesidade 
de encher tediosos formularios. Actualmente o Fondo dispón xa dunha lista de 60 
persoas vinculadas a esta rede que será denominada Cidadanía e ONGD (información 
permanente tamén para as ONGD que fan parte do Consello Municipalista da 
Cooperación). 

As noticias que conterá o newsletter/boletín será unha selección das que se publican 
no web durante o mes, que acostuman ter unha frecuencia semanal.  

Ao igual que coas listas de correo interna optouse polo servicio de MailChimp e o 
deseño dunha máscara corporativa propia que reforza a identidade dixital do Fondo 
Galego. 

 

5.3. IAF Dixital 

O IAF dixital non quere ser un simple PDF tradicional, se non que quere ser unha 
publicación dixital adaptada aos tempos e novas tendencias, polo que tanto o formato 
coma os contidos deben de adecuarse á lóxica das publicacións dixitais, empregando o 
hipertexto e os vínculos recorrentes ás redes sociais e aos perfís nas mesmas das 
persoas protagonistas. 

Falamos de brand journalism ou xornalismo de marca, que se basa na creación de 
contidos de interese para o noso público obxectivo incidindo na idea de construír unha 
comunidade virtual ao redor da organización. 



Neste sentido ademais da publicación na propia web abríronse espazos propios para o 
IAF dixital nas seguintes plataformas de publicacións virtuais: isuu.com, scribd.com e 
slideshare.net  

O IAF dixital quere servir de altofalante das actividades do Fondo Galego e da súa vida 
asociativa, máis alá tamén de querer darlle un papel central á información sobre o 
desenvolvemento dos proxectos. Tamén que a imaxe gañe peso en cada un dos novos 
IAF dixitais. 

Finalmente e coma estratexia de masas as entrevistas a persoas significadas/populares 
de Galicia-CooperaciónGalega e fóra dela quere ser unha motivación máis para facer 
copartícipe aos socios desta publicación. 

 

5.4. WordPress Vacacións con Traballo 

O programa Vacacións con Traballo xoga un papel central na vida do Fondo e na 
relación da organización coas traballadoras e traballadores do poder local asociado á 
organización. 

Por este motivo e polo relevante dos blogs das súas experiencias decidiuse centralizar 
toda a información do programa nesta plataforma de WordPress que tamén favorece a 
estratexia integral de posicionamento SEO que este Plan quere desenvolver, ofrecendo 
ese contido de interese que o público obxectivo demanda e Google valora 
positivamente mellorando a visibilidade do Fondo Galego no buscador.  

Desta maneira tamén evitamos disgregar os blogs de experiencias dos distintos 
participantes, facilitándolles o uso do espazo e permitindo aos seguidores a 
centralización da información. 

 

5.5. Canle de Youtube do Fondo Galego 

O audiovisual xoga un papel central na comunicación e sociedade actual. Ter unha 
canle propia de Youtube axúdanos a centralizar os nosos documentos audiovisuais. 
Nace coa vontade de ser actualizado con regularidade mensual na idea tamén de 
vincular traballos audiovisuais das organizacións máis próximas a nós, coma 
audiovisuais xerados polas propias entidades socias ou socios do Fondo, como as 
ONGD coas que desenvolvemos proxectos ou audiovisuais do sistema ONU. 

O Fondo Galego é dos seus Concellos e Deputacións socias polo que a comunicación 
da organización está a súa disposición. 

  

http://vacacionscontraballo.wordpress.com/�


5.6. Social Media: 

As redes sociais son parte da realidade do novo mundo. A súa diversidade e 
heteroxeneidade obrigan por unha cuestión de recursos escasos a primar unhas sobre 
outras para posicionarse nelas. Actualmente mantemos unha presenza diaria en 
Facebook e Twitter mais tamén nutrimos por motivacións distintas os perfís de 
LinkedIn e Google+ nunha aposta a medio longo prazo nas dúas redes sociais. Por este 
motivo nos báneres superiores visibilizaremos a presenza en Facebook, Twitter, 
Youtube e Google+. 

Para sermos capaces de xestionar as distintas redes, aínda que é preciso adecuar a 
linguaxe e os usos as distintas, abrimos unha conta de Hootsuite, agregador de redes 
sociais que nos permite xestionar os distintos perfís de forma personalizada ou 
simultánea, sempre que sexa preciso, e programar mensaxes para os días non 
laborables, sexan festivos ou fines de semana. 

Achegarnos á cidadanía, difundir os nosos proxectos e actividades (e as das 
entidades socias) e poder abrir canles de diálogo compartido son o obxectivo do 
Fondo Galego cando se posiciona nelas. 

• Facebook: O Fondo iniciou o seu camiño diario nesta rede social no 2012, tendo un 
crecemento exponencial entre outubro e novembro por medio da campaña de 
comunicación non profesional “Somos unha rede de institucións e persoas” ao redor 
dos 15 anos de vida da asociación.  

Cómpre destacar que máis alá da publicación sistemática das actividades en Galicia e a 
vida asociativa da organización, os álbums de fotos permítennos ir dando conta do 
evoluír dos proxectos que cofinanciamos no exterior. 

Se en maio contabamos con 1.227 seguidores, actualmente alcanzamos os 1.500, cifra 
que crece cada día grazas á presenza do Fondo en distintas plataformas do entorno 
online. 

• Twitter: O camiño diario no Twitter é máis recente e remóntase á chegada en 
prácticas de Silvia Camesella, aínda que a conta abrírase xa no ano 2012. Podemos 
denominar a esta etapa, xuño-outubro de 2013, de experimentación, coñecendo o 
entorno, os usos e as amplas posibilidades que nos ofrece á hora de ampliar a nosa 
rede de contactos e impulsar a interacción inmediata cos nosos seguidores, 
características nas que Facebook ten certas limitacións. 

- Asumimos coma etiquetas/hashtags, as clásicas que virían derivadas da propia vida 
do Fondo: #vacaciónscontraballo, #exposicións, #asembleaxeral, 
#irmandadegaliciacaboverde... mais destacamos a oportunidade que temos para 
visibilizar a pertenza dos Concellos socios ao Fondo, por exemplo cos RT 



#esteconcelloésocio dándolle espazo así á difusión e promoción das actividades que 
vós mesmos organizades nos vosos concellos. 

De aí que sexa tan relevante que as contas de Twitter nos vosos Concellos nos sigan, 
para poder facelo mutuamente e multiplicar tamén as vosas capacidades 
comunicativas. 

Neste sentido, tamén vos informamos de que queremos seguir as vosas contas 
persoais coma representantes políticas/os do Fondo e as das/dos alcaldesas/alcaldes 
dos vosos Concellos, para poder abrir unha canle de diálogo común e á súa vez 
difundir o voso traballo principalmente en materia social e cultural (RT 
#esteconcelloésocio). 

Finalmente decidimos achegar algo máis ao sector propio da cooperación internacional 
promocionando os hastag: #pensar e #anticooperación.  

Se o primeiro dirixirá os RT sobre artigos ou datos relevantes que nos fagan reflexionar 
sobre a pobreza, o desenvolvemento ou as relacións internacionais, o segundo quere 
denunciar abusos absolutamente contraditorios co sistema internacional de 
cooperación, coma os malos usos de patentes farmacéuticas ou os privilexios da 
industria militar. As etiquetas aquí reflectidas serán “retweets” de ONGD galegas ou do 
sistema español de cooperación, coa mesma finalidade que a expresada no punto 
anterior, dar difusión e abrir liñas de diálogo. 

Actualmente contamos con 444 seguidoras/es,  #apolos500 ! 

• LinkedIn: O feito de abrir un perfil propio nesta rede social tan popular entre o 
mundo empresarial e o mercado laboral ten que ver coa estratexia a desenvolver a 
medio longo prazo ao respecto da RSC (Responsabilidade Social Corporativa) á hora 
de involucrar á empresa privada como colaboradora da asociación.  

Aínda que xa temos feito colaboracións puntuais  con distintas empresas privadas ao 
longo da historia da asociación, non se ten sistematizado unha liña específica máis alá 
da figura de socio colaborador presente nos Estatutos de 1997. 

Involucrar á iniciativa privada está presente nas Liñas Estratéxicas 2011-2015 no seu 
punto 2.4. 

• Google Plus: Aínda que esta rede social non está popularizada en Galicia o perfil 
propio do Fondo está elaborado para acompañar o papel de Google en internet. O seu 
poder coma buscador principal no mundo occidental fai necesario a nosa presenza en 
Google + para, como no resto de accións deste Plan, reforzar o noso posicionamento 
SEO.  

https://twitter.com/FondoGalego�


Neste sentido debemos incluír o posicionamento en Google Places coma outra acción 
máis desenvolta e a ter presente neste Plan e que permite localizarnos no mapa. 

Ademais din os estudos de tendencia que por este poder de Google en internet, a 
potencialidade de crecemento desta rede social aínda non está calibrada, pero que a 
empresa non renunciará a ter unha rede social central, polo que é bo estar antes que 
chegar tarde. 

Tamén cómpre sinalar que os especialistas en redes sociais sinalan que é 
imprescindible ter aberto varios portos comunicativos porque o dinamismo destes 
novos medios obriga a ter sempre a opción dun Plan B.  

 

5.7. Offline: Actividades descentralizadas e Xornadas anuais. (Campaña 
de comunicación online anual). 

Finalmente en canto á comunicación externa non podemos obviar a capacidade do 
Fondo Gallego offline. Neste sentido identificamos dúas variantes, a descentralizada e 
a unitaria. 

• Descentralizada: Cada vez que o noso Concello realiza unha actividade do Fondo ten 
unha oportunidade ideal de facer comunicación, xa sexa cunha actuación da Tropa de 
Trapo, unha exposición que visita un IES da localidade ou coa organización dun Ciclo de 
Cine. Nas súas propias redes sociais e internet, pero tamén fóra da rede, na 
presentación da actividade de maneira pública coa presenza da representación 
política do Fondo, a/o alcaldesa/alcade ou mesmo acompañadas/os de personaxes 
populares do Concello. E como non, coa colaboración de cartelería física. 

Neste sentido cómprenos destacar o punto 2 deste Plan, -Xustificación, e o seu 
primeiro punto,  -Por que comunicamos? 

• Unitaria. As Xornadas de cooperación do Fondo Galego: As Asembleas Xerais e as 
RMS son actividades nas que o Fondo Galego se xunta de maneira física fóra da rede e 
así das mesmas comunicamos por notas de prensa, redes sociais... mais falamos nese 
caso de comunicación interna. 

O Fondo Galego de maneira histórica propón as Xornadas de Cooperación, puntos de 
encontro plurais do sistema galego de cooperación onde por medio de mesas-debate 
diferenciadas baixo unha mesma temática xeral; procura o coloquio e a diversidade 
de visións. O perfil das mesas obriga as/os relatoras/es a unha presentación rápida 
buscando a non repetición e o espazo para a quenda de preguntas e diálogo.  



É marca das Xornadas a presenza dos distintos actores do sistema galego de 
cooperación, o que fai destas Xornadas un foro excepcional que sempre achega 
interesantes presentacións e debates. 

Esta actividade débese visibilizar en rede e procura sempre a complicidade da 
institución anfitrioa para a facilitación da loxística e a difusión das Xornadas 
empregando os paneis informativos do Concello e a promoción por medio de 
cartelería. 

Finalmente cómpre destacar que son precisamente estas Xornadas anuais e as 
actividades paralelas que a poidan acompañar, nas que de maneira anual se realizará 
unha campaña, humilde, pero necesaria, sobre o papel específico do Fondo Galego 
coma proxecto da cooperación galega para a acción exterior de Galicia. Campaña que 
significa o cénit das accións propostas ao longo de todo o Plan de Comunicación, o 
momento de intensidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. GUÍA BÁSICA DE BOAS PRÁCTICAS PARA OS SOCIOS: 

Pertencer ao Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade constitúe un valor 
engadido para concellos e deputacións. O seu apoio á entidade denota o seu 
compromiso coa sociedade e co mundo en xeral, en canto que o Fondo persegue 
contribuír ao desenvolvemento de países do Sur, espertar a sensibilidade da cidadanía 
do Norte e impulsar o cumprimento dos Obxectivos do Desenvolvemento do Milenio 
marcados polas Nacións Unidas de cara ao 2015. 

Este punto final quere servir de guía básica de boas prácticas para os membros do 
Fondo en prol de potenciar a divulgación das actividades da entidade na rede e, por 
ende, favorecer a súa dinamización online.  

A continuación, abordaranse algúns procedementos fundamentais que a 
organización municipalista recomenda pór en práctica aos seus socios para mellorar 
a súa visibilización tanto nos soportes tradicionais como en internet. 

1. Incluír o banner do Fondo Galego nun espazo visible da súa web, onde frecuentan 
situar ás redes e organismos dos que o concello/deputación fai parte. 
 

   
 

2. Dentro da páxina web municipal/provincial, citar na área específica do 
concello/deputación sobre a que recae a representación política a pertenza ao 
Fondo, coa ligazón ao web e algún dato adicional (data en que se asociou, obxectivos, 
cota que paga...). 

Exemplos 

3. Apoiar á organización nos seus distintos espazos online. Clicar no “gústame” do 
Facebook do Fondo Galego (www.facebook.com/FondoGalego) e seguir á entidade 
no seu perfil de Twitter (twitter.com/FondoGalego). Retwitear ou compartir en 



momentos clave, como a resolución de proxectos, as visitas ao norte, a convocatoria 
de Vacacións con Traballo ou as Xornadas anauais de cooperación.  

Ademais de difundir nestas canles as actividades de sensibilización que acolla o 
Concello/Deputación. 

               

 

4. Compartir nas redes sociais e nos espazos webs do concello/deputación ou da área 
da representación políticas de maneira trimestral o IAF dixital. 

5. Apropiarse das notas de prensa como parte do Fondo Galego. Isto é, incorporar ao 
titular da nota xenérica o nome do concello/deputación para adaptarse ao enfoque 
local e garantir así a cobertura por parte dos medios da zona. (Exemplo: Oleiros 
promove a participación política das mulleres na India a través do Fondo Galego de 
Cooperación e Solidaridade http://ir.gl/4d37fc). 
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6. Redifundir entre os medios da zona as notas de prensa con enfoque local que o 
gabinete de comunicación do Fondo Galego facilita aos concellos/deputacións que 
organizan actividades de sensibilización.  

         

 

6. Facerse eco das informacións de interese que publica o Fondo Galego (na web, no 
boletín dixital, etc.) nos medios online e offline do concello/deputación: web, redes 
sociais, newsletter, boletín informativo, etc. 

 



 

7. Xestionar nas canles de televisión locais a emisión do documental ‘O Fondo Galego: 
compromiso coa solidariedade’. Acompañalo a ser posible dunha presentación ou 
entrevista.  

8. Incorporar a mención ao Fondo Galego e mais o seu logotipo en todos os materiais 
de difusión das actividades realizadas en colaboración (cartelería, folletos, etc). 

         

 

A continuación, recóllense algúns links de distintos concellos nos que se pode 
observar como abordan a súa pertenza ao Euskal Fondoa no seu site web: 

Donostia.org (http://bit.ly/ZUjALM). Web do Concello de San Sebastián. Recolle os 
obxectivos de Euskal Fondoa e valora a súa adhesión a dita organización como un feito 
relevante. Inclúe datos básicos de EF. 



Hernani (http://bit.ly/YQshM4). Web do Concello de Hernani. Detállanse os obxectivos 
de Euskal Fondoa, unha breve descrición e destácase a colaboración deste concello 
nun proxecto presentado por EF.  

Getxo (http://bit.ly/YEyIzm). Web do Concello de Getxo. Ao igual que as entidades 
homólogas citadas, o concello de Getxo recolle unha breve reseña sobre o papel e 
funcións de Euskal Fondoa e a participación específica deste concello nun proxecto 
levado a cabo do municipio nicaragüense de Tipitapa. Incluso adxunta un vídeo con 
proxectos do EF no Salvador e Nicaragua. 

Urretxu (http://bit.ly/12oRZFP). Web do Concello de Urretxu. Como os portais 
precedentes, anuncia a súa incorporación a EF, e refire polo miúdo o papel do Euskal 
Fondoa. 

 

 

 

O TRABALLO EN REDE MULTIPLICA: 

Para que o dossier trimestral de cobertura mediática que elabora o Fondo Galego sexa 
o máis completo posible, é fundamental que o concello/deputación retorne os artigos 
publicados en prensa (páxina escaneada), webs, entrevistas en radio, tv, etc.  

O gabinete de comunicación do Fondo Galego está a disposición das 
deputacións/concellos socios para apoialos na difusión das actividades de 
sensibilización que acollen e dos proxectos nos que participan. Facilítanselles modelos 
de notas de prensa, fotografías, contactos de medios e todo o que precisen para 
maximizar o alcance da acción e a súa mensaxe.  

Do mesmo xeito, as canles de difusión do Fondo Galego de Cooperación poden servir 
de caixa de resonancia para calquera das actividades solidarias que promove o 
concello/deputación, aínda que non sexan organizadas en colaboración directa, como 
feiras solidarias, actividades de ONGD na vila, etc. 

Pódese contactar coa responsable da área de Comunicación do Fondo Galego no 
enderezo comunicacion@fondogalego.org ou no teléfono 616 145 077. 


